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JANUARI 

1 Aantal inwoners 40.673. 

Mejuffrouw Cl. Goudswaard, voorheen assistente aan 
de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Leeuwarden, 
benoemd tot directrice van de O.L.B, te Vlaardingen. 

B. Maat, hoofdcommies ter gemeentesecretarie, chef 
van de afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en 
Militaire Zaken, is 25 jaar in gemeentedienst. 

B. Maat, 25 jaar in gemeentedienst, I januari. 

De heren Parlevliet en Kleijberg zijn 25 jaar in dienst 
bij de P.T.T. 

2 Te Maassluis is op 74-jarige leeftijd overleden 
Aart van de Griend, oud-hoofdboekhouder van de N.V. 
"Hollandia", leider van de Gymnastiekvereeniging 
"Holiandia" en bestuurslid van de Vereeniging tot 
Veredeling van het Volksvermaak "Flardinga", oud-
kaderlid van de Vlaardingsche Schutterij en plaatsver
vangend commandant van de Vlaardingsche 
Burgerwacht. 

6 In de Afslagzaal van het Handelsgebouw houdt 
het Departement van Landbouw een tentoonstelling 
getiteld "Voedingsgewassen in eigen tuin". 

7 Nieuwjaarswens van Anton Mussert: "(...) moge 
ons Vaderland gespaard blijven voor een Engelsch-
Amerikaansche invasie, die ons land tot oorlogstoneel 
zou maken, onze steden en dorpen zou verwoesten en 
dood en verderf over ons volk zou brengen". 

Op voor-inlevering van "Reserve" distributiebonnen is 
ter vervanging van cacao, in begin februari caramel-
drank voor kinderen beschikbaar. 

Advertentie: "Komt met Uw Versnaperingsbon naar J. 
Sluimer, Gedempte Biersloot 126. Wij zijn zeer ruim 
gesorteerd". 

Advertentie: "Wij geven ons Eerewoord aan onze 
Dienstbode die wij dringend nodig hebben, leeftijd 
plm. 16 a 18 jaar, dat zij kan rekenen op zeer goed en 
voldoende eten, bovendien zeer aangename werk
kring". J. van den Bergh, Sportlaan 59. 

De winkel van J. Sluimer, Gedempte Biersloot 126, 7 januari. 



8-10 Grote straatcollecte van de Nederlandsche 
Volksdienst ten behoeve van de Winterhulp. Het motto 
is "Zing en deel uw geluk", waarbij wordt gecollecteerd 
met 6 verschillende zangbundeltjes: Volksliederen I en 
II, Minne-, Kinder-, Drink- en Schertsliederen en 
Jeugdliederen. 

11 Pianist Jan de Peinder organiseert 15 historische 
piano-avonden in zaal "Excelsior" aan de Oost-
havenkade. De eerste avond Jan Pieterszn Sweelinck. 

12 De stationsambtenaar M.J. Roestenburg is 25 
jaar in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen. 

13 De hoofdbode ten Stadhuize, D. Roodenburg, 
viert zijn 25-jarig jubileum. 

Op het spoorwegstation valt de 57-jarige A. Verhoef uit 
Schiedam uit een nog rijdende trein tussen het perron 
en de trein, tengevolge waarvan hem zijn beide voeten 
worden afgereden. 

Seinhuiswachter J. Elzenaar is 25 jaar bij de 
Nederlandsche Spoorwegen. 

14 Advertentie: "Wie kan mij aan wollen sokken 
helpen om naar een krijgsgevangene te sturen ?". 
Maison Rita, Hoogstraat 159. 

Voor kinderen van 0 - 4 jaar wordt 500 gram sinaasap
pelen beschikbaar gesteld. 

De Vlaardingsche Kunstkring organiseert 50 wekelijk
se lezingen over letterkunde, kunstgeschiedenis, 
theater-, beeldhouw- en schilderkunst. 

Advertentie: Wout Brouwer dankt vanuit Rudisleben 
über Arnstadt in Thüringen, Duitsland, allen die hem 
hun Kerst- en Nieuwjaarsgroet zonden en doet hen 
wederkerig zijn beste wensen voor 1944 toekomen. 

15 De Majoor van Politie, J.H. van de Wijngaart, 
wordt door de Rijkscommissaris uit zijn ambt ontsla
gen. 

In het Handelsgebouw concert door de 
Arbeidersmuziekvereeniging "Voorwaarts", directeur 
Ph. Jordaans, met medewerking van het Bazuinkwartet 

J.L. Jonker, directeur H.V.O.. I februari. 

en het Vlaardings Dubbel Mannenkwartet onder leiding 
van P. van Berkel. 
NB. Aangezien de zaal "Harmonie" door de Duitse 
bezetters was gevorderd, vonden de meeste concerten 
etc. in 1944 plaats in de Afslag- of Grote Zaal van het 
Handelsgebouw aan de Parallelweg. 
Indien niets anders vermeld, dan vonden alle hieronder 
staande uitvoeringen, concerten e.d. plaats in dat 
gebouw. 

Stationschef W.A. Fernabuk is 40 jaar in dienst bij de 
Nederlandsche Spoorwegen. 

17 Het filiaal van Van der Goot's Drogisterijen, dro
gisterij "Het Oosten", Nieuwe Kerkstraat 10, wordt 
wegens de tijdsomstandigheden gesloten. Drogisterij 
"De Waal", Waalstraat 36, alsmede het filiaal 
Leeuwerikstraat 20 in voormalig Vlaardinger-
Ambacht, blijven geopend. 
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20 De straatmakers KI. Verbrugge en C. Wapenaar 3 A. Snoek is 40 jaar in dienst bij Machinefabriek 
zijn 25 jaar bij Gemeentewerken. Griffijn. 

21 Twee vrachtrijders en een koetsier krijgen 
gevangenisstraffen opgelegd wegens clandestiene 
slachtingen. Acht andere Vlaardingers worden gestraft 
met boetes en verbeurdverklaringen wegens het kopen, 
ontvangen of in bewaring hebben van vlees, afkomstig 
van zwarte handel. 

Ontvangen is een dankbetuiging van de krijgsgevange
nen die door bemiddeling van een commissie vanuit 
Vlaardingen levensmiddelen en/of 'een rookertje' kre
gen toegezonden. 

Wegens gramofoonplatenschaarste kunnen tegen be
taling van een gulden nog goede gramofoonplaten voor 
een andere plaat worden geruild bij Geluidsinstallatie 
Boer, Paterstraat 22. 

26 De kleermakerij P. van Akker, Hoogstraat 156, 
wegens huwelijk gesloten van 26-31 januari. 

28 De Duitse autoriteiten klagen over de onvol
doende verduistering. Bij overtreding wordt een boete 
van 25 gulden opgelegd, 14 dagen het licht afgesneden 
en de lampen in beslag genomen. Ook tegen onafge-
schermde fietslantaarns zal streng worden opgetreden. 

30 In de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan wordt 
afscheid genomen van Ds P.M. Luca, die naar Leiden 
vertrekt. 

31 Schipper K.B. doet aangifte van een nachtelijke 
inbraak in zijn schip, waarbij een kist met flessen wijn, 
een doos zeep en een pak haarverfartikelen werden ont
vreemd. 

Opvoering door de Toneelclub "O.V.U." van het toneel
spel in drie bedrijven "Loods aan boord". De zaal is uit
verkocht. 

FEBRUARI 

I J.L. Jonker, directeur van N.V. Havenbedrijf 
"Vlaardingen-Oost" viert zijn 25-jarig jubileum bij dit 
bedrijf 

4 Bij de Spaarbank in januari ingelegd 352.096 
gulden en 42 cent, tegen 310.776 gulden en 18 cent in 
januari 1943. 

5 In het Luxor-theater 'Kinderpret' bij de levende 
poppenkast. "Ziet, kinderen, hoe Jan Klaassen de 
Pierlala straft en hoort, hoe leuk het is, want Hoera! 
Katrijn is jarig!" 

Tijdens een kinderfeest wordt gespeeld 'de dolle 
klucht' "De vrolijke avonturen van Tijl Uilenspiegel". 
Verder is er een kindervariété met leuke clowns. 
Toegangsprijzen: 40 cent, 75 cent en 1 gulden. 

8 In de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan spelen 
Marinus Flipse en Nel van der Heul werken voor één en 
twee piano's. Toegangsprijs 1 gulden. Grote belangstel
ling. 

10 Door een noodlottig ongeval overleden de 52-
jarige Teunis Eigenraam, schipper bij de N.V. Dogger
maatschappij. Bij dezelfde gelegenheid wordt stuurman 
Arie Poot gewond. [Schipper Eigenraam moest de VL 
130 "Noord-Holland" vanuit IJmuiden naar Vlaardin
gen brengen om te worden gerepareerd. Een Engels 
vliegtuig, op de terugvlucht vanuit Duitsland, heeft het 
schip beschoten]. 

Schipper Teunis Eigenraam, 
omgeliomen bij beschieting, 
10 februari. 
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Mejuffrouw G.J. Bol. geflankeerd door enkele leerlingen. 
17 februari. 

11 Twee Vlaardingse huisvrouwen worden veroor
deeld tot respectievelijk 3 weken en 5 dagen gevange
nisstraf, met gratieclausule, wegens het verkopen, in 
pand geven of onbevoegd in voorraad hebben van 
distributiebescheiden. 

In de Centrale Fabriekskeuken geraakt de 50-jarige 
arbeider B. Verhart met een arm in de aardappelen-
breekmachine, waardoor de arm ernstig wordt ver
wond. 

A.Th. Magielsen, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
is 25 jaar in gemeentedienst. Wegens de tijdsomstan
digheden wenst hij dit feit niet te vieren. 

18 Uit het café van P.B. [Phul Borst] aan de 
Broekkade 30, zijn door inbrekers 30 gramofoonplaten 
ontvreemd. 

Opening van de zaak in melkproducten van A. Verkade, 
Mahlerstraat 32. 

14 Propaganda-avond van het Nederlandsch 
Arbeids Front. Leider B.P. Postma spreekt over "Waar 
staat de Nederlandsche werker". Wij leven nu in het 
voorstadium van een socialistische samenleving, aldus 
spreker. 

Advertentie: "Hebt U geen gordijnen meer voor Uw 
bovenlicht, geen nood, ik schilder ze voor u glas-in-
lood". L. Kramer, Dayer 3. 

De avond daalt... 

15 Opperwachtmeester H.M.P. de Munnik is 25 jaar 
in politiedienst. 

17 Mejuffrouw G.J. Bot, Hoofd van de 
Gereformeerde Kleuterschool aan de Emmastraat, is 25 
jaar bij het kleuteronderwijs. 

De avond daalt, nu hen ik weer alleen, 
Een kleine lamp hangt aan de wand te branden, 
De branding breekt op het nabije .strand en 
Een zware stap schrijdt langs mijn venster heen. 

Verweerde foto's neem ik, één voor één; 
- Elk is een kostbaar kleinood -, in m 'n handen. 
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Gedachten weven aan onzichtbre handen 
Met die mij lief zijn. Ben ik nog alleen ? 

De stille wanden van mijn kamer wijken, 
Een milde vreugde maakt het hart zo warm, 
Gedachtenloos laat ik de tijd verstrijken. 

God, was ik lang in deze droom verzonken ? 
Sirenen loeien. Er is luchtalarm. 
En in de verte heeft een schot geklonken. 

W'haven, (Duitschland), Januari '44, 
Jaap van IJperen. 

21 Te Wolfheze is op ruim 80-jarige leeftijd overle
den Pleun van den Berg, in leven bouwkundige bij de 
N.V. "HoUandia". 
NB.Van zijn hand zijn in Vlaardingen nog steeds bouw
werken aanwezig, onder meer het vroegere hoofdkan
toor van de N.V. "Hollandia" aan de Oosthavenkade, nu 
Cultureel Centrum, en het woonhuis Arnold Hoog
vlietstraat 14. 

22 In de Tuinzaal van het Volksgebouw aan de 
Schiedamseweg 12, spreekt Max Blokzijl tot de jeugd. 

De firma Verhuist (links op de foto) waar men ook wagens kon 
huren. 24 februari. 

Voorstelling van het propaganda-toneelstuk 
"Zeemansthuiskomst" door de Nationale Christelijke 
Geheel Onthouders Vereeniging. 

24 De pianist Willem Andriessen speelt werken van 
Mozart, Schumann, Beethoven, Debussy en Chopin. 

De firma LM. Verhuist & Zoon, Carosserie- en 
Wagenbouwbedrijf, gevestigd aan de Dijksteeg, hoek 
Westnieuwland, herdenkt haar 25-jarig bestaan. 

Het Levensmiddelenbedrijf van D. Schaper, Van 
Schravendij kplein 54, na modernisering heropend. 

Gestolen uit een schuur aan de Kethelweg: een kalkoen 
en twee lammetjes van twee dagen oud en uit een pak
huis aan de Markgraafstraat drie konijnen. Verder 
gestolen: Vier fietsen, een barometer, distributiebonnen 
en lederen damesschoenen. 

28 G. Hopman is 25 jaar in dienst bij de N.V. 
"Hollandia". 

Feestavond, georganiseerd door de gemeenschap 
"Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche 
Arbeidsfront. 

Een jongetje van 5 jaar wordt door de heer Den Outer 
van de verdrinkingsdood gered, nadat hij in de sloot 
langs de Werfsteeg is geraakt. 
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MAART 

3 De N.V. "Hollandia" krijgt vergunning tot het 
bijplaatsen in de metaalbewerkingsafdeling van een 
melkkannenuitklopapparaat, aangedreven door een 
electromotor. 

Bekend wordt dat op 4 december 1943 in het buiten
land, tijdens de vervulling van zijn plicht is overleden 
de 35-jarige Maarten Stolk, Stationstraat 65 en op 6 
februari Martinus Drop. 

Door de politie is aangehouden de 34-jarige mejuf
frouw M.R. geb. T., verdacht van overtreding van art. 
297 van het Wetboek van Strafrecht, den dood tenge
volge hebbend. Als medeplichtige is aangehouden de 
39-jarige M.J.Z. geb. R. 

7 W.K. Vietsch herdenkt de dag dat hij 25 jaar 
geleden werd aangesteld als kapitein bij de N.V. 
Fabriek van Chemische Producten "Vondelingenplaat". 

Mevrouw Schoenmakers vestigde zich 12'/2 jaar gele
den als pedicure aan Schiedamseweg 65a. 

8 J. de Zeeuw is 25 jaar lantaarncontroleur bij de 
Gemeentelijke Licht en Waterbedrijven. 

9 Zeer geslaagde uitvoering van het kinderzang
spel "Repelsteeltje", door de afdeling Kinderkoor van 
de Christelijke Gemengde Zangvereeniging 
"Vlaardinger-Ambacht". 

10 De 31-jarige klerk L. de H. verdacht van jaren
lange fraude door valsheid in geschrifte bij 
Gemeentewerken. De dader was aanvankelijk voort-

Zo trok "Janus " de Zeeuw de stad rond om de lantaarns te controleren. Eerst te voet, later op een dienstfiets, met "rood-geel-
blauw" op de stuurstang (dlu^tratie nieuwjaarswens van de lantaarnopstekers). 8 maart 
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vluchtig, maar meldde zich vrijwillig bij de politie en is 
ingesloten. Gemeentewerken is voor 30.000 gulden 
benadeeld. Het verduisterde geld is opgegaan aan een 
luxueus leven. 

Aan W. Borsboom, wonende Spoorhaven H 141, wordt 
door de gemeente Vlaardingen verhuurd het noordelijk 
gelegen lokaaltje in het Visbankgebouw, alsmede 2 m^ 
overdekte verkoopruimte van de Visbank, voor 1 gul
den per week. 

Advertentie; "Trouwen is Houwen, 
Maar wie zal daarvoor huizen bouwen ? 
Niemand is daartoe in staat, 
Schaft U dus voor ons raad ?" 

Wie helpt twee nette jongelui aan ongemeubileerde 
kamers of gedeelte van een woning. 

Advertentie: Handelsonderneming "Douwfok" biedt 
prima afgeharde Tabaksplanten aan: "worden in 
Vlaardingen getrokken, hebben dus niet te lijden van 
verzending". 

De bakermat van vele Cency-winkeh, 13 maart. 

13-15 Wegens reparatie van de vloer is Parfumerie 
"Centrum", Schiedamseweg 73/4 gesloten. 

15 De opperwachtmeester H. Kok is 25 jaar bij de 
politie. 

In een stampvolle zaal opvoering van het blijspel 
"Pension Wespennest" van Henk Bakker, door de 
Toneelclub O.V.U. 

50 jaar slagerij In 't Veld, Kuiperstraat, hoek Peperstraat, nu 
viswinkel 't Hoogertje, 16 maart. 

16 Slagerij A. In 't Veld, Kuiperstraat 47, bestaat 50 
jaar. 

In het buitenland door een ongeval overleden de 45-
jarige Pieter Vliegenthart, Potgieterstraat 23. 

17 25 jaar geleden nam de heer G.C. Buys de 
Bodedienst van Van Vliet over en opende hij een lijn
dienst Vlaardingen-Schiedam-Rotterdam vice versa. 
Nadat de paardentractie door auto's was vervangen 
ging het bedrijf verder onder de naam "Eerste 
Vlaardingsche Autodienst". 

In het buitenland overleden de 22-jarige Nico Lens, 
Nieuwe Kerkstraat 40. 

18 Receptie in het Handelsgebouw ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van de Gymnastiekvereniging 
"Leonidas". 

19 Op 81-jarige leeftijd te Rotterdam overleden 
Joannes Cornelius Maria IJzermans, lid van de Derde 
Orde van de Heilige Franciscus. 

23 Concert door het Dameskoor "Vivezza", het 
Jongedameskoor "Jong Leven" en Het Jongenskoor. 
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24 De Vlaardingsche Toneelvereeniging V.O.P., 
ontstaan uit de Geheelonthouderszangvereeniging "De 
Korenbloem", viert haar Ie lustrum in het Luxor-
Theater met de opvoering van "Als het masker valt". 

Heropening na modernisering van Levensmiddelen-
bedrijf Leurs, Schiedamseweg 57. 

Uit een wasserij zijn zes 'wassen', die ter verzending 
gereed stonden, alsmede een rol molton gestolen. 

25 Concert door de Arbeiders Muziekvereeniging 
"Voorwaarts", directeur Ph. Jordaans, met medewer
king van het Mannenkoor "De Vereenigde Zangers", 
directeur C. Greif te Vlaardingen. 

30 Op "Ockenrode" te Loosduinen op 66-jarige 
leeftijd plotseling overleden Marius Gerrit Wagenaar 
Hummelinck, onder meer van 1914-1930 mede-direc
teur van de N.V "Hollandia". 

31 Met zang van Kees Visser en Corrie Schruyer 
geeft het amateurs-amusementsorkest "De Vrolijke 
Vagebonden" een uitvoering in het R.K. 
Vereenigingsgebouw aan de Markgraaflaan. 

Advertentie: "De persoon, die Maandag 1.1. mijn RIJ
WIEL uit de gang in de Vleersteeg heeft meegenomen, 
verzoek ik mij te berichten waar ik eventueel het Frame 
op kan visschen, daar het mechaniek wat er aan zit niet 
meer te koop is". T. Erkelens, Vondelstraat 21. 

APRIL 

1 M.C. Sigal is 25 jaar archivaris van de gemeen
te Vlaardingen. 

3 Invoering van de Zomertijd. 

4 Algemene keuring van trekhonden in het lokaal
tje achter het Handelsgebouw aan de Parallelweg. 

5 Bach-concert, met medewerking van de alt Jo 
Speijer-de Wilde, de concert-violist Adolphe Pot en de 
pianist Jan de Peinder. 

Door het Christelijk Gemengd Koor "Excelsior" is een 
Klasse C of Jongedameskoor opgericht. 

6 Omdat geen nieuw glas meer wordt ontvangen, 
verzoekt Distilleerderij H. van Toor Jzn dringend lege 
flessen terug te brengen. 

9 De heer T. Maat maakt 25 jaar deel uit van het 
College van Collectanten van de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente. 

12 In het Luxor-Theater drie voorstellingen van de 
zgn. "Visscherijfilm", die onlangs door J.G. Kolkman 
is ontdekt. De film vertoont zeldzame opnamen van 
Vlaardingen. Vlaardingers en oud-Vlaardingers en van 
het Vlaardingse (visserij)bedrijf. Deze film werd 

PIciin van den Bcis^. architect, links op de foto met daarnaast 
M.C. Hummelinck, A. Hertog en Feenstra. Op de tafel liggen 
de bouwtekeningen van de te houwen suikerraffinaderij 
Hollandia in Gorkuin die in 1904/1905 werd gebouwd, 21 
fehniari. 
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gemaakt door Dr J. Metzelaar en 
A.C.P.E. Vermeulen, directeur 
van de Visscherijschool. 

14 Uitvoering door de 
Mandoline- en Mondaccordeon-
Vereeniging "Excelsior", directeur 
M. Roodenburg Sr, met medewer
king van "De Tremolando's" en de 
"Excelsior Humoristen". 

Mejuffrouw N. Posthumus Meijes uit 
Haarlem gaat in april en mei voor het 
Departement Vlaardingen van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
een cursus kunstgeschiedenis geven. 

17 Uit een weiland van de veehouder 
CV. wordt een varken ontvreemd. 
Getuige de achtergebleven ingewanden is 
het dier ter plaatse geslacht. 

Propaganda-avond van de Protestantsche Jongeren
groep. Opgevoerd wordt het stuk van Ds Straatsma, 
"Geweten". 

Hoek- en Sneumaker G.W. van den Berg woont 50 jaar 
in Vlaardingen. Als 17-jarige kwam hij in dienst van 
zijn oom T. van der Valk, om opgeleid te worden tot 
hoek- en sneumaker ('.sneuen' zijn eindjes touw die ten 
behoeve van de kabeljauwvisserij aan de beuglijn wer
den bevestigd, 'hoeken' zijn de haken die aan de sneu
en werden bevestigd, waaraan aas ['prikken'] werd 
gedaan om de kabeljauw te verschalken). In 1900 werd 
Van den Berg eigenaar van de zaak. In de tussentijd 
maakte hij meer dan 16 miljoen sneuen. Nu de beug-
schepen niet uitvaren, ligt de zaak echter grotendeels 
stil. 

t Â  

Het woonhuis van "Jaantje" van den Berg, schuin tegenover 
het huidige Stadsarchief, 1 mei. 

Bordeauxwijn uit een pakhuis in de Landstraat aange
houden. Zeven andere personen kregen een proces-ver
baal wegens het kopen van de drank. 

Bij een inbraak in de kiosk aan de Parallelweg worden 
50 pakjes shagvloei ontvreemd. 

27 Voor de Nederlandsche Reisvereeniging spreekt 
wereldreizigster Mary Pos over haar laatste reis naar 
Zuid-Afrika, gemaakt kort voordat ons land in de oor
log betrokken raakte. 

Advertentie: De weduwe A. van Leeuwen verstelt vak
kundig ondergoed en werkgoed, want "vooroorlog-
schen Interlock is in dezen tijd niet meer te vervangen". 

MEI 

19 Uitvoering van het Dameskoor "Viva Melodia" 
en "Ons Meisjeskoor", beide onder leiding van mejuf
frouw Jo Mulder. 

20 Concert door het 20-jarige 'wonderkind' 
Herman Krebbers, viool, met medewerking van 
Marinus Flipse, piano. 

21 De dieven van 34 flessen rum en 134 flessen 

1 Mejuffrouw Adriana van den Berg doet haar 
melk- en zuivelinrichting, gevestigd aan het 
Raadhuisplein in voormalig Vlaardinger-Ambacht, 
over aan haar neef en jarenlange medewerker P. van 
den Berg Pzn. 

5 Door beschadiging van electriciteitskabels kan 
het voorkomen dat sirenes het signaal 'Luchtgevaar' 
niet meer kunnen geven. In dat geval zal door fabrieks-
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fluiten gedurende een minuut, door het geven van korte 
stoten, bekend worden gemaakt dat luchtgevaar aanwe
zig IS Het signaal 'gevaar voorbij' zal door het geven 
van een langgerekte toon worden aangegeven 

Optreden van het Indische Krontjong en Gamelan 
Kunstgezelschap "Sinar Laoet", bestaande uit 20 ras
echte Javanen en Madoerezen 

Timmerman J P van der Linden nam 25 jaar geleden 
het bedrijt van zijn vader L van der Linden over 

6 Een dronken diet van dameskousen na een wilde 
achtervolging-op-de-tiets door een politieman aange
houden 

8 J Zonne, procuratiehouder bij het Bankiers- en 
Eftectenkantoor K Moerman is 25 jaar in dienst van 
dit kantoor 

12 Een aantal kleinhandelaren in groenten zijn 
bevoorraad met bloemkolen Voor een consumentenbon 
wordt éen bloemkool ter beschikking gesteld Tevens 
kan per bon 130 gram citroenen worden geleverd 

Voor iedere mannelijke ingezetene die in het bezit is 
van een tabakskaart, worden tegen inlevering van een 
distributiebon 5 scheermesjes beschikbaar gesteld 

De roman "Aaikee" van Jaap Kolkman behaalt de 3e 
prijs, groot 3 000 gulden, bij de door Uitgevers 
Maatschappij J H Gottmer & Co uitgeschreven 
Belgisch-Nederlandse romanprijsvraag De eerste prijs 
werd niet toegekend 

Advertentie Bij brood- en banketbakkerij D van 
Kempen, Callenburgstraat 96, zijn bij inlevering van 
300 gram suiker ot 150 gram boter en 150 gram suiker 
moederdagtaarten verkrijgbaar 

// vergadering worden gebonden te Leiden 847 110 

^ MOEDERDAGTAARTEN 
b ]̂ inlevering van 800 gram SUIKER of 

, 160 gram BOTEB en 150 gram SUIKBE 

Brood- en Banketbakkerij D. VAN KEMPEN 
^___ CALLENBURGSTRAAT 96. 862 60 

i OIlde^geteeke^de geeft hiermede kennis, dat de 

17 De officier ter koopvaardij Paulus Bunk, 
Kethelweg 67, op 41 jarige leeftijd m het buitenland 
overleden 

18 Op 18 mei. Hemelvaartsdag, optreden in het 
R K Vereenigingsgebouw aan de Markgraaflaan van 
"Het Vlaardingsche Amateurs-Amusements Orkest De 
Vroolijke Vagebonden", onder leiding van Kees Visser 

Overleden in Duitsland de 21-jarige Cornehs Korpel, 
Rozenlaan 98 

19 J F de Jong, chauffeur bij de huisvuilophaal-
dienst van de Gemeentereiniging, is 25 jaar bij deze 
dienst werkzaam 

Als plaatselijk Luchtbeschermingsleider doet de burge
meester een oproep aan alle jongens vanaf 16 jaar, zich 
te melden voorde Luchtbeschermingsdienst. om bij een 
eventuele 'catastrophale luchtaanval over voldoende 
hulpkrachten te kunnen beschikken 

26 BIJ de herhaalde vertoning van "De 
Visscherijfilm" werd 'een flink bedrag" gecollecteerd 
voor het Visschers Weduwen en Weezentonds 

Het uurloon van werksters in dienst van de gemeente 
Vlaardingen wordt verhoogd van 40 cent tot 43 cent 

De "gemeentelijke verordening op het rijden" is gewij
zigd in die zin dat het voortaan verboden is op de open
bare weg paarden, welke zijn voorzien van oogkleppen, 
te besturen ot te hebben 

J W Buddenbohmer krijgt verlof voor de verkoop van 
zwak-alcoholische drank in het klem, in de restauratie 
van het Sportpark van de Vlaardingsche Voetbalclub 
VFC aan de Van Linden van den Heuvellsingel 

27 Landelijke collectie voor Frontzorg "Wilt gij 
achterblijven, wanneer voor de tienduizenden, die 
bereid zijn het hoogste otter te brengen, opdat uw kin
deren menschwaardig zullen leven, op 27 mei a s bij de 
landelijke collecte voor trontzorg uwerzijds een otter 
wordt gevraagd '" 
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JUNI 

1 Bevestiging en intrede van Dr F.L. Bos als pre
dikant bij de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. 

2 J. Duyverman is 25 jaar in dienst bij de wijnhan
del H. van Toor Jzn. 

Diverse diefstallen, al dan niet met braak: rookartike
len, een zak meel, fietsen, jassen, kussenslopen en 
lakens, een blik koek, een konijn, visgereedschap en... 
rouwkamerbekleding. 

""«-• î '̂ jH» 
p il-

Vanwege het ontbreken van een zweminrichting in 
Vlaardingen is zwemmen in openbare wateren toege
staan, maar alleen in de Nieuwe Haven en in de 
Vlaardingse Vaart, voorbij de werf van Oosterlee. 

Het bestuur van de Ambachtsschool krijgt vergunning 
tot het uitbreiden van het aantal klassen. Hierdoor 
behoeven jongens niet meer naar Schiedam te worden 
doorgezonden. 

11 Beschikbaar is een bijzonder rantsoen van 100 
gram vette kaas, op afgifte van distributiebon 

"Algemeen 131". 

Brugwachter J.H.J.V krijgt bij 
het opendraaien van de sluisdeur 
bij de Nieuwe Brug, een klap 
van deze sluisdeur, waardoor hij 
zijn onderarm op twee plaatsen 
breekt. 

15 Op bijna 90-jarige leeftijd is 
overleden de vermaarde kapitein 
bij de grote zeesleepvaart van L. 
Smit & Co's Internationale 
Sleepdienst, K. Post. De overle
dene heeft ook veel gedaan voor 
het onderwijs van de vissers in 
Vlaardingen. Hij woonde Anna 
van Saksenlaan 29 (Prins 
Bernhardlaan). 

Een Winzo-ijskar, hier op de Markt, 6 juni. Op die dag zal deze 
foto overigens niet gemaakt zijn. 

6 De ijsbereider C.J. van der Windt Sr viert zijn 
25-jarig zakenjubileum. 

7 J. van Noort, procuratiehouder-bedrijfsleider bij 
de firma C. van Toor Hzn, is 25 jaar in dienst. 

8 De invasie is begonnen. 

J.C., J. en M. van der Vlies, respectievelijk verblijven
de in Elstal Berlijn, Buchenwalde en Luinen 
Heidelberg, feliciteren per advertentie het bestuur en 
het elftal van V.F.C, met het behalen van de 2e klasse 
N.V.B. (Nederlandsche Voetbal Bond). 

16 Wegens verregaande vemielzucht van de jeugd, 
die daarbij dikwijls nog door volwassenen wordt 
gesteund, wordt het Hof en het Oranjepark voor het 
publiek gesloten. 

118 leden van de voetbalvereeniging "Fortuna", 'ergens 
in 't buitenland' vertoevend, feliciteren per advertentie 
het bestuur en de spelers van "Fortuna", 'die den terug
keer van onze rood-gele kleuren naar de tweede klasse 
tot stand brachten'. 

17 In de restauratiezaal van het V.F.C. Sportpark 
houdt Voetbalvereeniging V.F.C, een receptie ter gele
genheid van het 30-jarig bestaan en ter gelegenheid van 
de promotie naar de 2e klasse N.V.B. 
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Piet van den Kerkhoff aan het orgel. 30 juni. 

19 J. Mostert is 25 jaar werkman bij de Gemeente
reiniging. 

21 Ter gelegenheid van de promotie van de voetbal
clubs "Fortuna" en V.F.C, naar de 2e klasse N.V.B., 
geeft "Het IJswonder", Hoogstraat 62, van 6-9 uur gra
tis ijs van uitstekende kwaliteit. ""Opstellen in rijen van 
vier. Hebt u een ijsje gehad, sluit u dan weer achter de 
rij aan". 

23 Een gedeelte van het Hof en het gehele 
Oranjepark is weer voor het publiek opengesteld. De 
beide parken worden nogmaals dringend in de bescher
ming van de burgerij aanbevolen. Mochten weer ver
nielingen plaatsvinden, dan zullen beide parken defini
tief worden gesloten. 

De 12-jarige A. Lengton raakt bij het spelen langs de 
Haven te water. Zijn vriendje, de 13-jarige K. 
Pluimgraaf, weet hem door handreiking, zonder letsel, 
weer op het droge te brengen. 

24 Voortaan zal iedere zaterdagavond om 8 uur in 

de Grote Kerk een wijdingsdienst worden gehouden, 
met gebed, meditatie en gemeentezang. 

29 In het buitenland is om het leven gekomen de 
38-jarige Johannes Arie Hartog, Baljuwstraat 40. 

30 Orgelconcert in de Oosterkerk door Piet van den 
Kerkhoff. met medewerking van Annie Hermes, alt. 

Vanwege de bijzondere tijdsomstandigheden zullen de 
verkeersexamens voor de schooljeugd, georganiseerd 
door de Vereeniging "Veilig Verkeer", dit jaar geen 
doorgang vinden. 

Zes jonge vrouwelijke medewerkers van Wasserij Gebr. 
Dekker worden aangehouden en geverbaliseerd wegens 
het herhaaldelijk ontvreemden van kledingstukken uit 
de wasserij. 

Van een tuin aan de Zuidbuurtseweg zijn 50 bloemko
len ontvreemd en van een land aan de Schiedamsedijk 
een aanzienlijke hoeveelheid aardappelen. 

JULI 

1 Mejuffrouw J. van Aken is 25 jaar verkoopster 
bij J.A. Dulfer's Modemagazijnen aan de Hoogstraat. 

F.J.W. Boogaard, hoofd van de Marnix-school, begon 
25 jaar geleden zijn loopbaan bij het onderwijs. 

Interieur van de u mkel van Diilfer aan de Hoogstraat, 1 juli. 
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Mejuffrouw E.B.J. Voorbrood is 35 jaar verloskundige. 
In die tijd verrichtte zij 11.600 verlossingen. 

Mejuffrouw A.A. Keyzer-Hoorweg, Steijnstraat 42, is 
25 jaar werkster bij de N.V. Van Toor's 
Oliegoedfabriek. 

T. Maat is 25 jaar werkzaam bij de N.V. Betz & Van 
Heyst's Handelmaatschappij N.V. 

3-15 NAF-Week, Propagandaweek voor het Neder-
landsche Arbeiders Front. 

6 Het Vlaardingsche Rode Kruis houdt in zaal 
"Liefde en Vrede" aan de Gedempte Biersloot een pro-
paganda-avond voor Reddend Zwemmen. 

7 60 liter melk gaat verloren door het omslaan van 
de wagen van melkhandelaar C V van de 
Rotterdamscheweg. 

Slager K.A.D. wordt veroordeeld tot 6 maanden gevan
genisstraf, met last tot onmiddellijke gevangenneming, 
wegens frauduleus slachten van een rund. De diesel
monteur J. van 't W., die bij deze slachting behulpzaam 
was, wordt tot 10 weken gevangenisstraf veroordeeld. 

Mejuffrouw C. Kerklaan slaagt te Heerlen voor het eer
ste gedeelte van het examen voor vroedvrouw. 

8 25 jaar geleden werd Banketfabriek "De Valk" 
opgericht. 

11-12 Nachtelijke inbraak in het Schoenenmagazijn 
van de firma van V. aan de Voorstraat. 70 paar schoe
nen worden vermist. 

12 De Commissie voor Evangelisatie van de 
Gereformeerde Kerk begint in het Jeugdhuis aan de 
Hoogstraat een club voor oudere meisjes en vrouwen. 

13 De gaslevering wordt beperkt van 5 tot 9 uur, 
van 11 tot 14 uur en van 17 tot 20.30 uur. 

21 Naar nu blijkt is op 14 juni in het buitenland om 
het leven gekomen de ruim 19-jarige Herman Casper 
Boomsma, Havenstraat 5. 

Mejuffrouw Voorhrood met het resultaat van een gedeelte van 
11.600 verlossingen, I juli. 

Advertentie: Het Wol- en Kousenhuis, Hoogstraat 165, 
heeft voor uw oude sokken nieuwe voeten. 

Het Handelsgebouw aan de Parallelweg bestaat 25 jaar. 

22 Declamatieavond door de heer A.A.J. de Wolf, 
met medewerking van Wim en Bram Scholte en het 
Hawaiian-ensemble "Tropical Hawaiïans". 

25 De Generaal der Polizei Rauter vervroegt het 
tijdstip waarop men zich niet in de open lucht mag 
ophouden. Het sluitingsuur is vervroegd tot 21.00 uur 
en het begin van het tijdstip waarop men zich niet in de 
open lucht mag ophouden is vervroegd tot 22.00 uur. 

27 Door een ongeval is in het buitenland overleden 
Gerrit van Opstal, 33 jaar, Baljuwstraat 22. 
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Het Handelsgebouw 25 jaar, 21 juli. 

28 J.J. van den Berg is 25 jaar in dienst bij de 
schoenhandel en schoenmakerij van J.J. Moerkerken 
aan de EendrachtstraatAVillem Beukelszn.straat. 

Het Oude Hof blijft gesloten voor het publiek, behalve 
het gedeelte binnen de vijver, dat vrij toegankelijk 
blijft. Het Oranjepark wordt op zondag, donderdag en 
zaterdag de gehele dag opengesteld tot 20.00 uur, 
maandag en vrijdag van 17.30 - 20.00 uur en dinsdag en 
woensdag van 12.15 - 20.00 uur. 

Advertentie: Bracco & Zoon levert nieuw breigaren 
voor oude of uitgehaalde wol. Van de ingeleverde hoe
veelheid wol wordt 75% teruggegeven. Levertijd ca 2 
maanden. 

28-29 De Vlaardingsche Pluimvee en Konijnen-
liefhebbersvereeniging houdt een zomertentoonstelling 
in zaal "Excelsior" aan de Oosthavenkade. 

"Het eerste schot... goal". 
Opening van café "Sport", Schiedamseweg 252, voor
heen Jo van der Borden, nu Herman van Beugen en Jan 
Vroombout. 

AUGUSTUS 

1 De heer I. Ommering nam 25 jaar geleden de 
zaak in kruidenierswaren en comestibles van de firma 
M. Verkade, Eendrachtstraat 6, over. In 1935 verhuisde 
dit bedrijf naar Schiedamseweg 10. 

4 Twee Vlaardingse vrouwen aangehouden 
wegens medeplichtigheid aan meermalen gepleegde 
abortus provocatus. 

Fred. Oversluizen Czn behaalt het einddiploma voor 
binnenhuiskunst aan de Academie te Rotterdam. 

Tot hulpprediker bij de Hervormde Gemeente is 
benoemd Ds E. Warmolds, emeritus-predikant te 
Katwijk aan de Rijn. 

8 F. Mooij begon 25 jaar geleden zijn handel in 
melk en aanverwante artikelen aan de Gedempte 
Biersloot, inmiddels firma F. Mooij & Zonen. 

11 Gedurende de vakantiemaand augustus ver
leent veehouder Van Vliet aan de jeugd van 
Vlaardingen 'overpad' naar een stukje strand aan 
de "Maaskant". Kinderen zonder geleide wordt de 
toegang geweigerd. 

i.jdai(< 9 30 
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De caféhouder E.Th.M.Z. is beboet met 200 gulden of 
20 dagen hechtenis, wegens het op 24 april in zijn zaak. 
Parallelweg 38, toelaten en deelnemen, van en aan het 
hazardspel. 

Advertentie: Bij sigarenmagazijn A. Roskam, 
Hoogstraat 105, zijn emaille identiteitsplaatjes voor 
kinderen verkrijgbaar. 

13 Bij windhondenrennen te Rotterdam behaalt de 
hond "Keizer" van de heer N. Pleijsier, in de 
Greyhounds, reuen. A-klasse, de Ie prijs in 23 secon
den. 

14 Kinderfeest van de Nederlandsche Volksdienst 
in het Luxortheater. 400 kinderen zien de film "Watt en 
half-Watt als daklozen". 

15 De opcenten op de tabaksaccijns worden ver
hoogd: van 100 tot 200 voor sigaren en sigaretten en tot 
300 voor rook- en pruimtabak en snuif. 
Een pakje sigaretten van 52'/2 cent kost zodoende voor
taan 70 cent en een pakje shag gaat van 48 naar 91'/2 
cent. 

17 De voorzitter van de Nederlandsche Voetbal-

^Itbureok 
, OIJ I 
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bond, K.J.J. Lotsy, houdt een lezing in het restauratie
gebouw van het V.F.C. Sportpark over "Mysterieuse 
krachten in de sport". 

Ingaande heden worden winkelgoederen alleen nog in 
karton verpakt meegegeven als de klanten een gelijke 
hoeveelheid karton inleveren. 

.^ens vacantie GESLOTEN 
van 21 Augustus tot 26 Augustus 
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18 De heer KI. Buisman behaalt in Den Haag het 
diploma 'Woningstofferen', alsmede het diploma 
'Behangen'. 

Advertentie: Nette dames gevraagd voor de opvoering 
van de Vlaardingsche Revue "Het lied van de zee". 

Openluchtvergadering van het Nederlandsche Arbei
ders Front bij de Visbank. De heer Lindeman spreekt 
over de doelstellingen van het NAR 

Advertentie: De Rotterdamsche Leesbibliotheek, J. 
Ligthart, Rotterdamscheweg 15 in de Babberspolder, 
heeft een enorme collectie romans, ontspannings- en 
jeugdboeken. 8 cents per boek per week. 

Jac. Poot, wegwerker bij de Nederlandsche Spoor
wegen, is 25 jaar in dienst. 

Hans Thoman uit Dordrecht wordt de nieuwe dirigent 
van het Christelijk Gemengd Koor "Excelsior". 

25 J. van Leeuwen, adjunct-commies bij de Neder
landsche Spoorwegen, is 25 jaar daar in dienst. 

De tabaksrantsoenen worden met 2/3 verlaagd. 

Bij Voorheen Boonen, Callenburgstraat 38, zijn asthma 
sigaretten voorradig. (?) 

Advertentie: "Nieuwste attractie is de Schiettent op het 
Veerplein". 

Bij de Gemeentelijke Opslagplaats aan de Hoflaan is 
zand verkrijgbaar voor zelfbeschermingsdoeleinden, 
tegen 5 cent per emmer. 

28 Na op zondag in de Grote Kerk in haar werk 
ingeleid te zijn, is maandag met gezinszorg begonnen 
de Hervormde Diacones zuster Van der Ley. 

29 Op 71 -jarige leeftijd overieden Arie Hugo Pieter 
Maarleveld, schilderspatroon te Vlaardingen, maar bui
ten dat vooral bekend door zijn veelzijdige aktiviteiten 
in het maatschappelijke en culturele leven in 
Vlaardingen. Zo was hij pen
ningmeester van de Coöpe
ratieve Bakkerij en Verbrui-
kersvereeniging "De Voor
loper"; bestuurslid en voorzit
ter van de Vlaardingsche 
Osclub; voorzitter van de afde
ling Vlaardingen van de Bond 
van Schilderspatroons; com
missaris en president-commis
saris van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Onroerende 
Goederen "Onderling Grond
bezit"; secretaris-penning
meester van de Volksbond 
tegen Drankmisbruik; be
stuurslid van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek; 
bestuurslid van de Vlaardingsche Oudheidkamer en 
Visscherijmuseum; bestuurslid van het Departement 
Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen en bestuurslid van de Vereeniging "De 
Ambachtsschool". 
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30 Op 64-jarige leeftijd overleden C. de Jong, 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ere-voorzitter 
van het Centraal Bestuur van de CJV "Liefde & 
Vrede", oud-verslaggever van de gemeenteraad, oud-
redacteur van het "Visscherijblad" van de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant. 

Dolle Dinsdag, door de draaisleutel in het water te gooien 
werd NSB-ers het vluchten bemoeilijkt. 5 september. 

SEPTEMBER 

1 Met ingang van heden wordt het gasrantsoen met 
15% verlaagd. 

4 De Rijkscommissaris kondigt per decreet de uit
zonderingstoestand af voor het bezette Nederlandsche 
gebied. In verband hiermee wordt de avondklok gesteld 
op 20.00 uur. 

[5 Dolle Dinsdag. Verontrust door berichten van 
Radio Oranje dat Britse troepen Breda hadden bereikt 
en door geruchten dat de geallieerde troepen al over de 
grote rivieren waren getrokken, tracht een groep NSB-
ers hals over kop met een rijnaak de stad te ontvluch

ten. Deze vlucht wordt voorkomen door het in het water 
gooien van de draaisleutel van de Prinses Julianabrug 
of Nieuwe Brug. In de stad heerst onrust, omdat de 
bevolking zich voorbereidde op de ontvangst van de 
bevrijders.] 

5 Mejuffrouw E. Odijk herdenkt het feit dat zij 50 
jaar geleden in dienst trad als huisnaaister bij de fami
lie C. F. van der Knaap. 

De burgemeester maakt bekend dat op last van de 
Weermachtscommandant te Rotterdam, de hoofdwegen 
in Vlaardingen dag en nacht door burgerpatrouilles 
moeten worden bewaakt. Alle burgers tussen 20 en 60 
jaar zullen bij toerbeurt voor het verrichten van deze 
bewakingsdiensten worden opgeroepen. De taak van de 
patrouilles is sabotage te voorkomen. 

[Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verbo
den]. 

[9 Luchtaanvallen met boordwapens door RAF-
Spitfires op doelen in en bij Vlaardingen, onder meer 
op de "Vulcaanhaven"]. 

15 Het rantsoen electrische stroom is verminderd 
met 50%. Gas wordt nu nog slechts geleverd tussen 7 
en 8 uur, 11 en 13 uur en 17 en 19 uur. 
Aan deze vermindering van de energievoorziening ligt 
kolenschaarste ten grondslag. 

In verband met het stroomverbruik verzoekt 
Leesbibliotheek D. Blijleven, Waalstraat 68, de lezers 
hun boek af te halen tussen 14 en 18 uur. Leesprijs: 7 
cent per boek per week. 

De heer C.W. Schoenmakers vestigde zich 25 jaar gele
den als schoenhersteller op het adres Markt 28. 

17 Het Verpleegsterszangkoor uit het 
Hofsingelziekenhuis, onder leiding van mejuffrouw 
Jeanne Verschoor, geeft een uitvoering in de hal van het 
ziekenhuis. Tijdens deze uitvoering wordt een nieuwe 
piano in gebruik genomen, die door een aantal ingeze
tenen werd bekostigd. 

[Spoorwegstaking. Het NS-personeel duikt onder]. 
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20 Met ingang van heden wordt het de banketbak
kers verboden nog te vervaardigen: biscuits, koekjes, 
banket, speculaas, cake, poffertjes, wafels, gebakjes, 
taart, gevuld korstgebak en toast. 
De bakkerijen worden geconcentreerd tot het bakken 
van uitsluitend brood. E.e.a. tengevolge van de energie-
schaarste. 

29 Witwasserijen en chemische wasserijen en ver
verijen mogen geen goederen ter behandeling meer in 
ontvangst nemen. 

Als in een vertrek alle ruiten gebroken zijn, kan slechts 
één nieuwe ruit worden verstrekt. 

Het resultaat van luchtaanvallen, 9 september. 

OKTOBER 

1 Met uitzondering van het sousterrain, wordt het 
gebouw Lijnstraat 2 verhuurd aan de Stichting 
"Nederlandschen Volksdienst" en de Stichting 
"Winterhulp Nederland". 

2 Einde van de Duitse zomertijd. 

9 Er worden stroomloze uren ingesteld: van 8.00 -
11.45 uur en van 13.15 - 17.15 uur. Het gebruik van 
electrische kacheltjes is ten strengste verboden. 

[10 De burgemeester maakt bekend dat een aantal 
door de Duitse Weermacht geplaatste palen (om het 
landen van geallieerde vliegtuigen te voorkomen) zijn 
ontvreemd. De daders waren vermoedelijk 
Vlaardingers. Als de palen niet binnen 24 uur op hun 
plaats staan, zullen enkele huizen in brand worden 
gestoken]. 

10 De vrije verkoop van zout is verboden. Het zout 
wordt in distributie gebracht. 

13 Van een scheepje in de Oude Haven zijn 5 haal
tjes zout ontvreemd. 

19 75 jaar geleden werd de St Joannes de 
Dooperkerk aan de Hoogstraat geconsa
creerd door de bisschop van Haarlem. 

20 De 32-jarige kuiper A.J.S. ontvreemd
de 6 balen zout van 50 kg bij de firma 
Uzermans. De 34-jarige H.L. verkocht dit 
zout voor ca 400 gulden aan Delftenaren. 
Procesverbaal is opgemaakt. 

In verband met de sterk afnemende kolen-
voorraad zal ook 's nachts, tussen 23.00 en 
5.00 uur, geen electrische stroom meer 
worden geleverd. 

Wegens de zorgelijke kolenpositie moet het 
verstrekken van huisbrandbonnen nog 
enige tijd worden uitgesteld. 

De waterstokers hebben voor de maand 
oktober volledige toewijzing voor vaste 

brandstoffen, waardoor zij op alle werkdagen het 
publiek van warm water moeten voorzien. 

22 Het is 50 jaar geleden dat zaal "Liefde & Vrede" 
aan de Gedempte Biersloot in gebruik werd genomen. 

25 De vaste dichter van de krant, L. van der Plaat, 
viert zijn 75e verjaardag. 
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De R.K. Kerk aan de Hoogstraat, hier naar een tekening van 
A. Bijl Mzn, 19 oktober 

27 Tegen commies L. de H., die bij Gemeente
werken 30.000 gulden verduisterde, wordt 1 jaar en 3 
maanden gevangenisstraf gevonnist. 

Men moet zuinig zijn met lucifers. 

Op slecht verduisterde ramen van woonhuizen etc. zal 
in het vervolg zonder waarschuwing worden geschoten. 
Daardoor verbrijzelde ruiten komen niet voor vervan
ging in aanmerking. Aldus een bekendmaking van 
burgemeester Hansen, op order van de Duitse 
Ortskommandant. 

De stroomloze uren vangen nu aan om 21.30 uur in 
plaats van 23.00 uur. 

28 Nog minder gas: de middaglevering zal alleen 
nog plaats hebben tussen 17.30 en 18.00 uur. 

NOVEMBER 

2 Andermaal wordt opgeroepen tot zuinigheid met 
electrische stroom. De stroomlevering eindigt 's mor
gens om half acht, in plaats van 8 uur. 

4 W.H. Steenhoek kwam 25 jaar geleden als 
behangersjongen in dienst bij de firma de Weduwe D. 
van Heusden. Hij verwerkte in die tijd 60.000 rollen 
behangselpapier, wat een lengte is van 450 kilometer. 

6 De Openbare en Christelijke Openbare Lees
zalen en Bibliotheken beperken wegens brandstofge
brek hun openingstijden tot 's middags van 2.00 tot 
4.30 uur. 

10 Tijdens de stroomloze uren zal bij luchtgevaar 
gealarmeerd worden door de stoomfluiten van de N.V. 
"Hollandia" en van de Gemeentelijke Licht- en 
Waterbedrijven. Tevens zal van de torens van de Grote 
Kerk en de Bethelkerk aan twee zijden een blauwe vlag 
worden uitgestoken. 

Ds D.B. Hagenbeek is 40 jaar pre
dikant bij de Gereformeerde Kerk 
van Vlaardingen. 

In verband met een groot tekort 
aan veevoer dienen aardappel
schillen en groentenafval uitslui
tend aan de door de gemeente aan
gestelde ophalers van levensmid-
delenafval te worden meegegeven. 
Afgeven aan particulieren is ten 
strengste verboden. 

T. van der Caay, incasseerder en 
concierge bij de firma R. Mees & 
Zoonen, is 25 jaar in dienst. 

Ds D.B. Hagenbeek, 
10 november. 

Onder de titel "Blik in bevrijd [!] gebied", neemt "De 
Maasmonder" een stuk over uit de Nieuwe Rotter-
damsche Courant: 
"Al wappert de vlag, men ziet in Nederland een gro

ter ernst in alles dan bijv. in de eerste bevrijdings
weken in België", aldus een medewerker van Radio-
Oranje, die in de gelegenheid geweest is een bezoek te 
brengen aan het door geallieerde troepen bezette deel 
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van Nederland. "Drie weken na de bevrijding verkeer
de België nog in een feestroes. In Nederland heeft die 
feestroes in de meeste bevrijde plaatsen slechts enkele 
dagen geduurd. Bij ons gaat de oorlog voort". 

17 Voor zolang de voorraad strekt kan op de brood
bonnen van de distributie ook taai-taai worden gekocht. 
Op één rantsoen brood kan één plak taai-taai van onge
veer 100 gram worden gekocht. 

22 Op werkdagen wordt slechts gas geleverd tussen 
11.00 en 12.30 uur en op zondagen van 11.30 tot 13.00 
uur. 

Bij de kruidenier C.A.V. zijn 48 pakjes kunsthoning 
ontvreemd. 

Advertentie: "Ontvangen voor H.H. pruimers versch 
gesneden kalmoes". 
Terleth's Drogisterij, P.K. Drossaartstraat 39. 

23 Om de levering aan inrichtingen van volksge
zondheid en levensmiddelenvoorziening niet in gevaar 
te brengen, wordt aan particulieren geen electrische 
stroom meer geleverd. 

24 Binnenkort worden zilverbons van 5 gulden in 
omloop gebracht. 

DECEMBER 

1 Diefstallen: konijnen, aardappelen, een schaap, 
ruwe tabak en shag-tabak, carbid, binnen- en buiten
banden van een in een loods staande carrier en ... fiet
sen. 

Het Consultatiebureau voor de Tuberculosebestrijding 
is verplaatst van het Handelsgebouw naar de nieuwe 
Polikliniek van het Ziekenhuis aan de Hofsingel. 
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2 Door de duisternis misleid geraken vier personen 
op verschillende plaatsen in het water van de Haven 
ZIJ konden allen worden gered 

[4 Door de centrale keuken van het Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening, gevestigd in de HoUandia-
fabriek, Oosthdvenkade 42, wordt, als begin van de 
massavoeding, warm voedsel uitgedeeld] 

8 Massavoeding is volgens burgemeester Hansen 
alleen bestemd voor hen die niet over een kookgele
genheid voor hun gezin beschikken "Zij die /elf nog in 
staat zijn warme maaltijden te bereiden, hebben geen 
reden en ook geen recht, zich tot de keuken te wenden" 
Eén en ander zal binnenkort worden gecontroleerd 

9 Vanaf heden zullen de gemeentelijke bureaus, 
met uitzondenng van het Distnbutiebureau, op zaterdag 
gesloten zijn 

Uit de werkplaats van schoenmaker C J v W worden 50 
paar, op reparatie wachtende, schoenen gestolen 

29 Kerstmis 1944 "Banger kerstmis dan dat van 
1944 IS er wel in geen tijden geweest duisternis, hon
ger en koude" 
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