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Januari 

1 De bevolking van Vlaardingen bestaat uit 41 542 
personen 20 646 mannen en 20 896 vrouwen 

In aanwezigheid van vele duizenden Vlaardingers wordt 
m de Nieuwjaarsnacht de in 1942 door de Duitsers 
geroofde, maar teruggekeerde luidklok van de stddstoren 
op de Markt weer in gebruik genomen Om 1 uur houdt 
de voorzitter van het Bevrijdingscomite, Adriaan van 
Minnen een toespraak waarna in diepe stilte wordt 
gewacht op de eerste klokslag "van onze herwonnen klok 
in het nieuw begonnen vredesjaar 1946" Na samenzang 
en een toespraak door burgemeester M C Siezen luidt de 
klok enige minuten De bijeenkomst wordt afgesloten met 
het luid en geestdriftig zingen van het volkslied 

De Gemeentelijke Woningdienst zoekt huisvesting voor 
repatrianten uit Indie 

J J Stoutjesdijk is 25 jaar Kerkeknecht in de Nieuwe 
Kerk van de Hervormde Gemeente aan de Binnensingel 

4 F J van Tienen Hz . Peppermint and Pharmaceutic 
Works, verkrijgt vergunning tot oprichting van een phar-
maceutische fabriek in het perceel Westhavenkade 44 

Oud-minister J A W Burger spreekt in de fabriekshal van 
Meubelfabriek Sprij aan de Westhavenkade voor de afde
ling Vlaardingen van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (S D A P ) 

7 In zaal Excelsior aan de Oosthavenkade geslaagde 
eerste avond van de Oranje Garde na de bevrijding 
Medewerking woidt verleend door mevrouw Katharina 
Verboet 1-Torn, de heer Verhoett en hun dochter mejui 
trouw Janka Verhoeft 

8 D de Willigen is 50 jaar in dienst bij Drukkerij 
Van Dooren aan de Oosterstraat 

9 Voor het eerst na de oorlog wordt weer haring 
geëxporteerd Door de Stichting ' Export van Vis" wordt 
de haring onder meer in Vlaardingen gepakt en geëxpor
teerd, in eerste instantie naar Luxemburg 

Hoewel m de bezettingstijd de verordening niet werd toe
gepast, moeten de bakkerswinkels vanat heden weer op 
dinsdag na 1 ^ uur gesloten zijn 

De logger VL 14 "Margaretha" van de firma A Verboon, 
die tijdens de oorlog door de Duitsers werd gevorderd, is 
enkele maanden geleden in Duitsland opgespoord Door 
stranding op de wadden heeft de terugreis naar 
Vlaardingen enkele maanden vertraging opgelopen, maar 
het schip wordt nu binnen enkele dagen terugverwacht 

11 Vijfde en laatste voorstelling van de revue "Alles 
gaat goed", ten behoeve van de H A R K (Hulp Actie 
Rode Kruis) en de J A R K (Jeugd Actie Rode Kruis) De 
opbrengst van de eerste drie avonden, ƒ 800,-, was voor 
de H A R K en J A R K De laatste twee avonden brach
ten ƒ 700,- op voor het Comité "Nederland Helpt Indie" 

16 Woninginrichting Groeneveld Hoogstraat 
201/204 bestaat 50 jaar 

Slotvergadering van het Comité Bevrijdingsfeesten 1945 
in zaal Excelsior aan de Oosthavenkade 

18 In zaal Excelsior wordt de eerste tentoonstelling 
na de bevrijding van de V P K V (Vlaardingse Pluimvee 
en Konijnenliefhebbers Vereniging) gehouden 

P Terhoeve is 25 jaar bij de Vlaardingse politie 

19 Collecte voor het Comité "Nederland Helpt 
Indie" Opbrengst ƒ 2 588,93 

21 In zaal Harmonie aan de Schiedamseweg premiè
re van het door de Vlaardinger Arie van der Lugt geschre
ven toneelspel Den Vaderlandt Ghetrouwe", waarin een 
beeld wordt gegeven van het werk van de K P s (Knok 
Ploegen) uit de bezettingstijd 

23 Een gevangene uit het interneringskamp "De 
Vergulde Hand" aan de Maassluissedijk weet na een 
bezoek aan de tandarts, te ontsnappen 

De Stichting "Vlaardingsche Spijskokenj" is toegevoegd 
aan de lijst van instellingen van weldadigheid in het kader 
van de Armenwet 
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Petrus Terhoeve, I8|anuari. 

25 De Volksuniversiteit Vlaardingen telt inmiddels 
1100 leden, terwijl dit aantal nog groeiende is. 

27 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds P. 
van der Vloed in de Hervormde Gemeente. De predikant 
was voordien werkzaam in het Diaconessen Ziekenhuis te 
Rotterdam. 

28 Met de aanvoer van 1000 kabeljauwen, 30 kisten 
schol, wijting en rog, gevangen door de VL 130 
"Noordzee" van de N.V. "Nederland", schipper A. van 
Roon, wordt in aanwezigheid van burgemeester en wet
houders en van leden van de gemeenteraad de Vlaar-
dingsche Zeevishal aan de Kon. Wilhelminahaven her
opend. 

Februari 

1 C.H. Buschman is 25 jaar in dienst bij de E.N.-
C.K., sedert 1924 als directeur. 

9 M. van Brandwijk is 25 jaar in dienst als steen
houwer en marmerbewerker bij Steenhouwerij J. de Vries 
aan de Emmastraat. 

10 Arnold Vranken is 30 jaar organist in de Rooms 
Katholieke St Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat. 

14 De bovenverdieping van de "Eerste Vlaardingse 
Verffabriek" aan de Ie Van Leijden Gaelstraat door 
brand verwoest. 

Tijdens een vergadering van de Partij van de Arbeid in de 
Harmonie spreekt Minister W. Drees over "Herstel en 
vernieuwing". 

15 Samen met vijf andere vissersvaartuigen keert de 
motorlogger VL 121 "Zeeland" uit Duitsland in 
Vlaardingen terug. 

15-21 Ten behoeve van "Nederlands Volksherstel" 
wordt in het Luxor-Theater aan de Westhavenkade de 
film "Vrij en onverveerd" vertoond. Deze film geeft een 
overzicht van de strijd der verenigde volkeren en het aan
deel daarin van de Nederlandse strijdkrachten buiten het 
bezette gebied, en bevat opnamen van de koninklijke 
familie in Canada en in Londen. 

16 Scheepmakersbaas J. Zwitser is 50 jaar en de 
baas-machinefabriek J.E. de Bruin is 25 jaar in dienst bij 
de scheepswerf van de firma A. de Jong. 

18 In het Handelsgebouw wordt J.R. Kramer, tot dan 
waarnemend Commissaris van Politie, geïnstalleerd als 
Commissaris van Politie. De installatieplechtigheid is 
tevens bedoeld als een huldiging van het gehele politie
korps voor haar houding in bezettingstijd. 

De Ondervakgroep Glazenwassers maakt bekend dat de 
werkprijzen voor vaste abonnees vanaf heden 15 cent per 
raam bedragen. 
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19 Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de 
Oosterkerk aan de Schiedamseweg wordt herdacht dat 50 
jaar geleden de Gereformeerde Schoolvereniging werd 
opgericht en tevens dat 25 jaar geleden de eerste steen 
werd gelegd voor de Dr Abraham Kuyperschool aan de 
Boslaan. 

21 In het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Hoogstraat 
wordt een plaatselijke afdeling van de G.O.I.W., de 
Gemeenschap voor Oud-Illegale Werkers Nederland, 
opgericht. 

23 Een groep aspiranten van de dames gymnastiek
vereniging "Hollandia" behaalt het kampioenschap bij 
wedstrijden van de Rotterdamse Turnbond te Rotterdam. 

26 In samenwerking met het Rooms Katholiek 
Zangkoor "St Cecilia" geeft het Vlaardings Symphonie 
Orkest, dirigent J. Righarts, een concert in het kerkge
bouw aan de HoHaan, ten bate van het Comité 
"Nederland Helpt Indië". 

De Toneel- en Letterlievende Vereniging "Varia" geeft in 
een stampvolle zaal Harmonie een uitnemend geslaagde 
uitvoering van het blijspel van R. Saudak "De Distel", 
waarmee na tien jaar niet meer spelen de traditie van vele 
jaren van "Varia" wordt voortgezet. 

27 In het Luxor-Theater eerste concert na de bevrij
ding door de Harmonie Vereniging H.V.O., onder direc
tie van de nieuwe directeur Koch. 

Het "Groene Kruis" heropent het tweede consultatiebu
reau voor zuigelingen in de Juliana Bewaarschool aan de 
Julianalaan. 

28 In de Grote Kerk bijeenkomst van de Vlaardingse 
afdeling van de LO (Landelijke Organisatie van 
Onderduikers). Naast diverse andere sprekers kwam ook 
de koerierster Clara aan het woord, die over haar ervarin
gen gedurende de periode van verzet vertelde. 

In de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan jubileumuit
voering van de zangvereniging "De Stem des Volks", ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan. 

Maart 

1 Geopend in de Cronjéstraat 3 een zaak in brood, 
koek, banket en chocolateriën van Co Post, voorheen Ie 
winkeljuffrouw bij Gebr. Van Tienen aan het West-
nieuwland. 

De afdeling Viaardingen van de Stichting 1940-1945 ont
vangt de netto opbrengst van een concert van het Toon
kunstkoor, zijnde ƒ 600,-. De stichting tracht het leed te 
verzachten van gezinnen waarvan vader of zoon het leven 
of de gezondheid gaven voor onze bevrijding. 

F. Oversluizen herdenkt het feit dat hij 25 jaar geleden 
aan de Oosterstraat een winkel opende in vloerbedekking, 
behangselpapieren enz. 
Fa. F. Oversluizen, I maart 

fA. p. ovcRsluizen 
Oosicrslrjai 78 SU « IrlrtiKin 23S2 

COUl'LETr Wn\'l\t ,l\RirH7l\(, 

In samenwerking met het comité "Onze Marine" organi
seert het Nationaal Jongeren Verbond in de Harmonie een 
herdenking van de Slag in de Javazee op 27 februari 
1942. Medewerking verieent het Marine Detachement 
Hoek van Holland, met tableau en colonne geweer. 

6 In "Tivoli" aan de Markt (café "De Oude Markt") 
wordt de eerste gemeenschappelijke ledenvergadering 
gehouden van de met de S.D.A.P. gefuseerde Partij van 
de Arbeid. 
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T de Bruijn wordt aangewezen als voorzitter van het 
voorlopig bestuur, naast A Gagestein, secretaris, C Bos, 
penningmeester en Boogaard, Bijl, Ir van Hasselt, 
Verkade, De Graaf, De Goede, Walstra, Wigbold, 
Hoogerwert, Boender, Buis, Toledo en mevrouw 
Lammers-Blom, leden 
Door de fusie met de Partij van de Arbeid raakt 
Vlaardingen overigens drie politieke partijen kwijt, 
namelijk de Vrijzinnig Democratische Bond, de Christen 
Democratische Unie en de S D A P , terwijl enkele leden 
van de Cristofoor-groep en een groot aantal zogenaamd 
politieke daklozen tot de voor Vlaardingen nieuwe partij 
toetreden 

De Zeevishal is sedert de opening eind januari een succes 
in totaal is inmiddels voor een bedrag van ƒ 100 000,- vis 
aan de afslag geweest 

7 Zangvereniging "De Stem des Volks" viert in het 
Volksgebouw aan de Schiedamseweg het 40-jarig jubi
leum 

8 "iOO gram sinaasappelen, eerst alleen verkrijgbaar 
voor personen die in ot na 1926 waren geboren, zijn nu 
voor iedereen verknjgbaar op bon A 16 van de bonkaart 
KA 603 

9-24 In de toonzaal van de Woninginrichting firma 
Groeneveld, Hoogstraat 206, organiseert de Volks 
universiteit een schilderijententoonstelling met werken 
van Bosboom, Mans, Jongkind, Roelofs, De Bock, 
Breitner, allen "meesters van de Haagse School" 

n Op het Verploegh Chasseplein worden de gefusil-
leerden van H maart 1941 en de andere oorlogsslacht 
offers herdacht 
Middelpunt van de herdenking is de onthulling van een 
kruis op de zuidzijde van het plein met het opschrift 
"Voor hen die vielen" De herdenkingsrede wordt uitge
sproken door Ds G Lans Na het zingen van Psalm 43 
door Vlaardings Mannenkoor "Orpheus" onthult de voor
zitter van het comité Oorlogsmonument 1940-1945, de 
heer Van Toor, het eenvoudige kruis en herdenkt in enke 
Ie woorden de gevallen, in totaal 246 Vlaardingers, waar
onder 1 n zeelieden, 67 doden tijdens de arbeidsinzet en 
14 militairen tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 

Hierna worden namens vele verenigingen kransen gelegd 
Na een minuut stilte draagt mevrouw Ligthart-Hooger-
werf twee verzetsverzen voor, namelijk "De Ballade der 
ter door veroordeelden" en "Zij traden aan bij het eerste 
morgenklaren" Tenslotte wordt nog een toespraak ge
houden door de heer I Korpershoek, voorzitter van de 
Bond van ex-pohtieke gevangenen 

14 BIJ de E N C K worden 12 jubilarissen met een 
25-jang dienstverband gehuldigd. 

18 De besturen van alle plaatselijke muziekverenigin
gen en het Pijperkorps besluiten tot het oprichten van de 
Vlaardingse Federatie van Muziekverenigingen Uit elk 
bestuur nemen twee leden zitting, in totaal 8 personen 
Voorzitter is N van der Wal van "Voorwaarts", J Bors 
boom van "Sursum Corda" wordt secretaris en P van 
Dijk van "H V O " penningmeester 

21 C H Suttorp is 40 jaar bakker bij de firma 
Noordegraaf 

22 In de zaal Harmonie wordt door het Departement 
Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen vertoont de film over Nederlands Oost-Indie 
"Kleur en glorie onzer Tropen", welke film aan 't Nut 
werd aangeboden door de Stoomvaart Maatschappij 
"Nederland" 

25 De Gemeentelijke Ambulancedienst is overge 
bracht van Schoolstraat 8 naar Boslaan 10 Het telefoon
nummer IS 2541 

26 Schoenmakersbednjf firma J J Moerkerken, 
Eendrachtstraat 39, bestaat 60 jaar 

Mejuffrouw J Liber, sinds 1927 hoofd van de kleuter
school van "Volksonderwijs" aan het Westnieuwland, 
neemt afscheid Zij zal worden opgevolgd door mejuf
frouw B A H Ranshuijsen 

27 Heropgericht is de Vlaardingse afdeling van de 
Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs (VARA) 
Voorzitter M Rozendaal, W van der Vliet, secretaris
penningmeester, C van der Kraan en A van Opstal, leden 
van het bestuur 
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W U 

De Gemeentelijke Plantsoenendienst wil een flinke partij 
planten kweken, om daarmee de plantsoenen als voor
heen weer van bloemen te voorzien De dienst roept de 
bevolking op hiervoor gratis ot tegen vergoeding bloem
potten af te staan, omdat de handel in bloempotten wel 
vrij IS, maar de voorraad bij de handel nog gering 

28 Veeverloskundige en castreur A Qualm herdenkt 
het teit dat hij zich 40 jaar geleden in Vlaardingen ves
tigde 

De nestor van de predikanten van de Gereformeerde Kerk 
van Vlaardingen, Ds D B Hagenbeek, neemt m de 
Oosterkerk aan de Schiedamseweg wegens emeritaat 
afscheid van de gemeente, die hij bijna ^5 jaar diende 

29 Ds M Groenenberg te Amsterdam, vroeger predi
kant van de Hervormde Gemeente van Vlaardingen 
spreekt in de fabriekshal van Sprij's Meubelfabriek aan 
de Westhavenkade op een bijeenkomst van de afdeling 
Vlaardingen van de Partij van de Arbeid over het onder
werp ' Waarom lid van de Partij van de Arbeid''" 

^0 Het Tuberculose-Bestnjdings-Fonds der Christe
lijke Vakbeweging "Draagt Elkanders Lasten" houdt een 
collecte 

B Helleman neemt afscheid als directeur van de 
Ambachtsschool Hij wordt opgevolgd door G J den 
Otter uit Rotterdam 

April 

1 De directie van het Hofsingel Ziekenhuis zoekt in 
de omgeving van de Hofsingel, Julianasingel, Hogelaan 
of Parkweg nachtlogies voor verpleegsters Voor een 
vriendelijke kamer wordt ongeveer ƒ 20, vergoeding 
gegeven 

3 Het nieuwe vissersvaartuig VL 30 "Janny" van de 
N V Scheepvaart en Visserij Maatschappij "Irene" ver
trekt ter trawlvisserij naar zee 

4 Nadat de Duitsers in de laatste weken voor de 
capitulatie in 1945 de olietanks en leidingen van de raffi 
nadenj van de B P M moedwillig hadden vermeld, is er 

na de bevrijding hard gewerkt om het bedrijf weer draai
ende te krijgen Nu is het zover de raffinaderij van de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij/Shell wordt weer m 
werking gesteld 

In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg bevestiging en 
intrede van Ds Th H van Andel in de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardmgen 

5 Het is de uitdrukkelijke wens van de regering dat 
de vienng van de 5e mei (dit jaar i v m de zondag op de 
4e mei) op zodanige wi)ze plaats heeft dat geen enkel 
werkverlet ontstaat Een zelfde gedragslijn is aanbevolen 
voor de 30e april Op die dag zal bi) de gemeentelijke 
diensten en op de gemeentelijke bureaus normaal gewerkt 
worden 

6 Veertig personeelsleden van de N V "Gerfa 
brengen onder leiding van directeur Jonker een bezoek 
aan de Jaarbeurs te Utrecht 

De exploitatie van het cafe aan de Kwakelsteeg 19, hoek 
Gedempte Biersloot, wordt vanaf heden waargenomen 
door de heer J de Roo 

9 In een etalage van de Drogisten) Leeuwerikstraat 
en Lijsterlaan is een kleine expositie ingericht van model 
vliegtuigen van de Vlaardmgse Luchtvaartclub. gebouwd 
en grotendeels ook ontworpen door leden van de V L C 

12 De scabiesbestnjding wordt beëindigd 

13 Onder auspiciën van de Rennersvereniging 'De 
Rotterdamsche Leeuw" organiseert de Vereniging Bab 
berspolder de "Ronde van Babberspolder" Er wordt 
gereden in twee afdelingen 25 kilometer voor de nieu
welingen en veteranen en 50 kilometer voor amateurs De 
route IS Rotterdamsche Weg, Lusthofstraat Goudsche 
singel, Anthony Knottenbeltsingel 

14 De in Vlaardingen geboren pater Arnoldus AC 
Suiker, Augustijn, ontvangt zijn zendingsopdracht met 
bestemming Bolivia 
19 Na 7 maanden voor gezondheid m Zweden te zijn 
geweest, keren de eerste 26 kinderen uit Zweden in 
Vlaardingen terug Sommige kinderen spreken mmiddels 
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beter Zweeds dan Nederlands, getuige het feit dat een 
kind als tolk moet optreden tussen een moeder en haar 
zevenjarige spruit. 

22 De Wandelsportvereniging van het kamp "De 
Vergulde Hand" neemt deel aan de door Hermandad 
Rotterdam uitgeschreven feestmars over 30 kilometer. De 
vereniging behaalde de 2e prijs en de groepsprijs. 

De Stichting 1940-1945 organiseert in samenwerking met 
de Stichting Herstellingsoorden voor oud-illegale wer
kers een kerkconcert in de Oosterkerk, met Wim Polder
man op het orgel en met medewerking van de mezzo
sopraan Len Altman. 

23 Met diverse activiteiten vieren 700 Vlaardingse 
padvinders de dag van hun schutspatroon Sint Joris. 

24 De Gemeentelijke Plantsoenendienst deelt mee dat 
de oproep om bloempotten af te staan geresulteerd heeft 
in de ontvangst van 12.440 stuks! 

Bodedienst Chr. de Jong, Schiedamseweg 76, dagelijks 
naar Schiedam en Rotterdam en Stadsbesteldienst, deelt 
mee dat zij "wegens aanschaffing 
van autotractie te koop aanbieden: 
prima paard, tuig en luchtbanden-
wagen met veren, voor ƒ 1600,-
contant". 

P.J. Suijker, Rijkestraat 10, maakt 
bekend dat de kwartjes-automaat, 
Lijnstraat 10, dagelijks geopend is 
voor heerlijke warme croquetten, 
diverse slaatjes, gebakjes enz. 

26 Geopend: Sigarenmagazijn 
"De Omring", Burg. de 
Bordesplein 8. Aanbevelend: M. de 
Boom. 

Mei 

1 Het Comité tot Viering van 
Nationale Gedenkdagen verzoekt 

7 

de bedrijven en winkeliers hun personeel op zaterdag
middag 4 mei vrijaf te geven. In het bijzonder het jeugdi
ge personeel, zodat dit in ieder geval aan de demonstratie 
zal kunnen deelnemen. 

Met een optocht, begeleid door de Muziekverenigingen 
"Voorwaarts" en "Crescendo", vieren de Vlaardingse 
socialisten voor het eerst sinds 6 jaar weer in vrijheid de 
Ie mei. Op de route wordt op het Verploegh Chasséplein 
bij het gedenkteken "Voor hen die vielen" een krans 
gelegd. De optocht eindigt bij de Harmonie, in welke zaal 
de 1 mei-vergadering wordt gehouden. 

De firma P. van der Plas & Co., Drankenhandel, herdenkt 
het 60-jarig bestaan. 

3 Na een gedenkdienst in de Grote Kerk onder lei
ding van Ds M. Groenenberg, worden onder grote 
belangstelling de stoffelijke resten van zes leden van de 
verzetsgroep "De Geuzen", die op 13 maart 1941 te 
Waalsdorp werden gefusilleerd, herbegraven op de 
Algemene Begraafplaats aan het Emaus. 

De begrafenisstoet trekt door de Schoolstraat, 3 mei. 



5 Ds G. Lans neemt in de Grote Kerk afscheid van 
de Hervormde Gemeente wegens vertrek naar 
Amsterdam. 

Hart, Cornelis Waardenburg, Willem Jan Hatenboer, Doe 
van Rijn, Dr Arie Bijl, Ton van der Gaag, Dr Leendert 
Buitelaar en Drs Derk Poot. 

6 Met het uitreiken van een bloemetje wordt op de 
spoorwegstations Vlaardingen en Vlaardingen-Oost het 
langskomen van de eerste electrische trein van na de oor
log gevierd. Voor elke spoorwegambtenaar en wegwerker 
was er vervolgens een pakje Engelse sigaretten. 

8 P.A. Jaeger, hoofd van de Kon. Wilhelmina-
school, is 40 jaar onderwijzer. 

Een klasje van de Wilhelminaschool. Uiterst rechts dhr. Jaeger, 8 mei. 

In zaal Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot geeft 
Jan Weiland een voorstelling met zijn marionettentheater, 
georganiseerd door de Sociale Jeugdraad van de Stichting 
Nederlands Volksherstel. 

10 De dag- en nieuwsbladen mogen enige malen met 
een dubbel formaat uitkomen. De Nieuwe Vlaardingsche 
Courant/Ick Waeck verschijnt voor het eerst met 4 pagi
na's. 

13 In de aula van de Christelijke HBS aan de 
Westhavenkade herdenken genodigden en leerlingen de 
in de oorlogsjaren 1940-1945 gesneuvelde of gedode 
leerlingen en oud-leerlingen van de school: Wessel Dirk 

15 De stoomloggers VL 29 "Oranje Nassau", VL 142 
"Voorwaarts" en VL 196 "Johanna" van de N.V. 
Doggermaatschappij, alsmede de VL 112 "Bets en 
Gerda" van G. Kornaat's Handelmaatschappij, zullen uit 
Duitsland naar Vlaardingen terugkeren. 

De haringvloot is in zee. Van door twee Katwijkse log
gers gevangen en aangevoerde haring zijn 267 kantjes per 
auto naar Vlaardingen vervoerd. Deze haring wordt daar 
voor ƒ 800.- tot ƒ 900,- per ton of kantje verkocht. 

De familie Broek herdenkt het feit dat wijlen de heer M. 
Broek 60 jaar geleden zijn zaak in melk. boter en kaas aan 
de Zusterkade en de toen nog niet gedempte Biersloot 38 
opende. In 1903 werd op dezelfde plaats een nieuwe win
kel gebouwd. Deze winkel wordt nu gedreven door 
mejuffrouw M. Broek, terwijl zoon M. Broek en klein
zoon W. Broek elk een straatwijk bedienen, die uit de 
winkel zijn voortgekomen. 

Het gezamenlijk personeel van Bakkerij Dirk van 
Kempen (Callenburgstraat) betuigt zijn hartelijke dank 
aan hun patroon "voor de door hem in zijn bedrijf inge
voerde vacantieregeling van 12 dagen met extra loon". 

17 Voor de verkiezingen van leden van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal brengen 21.910 Vlaardingers 
een geldige stem uit en 446 een ongeldige stem. In per
centages uitgedrukt koos 37,33% van de Vlaardingers 
voor de Partij van de Arbeid, 19,86% voor de Christelijk 
Historische Unie, 18,24% voor de Anti Revolutionaire 
Partij, 9,06% voor de Katholieke Volkspartij, 6,77% voor 
de Communistische Partij Nederland, 4,44% voor de 
Staatkundig Gereformeerde Partij, 4,13% voor de Partij 
van de Vrijheid en 0,37% voor de Protestantse Unie. 

19 Ds A.J. van Rhijn neemt in de Grote Kerk afscheid 
van de Hervormde Gemeente wegens vertrek naar 
Haarlem. 

21 en 23 Voor het eerst na de bezetting brengt 
Kinderkoor "Ons Clubje", bestaande uit meer dan 100 
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Foto boven' Ds A.J. van Rhijn, 19 mei. 

Foto onder. City Tana, 24 mei. 

kinderen en onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder, 
weer een kinderoperette op de planken van de Harmonie: 
de operette in 3 bedrijven, getiteld "Gelukskinderen", 
tekst en muziek Jo Mulder. 

22 Langs de Vlaardingse wegen en pleinen in 
Vlaardingen staan weer 3162 bomen. Voor de oorlog 
waren dat er 4274, waarvan er in de oorlog ongeveer 
2500 verdwenen. 

24 Op de Westhavenplaats, op de hoek van de 
Vrouwensteeg, wordt "City Taria" geopend, een zaak van 
M. van Oudheusden. 

27 De Christelijke Metaalbewerkers Bond viert in 
zaal Harmonie haar 25-jarig bestaan. 

Haring, aangevoerd door de VL 190 "Kon. Wilhelmina", 
schipper W. Schaar, wordt door de keurmeesters goedge
keurd en zal als eerste nieuwe haring aan H.M. de 
Koningin worden aangeboden. De schipper W. Schaar, 
reder I.J. Hoogendijk, burgemeester M.C. Siezen en 
Rijksopperkeurmeester Van Dam brengen de haring in 
oranje en rood, wit en blauw geverfde tonnetjes naar 
Paleis Soestdijk. 

29 Jubileumconcert van de Gereformeerde Orato
riumvereniging "Gloria in Excelsis Deo" in de Grote 
Kerk. ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Hierbij 
concerteert dirigent Piet van den Kerkhoff voor het eerst 
in zijn geboorteplaats. Voorafgaand aan het concert wordt 
oud-voorzitter Abr. Maat herdacht, die in de verzetsstrijd 
voor zijn vaderland is gevallen. 

30 "Het Bevrijdingskoor" onder leiding van Jan de 
Peinder behaalt tijdens het Nationaal Zangconcours op 
"Duynrell" te Wassenaar met 306 punten de Ie prijs. De 
100 zangers en zangeres.sen die voor het eerst op een con
cours uitkomen, keren met een extra trein terug en zingen 
bij het Handelsgebouw voor een talrijk publiek de twee 
liederen waarmee de prijs is behaald, namelijk het ver
plichte nummer "Lied der terwe" van Leo Smeets en het 
vrije nummer "Ave Verum Corpus" van Mozart. 

31 Nieuwe bouwaanbestedingen: wederopbouw van 
het afgebrande pand van de firma Kornaat aan de Kon. 
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Wilhelminahaven Aan dezelfde haven herbouw van het 
in september 1944 door de Duitsers gedeeltelijk verwoes
te kantoorpand van de C V Magnesiet- en Amaril-
tabneken, terwijl aan de Asterstraat wordt aanbesteed een 
modern uitgeruste zuivelfabriek voor de N V Vlaar-
dingse Melkcentrale, de combinatie van de vroegere zui
velfabrieken Emous en De Volharding en de melkfabrie 
ken van Dijkshoorn en Broek 

Na ruim 36 jaar dienst neemt M van IJperen, wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, atscheid 
van de Gemeentelijke Licht- en Waterbedrijven 

Woninginrichting Firma de weduwe D van Heusden her
opent haar verbouwde zaak Markt 50 

Tijdens de verkiezingen voor leden van Provinciale 
Staten worden in Vlaardingen 21 781 geldige en 428 
ongeldige stemmen uitgebracht Met 7 993 stemmen is de 
Partij van de Arbeid opnieuw de grootste partij, gevolgd 
door de C H U met 4780 en de AR met 2600 
Vlaardingse stemmen 

Juni 

3 De distributie van zangzaad wordt iets ruimer 
zangvogels 200 gram zangzaad per maand, tussen januari 
en april, en 400 gram per maand van mei tot december 

Uit het haringpakhuis van Jan Don aan de Oosthavenkade 
IS een vaatje met 130 haringen, alsmede 200 losse harin
gen, ontvreemd 

Schietvereniging "Wilhelmina" neemt de nieuwe schiet
banen in gebruik, die zijn aangelegd in een der bovenza
len van de B L O school aan de Zomerstraat De wapens 
van "Wilhelmina" werden in mei 1940 wel bij de politie 
ingeleverd, maar door deze niet uitgeleverd en veilig 
opgeborgen, waardoor ze na de bevrijding weer in bezit 
van de vereniging kwamen 

5 Tot het stichten van een bijenpark wijzen B & W 
van Vlaardingen een terrein aan de Hoflaan, bij de 
Gemeentelijke Reinigingsdienst, toe aan de afdeling 
Vlaardingen van de Nederlandse Vereniging tot Bevor
dering der Bijenteelt in Nederland 

Op het VFC-Sportpark speelt een elftal van bakkerij Dick 
van Kempen tegen een elftal van bakkerij Jacs den Boer 
Bij de Vlaardingsche Stoomwasserij 'Dekker", Arnold 
Hoogvlietstraat 36, kunnen enige nette meisjes worden 
geplaatst tegen ƒ 9,50 voor 15 jarigen tot ƒ 20 voor 
21 -jarigen per week 

6 C J Nogarede is 40 jaar werkzaam als koordiri
gent, o a van "Gloria in Excelsis Deo", en 50 jaar als 
organist 

7 Op de Knottenbeltlaan (de huidige Mozartlaan) 
wordt voor het eerst na 6 jaar weer paardenmarkt gehou
den Er worden 63 paarden aangevoerd De prijzen van 
slachtpaarden variëren van 200 tot 400 gulden, werkpaar-
den 400 tot 800 gulden en jonge paarden 800 tot 1200 
gulden 

Het Leger des Heils herdenkt het feit dat het Korps 
Vlaardingen 40 jaar geleden werd opgencht 

8 Twaalf Vlaardingers vieren hun 25-jang jubileum 
bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, installaties 
Pemis, namelijk F van Kempen, J P Versprille, I A 
Nieuwveld, P Jongerius, M J Verdoes, P van Noort, A 
van Goedendorp, C van der Lugt, G A van Hut E G van 
Eyck, Joh Wassink en H van 't Hof 

9 Het Gemengde Zangkoor "Sunlight", onder lei
ding van M Drop, behaalt op het zangconcours op 2e 
Pinksterdag te Wassenaar in de eerste afdeling een pnjs 
met 338 punten 

11 Een groot aantal Vlaardingers verzamelt zich op 
de havenhoofden, nadat 's avonds om half negen een 
zware ontplotting heeft plaatsgevonden in een tank met 
ruwe aardolie bij de B P M in Perms 

Op 77 jarige leeftijd te Driebergen overleden Jacob van 
Toor Jzn , oprichter en tot voor enige jaren directeur van 
de N V Van Toor's Oliegoedtabriek, tevens bestuurslid 
van de Vlaardingse IJsclub en lid vaak ook geldschieter-
van allerlei andere verenigingen 

12 De Algemene Begraafplaats Emaus wordt uitge
breid, onder meer door het dempen van het watertje De 
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Zijl tussen het oude en het nieuwe gedeelte, over een 
lengte van 100 meter 

15 Ter gelegenheid van het 12'/2-jarig bestaan organi
seert de Vlaardingse Hengelaars Vereniging "Sport na 
arbeid", voorheen "Ontspanning in crisistijd", een con
cours in de wateren van Maassluis 

21 Een op 3 april 1940 naar Willemstad op Curacao 
verzonden exemplaar van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant wordt bij de directie van de krant terugbezorgd 
met de mededeling "dit stuk is door oorlogshandelingen 
vertraagd" 

J van den Acker, oud-motorpolitieagent, opent de eerste 
A N W B Rijschool in Vlaardingen aan de Dr Abraham 
Kuyperstraat 6 en bij Garage "Van", Parallelweg 6 

22 F Waterman, sinds 1943 leider van het Distribu 
tiekantoor, verlaat deze dienst Hij wordt opgevolgd door 
JG Pulle 

26 De landelijke voorzitter van de Partij van de 
Arbeid, de geboren Vlaardinger Koos Vorrink, spreekt 
voor de leden van deze partij in de Harmonie 

27 Drie koren onder leiding van Jos Vranken Jr, te 
weten "Rotte's Mannenkoor" uit Rotterdam "Die Haghe 
Sanghers" uit Den Haag en Vlaardings Mannenkoor 
"Orpheus", geven een concert in de Grote Kerk 

28 Vanwege de heersende woningnood besluit de 
gemeenteraad tot de instelling van een Centraal Bureau 
voor Huisvesting Tot chef daarvan wordt benoemd P 
van de Broek, voormalig chef van de afdeling Grondbezit 
van de Gemeente Vlaardingen 

Het College van B & W stelt de gemeenteraad voor over 
te gaan tot de stichting van een noodzwembad in de 
Spoorhaven De stichtingskosten hiervan worden begroot 
op ƒ 32 000,-, terwijl de jaarlijkse exploitatie een 
beraamd nadelig saldo van ƒ 5 800, zal opleveren 

29 De op de werf van A de Jong geheel gemoderni
seerde haringlogger SCH 23 "Johanna Cathanna" houdt 
een geslaagde proefvaart 

Juli 

1 Burgemeester M C Siezen heeft, wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aan Hare 
Majesteit eervol ontslag gevraagd 

Ingevolge het Vorderingsbesluit Woningen wordt van 
alle Vlaardingse woningen een inventarisatie gemaakt, 
met het doel na te gaan welke woningen voor samenwo
ning ("inwoning") geschikt zijn 

6 Grote turndemonstratie op het Fortunaterrein, 
georganiseerd door de Vlaardingse Bond voor Licha
melijke Opvoeding, en uitgevoerd door de Turn
verenigingen "Hollandia", R K W I K , L V T , Talma, 
Sunlight en Leonidas-Dovido 

In de griend bij het Vulcaanterrem ontdekt de 12-jarige 
Willem Boomert een tweetal landmijnen Na zijn directe 
melding worden de mijnen de volgende dag door de mijn-
opruimingsdienst tot ontploffing gebracht 

10 Advertentie 
"Blijf in direct contact met Uw varende familieleden, laat 
een visserijband op uw radiotoestel maken U geniet en 
laat al Uw werk liggen, eten wordt niet meer gekookt, 
ieder leeft mee op zee Radio Instrumentmaker G 
Swaneveld, Pompenburgsingel 1, Vlaardingen" 

12 De 74-jange F C van Hal is 40 jaar broodbakker 
bij de tirma Van der Caai) aan de Kortedijk Hem wordt 
bij zijn huis aan de Nicolaas Beetsstraat 6 een serenade 
gebracht door de Christelijke Harmonie Vereniging 
"Sursum Corda", bij welke vereniging hij lange tijd leer
meester voor de blaasinstrumenten is geweest 

17 Van Dijk's Amusementsorkest neemt voor het 
eerst deel aan een concours Hoewel in de 2e afdeling 
geplaatst, terwijl debuterende verenigingen gewoonlijk in 
de 4e afdeling thuishoren, behaalde het orkest te 
Naaldwijk een eerste prijs Diverse aanvragen voor con
certen zijn het gevolg 

Jan Buis spreekt in een flink bezette zaal Harmonie voor 
de Partij van de Arbeid over de komende gemeenteraads 
verkiezingen 
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De koperen gaspenningen, die in muntgdsmeters worden 
gebruikt, worden vervangen door aluminium penningen 
met een waarde van 13 cent De oude penningen worden 
verrekend tegen 11 cent per stuk 

20 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan wordt 
voor leden van CJV "Liefde & Vrede" een buitenavond
feest gehouden op het Feestterrein aan de Broekweg 

Op de leeftijd van 61 jaar is overleden Wilhelmus 
Franciscus Johannes Reij Hij was 40 jaar werkzaam op 
het notariskantoor van Baron Van der Feltz en had een 
eigen makelaarskantoor, genaamd "De Vraagbaak" Van 
1923 tot aan de opheffing van de gemeenteraad vertegen
woordigde hij daarin de Rooms-Katholieke Staatspartij, 
van 1935 tot 1939 als eenmansfractie van dezelfde partij 

25 BIJ besluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken wordt Mr E K van Beek, wegens zijn houding tij
dens de bezetting, met ingang van 17 oktober 1946 ont 
slagen als Secretaris der Gemeente Vlaardingen 

26 Stemming voor de verkiezing van leden van de 
gemeenteraad Uitslag Partij van de Arbeid 7482 stem
men. Christelijk Historische Unie 4872 stemmen. 
Katholieke Volkspartij 2063, Partij van de Vrijheid 1093, 
Anti Revolutionaire Partij 3124, Staatkundig 
Gereformeerde Partij 879, Communistische Partij Neder
land 1602 stemmen Aantal kiezers 23 749, die 21 582 
geldige en 467 ongeldige stemmen uitbrachten 
Zetelverdeling P v d A 10, C H U 7, K V P 2, P v d Vr 
1 , A R P 4 , S G P l e n C P N 2 zetels Op grond hier
van worden de volgend personen lid van de gemeente
raad P v d A J Buis, T de Bruijn G van Houwelingen 
F de Graat, J C Hoorweg, G Walstra, H van Munster 
L G Borsboom, J P Barendregt, H J Knoester, C H U 
H K van Minnen, J Vermeer, J Snijders, A Struijs Hzn, 
J Bot Jr , J Koster van Roon, E P van der Veen, K V P 

J C van der Knaap, G A Buters, P v d Vr J van Toor 
Hzn, A R P M van der Velden, J L Jonker, M H L 
Weststrate, L van Waasbergen, S G P M den 
Admirant, C P N A Springeling, L van den Bos 
27 Op het Feestterrein aan de Broekweg wordt een 
concert gegeven door de Vlaardingse Federatie van 
Muziekverenigingen, bestaande uit alle Vlaardingse 
muziekkorpsen 

31 Ds A W de Rover herdenkt de dag dat hij 25 jaar 
voor de Vrije Gereformeerde Gemeente van Vlaardingen 
IS opgetreden 

In de Oosterkerk bevestiging en intrede van Ds H 
Zandbergen van Stadskanaal, bij de Gereformeerde Kerk 
van Vlaardingen 

Op de hoek Haydnstraat/Sweelinckstraat wordt de eerste 
buurtspeeltuin geopend Materiaal hiervoor is beschik
baar gesteld door de B P M en Lever's Zeep 
Maatschappij en met toestemming van de directies op die 
bedrijven verwerkt tot schommels, ringen en rekstokken 
De toegangsprijs voor de speeltuin is 5 cent per week per 
gezin Een toezichthouder is aanwezig 

Augustus 

2 Mejuffrouw Jo Mulder is benoemd tot lerares van 
de Kinderzangklasse en het Operettekoor van het 
Conservatorium te Rotterdam 

Na zes weken hard werken door Vlaardingse vaders en 
moeders, en met heel veel medewerking van het 
Vlaardingse bedrijfsleven kan "Neerland's grootste 
speeltuin" door burgemeester M C Siezen worden geo
pend Deze speeltuin, liggende tussen de Galgkade en de 
Nieuwe Maas, is bedoeld om 3000 kinderen van de lage
re school tijdens de vakantie bezig te houden De 
toegangsprijs bedraagt 20 cent per week per kind 
Hiervoor ontvangen de kinderen behalve toegang tot de 
speeltuin ook per week 2 filmvoorstellingen, 2 poppen-
voorstellingen en een tractatie 

3 14 Onder enorme belangstelling wordt op het Nieuwe 
Kerkplein, in de turnzaal en in de lokalen van school D en 
I aan de Willem Beukelsznstraat door burgemeester 
Siezen de grote tentoonstelling "Vlaardingen Vooruit" 
geopend Deze tentoonstelling, waartoe het initiatief gro
tendeels werd genomen door raadslid T de Bruijn, die 
tevens voorzitter is van het tentoonstellingscomite, geeft 
een overzicht van het Vlaardingse bedrijfsleven en van de 
middenstand, alsmede van de culturele instellingen in 
Vlaardingen 

6 K Mostert herdenkt de dag dat hij zich 25 jaar 
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geleden als opticien aan de Hoogstraat 60 vestigde. Na 
enige tijd werd de zaak uitgebreid en verplaatst naar 
Hoogstraat 150, welk pand enkele jaren later werd uitge
breid en voorzien van een foto-afdeling. 

7 Voor het eerst in de Vlaardingse geschiedenis 
wordt in Hotel "De Maas" op het Westerhoofd een mode
show gehouden, welke wordt georganiseerd door 
Modemagazijn Chris van Dooren. Na de theepauze wor
den kostbare bontmantels gepresenteerd, die volgens de 
krant "ongetwijfeld gretig aftrek zouden vinden". 

Het Dameskoor Vivezza, onder leiding van Katharina 
Verhoeff-Tom, behaalt met 338 punten de Ie prijs in de 
afdeling uitmuntendheid tijdens het grote Nationale 
Zangconcours in concertzaal "Lommerijk" te Rotterdam. 

Tot dekking van de kosten van de vakantiebezigheden 
van de lagere schooljeugd wordt de speeltuin aan de Maas 
op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 7-9 uur 
geopend voor volwassenen en jeugd, ouder dan 14 jaar. 
Toegangsprijs 25 cent. 

9 C. van der Linden, tot dan hoofdcommies Ie klas
se, chef van de afdeling Onderwijs en Personeelszaken, 
wordt benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris. 

Verschenen is de dichtbundel "Noorden vóór" van Cor 
Don. Deze bundel bevat 15 verzen, die voornamelijk de 
visserij tot onderwerp hebben. 

14 Het eerste gedeelte van het zwembad, behorende 
bij de speeltuin aan de Galgkade, wordt in gebruik geno
men. 

De tentoonstelling "Vlaardingen Vooruit", "waarop het 
kennen en kunnen der gemeente op het gebied van indus
trie, handel, visserij en nijverheid wordt getoond", blijft 
vanwege de overweldigende belangstelling drie dagen 
langer open dan de bedoeling was. 

Het inmiddels geheel gerestaureerde Rusthuis van zuster 
Leijte, Rotterdamseweg 54-56, is overgenomen door A. 
van Leur. 

15 De autobusverbinding van Vlaardingen met voor

malig Vlaardinger-Ambacht, die tot groot ongenoegen 
van de Ambachters was opgeheven, wordt weer hersteld. 

16 De tentoonstelling "Vlaardingen Vooruit" boekt 
de 25.000e bezoekster: de krasse weduwe Plokker uit de 
Pieter Karel Drossaartstraat 51. Zij ontvangt een fraai 
verzilverd doosje, een waardebon van 10 gulden, een fles 
lotion en een pakket zeep, een sierlijke kaarsenblaker, een 
doos pepermunt en een levensmiddelenpakket. 

Verschenen is het boek "Brood uit het water" van Fenand 
van den Oever (pseudoniem van de oud-
Vlaardinger Jaap Kolkman). 

17 De tentoonstelling 
"Vlaardingen Vooruit" is 
gesloten. Met de jonge
ren meegerekend is het 
aantal van 40.000 
bezoekers verre over
schreden (38.909 vol
wassenen en 4.500 
kinderen), terwijl met 
10-15.000 bezoekers 
de tentoonstelling al 
als geslaagd werd 
geacht. Ter afsluiting 's 
avonds op het Feestterrein 
een concert door "Sursum 
Corda", tot diep in de nacht 
gevolgd door de vertoning van de 

komische Chaplin-geluidsfilm "Modem Times". 

19-24 Op het Veerplein worden voorstellingen gegeven 
in een klein 2-mastcircus. Prijzen: loge ƒ 2,50,-, Ie rang 
ƒ 3,-, 2e rang ƒ 1,50 en 3e rang ƒ 1,-. 

21 In aanwezigheid van de burgemeesters van 
Rotterdam en Vlaardingen en van diverse andere autori
teiten, wordt op het terrein van de Bataafse Petroleum 
Maatschappij te Pemis door de minister van Econo
mische Zaken, Dr O.M. Huysmans, de herstelde kraakin
stallatie in werking gesteld, de eerste die in Europa weer 
haar volle capaciteit kan ontwikkelen. De installatie 
Pernis van de B.P.M, beschikt nu over 200 tanks met een 
capaciteit van 600.000 m 2. 

77 



23 W. Oostveen, archiefbediende bij de N.V. Hol-
landia en directeur van de gymnastiekvereniging 
"Hollandia", is 25 jaar in dienst van de vennootschap. 

De tijdelijke gemeenteraad van Vlaardingen komt in laat
ste zitting bijeen. Tijdens deze zitting wordt C. van der 
Linden beëdigd als gemeentesecretaris. 

24 In de Oude Haven wordt met 84 deelnemers(sters) 
de 1 kilometer zwemwedstrijd gehouden. Als vrolijke 
noot in het geheel draagt consumptie-ijsfabrikant Leen 
Kalkman een groot reclamehoofddeksel in de vorm van 
een ijshoorn, met het opschrift "Elka IJs". Bij de wed-
strijdzwemmers komt P. Goederond als eerste aan in een 
tijd van 19 minuten 55 seconden. Bij de dames is mejuf
frouw J. Reitenbach de snelste met 23 minuten 40 secon
den. 

Prins Bemhard bezoekt op doortocht Vlaardingen. Na 
aankomst met de salonboot "Van der Wijck" op het 
Westerhoofd spelen "Sursum Corda", "Voorwaarts" en 
"H.V.O." het Wilhelmus, waarna de prins door de burge
meester welkom wordt geheten. De 2-jarige kleindochter 
van de burgemeester biedt de prins een met anjers ver
sierde doos ijzerkoekjes aan. In zijn open auto rijdt de 
prins vervolgens tussen een dichte haag van jubelende 
Vlaardingers via de Westhavenkade, de Oude-Havenbrug 

en de Schiedamseweg naar Schiedam, op weg naar 
Soestdijk. 

24-3 sept De Vlaardingse meubelfabrieken firma 
Ouwenbroek en Sprij presenteren zich op de Jaarbeurs te 
Stockholm, als twee van de vier daar vertegenwoordigd 
zijnde Nederlandse meubelfabrieken. 

25 De Eerwaarde Zusters Richarda en Corneliana, 
van de congregatie van de Zusters van Onze Lieve 
Vrouwe van Amersfoort aan de Hoflaan, jubileren met 
hun respectieve gouden en zilveren professiefeest. De 
eerste is 48 jaar in Vlaardingen werkzaam als lerares aan 
de Naaischool, later de mode vakschool. De andere zuster 
is 6 jaar in Vlaardingen en geeft les aan de Leerschool. 

28 De heer De Vries van het Volkskoffiehuis aan de 
Oosthavenkade 10 alhier, serveerde in de theetuin op de 
tentoonstelling "Vlaardingen Vooruit" niet minder dan 
7235 Moscovische gebakjes, soezen, croquetten en nier
broodjes, die "met de bekende zorg" bereid waren door 
Harriets Bakkerij, Parallelweg 6. 

29 Tijdens een bijeenkomst in zaal "Soli Deo Gloria" 
aan de Callenburgstraat, legt Zuster Van 't Hoff na 15 
jaar trouwe dienst haar werk voor het Groene Kruis neer. 

Aan C. Streefkerk, agent van politie Ie 
klasse, op 10 mei 1940 als korporaal-
vliegtuigmaker op het vliegveld Bergen 
in Noord-Holland gelegerd, wordt 
wegens moedig optreden tegen de vij
and in mei 1940, het Bronzen Kruis ver
leend. Het kruis wordt hem in Assen 
voor het front van de troepen door Hare 
Majesteit uitgereikt. 

30 Het sluitingsuur van de cafe's 
op Koninginnedag is gesteld op kwart 
voor twaalf. 

De afdeling Vis van het Voor
lichtingsbureau van de Voedingsraad 
organiseert visdemonstraties bij de N.V. 

Prins Bernhard m Vlaardingen, 24 augustus. 
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HoUandia aan de Oosthavenkade, om vrouwen te leren 
hoe ZIJ VIS moeten schoonmaken, stoven of bakken De 
demonstratie kost een kwartje per persoon, schoteltje en 
lepeltje meebrengen er is wat te proeven 

Advertentie "Blom en Willemse, Gedempte Biersloot 
56, "verbouwen" oude meubelen tot Oldfinish of 
Gothiek" 

30 Op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus 
wordt, twee jaar na zijn overlijden, een eenvoudig, maar 
mooi gedenkteken onthuld op het graf van de heer C de 
Jong, in leven voorzitter en ere-voorzitter van de CJV 
"Liefde & Vrede" 

31 Koninginnedag Versierde straten Kinderaubade 
met "Sursum Corda" onder leiding van P Vis Toespraak 
door burgemeester M C Siezen Op de Hofsingel keuring 
van 30 versierde tilbury's Ringrijderij Voor het Hollan-
diakantoor op de Oosthavenkade demonstraties door 
gymnastiekvereniging "HoUandia" 's Avonds op ver 
schillende plaatsen in de stad concerten door diverse 
muziekverenigingen Tot besluit groot vuurwerk op de 
Prinses Juhanabrug 

September 

3 Eerste vergadering van de nieuwe wettig gekozen 
gemeenteraad Voor het eerst in de geschiedenis van 
Vlaardingen doet een vrouw, mevrouw J Koster van 
Roon, haar intrede in de raad 
Tot de eerste zaken die de nieuwe raad dient aan te pak
ken behoort het stichten van woonruimte, van scholen, 
van gymnastieklokalen, van een zwembad, van een zie
kenhuis, van een tehuis voor ouden van dagen, van grote
re zaalruimten en van sportgelegenheden, waarbij ook de 
voorbereiding hoort tot sanenng van de binnenstad 

De taakverdeling van de nieuw gekozen wethouders luidt 
als volgt Buis Sociale Zaken en Personeelszaken, Van 
Minnen Financien, Onderwijs en Sport, Jonker Licht- en 
Waterbedrijven, Grondbedrijf, Woningbedrijf, Handels
gebouw en Zeevishal, De Bruijn Gemeentewerken, 
Reinigingsdienst en Dienst voor Stadsontwikkeling en 
Stadsuitbreiding (voorheen Womngdienst) 

5 De Vlaardingsche Damvereniging viert tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in zaal Excelsior het 30-jarig 
bestaan 

7 In het Handelsgebouw houdt de afdeling 
Vlaardingen van de Nederlandse Bond van Postzegel 
Verzamelaars, de op een na grootste afdeling hier te 
lande, een tentoonstelling 

De Christelijke Gemengde Zangvereniging "Prinses 
Beatrix", directeur Piet Scholten, geeft in samenwerking 
met het Tamboers- en Pijperkorps "De Pijpers" onder lei
ding van M C van Dorp en met het kinderkoor van 
"Prinses Beatrix" een groot openluchtconcert met film
voorstelling Toegangsprijs 30 cent 

In tegenwoordigheid van tal van genodigden wordt in 
Vlaardingen-Oost het H V O -voetbalterrein door de 
directeur van Havenbedrijf "Vlaardingen-Oost", J L 
Jonker, geopend Hierna vindt er een voetbalwedstrijd 
plaats tussen H V O en Zwaluwen, die in gelijkspel, 3-3, 
eindigt 

10 C Oorebeek, bestuurslid van de afdeling 
Vlaardingen van de Nederlandse Kappers Bond, krijgt het 
ere-lidmaatschap van deze bond aangeboden 

Opgericht is de Vereniging van Verse vis-Handelaren te 
Vlaardingen 

11 W Korpershoek is voor de derde maal in succes
sie schaakkampioen van Vlaardingen, waardoor de wis-
selbeker definitief in zijn bezit komt 

13 Dr E D Kraan is 25 jaar Gereformeerd predikant 

14 W Berveling is 35 jaar dansleraar en balleider, de 
oudste in Vlaardingen 

Het gezamenlijk personeel van scheepswerf I S Figee 
brengt in een advertentie zijn welgemeende dank over 
aan de heer J Figee, "voor het geheel gratis bijwonen van 
de voetbalwedstrijd Fijenoord-Curacao" 

16 Met een optreden van voordrachtskunstenares Nel 
Oosthout opent de Volksuniversiteit het seizoen 1946/47 
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Voor de krant aanleiding om de Volksuniversiteit te prij
zen voor haar naoorlogse initiatief, wat tot nu toe 1480 
leden opleverde Gemiddeld komen er per dag 7 a 8 nieu
we leden bij 

Het toneelstuk "Den Vaderlandt Ghetrouwe", van de 
Vlaardinger A van der Lugt, wordt door het gezelschap 
"De Rederijkers" voor de lOOe keer opgevoerd Het stuk 
werd na de premiere op 21 januari 1946 in het gehele land 
opgevoerd De lOOe voorstelling was voor Vlaardingen 
gereserveerd 

Op de sluitingsavond voor de medewerkers van de ten 
toonstelling "Vlaardingen Vooruit" blijkt deze tentoon 
stelling een batig saldo van ƒ 8^79,487 te hebben opge 
leverd De inkomsten waren ƒ 15 686,467 en de uitgaven 
ƒ 6709,98 Het batig saldo is bestemd voor een cultureel 
doel, waartoe een tonds wordt ingesteld 

18 Het aantal werklozen daalt gestaag In juni 1945 
^ n 2 en nu nog slechts ^35 

H Verburgh, 40 jaar lid van het Rooms-Katholiek 
Zangkoor "St Cecilia" wordt door pastoor J van der 
Sman onderscheiden met de kerkelijke onderscheiding 
"Pro Ecclesia et Pontifice" 

W Schoenmakers, Schiedamseweg 65, behaalt met lof 
het Diploma Onder Rijkstoezicht Gediplomeerd 
Schoenwinkelier 

Arie van Everdingen is 50 jaar in dienst bij de visrokerij 
van de tirma G Kornaat N V 

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit 
worden de volgende Vlaardingers onderscheiden met de 
ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
in zilver M van der Ende, oud-baas bij de N V Wijn-
Import Maatschappij A Hoogendijk, K Nuyt kuipers-
baas bij de N V Handelmaatschappij Betz & Van Heijst, 
J Zwitser, scheepmakersbaas bij de tirma A de Jong In 
brons D de Willigen, boekdrukker bij Drukkerij Van 
Dooren en A van Everdingen, visroker bij de tirma G 
Kornaat 

21 De minimum-tarieven van de herenkappers te 

Vlaardingen zijn Knippen, resp in prijsklasse II ƒ 0,45 
en in prijsklasse III ƒ 0,55 Kinderen knippen beneden de 
14 jaar ƒ 0,30 - ƒ O 40 Scheren ƒ 0,15 - ƒ 0,20 Wassen 
ƒ 0,40 - ƒ 0,50 

25 Het Vlaardingsch Schaakgenootschap bestaat 30 
jaar en viert dat met een feestavond in zaal "Concordia" 
aan de Rijkestraat 

27 Voor allen die bij de visserij zijn betrokken zijn 
voor ƒ 36,- met echt bont gevoerde jekkers zonder "pun
ten (distributiebonnen) verkrijgbaar bij "Het Bednjfs 
schap voor Visserijproducten", de heer J de Man, 
Westhavenkade 97 

Oktober 

2 De Conferentie van St Vincentius a Paulo in 
Vlaardingen (Vincentius Vereniging) bestaat 100 jaar 

3 De praktijk van Th E van Reemst, 'arts wordt 
wegens diens vertrek voortgezet door B W Bussemaker, 
arts Schiedamseweg 107 

4 De Algemene Begraafplaats aan het Emaus zal 
met 800 grafruimten worden uitgebreid De kosten daar
van zijn ƒ 85 000,- maar indien uitgevoerd in D U W 
verband (Dienst Uitvoering Werken, een werklozenpro-
ject) zijn de kosten ƒ 68 000, De kosten kunnen worden 
bestreden uit de inkomsten van de gereserveerde graf 
ruimten 

De naam van de Gemeentelijke Woningdienst wordt 
gewijzigd in "Dienst voor Stadsuitbreiding en Stads
ontwikkeling" 

De Electro Technische Industrie "Walco" uit Rotterdam, 
tevens handel in en herstelling aan motoren, machines, 
schakelkasten enz, vestigt zich te Vlaardingen aan de 
Kon Wilhelminahaven 26, de voormalige kuiperij van A 
de Neef 

6 De Openbare Leeszaal en Bibliotheek bestaat 25 
jaar 

10 Rusthuis "Siloam", gevestigd m villa "Padden-
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Bij het Hofsingelziekenhuis wordt het Prinses Beatrix-
paviljoen geopend en door het Nederlandse Rode Kruis 
aan het ziekenhuis overgedragen. 

De Nieuwe Vlaardingsche Courant/Ick Waeck ontketent 
een actie om een bedrag van ƒ 15.000,- bijeen te krijgen, 
een bedrag dat men tekort komt om de ziekenhuispavil-
joens Prinses Irene en Prinses Margriet van het 
Nederlandse Rode Kruis te kunnen afbouwen. 

13 Jeugddienst in de Grote Kerk. Spreker is de veld-
prediker Ds J.J. Siezen (zoon van burgemeester Siezen). 

15-28 Het gewijzigde plan van uitbreiding in hoofdzaak 
der gemeente Vlaardingen ligt ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage. 

19-26 In het Handelsgebouw wordt een tentoonstelling 
gehouden met een overzicht van de ontwerpen voor de 
bouw van een nieuw Vlaardings stadhuis. Deze ontwer
pen zijn ingezonden in het kader van een prijsvraag door 
de architecten C.J. Blaauw te Ha^lem, L.H.H, van der 
Kloot Meijburg te Den Haag, Ir E.H. Kraayvanger c.i en 
H.H. Kraayvanger te Rotterdam, alsmede H.P.J. de Vries 
te Rotterdam. 

21 Op initiatief van burgemeester M.C. Siezen is 
opgericht een comité tot steun aan de NIWIN (Nationale 
Inspanning Welzijn Indië), die voornemens is 150.000 
kerstpakketten te verzenden aan alle militairen in Indië. 

Ontwerpen voor het nieuwe stadhuis, 19-26 oktober. 

l I 

Huize Siloam, 10 oktober. 

burg" aan het Verploegh Chasséplein, bestaat 12,5 jaar. 

Onder voorzitterschap van Mr F. Bordewijk houdt het 
Tribunaal Arrondissement Rotterdam in het Handels
gebouw aan de Parallelweg te Vlaardingen de eerste zit
ting ter berechting van ex-NSB-ers e.d. Er worden zes 
zaken behandeld, waarvan vier tegen Vlaardingers. 

11 De kooplieden van het Veerplein maken bekend 
dat vanaf woensdag a.s. de markt op bovengenoemd plein 
"weer gewoon als voorheen tot 4 uur 's namiddags is". 

12 De VL 112 "Betsy en Gerda" van de rederij G. 
Kornaat N.V., die na zwaar gehavend uit Duitsland te zijn 
teruggekeerd op de scheepswerf van Figee geheel ver
bouwd en gereed is gemaakt, vertrekt onder schipper H. 
van Zelm ter haring visserij. 



Steun de |ongens overzee, 21 oktober 

De Nutsbewaarschool aan de Binnensingel, hoek Ooster
straat, bestaat 40 jaar. 

23 De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
en circa 30 burgemeesters uit de omtrek bezoeken in het 
Handelsgebouw de tentoonstelling van de stadhuisplan-
nen en daarna de E.N.C.K. In hotel "De Maas" wordt ver
volgens een lunch genuttigd, die door de gezamenlijke 
industriële ondernemingen van Vlaardingen wordt aange
boden. Tenslotte volgt nog een rondrit door de stad. 

Advertentie: "Het Weeshuis heeft een tekort aan brood-

De bewaarschool aan de Binnensingel, 21 oktober. 

bonnen. Wie kan daar aan helpen? Met veel dank. De 
Pfl^ Directrice". 

27 De Vlaardingse filmoperateur Joh. de Boer maakt 
aan boord van de walvisvaarder "Willem Barendsz" de 
eerste, 7 maanden durende walvisvaart mee. Ook de oud-
Vlaardinger J.G. Kolkman gaat mee, om aan boord een 
scheepskrant te verzorgen en wekelijkse overzichten van 
de vangstresultaten over te seinen, alsmede om de bele
venissen tijdens de reis te verslaan. 

De Rooms-Katholieke Bakkersgezellen-Vereniging "St 
Clemens" viert het 25-jarig bestaan. 

28 Naast drie andere Vlaardingers moet de ex-burge
meester van Vlaardingen. Willem Hansen, 53 jaar, plan
ter van beroep, zich voor het Tribunaal in het 
Handelsgebouw verantwoorden voor o.m. zijn lidmaat
schap van de N.S.B. 

29 Met een grote herdenkingsavond en een gardis
ten-reünie herdenkt het Vendel Vlaardingen van de 
Oranje Garde haar 12'/-jarig bestaan. 

Opgericht de afdeling Vlaardingen van de Algemene 
Bond van Oude van Dagen. Voorlopig bestuur: Mevrouw 
Van der Velde, presidente. Mejuffrouw Van Asperen en 
de heren Van Saus en Van Gemerden. 

30 Dirk Johannes van den Berg wordt 70 jaar. Hij 
werd bekend als concierge van de Vlaardingsche 
Oudheidkamer en Visscherijmuseum van 1 oktober 1926 
tot aan de noodzakelijke sluiting van het museum tijdens 
de mobilisatie van 1939. Tot zijn grote teleurstelling zijn 
er na de bezetting geen lokalen beschikbaar gekomen om 
het museum te kunnen heropenen. 

31 Onderwijzer J. Spanjersberg gaat na 44 dienstja
ren als onderwijzer in Vlaardingen met pensioen. Hij was 
onderwijzer aan de Hofjesstraatschool en aan de Da 
Costaschool. Daarnaast was hij secretaris-penningmees
ter van de Vlaardingse Burgerwacht en secretaris van de 
Federatie "Westland" van de Vrijwillige Burgerwacht en 
secretaris van het Kiescollege van de Hervormde 
Gemeente en van het College van Notabelen, tevens 
ouderling in die gemeente. 
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Oran|e Garde, 29 oktober. 

November 

1 L.C. van Leeuwen werd 45 jaar geleden, op 
14-jarige leeftijd, benoemd tot organist van het orgel van 
de Gereformeerde Zuiderkerk aan de Landstraat. Hij 
werd opgeleid door zijn vader, door de organist van de 
Grote Kerk M. Groeneveld, door H. de Vries en J.H. 
Besselaar, organisten van de St Laurenskerk te Rotter
dam. In 1910 gaf hij zijn eerste orgelconcert in de 
Landstraatkerk. 

De directrice van de Rotterdamsche Modevakschool, 
Jeanne Stok, opent een Vlaardingse afdeling van de 
modevakschool, met dag- en avondcursussen in costuum-
naaien. Adres: Oosthavenkade 39 beneden. 

J. Spanjersberg (midden staand) met pensioen, 31 oktober 

3 In de ledenvergadering van de E.H.B.O. afdeling 
Vlaardingen worden Th. Werner, tot dan voorzitter, en K. 
van Aken benoemd tot ere-leden. 

4 Opgericht is het Rooms-Katholiek Gemengd 
Zangkoor "Cecilia", onder leiding van Arnold Vranken. 
Het koor telt inmiddels al 80 leden. 

Machinefabriek "De Toekomst", eigenaar K. Hart, 
bestaat 25 jaar. Dit feit wordt herdacht met een receptie in 
zaal "Concordia" aan de Rijkestraat, waar niet minder 
dan 80 bloemstukken worden bezorgd, en met een diner 
in Rotterdam. De heer J. Korpershoek is evenlang in het 
bedrijf werkzaam en krijgt voor zijn trouwe dienst een 
gouden horloge. 

De 86-jarige J. Kijne is 45 jaar kassier bij de firma W. 
Kwakkelstein. Hij denkt er niet aan zijn functie neer te 
leggen. 

P.J. Haikes is 25 jaar onderwijzer aan de St Willibrordus-
school. 

5 Wegens eerdere militaire verplichtingen wordt 
alsnog als gemeenteraadslid beëdigd M.H.L. Weststrate, 
namens de Anti Revolutionaire Partij. 

7 Op 67-jarige leeftijd is overleden Isaak Samuel 
Figee, in leven scheepsbouwmeester. Met hem gaat een 
zeer bekende en geziene figuur in scheepsbouwkringen 
heen. 

8 Willem Hansen, ex-burgemeester van Vlaar
dingen, wordt veroordeeld tot 2 jaar internering, ontzet
ting uit de beide kiesrechten en het recht om ooit weer een 
openbare functie uit te oefenen, verbeurd verklaring van 
het vermogen tot ƒ 2000,- en van zijn radiotoestel. Tot 
zijn verdediging wordt aangevoerd "dat hij tijdens zijn 
burgemeesterschap van Vlaardingen veel goeds heeft 
gedaan en verschillende kringen te Vlaardingen hem 
goed gezind zijn". 

11 In de Broekpolder aan de Bommeer wordt door A. 
Keyzer, voorzitter van het polderbestuur, een nieuw elec-
trisch gemaal in bedrijf gesteld. De installatie, geleverd 
en geplaatst door Machinefabriek "De Toekomst", maalt 
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in 3,5 minuut waar de stoommachine circa 7 uur voor 
nodig had. 

13 De Damesturngroep D.O.V.I.D.O. (Door Ons 
Veertienen Is Deze Opgericht), na aansluiting bij de 
Herenturnvereniging "Leonidas" "Leonidas-Dovido" 
genaamd, bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd met een 
lubileumavond onder leiding van directeur Schwantje in 
zaal Harmonie. 

14 Opgericht is V.E.R.O.. een Vlaardingse afdeling 
van de Vereniging voor Experimenteel Radio-Onderzoek 
in Nederland. 

G. Vis.ser is 25 jaar in dienst van de firma Jac. Brobbel, 
Verhuizings- en Transportbedrijf aan de Ie Van Leijden 
Gael straat. 

17 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds J. 
van Noort bij de Hervormde Gemeente. 

20 De kolenhandel firma K. Nieuwstraten. Binnen-
singel 120. opslagplaats Spoorsingel 37. bestaat 25 jaar. 

22 In het pand Westhavenkade 14 wordt door J. 
Ligthart de Vlaardingse Leesbibliotheek geopend, die 
ook al was gevestigd aan de Rotterdamseweg 15. In het 
pand aan de Westhavenkade was 160 jaar lang de mast
en pompmakerij van P. Drop gevestigd. 

25 Voor het Tribunaal in het Handelsgebouw staan 
wederom vier Vlaardingers terecht vanwege hun 
NSB-activiteiten in de bezettingstijd. 

27 De collecten voor de kerstpakkettenactie van de 
NIWIN. voor in Indiè verblijvende militairen, brengt 
ƒ 4489,67 op. 

29 Achter de noodwoningen in de Babberspolder 
worden voor ƒ 201.367,- schuurtjes, tegelplaatsjes en 
tegelpaden aangelegd, om de bewoners van deze huizen 

Bovenste foto. Jan Ki|ne 45 jaar kassier. 4 november. 

Midden: Isaak Samuel Figee, 7 november. 

Onder Kees Nieuwstraten en C van IJperen, 20 november 



van bergruimte te voorzien en om hen in staat te stellen 
de gezinswas buiten te doen. omdat daar binnen geen 
plaats voor is. 

Om de nog ontbrekende ƒ 15.000,- voor de afbouw van 
twee Rode Kruispaviljoens bij het ziekenhuis aan de 
Hofsingel binnen korte tijd bijeen te brengen, wordt een 
grote verloting georganiseerd. Er zijn 50.000 loten 
gedrukt a ƒ 0,50. De hoofdprijzen zijn: een huiskamer-, 
een slaapkamer- en een salonameublement, die gratis 
door Vlaardingse firma's ter beschikking zijn gesteld. 

December 

3 Om te zorgen dat de gemeente de beschikking 
behoudt over bouwgrond voor woningbouw in alle moge
lijke bouwmethoden, wordt in de gemeenteraad niet 24 
tegen 2 stemmen een B & W voorstel aangenomen 
betreffende het stopzetten van de uitgifte van grond in 
erfpacht. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt mededeling 
gedaan van het binnengekomen bericht van benoeming 
van Mr J. Heusdens tot burgemeester van Vlaardingen, 
per 1 januari 1947. 

4 Opgericht is de N.V. "Zilvervis", een bedrijf dat 
zich richt op het chemisch bewerken van vis- en haring
schubben tot parelmoer-extract of "Essence d'Orient", 
wat wordt gebruikt voor de fabricage van kunstparels, 
nagellak en parelmoeren kledingknopen. De directie 
wordt gevoerd door Frans Buitelaar, 

6 Onder veel belangstelling, vanuit het gehele land, 
wordt aanbesteed het bouwen van 20 woningen, in 2 
blokken van 10, op een terrein gelegen aan de Celebes-
straat, Javastraat en Sumatrastraat, waarmee een klein 
begin wordt gemaakt aan de oplossing van het nijpende 
woningtekort in Vlaardingen. Laagste inschrijver is het 
Aannemersbedrijf P. en B. Both te Vlaardingen met 
ƒ 249.285,- en de hoogste is Johan Blok te Vlaardingen 
voor ƒ 360,685,-. De gunning wordt aangehouden. 

9 In Epe, Gelderland, op 73-jarige leeftijd overleden 
Pieter Christiaan Willem Baron van der Feltz, van 
1912-1938 notaris te Vlaardingen. 

Celebesstraat, 6 december 

P.C.W. Baron van der Feltz, 9 december. 
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Bij het te Utrecht gehouden examen Esperanto-A slaagt 
de jongste Nederlandse esperantist, de 13-jarige 
Vlaardinger W. van den Bosse, met uitstekende cijfers. 
Hij werd opgeleid door G. Kalkman. 

13 De aanleg van de "Vlaardingse vluchtheuvei". op 
het noordelijk deel van de Westhavenplaats bij de 
Havenstraat, geeft Vlaardingen volgens de krantenschrij
ver "Omroeper" "grote-stads-allures". 

15 Op het V.F.C. Sportpark is de restauratiezaal met 
de kleedkamers en de daarop staande tribune voor 1000 
personen, alsmede het archief, door brand verwoest. De 
schade bedraagt ƒ 40.000,- die, voor wat de opstallen 
betreft, door de verzekering wordt gedekt. De oorzaak 
van de brand is waarschijnlijk een scheur in het schoor-
steenkanaal van de open haard. 
16 De gemeente Vlaardingen heeft een begrotingste
kort van ƒ 1.270.000,-. 

Het echtpaar H. van der Pijl-Peters viert in het Van 
Leijdenshotje 17 zijn gouden huwelijksfeest. 

17 H. Groeneveld, Jacob van Dijkstraat 31, is 40 jaar 
in dienst bij scheepswerf I.S. Figee aan de Havenstraat. 
Door de Vereniging voor Fabrieks- en Handwerk-
nijverheid wordt hij onderscheiden met de medaille van 
deze vereniging voor 40 jaar trouwe dienst en bijzondere 
verdienste. 

18 De schoolhoofden P. Droppert en A. Gagestein 
worden herbenoemd als resp. voorzitter en secretaris van 
de Commissie tot Wering van Schoolverzuim. 

Hoewel 20% bezuiniging op het gas was voorgeschreven, 
ziet de directeur van de Gemeentelijke Licht- en 
Waterbedrijven zich genoodzaakt gasloze uren in te stel
len en wel overdag van half negen tot half twaalf en half 
twee tot half vijf en "s nachts van half twaalf tot half zes. 
Op overschrijding van de rantsoenen gas zal scherp toe
zicht worden gehouden. 

20 Oud-wethouder Arend van Rijn is 60 jaar in dienst 
bij de firma P.H. van Abshoven. Ter gelegenheid hiervan 
en van zijn werk als wethouder en voorzitter van diverse 
verenigingen wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Wegens verblijf bij zijn zoon in 
Amerika, wordt hij door de burgemeester telegrafisch van 
deze onderscheiding op de hoogte gebracht. Na terugkeer 
in Nederland zal het jubileum alsnog worden gevierd. 

22 Het echtpaar G. Swaneveld en A. van Papeveld, 
wonende Vettenoordsekade 177, is 55 jaar getrouwd. 

Scheepswerf I.S. Figee heeft in Engeland een droogdok 
van 216 X 64 voet aangekocht. Het 1400 tons dok krijgt 
een ligplaats in de Kon. Wilhelminahaven. Schepen tot 
750 ton kunnen in dit dok worden gerepareerd. Het 
bedrijf heeft plannen om het gehele bedrijf van de 
Havenstraat naar de Kon. Wilhelminahaven te verplaat
sen. 

23 De broodprijs wordt met 1 cent verhoogd. 

28 De verloting voor de Rode Kruispaviljoens bij het 
ziekenhuis heeft het volle bedrag van ƒ 25.000,- opge
bracht. 

De gemeenteraad komt voor het laatst bijeen onder 
voorzitterschap van burgemeester M.C. Siezen. 
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Tijdem de Raadsvergadpnng van Z\terddf j l nam de heer 
M & Siezen afwhcid ak bnretuieestw van V Tdiogeji. 
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