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Januari 

1 Vlaardingen heeft 42 987 inwoners, 21 542 vrou
wen en 21 445 mannen 

De reder en haringhandelaar Frank Pot is op 57-jarige 
leeftijd overleden Als teken van rouw hangt op het 
Handelsgebouw aan de Parallelweg en op de schepen van 
de rederij de vlag hallstok 

2 De Buurtvereniging Babberspolder organiseert in 
de zaal Harmonie aan de Schiedamseweg een groot 
Nieuwjaarsfeest, waarin het van de radio bekende gezel
schap Paul Ostra optreedt, met onder meer 'De Wama's' 

3 H Hartman te Rotterdam benoemd tot Hoofd 
inspecteur van Politie 

4 De R K Toneelvereniging 'The Jolly Boys' voert 
in de verwarmde zaal Harmonie "het prachtige ontroeren 
de toneelspel in drie bedrijven op 'Heb ik mijn kind 
gedood" , van Frits van Duinen 

Na een autorit door de stad vindt in het stadhuis de offi
ciële installatie plaats van de per 1 januari benoemde bur
gemeester Mr J Heusdens, door loco burgemeester wet
houder J Buis 
In zijn redevoering besteedt deze o m aandacht aan de 
zgn "politieke dakloosheid" van de nieuwe burgemeester 
Mr Heusdens verklaart hierop dat dit niet voortvloeit uit 
politieke onverschilligheid, maar uit het feit, dat tot dusver 
geen enkel programma hem bevredigt 
Na gelukwensen van de andere raadsleden en genodigden. 

defileren, ondanks de barre koude, onder grote publieke 
belangstelling, ongeveer 40 Vlaardingse verenigingen 
voor de nieuwe burgemeester 
In de avond wordt in het Handelsgebouw een druk 
bezochte receptie gehouden 

6 Een partij stokvis raakt in brand bij de firma 
Hoogerwerf & Van Leeuwen, handel in haring, zoutevis 
en stokvis, aan het Westmeuwland Omwonenden kunnen 
het vuur met emmers water blussen 

Het bouwen van 20 gemeentewoningen in de zogenaamde 
'Indische Buurt' is gegund aan de laagste inschnjfster, de 
firma B en P Both te Vlaardingen, voor ƒ 240 500,-

7 en 8 Nota bene m Vlaardingen worden in de Hollandia 
fabriek aan de Oosthavenkade door het Voorlichtings 
bureau van de Voedingsraad demonstraties gehouden hoe 
vrouwen vis moeten schoonmaken, stoven of bakken 
Kaartjes kosten 25 cent Schoteltje en lepeltje meebren 
gen "Er is dus wat te proeven" 

8 C L van den Berg, van Banket- en Broodbakkerij 
'De Zon', Kuiperstraat 40, wint de eerste prijs in de etala 
gewedstnjd van 'Vlaardingen Vooruit', bestaande uit een 
zilveren lauwertak en een diploma 

10 Een verloting, gehouden ten behoeve van de bouw 
van Rode Kruispaviljoens bij het Hofsingelziekenhuis. 
waarvoor 50 000 loten werden verkocht, brengt 
ƒ 25 099,46 op 

Advertentie 
Bij de firma L L van Noort Waalstraat 30, te koop 
Stricon Mecanodozen Doos nr 1 en 2 f 3,90 Doos ni 
3 ƒ 4 80 

15 Opgericht is een vereniging Culturele Belangen, 
met als voorlopig bestuur wethouder H K \an Minnen, 
voorzitter, G B H Niestadt, secretaris (namens de 
Volksuniversiteit), A Pleijsier, penningmeester (namens 
de Sportverenigingen), M Wapenaar, 2e secretaris 
(namens de Zakenstudiekring) en T de Bruijn 2e voorzit
ter Leden J C van der Knaap, P de Goede, N van der 
Wal (Muziek) en A Smulders (Zang) 

Bij de Spaarbank meldt zich de 20 000ste spaarder aan 
Een verdubbeling van het aantal inleggers sinds 1937 

In een feestelijke bijeenkomst m de Harmonie van leden 
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en oud-leden viert de Jongelingsvereniging op Gerefor
meerde Grondslag 'Soli Deo Gloria' haar 60-jarig jubi
leum. 

16 Oud-wethouder Arend van Rijn wordt gehuldigd in 
verband met zijn 60-jarig dienstjubileum bij de firma Van 
Abshoven, ter gelegenheid waarvan hij eind 1946 al werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

20 Het uitbreidingsplan voor Vlaardingen in hoofd
zaak is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

21 Met genoegen wordt geluisterd naar het één jaar 
bestaande zangkoor 'Euphonia', dat onder leiding van A.J. 
Korpershoek een eerste uitvoering geeft in het kerkge
bouw van de Gereformeerde Gemeente aan het 
Westnieuwland. 

23 Bij Scheepswerf Figee aan de Kon. Wilhelmina-
haven wordt Vlaardingens eerste droogdok officieel in 
gebruik genomen. Het eerste schip dat hiervan gebruik 
maakt is het ruim 600 ton metende schip 'Joma' van Shell 
Nederland N.V. 

De Jongelings Vereniging op Gereformeerde Grondslag 
'Soli Deo Gloria' herdenkt in een openbare bijeenkomst in 
de Oosterkerk aan de Schiedamseweg het 60-jarig 
bestaan. 

De gemeenteraad besluit aan de afgezette gemeentesecre
taris Mr. E.K. van Beek geen wachtgeld uit te keren. 

24 De eerste raadsvergadering onder leiding van bur
gemeester Heusdens boekt een record wat de tijdsduur 
betreft: slechts 60 minuten. 

22 Inschrijving van leerlingen voor de cursus 
Trawlnetboeten in de Visserijschool in het Handels
gebouw aan de Parallelweg. 

W. van Vugt herdenkt het feit dat hij 35 jaar geleden in 
dienst trad als Kerkdienaar in de Grote Kerk. 

De dokken van Scheepswerf Figee, liggende aan de zuidoost-
zijde van de Kon. Wilhelminahaven In het rechterdok ligt het 
hospitaal-kerkschip 'De Hoop' , 23 januari 
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26 In een geheel gevulde Grote Kerk bevestiging en 
intrede van Ds WJ Kolkert van Schalkwijk 

27 Binnen eenjaar na de heropening van de Zeevishal 
overschrijdt de opbrengst van de te Vlaardingen aange 
voerde vis het miljoen gulden 

28 Opgericht is een nieuwe Vlaardingse afdeling van 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen 

Een aantal typografen van de N V Drukkerij Van Dooren 
bezoekt de N V Drukken) Dorsman & Ode, ter bezichti
ging van de zetmachine 

29 Acht graden vorst 

^1 Aan de vraag naar kolen met de koienbon no 65, 
voor de laatste drie mud kolen voor deze winter, kunnen 
de Vlaardingse kolenhandelaren met voldoen, want er 
heerst kolennood Mijnwerkers worden opgeroepen om, 
met dispensatie van de kerkelijke autoriteiten m 
het Bisdom Roermond, op zondag 2 februari 
kolen te delven 

Februari 

1 Samen met de burgemeester verwelkomen 
leden van de Vlaardingse NIWIN (Nationale 
Inspanning Welzijn Indie) met boeketten bloe
men de 250 repatrierende zieke en herstellende 
militairen uit Indie, die aan boord van de 'Kota 
Inten" de Nieuwe Waterweg opvaren 

I Jacobsen is 25 jaar arts te Vlaardingen 

^ De distributieregeling voor appelen, peren 
en pruimen is opgeheven 

Zestig procent van de mijnwerkers heeft vrijwillig de vrije 
zondag opgeotterd om bijna "̂O 000 ton steenkool te del
ven Met extra treinen en vrachtauto's worden de kolen 
snel over het land verdeeld 

6 Concert in de Harmonie door Ankie Wickevoort 
Crommelin, sopraan, Jeanne Verschoor, piano, Gijs 
Reijns. hobo, en Jan Ruyzenburg, klarinet, met verdere 
medewerking van het Zusterkoor van het Ziekenhuis aan 
de Hofsingel De opbrengst van dit concert is bestemd 
voor een geluidsinstallatie in de Rode Kruispaviljoens bij 
het ziekenhuis 

7 Sportclub VFC richt een afdeling 'Cricket' op 
Het team zal worden geleid door "éen van Nederlands 
beste cricketspelers. Molenaar" 

12 In de gebouwen van de al 22 jaar stilliggende glas 
fabriek aan de Kon Wilhelminahaven is Kon's Edelglas 
N V begonnen met de fabricage van glazen knopen 

14 Om te voldoen aan de dringende behoefte aan 
enigszins geschoolde jongelui voorde vissersvloot, wordt 
een dag-opleiding voor het visserijbedrijf ingesteld 

Advertentie 
Zonder inlevering [van boter bijvoorbeeld| Poffertjes ^5 
cent per portie Wafelen 25 cent per stuk M Beekvelt, 
Westhavenkade 

De arts I Jacobsen (rechts) met auto en chauffeur staande voor 
zijn huis op de hoek van het Verploegh Chasseplem/oostelijk 
deel Schiedamseweg, 1 februari 

De arts R S wordt, wegens pro Duitse sympathieën in de 
oorlogsjaren, veroordeeld tot ^3 maanden internering, met 
aftrek van voorarrest, eindigende op 7 februari 1948. ver
beurdverklaring van zijn radiotoestel en een bedrag van 
ƒ 10 000.-uit zijn vermogen Verder ontzetting uit beide 
kiesrechten Ontzetting uit zijn ambt wordt aan de daartoe 
bevoegde instanties overgelaten 

17 De Nederlands Hervormde Kerk gaat zondagsmor
gens een vierde kerkdienst houden in de Prinses 
Beatnxschool aan de Thorbeckestraat, vooral bedoeld 
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voor (150) bewoners van het westen van de stad Eerste 
dienst Ie Paasdag, 6 april 

18 In Paleis Soestdijk wordt Prinses Maria Christina 
geboren In Vlaardingen wordt deze geboorte gevierd met 
een speciale raadsvergadering en, ondanks de winterse 
kou, diverse feestelijkheden in de stad, onder meer een 
mars van de Oranje Garde De dames De Boer, De Bruin, 
De Graaf, Jansen, Smith en Van Zeventer, moeders van op 
dezelfde dag in Vlaardingen geboren baby's, knjgen een 
taart van het Comité tot viering van Nationale 
Gedenkdagen 

22 Opgericht is een Federatie van Vlaardingse Koren, 
bestaande uit het Dameskoor 'Vivezza', het 'Jubileum-
koor', 'Het Bevrijdingskoor', 'Vlaardings Dubbel-
mannenkwartet', Vlaardings Mannenkoor 'Orpheus', 
Geref Oratoriumvereniging 'Gloria in Excelsis Deo', het 
'A Capellakoor', het R K Gemengd Zangkoor, 'De Stem 
des Volks', 'Remonstrants Kerkkoor', Christ Gemengd 
Koor 'Excelsior', 'Toonkunstkoor' en Klein koor 
'Zanglust' 

27 Opgericht is een afdeling Vlaardingen van de 
Stichting voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas' 

Maart 

1 De radiozaak van H J Quakkelstein, Westhaven-
plaats 28a, bestaat 25 jaar 

Ondanks winterse kou, een dreigende sneeuwlucht en 
glibberige, besneeuwde straten, organiseert wandelsport
vereniging 'De Vergulde Hand', met 350 deelnemers tus
sen 7 en 75 jaar, een Oranje Wandeltocht van 15 of 25 
kilometer naar Maassluis vice versa 

5 M Boerdam is 40 jaar muziekleraar, 30 jaar orga
nist van de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel en 10 jaar 
pianist van de Dames-Gymnastiekvereniging 'Hollandia' 

Advertentie 
BIJ openbare inschrijving te koop Het in werking zijnde 
bedrijf van de N V 'De Hollandse Pelmolen' te 
Vlaardingen 

6 LM Bouman is 25 jaar hoofd van Openbare 
School D 

Uit een overzicht van de Nederlandse trawler- en logger-

vloot in 1946 blijkt dat verschillende uit Duitsland terug
gekeerde Vlaardingse vissersschepen voor het bednjf 
gereed kwamen Maar nog niet alle schepen zijn terug De 
N V Doggermaatschappij heeft IO schepen beschikbaar, 
tegen 14 voor de oorlog De Visschenj Maatschappij 
Vlaardingen bestaat uit 8 stoomloggers, drie schepen zijn 
nog met teruggevonden Van de 9 schepen die de firma C 
van Toor Hzn telde, is er een nog niet terug De N V 
Vlaardingsche Stoomvisschenj heeft 3 schepen beschik
baar, één nog niet terug 

Mejuffrouw R van der Graaf slaagt voor het diploma 
Drogist, waardoor zij de eerste Vlaardingse gediplomeer
de drogiste wordt 

13 't 'Theater Plezier van Plons Meslier' treedt op in 
de Harmonie Medewerkenden o a Toon Hermans, Wiesje 
Bouwmeester, Jan van Ees en Andrea Domburg "Daar 
men niet de beleefdheid had om voor de pers plaatsen te 
reserveren was het de krant niet mogelijk een verslag van 
deze avond te geven" 

14 Eerste Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging van oud leerlingen van 'Kennis is Macht', in 
het zaaltje 'Weiland' aan de Kortedijk 

17 Dr PJ van der Schaar, geboren te Vlaardingen, is 
benoemd tot directeur-geneesheer van het Gemeentelijk 
Ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam 

P de Bloeme doet zijn Heren- en Kinderkapperszaak, 
Schiedamseweg 52, na 14 jaar over aan H de Koe 

20 In de Grote Kerk eerste uitvoenng in Vlaardingen 
van de Mattheus Passion van J S Bach, door het Chnst 
Gemengd Koor 'Excelsior' 

21 Advertentie 
"Voorjaar 1883 WAS het adres voor reparatie en metsel
werk Weerheim aan de Zusterkade Voorjaar 1947 IS het 
adres Weerheim Metsel- en Timmerbednjf, Pad aan de 
Hoogstraat Tel 2364" 

Mevrouw Schoenmakers, Schiedamseweg 65, maakt 
bekend dat zij om gezondheidsredenen genoodzaakt is 
haar pedicure afdeling op te heffen 

Advertentie 
Tot geruststelling van haar patiënten, deelt Mejuffrouw 
Voorbrood, verloskundige, Binnensingel 191, mede, dat 
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ZIJ NIET ophoudt met haar praktijk Buitenpraktijk en 
Kraaminrichting 'Johanna" gaan gewoon door 
Vroegtijdig bespreken svp 

De Zeeverkennersgroep 'De Geuzen' zamelt lege flessen 
in, om het tekort aan flessen in te lopen Het statiegeld 
komt ten goede aan liefdadige instellingen 

22 Groots turnfestijn van de Gymnastiekvereniging 
'Hollandia' in zaal Harmonie 

Pieter Vermeulen en Johanna van Oeveren, wonende 
Maasstraat 24, zijn 60 jaar getrouwd 

2S Na 15 beroepen in 1946 en 8 beroepen in 1947 te 
hebben ontvangen, neemt Ds H Ligtenberg van de 
Gereformeerde Gemeente aan het Westnieuwland, het op 
hem uitgebrachte beroep naar Rotterdam-West aan 

2 9 - 5 april In het zaaltje van F C Weiland, 
Kortedijk 123, worden schilderijen, aquarellen, tekenin 
gen etc van Vlaardingse stadsgezichten geëxposeerd 
Hierbij ook de originele tekeningen die Anton Pieck 
maakte voor de kort geleden verschenen roman 'Brood uit 
het water" van Fenand van den Oever 

Burgemeester Mr J Heusdens wordt in de raadzaal geïn
stalleerd als ere-voorzitter van de NIWIN 

31 Burgemeester en Wethouders stellen de gemeente
raad voor om als plaats voor het te stichten zwembad aan 
te wijzen het terrein langs de westzijde van de Vlaardingse 
Vaart, ten noorden van de zogenaamde 'Kulk" naar de 
boerderij 'Hoogstad', besloten door de Vlaardingse Vaart, 
de Broekweg en de nieuwe verbindingsweg tussen de 
Schiedamsedijk en de Broekweg [Westlandseweg] 

April 

1 Het Handelsinstituut Schiedamseweg 57 organi
seert een cursus over de nieuwe spelling, die op I mei 
1947 zal wolden ingevoeld 

G D Birnie is 25 jaar Spoorwegarts te Vlaardingen 

De geestelijke verzorging van de gedetineerden in het 
kamp 'De Vergulde Hand' aan de Maassluissedijk wordt 
vanaf heden gedaan door een vaste geestelijke verzorger 
voor de protestantse gedetineerden, in plaats van door viei 
plaatselijke predikanten 

In een school aan de Emmastraat wordt het eerste 
Consultatiebureau voor kleuters van 1 tot 6 jaar geopend 

In het perceel Schiedamseweg 3, in 1940 aangekocht van 
de Nederlandsche Middenstandsbank, wordt een bijkan
toor geopend van De Twentsche Bank, ter voortzetting 
van de zaken van het Bankiers en Effectenkantoor K 
Moerman, welk bedrijf door haar werd overgenomen K 
Moerman blijft voorlopig als adviseur aan het kantoor ver
bonden 

9 Willem Noske, viool, en Henk te Strake, piano, 
concerteren in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan ten 
bate van de NIWIN, voor de aanschaf van een groot aan
tal onmiddellijk benodigde tropen-piano's, ten behoeve 
van onze landgenoten (zowel militairen ais burgers) in 
Indie 

Siem Dekker's Groente- en Fruithandel, gevestigd op de 
Hoogstraat, opent een filiaal in de Vogelwijk van voorma
lig Vlaardinger-Ambacht, in Leeuwerikstraat 20 

J H van Linden van den Heuvell, Deens vice-consul te 
Vlaardingen, wordt door de Koning van Denemarken 
benoemd tot Ridder in de Dannebrogsorde 

11 Van Loodsboot No 19 die in de meidagen van 1940 
door de Duitsers tot zinken werd gebracht, zijn tot dusver 
35 goudstaven, 400 kg goud totaal, ter waarde van 4 mil
joen gulden, geborgen 

Het Luxor Theater aan de Westhavenkade na grondige 
verbouwing heropend "Luxor, eerst beneden aan de lang 
der bioscopen, staat door deze verbouwing als een der eer
sten" 

De motorlogger VL 71 'Marie' van de firma C van Toor 
Hzn zal met 10 meter worden verlengd, geheel gemoder
niseerd en behalve voor de drijtnetvisserij, ook voor de 
trawlvissenj worden ingericht 

12 In de Oude Haven arriveert het grootste binnen
vaartschip van Nederland, het ms 'Ottawa', met aan boord 
een tentoonstelling over het werk van het Rode Kruis 

Onder het motto ' Wij zijn jong, de aard ligt open " wordt 
een op de Markt uitkomende stertocht georganiseerd van 
de volgende Vlaardingse jeugdorganisaties Zeeverken 
ners, V C J C , Padvindersgilde, Gereformeerd Jeugd-
verband, R K Verkenners, Nationaal Jongeren Verbond, 
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Leger des Heils, Vlaardingse Padvinders, 'Liefde en 
Vrede' en 'De Pijpers', R.K. Gidsen en de Arbeiders 
Jeugdcentrale (AJC). 

12-19 Diverse winkeliers stellen hun etalage beschik
baar voor het tentoonstellen van het werk van de 
Vlaardingse jeugdorganisaties. 

14 Het vice-consulaat van Zweden te Vlaardingen is 
opgeheven. 

15 De in Vlaardingen geboren pastoor Holtzer viert 
zijn zilveren priesterfeest in Abo in Finland, waar hij 
vanaf 1934 pastoor is. 

16 Aan de Spoorhaven wordt hard gewerkt aan een 
Noodzwembad. Van het in 1946 gebouwde kinderbad aan 
de Spoorhaven zijn de (gemetselde) muren ingestort ten 
gevolge van de koude winter. 

De 'oude' Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia' 
(1873) heeft zich geheel vernieuwd, maar geeft in de 
Harmonie nog steeds in dezelfde goede stijl een uitvoering 
van het stuk 'De Kleine Adonis' van Christien van 
Bommel-Kouw en Henk Bakker. 

17 Geïnstalleerd is de Commissie van Advies voor het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, bijkantoor Vlaardingen. 

18 Opgericht is een Kunstkring van schilders en 
beeldhouwers, onder de naam van 'De Vlaardingers'. 
Voorzitter: Kom. Lodder, secretaris: L. Dijkshoorn, pen
ningmeester: J.P. Baars. 

In de Harmonie modeshow door Chris van Dooren's 
Kledingmagazijn. 

In verband met de woningschaarste roept de burgemeester 
op over te gaan tot vrijwillige samenwoning en niet af te 
wachten tot men gedwongen wordt. "Ik doe dan ook een 
beroep op de gehele burgerij, om naar vermogen mede te 
werken de grote woningnood te lenigen en bij samenwo
ning verdraagzaamheid te betrachten". 

19 Op een circuit van circa 1750 meter rijden 66 ama
teur-wielrenners de 100 kilometer lange 'Ronde van 
Babberspolder'. De befaamde renner H. Smits uit 
Amsterdam eindigt als eerste met 2 uur, 29 minuten. 

21 In een openbare vergadering van de Partij van de 

Arbeid in de Harmonie spreekt oud-Vlaardinger Koos 
Vorrink over de resultaten der politiek van de PvdA gedu
rende haar bestaan van 9 maanden. Voorafgaand reikt 
afdelingsvoorzitter Jan Buis drie vlaggen uit: aan de 
PvdA, aan de Vrouwenbond van de PvdA en aan de 
Democratisch Socialistische Jongeren. Dit zijn vlaggen 
van 'de nieuwe koers', vlaggen om te dragen 'voor de 
strijd voor democratie en socialisme'. Het koor 'De Stem 
des Volks' luistert de avond op met het zingen van strijd
liederen. 

Op de kruising Binnensingelviaduct en de 2e Van Leijden 
Gaelstraat komen een vrachtauto en een 'ultra moderne 
luxe auto' met elkaar in botsing. De luxe auto wordt zwaar 
beschadigd. 

Reactie op de oproep van burgemeester Heusdens, 18 april 
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die tijdelijk werkzaam zijn 
op onze installatie te Pernis 
AanbiediDgen te richten a a n : 
N.V. De Bataafdche Fetroleam 
Mij., Afdeling PS, Postbus 644, 
Rotterdam 7848 35 

De Burgemeester 
heeft gesproken 
Wie neemt ons? 

Voor 

INWONING? 
Net gehuwd echtpaar zon
der kinderen, waarvan de 
vrouw ook haar bezig
heden buitenshuis heeft 

Brieven onder no. 7860 
aan Dorsman & Odé 40 

WONINGRUIL 
Voor vrije 2e Etage R'dam-Z. 
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Op ruim 70-jarige leeftijd is overleden Hendrik Brinkman, 
onderwijzer bij het Gereformeerd onderwijs, onder meer 
op de Prinses Julianaschool in de Stationstraat. 

24 Scheepsbouwersbaas D. Kloos is 25 jaar in dienst 
bij de firma A. de Jong, Scheepswerf en Machinefabriek. 

25 Het 10.000 ton metende Noorse stoomschip 
'Aristophanes' komt met ruim 2.000 ton walvistraan aan 
bij de Nieuwe Matex. 

In de woning van F.A.C, wordt een clandestiene radiozen
der ontdekt en in beslag genomen. 

27 In de Da Costaschool aan de Da Costastraat wordt 
door de Nederlands Hervormde Gemeente een nieuwe 
Jeugdkerk geopend, onder leiding van de heer H. 
Hoogendijk. 

29 Bij Scheepswerf I.S. Figee wordt het tankschip 
'Shell 55' te water gelaten. 

30 Het aantal leden van de Gereformeerde Kerk van 
Vlaardingen bedroeg in 1946 4.867, waarvan 2.530 belij
dende leden. In dat jaar moesten 519 leden, waarvan 297 
belijdende leden, worden afgeschreven wegens overgang 
naar de Gereformeerde Kerk, onderhoudende artikel 31 
van de Kerkorde. 

Mei 

1 1 Mei-optocht door de stad en een 1 Mei-feest in de 
Harmonie. 

De N.V. J.L. Simons Bakkerijen, Ie Van Leijden Gael-
straat/Binnensingel, bestaat 40 jaar. 

J. Verheij, L.M. van den Berg, P.F. Leerdam en H. de 
Ruiter zijn 50 jaar (vanaf de oprichting) in dienst van de 
meubelfabriek van Gebroeders Van den Berg, 'De 
Akerboom' in de Stationstraat, welk bedrijf per 1 januari 
1943 opgenomen is in Ouwenbroeks Meubelfabriek. 

2 Concert van Vlaarding's Mannenkoor 'Orpheus' in 
de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, met medewerking 
van de pianist Geza Frid uit Hongarije. 

3 Indrukwekkende herdenking van de gevallenen in 
Wereldoorlog II, waaraan duizenden Vlaardingers deelne
men. 

5 Viering van de Bevrijdingsdag, met veel activitei
ten, met name voor de jeugd. 

Rond de op 1 december 1945 op de Hogelaan geplante 
Bevrijdingsboom is een gesmeed ijzeren hekwerk ge
plaatst, alsmede een kunstgranieten band en een tegeltrot
toir, met een passende beplanting. Een ijzeren band bevat 
het opschrift: "Ter herinnering aan onze Bevrijding". Het 
gesmede hekwerk is een geschenk van Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost. 

6 Om meer ruimte in het Stadhuis te verkrijgen 
bestaat het plan om het Gemeentearchief over te brengen 
naar de lokalen van het voormalige Raadhuis van 
Vlaardinger-Ambacht. In dat gebouw zal dan tevens een 
politiepost worden gevestigd. In de gemeenteraad komt dit 
voorstel in stemming en wordt aangenomen met 21 tegen 
4 stemmen. 

7 Te Utrecht slaagt J.W. van Hees voor het diploma 
Vakbekwaamheid voor de kleinhandel in tabak. 

9 De bij scheepswerf Figee gemoderniseerde logger 
VL 40 'Theresia' van de N.V. Vlaardingsche Stoom-
visscherij maakt een geslaagde proefvaart. 

12 Een oude traditie wordt hersteld: 'Vlaggetjesdag'. 
Alle vissersschepen hebben de vlag in top. De kustvis-
sersplaatsen hebben deze oorspronkelijk Vlaardingse tra
ditie overgenomen en vieren op deze zondag eveneens 
Vlaggetjesdag. 
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13 'Buisjesdag'. De haringvloot vaart uit. In totaal 
varen 100 haringschepen uit: 26 uit Vlaardingen, 18 uit 
Katwijk en 56 uit Scheveningen. 

In de meubelfabriek van A.G. van der Drift in de 
Emmastraat ontstaat brand in de spuiterij. Twee verdie
pingen van het pand branden geheel uit. Drie arbeiders 
springen in paniek van het hoge dak, waarbij één van hen, 
de 17-jarige L. Stout, een schedelbasisfractuur oploopt. 

14 Na ombouw en modernisering maakt de haringlog-
ger VL 74 'Tonny' zijn proefvaart. Het schip werd al vóór 
1940 gebouwd, maar werd door de Duitsers gevorderd en 
heeft nooit aan de visserij deelgenomen. Na de oorlog fun
geerde het schip onder de naam 'Ingrid' als sleepschip 
voor in het buitenland teruggevonden vissersschepen. Het 
schip behoort, samen met de VL 30 'Janny', tot de in 1939 
opgerichte N.V. Scheepvaart- en Visserij Maatschappij 
'Irene'. 

15 Met zijn geïmporteerde goud-rode Cocker-Spaniel 
behaalt A. Hoogland op de hondententoonstelling te Delft 
de eerste prijs. 

16 Abr. Blenk heropent in Rozenlaan 63 zijn gemo
derniseerde slagerij annex fijne vleeswaren. 

De firma C. van de Burg & Zonen, Vaten en Kistenfabriek 
aan de Ie Van Leijden Gaelstraat, bestaat 75 jaar. Ter gele
genheid hiervan worden 27 jubilarissen wegens 25 tot 50 
dienstjaren gehuldigd. Het personeel biedt de firma een 
gebrandschilderd raam aan ten behoeve van het gerestau
reerde kantoor. 

Het gemeentebestuur ontvangt een groep Engelse boeren, die 
zich de 'Hollandse nieuwe' goed laten smaken, 19 mei 

Het vertrek vanaf het Handelsgebouw aan de Parallelweg van 
de delegatie ter aanbieding van de Koninginnehanng. Links 
Burgemeester Mr J Heusdens, rechts met hoge hoed en in 
jacquet reder D Kwakkelstein Verder afgebeeld zijn schipper 
Ane Visser, opperkeurmeester G Dam, en de keurmeesters 
W Don en J. Dijkshoorn, 21 mei 

De Vlaardingse loggers VL 56, schipper Van 
der Pijl, en de VL 208, schipper Van Roon, 
voeren de eerste nieuwe haring aan. 

17 Het (nood)zwembad aan de Spoor-
haven wordt door de gemeente Vlaardingen 
overgedragen aan de Vlaardingsche Zwem 
Club (VZC). 

19 Tweeëndertig uit Engeland afkomsti
ge boeren brengen een bezoek aan Vlaar
dingen. Na een ontvangst op het Stadhuis, 
wordt in de woning van K. Chardon aan de 
Holyweg de lunch gebruikt. Een bezoek aan 
de ENCK staat op hel programma. 
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21 De logger VL 216 'Hennie', schipper Arie Visser, 
van de Visscherij Maatschappij 'Vlaardingen', voert de 
Koninginneharing aan. 

Aan de .schippers van de Vlaardingse vissersvloot wordt 
door de Nederlands Hervormde Kerk en de Gerefor
meerde Kerk een brief meegegeven, waarin wordt aange
drongen op het getrouwer houden van godsdienstoefenin
gen aan boord van de schepen. Deze brief gaat vergezeld 
van een pakketje preken en gratis bijbels. Een boek met 
meditaties voor de zeevissers, ter vervanging van het al
oude prekenboek 'De Godvreezende Zeeman', is in voor
bereiding. 

Ds. H. Ligtenberg neemt in het kerk
gebouw van de Gereformeerde 
Gemeente aan het Westnieuwland 
afscheid van de Vlaardingse gemeen
te, wegens vertrek naar Rotter
dam-West. 

23 Voor de NCRV-microfoon 
spreekt gemeentearchivaris M.C. 
Sigal over 'Historie en Folklore 
rondom de eerste haring". 

Het bedrijf van de 'Nieuwe Matex", 
dat op 2 oktober 1944 door de 
Duitsers werd opgeblazen, heeft de 
vooroorlogse capaciteit van 145.000 
m' bereikt. 

26 Voor het eerst na 8 jaar maakt 
'Obadja' weer haar Pinksterreisje naar Oostvoorne. Ruim 
700 jongens en meisjes vertrekken om half negen met 
twee boten vanaf het Westerhoofd, nadat 'De Pijpers" hen 
met vliegende vaandels en slaande trom daarheen hebben 
gebracht. 

28 Oud-stadgenoot J.A.J. Jousma promoveert op het 
proefschrift 'De oudheid van Vlaardingen" tot doctor in de 
letteren. 

De kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit, die 
lid zijn van de gelijknamige vereniging, delen mee dat zij 
op 2, 3 en 4 juni wegens vakantie gesloten zullen zijn. 

In de eerste week na de publieksopenstelling van het 
zwembad aan de Spoorhaven worden, ondanks de vrij fris
se temperatuur, al 3.056 baden genomen. 

30 - 6 juni Grote tentoonstelling in de Harmonie op 
het gebied van natuurbescherming, georganiseerd door 
'Covena", het in Vlaardingen werkende Comité tot ver
breiding der natuurbeschermingsgedachte, waarin diverse 
Vlaardingse verenigingen op dit gebied samenwerken. 

Juni 

2 Het Instituut 'Het Zeemanshuis", uitgaande van de 
Christelijke Geheelonthoudersvereniging, bestaat 51 jaar. 
Door omstandigheden kon het 50-jarig jubileum in 1946 
niet worden gevierd. 

Oudere foto van het interieur van de koffiezaal van het 
Zeemanshuis aan de Westhavenplaats, 2 juni 

De fabrieksdirecteur J. Klinkenberg is 40 jaar in dienst bij 
de N.V Hollandia. 

3 De Wandelsportvereniging 'Flardinga", bekend 
door vroegere leden die de verzetsgroep 'De Geuzen' heb
ben opgericht, wordt her-opgericht. 

Gevestigd: A.C.J. Schaars, kinderarts. 

5 In het pand Boslaan 35 wordt een kraamcentrum 
van het Groene Kruis geopend, bestemd voor de afdelin
gen van het Groene Kruis in Vlaardingen, Maassluis, 
Maasland, Kethel en Rozenburg. 
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De filmclub 'Het Beeldspoor' houdt in zaal Excelsior aan 
de Oosthavenkade een propaganda-avond, tijdens welke 
de 8-mm kleurenfilm 'Vlaardings Haringvangst' wordt 
gedraaid, welke film is vervaardigd door L. van Dam. 

6 Feestviering ter gelegenheid van '50 jaar Zieken
huis in Vlaardingen'. Het Hofsingelziekenhuis is door 
schijnwerpers verlicht. 

Op de Paardenmarkt worden 29 paarden en 2 pony's aan
gevoerd. De paarden deden ƒ 300,- tot ƒ 600,-. Zeer trage 
handel. 

7 Geopend: Schoenhandel W. Schoenmakers, 
Hoogstraat 35. 

De Muziekvereniging 'Voorwaarts' geeft 's middags een 
concert in het Oranjepark, de eerste van een serie concer
ten die in juni en juli in dit park zullen worden gegeven 
door de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen. 
Vanwege het minder gunstige weer geniet dit eerste con
cert weinig belangstelling. 

12 In het kader van de NIWIN-week geven de 

'Maasruiters' voor het eerst in de Vlaardingse geschiede
nis op het Feestterrein aan de Broekweg een uitstekend 
geslaagd ruiterfeest. 

13 Advertentie. 
Geen luchtbescherming meer, maar nu werken. Th. 
Werner, aannemer, biedt zich als vanouds aan voor alle 
voorkomende werkzaamheden. 

Voor de organisatie van de vakantiebesteding 1947 is, 
onder voorzitterschap van wethouder H.K. van Minnen, 
opgericht het Comité 'De Vlaardingse Gemeenschap'. 

Piet Scholten is 25 jaar dirigent van het evenlang bestaan
de Mannenkoor 'De Lofstem'. 

De sigaren zijn bon-vrij. 

Eigenaar en 30 personeelsleden van Machinefabriek W Houdijk 
aan de Ie Van Leijden Gaelstraat Geheel links achteraan 
eigenaar Wijnand Houdijk, met naast hem zijn zoon Wijnand Jr 
(De namen van alle anderen zijn bij het Stadsarchief bekend), 
17 juni 

J^ é^ 
^ , > x .-r «•. 

^0'^'' ^ A 4» P 
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14 150 paren doen in de Harmonie mee aan de 
'Haring-drive', uitgeschreven door de Bridge-Club 
'Vlaardingen'. 

15 Voor leden van de R.K. Vrouwenbond spreekt in de 
Harmonie de bekende radio-spreker en oprichter van de 
'Bond Zonder Naam', Pater Henri de Greve, over 'Het 
vierde beest'. 

16 Op 71-jarige leeftijd is overleden Jan Jurrie Kram, 
oud-bestuurslid van de Vlaarding.se Bestuurdersbond en 
45 jaar lang typograaf bij Drukkerij Van Dooren in de 
Oosterstraat. 

Zendeling K.A. Bot Jr. keert in Vlaardingen terug na lange 
jaren op Halmaheira (Indiè) gearbeid te hebben. 

17 Zuster Rinske Bartlema is 50 jaar Diacones, waar
van van 1909 tot 1934 in Vlaardingen. 

Machinefabriek Houdijk, Ie Van Leijden Gaelstraat 61, 
bestaat 25 jaar. 

18 Advertentie. 
Het Weeshuis heeft een tekort aan broodbonnen. Wie kan 

Met het sluiten van de uit 1901 daterende Gasfabriek verdween 
een opmerkelijk stuk techniek uit Vlaardingen De foto geeft 
een overzicht van het in volle werking zijnde bedrijf in 1929 
Opvallend is de leegte op de achtergrond De schoorsteen links 
IS van de verbrandingsoven van de Gemeentelijke 
Reinigingsdienst, 1 juli 

ons daar nog aan helpen. Met veel dank. De Directrice. 

21 Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij W.H. van den 
Boom, Weeshuisplein 11, bestaat 65 jaar 

22 De Vlaardinger Piet de Vries wordt in Limburg 
amateur-wielrennerkampioen van Nederland. 

23 Kapper R. Liebrechts behaalt op het Nationaal 
Kapconcours te Zeist in de afdeling Herenkappen de 4e 
prijs. 

24 Het gemeentebestuur huldigt Piet de Vries in ver
band met zijn uitstekende wielersportprestatie. 

27 In de Grote Kerk uitvoering door het Boscambe 
Citadel Muziekkorps van het Leger des Heils in Engeland. 
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In het Stadhuis aanbesteding van de bouw van 120 huizen 
aan de Parallelweg/Diepenbrockstraat, Richard Holstraat/ 
Knottenbeltlaan [Mozartlaan], Dirk Schaferstraat, Richard 
Holstraat, Vettenoordstraat, begrensd door de Valerius-
straat en de Sweelinckstraat. 

Juli 

1 B & W verlenen de Handelsonderneming 'De 
Leeuw' vergunning tot de oprichting van een fabriek van 
Suikerwerken in het perceel Oosterstraat 12e en d. 

Met 19 tegen 6 stemmen besluit de gemeenteraad, na uit
voerige discussie, de Vlaardingse gasfabriek te sluiten en 
het gas voortaan van Rotterdam te gaan betrekken. 

6 Zestig zeiljachten nemen deel aan de zeilwedstrijd 
Vlaardingen-Brielle, georganiseerd door de Zeil
verenigingen 'Vlaardingen' en 'De 
B ommeer'. 

Jacob van der Heul is 40 jaar organist in 
de Remonstrants Gereformeerde Kerk 
aan de Hoflaan. 

9 Het Rusthuis van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aan de 
Emmastraat is gerestaureerd. "De oud
jes, (21 mannen en 20 vrouwen), zijn ten 
zeerste tevreden over de gehele verbou
wing, die weer wat meer zon in hun 
leven brengt". 

Het 'Oranje Comité', dat voorheen de 
feestelijkheden op Nationale Gedenk
dagen organiseerde, wordt ontbonden. 

12 Op het Groot Nationaal Zangconcours in 
Krasnapolski te Amsterdam behaalt het Dameskoor 'Viva 
Melodia' onder leiding van dirigente Jo Mulder de eerste 
prijs in de Superieurenafdeling, met bijzondere felicitaties 
van de jury voor koor en dirigente. 

De H.A.R.K. (Hulp Actie Rode Kruis) houdt na 2 jaar op 
te bestaan. In die tijd wist zij 28.000 Vlaardingers aan 
50.000 stuks textiel te helpen. 

Op het Feestterrein aan de Broekweg wordt een door de 
Bond van Jongelingsvereniging op Gereformeerde 
Grondslag georganiseerde Jeugdmeeting gehouden. 

bedoeld voor de Gereformeerde jeugd uit Zuid-Holland 
Zuid, Brabant en Limburg. Spreker is Jan Schouten, voor
zitter van de Anti Revolutionaire Partij, over het vraagstuk 
Indië. 

13 D. de Boer en G. Visser, Orelioplantsoen 27, zijn 
60 jaar getrouwd. 

15 Met 25 luxe auto's en een touringcar vertrekken 
145 'Ambacht's oudjes' voor een tocht door het Westland 
naar Den Haag en Leiden. 

16 De ouden van dagen uit het Rusthuis van de Her
vormde Gemeente aan de Emmastraat, maken met 18 
auto's een tocht naar Soestdijk, waar Prinses Juliana en de 
drie oudste prinsessen het gezelschap ontvangen. 
Mevrouw Plokker biedt het prinselijk gezin een grote taart 
aan. 

19 Na verbouwing en modernisering heropening van 
de winkel van één der oudste firma's te Vlaardingen, de 
bakkerswinkel van de firma Gebroeders Van Tienen aan 
het Westnieuwland. 

21 Advertentie. 
Te koop: Vier Erepoorten. J. de Bruijne, Steijnstraat 10. 

De afdeling Vlaardingen van de Christelijke Midden
standsbond wordt her-opgericht. 

25 Van de hand van Jaap Kolkman is verschenen het 
boek 'Walvis aan stuurboord', over de lotgevallen van de 
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eerste moderne Nederlandse walvisvaartexpeditie met het 
fabrieks moederschip 'Willem Barendsz ' en 8 jagers 
Rijk geillustieerd In linnen gebonden ƒ ^ 90 

26-27 De padvinders van de St Willibroidusgroep hou 
den een buitenfeest op het terrein van boer Suiker aan de 
Schiedamsedijk |nu Westlandsewegl tussen Vlaardingen-
Oost en Vlaardinger-Ambacht Toegang 10 cents 

28 Me|utlrouw C P van Brand herdenkt het 25-jarig 
bestaan van haar modevakschool Emmastraat 77 

De ouden van dagen van de Vereniging 'Flardinga" maken 
een boottocht naar Gouda Het gezelschap wordt uitgelei
de gedaan door wethouder J Buis terwijl L van Dijk's 
Amusementsorkest aan boord de tocht meemaakt 

Voor 2*1 cent is verkrijgbaar de Vacantiegids 1947, voor 
een goed bestede vakantie 

^1 De onder-commandant van de Vrijwillige 
Brandweer H van Diggele neemt na 32 jaar afscheid van 
de brandweer wegens het bereiken van de 65 jarige leef 
tijd 

Augustus 

1 Zuster L Droppert. beter bekend als Zuster 
Leentje, is verhuisd van Emmastraat 71. het Diaconiehuis 
van de Hervormde Gemeente naar Borneostraat A Zij 
beveelt zich aan voor 2x per dag kraamverpleging en 
andere lichte verpleging 

Ptili J5 rt 

" > * . 
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Centraal-Vacantic-Comité 
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Advertentie 
Heden ontvangen 30-delige geslepen glasserviezen 
ƒ 12 68 Verboons Magazijn, Westhavenkade 

Petroleum is vanaf heden zonder bon te verkrijgen 

2 Met het hijsen van de vlag vanaf het 
Stadhuisbordes naar de Vlaardingse toren opent burge
meester Heusdens de Vlaardingse Vacantieweken 

2 16 Vacantieweken, met diverse activiteiten, zoals ten
toonstelling huisvlijt totogratie en schilderwerk en over 
Vlaardingen voorheen, nu en in de toekomst, een exposi
tie van de Kunstkring 'De Vlaardingers'. verzorgd door K 
Lodder, Joh Baars. Leen Dijkshoorn, Wajang Pop, 
Reinier Rijke en Henk Plomp Verder tilms, toneel, water
vreugd voor de jeugd in de Vlaardingse Vaart, bednjfsbe-

Omslag van de Vacantiegids 1947 geldig van zaterdag 2 t/m 
zaterdag 16 augustus 1947 uitgegeven door de op 13 juni 
1947 opgerichte Stichting Vlaardingse Gemeenschap, 28 juli 

zoeken, tumdemonstraties, torenbeklimming, boottochten 
fotowedstrijd 'Kent gij uw stad' , wielerwedstrijden, 
voetbalwedstrijd, fietstochten 

4 Het vakantiegeld is bij Ministerieel besluit bepaald 
op IWc van het verdiende jaarloon Werkgevers die in 
gebreke zijn gebleven om dit geld uit te betalen worden 
door de plaatselijke raad der Eenheids Vak-Centrale met 
klem verzocht alsnog tot uitbetaling over te gaan 

6 De stoomlogger VL 83 'Cornells van de N V 
Rederij C van Toor Hzn is omgebouwd tot een moderne 
motor-haring en trawllogger De motorloggers VL 71 
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'Marie' en VL 61 'Jo' van dezelfde rederij 
worden op scheepswerf Vikkers te Foxhol 
(Groningen) met 10 meter verlengd en 
geheel gemoderniseerd. 

9 Niet minder dan 2.000 Vlaardingers 
nemen deel aan de volkszangavond op het 
Feestterrein aan de Broekweg: "Men leert 
op prettige wijze, dat de Hollandse liederen
bundel heel wat meer en beters biedt, dan 
het repertoire van veelal smakeloze straat
deuntjes, waarvan de 'Ouwe taaie' nog steeds 
domineert". 

11 Advertentie. 
Voor eventueel te plaatsen buitenlandse 
arbeidskrachten, zogenaamde 'Verplaats
bare Personen', worden kosthuizen ge
vraagd. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 
N.V. 

De in het kader van de Vacantieweken 
gehouden algemene tentoonstelling in het 
Handelsgebouw wordt zeer druk bezocht: in 
de eerste week 7.393 volwassenen en 2.804 kinderen. Ook 
de film 'De ontwikkeling van Vlaardingen van visserij- tot 
industriestad', gemaakt door B. Sprij, trekt veel kijkers. 

13 Pastoor J. van der Sman, sinds 1936 in Vlaar
dingen, is benoemd tot Rector van het St. Elisabeth-
gesticht te Amsterdam. Pastoor H.J.A. Theissen, pastoor 
te Schipluiden, volgt hem op. 

16 Tot besluit van de Vacantieweken optreden op de 
Markt van Max Croiset met 'Muizen en mensen', gevolgd 
door de vertoning van de Vacantiefilm. Eén en ander 
wordt gevolgd door 3.000 mensen, die allen een zitplaats 
hebben. De Vacantieweken waren overigens een groot 
succes. Voor allerlei activiteiten zijn 50.000 toegangsbe
wijzen verkocht: 16.500 voor de tentoonsteUing in het 
Handelsgebouw, 6.000 voor de vertoning van de film van 
Sprij, 5.600 voor de torenbeklimming, terwijl de 6 toneel
voorstellingen in de Harmonie 2.200 bezoekers trokken. 

De Vlaardingsche Zwem Club (VZC), beheerder van het 
Noodzwembad aan de Spoorhaven, verwelkomt de 
100.000e bezoeker sinds de opening van het bad op 19 
mei. 

18 Het Comité Vacantieweken, bestaande uit voorzit-

Ten dienste van het stofvrije beladingssysteem is de gehele stad 
voorzien van nieuwe vuilnisemmers De vuilnisauto, de vuilnis
man met ratel en de vuilnisemmers staan hier m het einde van 
de Landstraat, bij de Vetteoordskade, 29 augustus 

ter H.K. van Minnen, secretaris G.B.H. Niestadt en pen
ningmeester A. Pleijsier, wordt door het gemeentebestuur 
gehuldigd voor zijn inzet voor de vakantiebesteding. De 
drie krijgen een 'tegel van verdienste', voorstellende het 
Vlaardingse stadhuis. 

20 226 Vlaardingers behalen het Zwemdiploma A 
(191) of B (35). 

22 Via een grote reclame-auto met geluidsinstallatie 
roept de sectie Handel- en levensmiddelenatvallen van de 
vakgroep 'Groothandel in oude materialen en afvalstof
fen' de Vlaardingers op geen schillen in de vuilnisemmers 
te deponeren, maar aan de 'schillenman' mee te geven. 

Opgericht is een nieuwe kunstschilderclub, namelijk 
'V'47'. Reeds meer dan 18 jonge schilders sloten zich aan. 
Voorzitter is Van Marion, secretaris H. Saarloos en pen
ningmeester P. Erkelens. 
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22 en 23 De nieuwe pastoor H Theissen plechtig 
ingehaald en geïnstalleerd 

26 Voor de Volksuniversiteit optreden in de Harmonie 
van de vermaarde Poolse pianist Stephan Askenase 

27 De R K Parochie van Vlaardingen en omstreken 
organiseert een processie naar Brielle [Martelaren van 
Den Bnel] 

Na verlenging met 9 meter en een complete restauratie is 
de motorlogger VL 132 'Flevo 1 van de Rederij 'Flevo' 
firma PH van Abshoven, gereed voor de haringvangst 

29 De gehele stad is nu voorzien van nieuwe vuilnis
emmers ten dienste van het stofvrije beladingssysteem van 
huisvuil 

De stenen romp van de korenmolen aan de Kortedijk 
wordt gerestaureerd door de aannemingsfirma Stolk & 
Geurtsen 

31 1 sept Een vanwege de slechte situatie in Indie 
sober gevierde Koninginnedag Op zondag wapperen de 
vlaggen en wordt de koninklijke verjaardag in volle ker
ken herdacht Op maandag alleen de zangaubade voor het 
Stadhuis en kinderspelen Slechts een enkele straat is ver 
sierd 

September 

1 De Woonruimtewet 1947 treedt in werking, 
waardoor vordering van woonruimte ten behoeve van 
'inwoning mogelijk is Ingevolge artikel 8 van deze wet 
wordt een jaarlijks te benoemen commissie van advies 
ingesteld bestaande uit J Buis, J C van der Knaap, Mevr 
J Koster-van Roon, F van Noord, A Springehng, L 
Spuybroek G Walstra en P van den Broek secretaris 

Advertentie 
EVAG Auto-reizen gaat naar het Oorlogsmuseum in 
Overloon Inclusief prima lunch en diner ƒ 13,50, exclu
sief ƒ 7 50 per persoon 

J Brouwer Jr is 25 jaar hoofd van de Openbare School te 
voormalig Vlaardinger Ambacht, nu de Vlaardmgse 
School C 

De jaarwedde van de wethouders wordt vastgesteld op 
ƒ 3 000,-per jaar 

3 De benzineprijs wordt op 22 cent per liter gebracht 

J Mulder is 25 jaar directeur van het Luxor-Theater en J 
van Geloven is 15 jaar aan hetzelfde theater verbonden 

5 Het interieur van de Zaal Harmonie aan de 
Schiedamseweg is fraai gemoderniseerd 

De slagerij van P van der Valk Dzn Hoogstraat 166, 
bestaat 100 jaar 

Advertentie 
Alle maten interlock dames- en herenondergoed, vanaf 
ƒ 1,92 Kof a-Hofstee 

8 Op verzoek van de Hervormde Gemeente en van 
de Remonstrants Gereformeerde Gemeente wordt op de 
openbare scholen godsdienstonderwijs ingevoerd, te 
geven door predikanten van beide kerkgenootschappen 

De sterkte van het Vlaardmgse politiekorps wordt terug
gebracht van 89 naar 70 man 

10-13 De 'Band Nederland-Indie' organiseert een bazar 
in zaal Excelsior aan de Oosthavenkade ten behoeve van 
de aankoop van radiotoestellen 'waarnaar duizenden jon
gens in Indie zo verlangend uitzien' De bazar wordt door 
4 000 personen bezocht en brengt ƒ 3 000 op 

12 De kapspanten van het in aanbouw zijnde blok hui
zen in de Javastraat worden geplaatst waarmee het hoog 
ste punt van de eerste nieuwbouw in Vlaardingen na de 
bevrijding is bereikt Bij de vlaghijsing zijn de burgemees
ter en de commissaris van politie aanwezig 

13 De VFC meisjes Willy Ketting Annie Frank 
Leni de Veer en Ah Kauffeld behalen bij te Rotterdam 
gehouden atletiekwedstrijden het Clubkampioenschap van 
Rotterdam voor meisjes 

Vanwege het 45 jarig bestaan van de zaak maakt het per
soneel van Machinefabriek Kreber met drie EVAG auto
bussen een tocht naar Gelderland 

14 De autobussen van de Westlandse Stoomtram 
Maatschappij (WSM) gaan een uurdienst door 
Vlaardingen rijden Voorlopig twee bushaltes op de 
Westhavenkade tegenover het Zeemanshuis en op het 
Verploegh Chasseplein De rit Den Haag Rotterdam duurt 
50 minuten Een retour Naaldwijk-Rotterdam kost ƒ 1 45 
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18 De aanvoer van 508 vissersschepen zorgt er voor 
dat voor 1947 nu al het miljoen aan afslaggeld in de 
Zeevishal aan de Kon Wilhelminahaven wordt behaald 
De hal zal overigens aanzienlijk worden verbeterd Onder 
meer zal er een afmijntoestel worden geplaatst 

19 Verschenen is de bekroonde roman over een 
Vlaardingse jongen, 'Aaikee', van de hand van Jaap 
Kolkman Gebonden ƒ 4,90 

Het aantal leden van de Vlaardingse afdeling van de 
Volksuniversiteit bedraagt 1 628 

A Kentie, wonende Nieuwelaan 88, wordt 80 jaar Hij 
werkt nog steeds als sjouwer op de sleephelhng van 
Scheepswerf A de Jong, waar hij vanaf zijn 37ste jaar 
werkt 

22 J Komaat, visrokerspatroon alhier, is gekozen tot 
voorzitter van de Commissie ter stimulenng van de export 
van gerookte vis 

G P Hoogerwerf is 55 jaar in dienst bij de firma Betz & 
Van Heyst Handelmaatschappij aan de Westhavenkade 

23 De N V Vlaardingse Melkcentrale knjgt vergun
ning voor het oprichten van een fabriek voor consumptie
melkproducten aan de Asterstraat 

De N V Verenigde Glasfabneken (United Glassworks) 
krijgt vergunning tot het oprichten van een fabriek voor 
technisch glas aan de Noordzijde van de Kon 
Wilhelminahaven 

25 In de Grote Kerk intrededienst van kandidaat M 
van de Ketterij, predikant van de Gereformeerde 
Gemeente aan het Westnieuwland 

26 BIJ het baggeren in de Vulcaanhaven wordt een 
mijn van 1 000 kilo opgehaald, een van de mijnen die door 
de Duitsers gebruikt zijn om de kade van de Vulcaanhaven 
te vernielen Daar de klok van deze mijn is stil blijven 
staan, kwam die niet tot ontploffing 

27 Ten bate van de NIWIN organiseert de wandelver
eniging 'De Vergulde Hand' met 950 man een 30 kilome 
ter lange 'Druivenmars' Medewerking verleent de 
Mariniers Kapel De 82-jarige Van der Pol is de oudste 
deelnemer 

De collecte voor de NIWIN-kerstpakketten-actie brengt 
ƒ 1 665,44 op Onder de afzender 'De burgerij van 
Vlaardingen' worden hiervan 335 kerstpakketten naar de 
jongens in Indie gezonden 

29 Advertentie 
In de Stationsrestauratie Vlaardingen kan worden 
geluncht, gedineerd en gesoupeerd Diner f 1,75, dag-
schotel ƒ 1,60 BIJ gebruik van lunch of diner wordt Uw 
perronkaartje vergoed J van Nieuwenhuizen, gerant 

Oktober 

1 Zuster Cathrien, de zuster van de Bijzondere 
Kerkelijke Gezinszorg, neemt afscheid 

Geopend aan de ie Van Leijden Gaelstraat/ 
Oosthavenkade een bijkantoor van de N V Rotterdamsch 
Eftectenkantoor, onder directie van J J P de Witte Het 
kantoor van C de Witte & Co wordt tegelijkertijd ver
plaatst van Kethelweg 82a naar dit kantoor 

'Peppermint & Pharmaceutic Works-Vlaardingen' aan de 
Parallelweg, van de firma Van Tienen, bestaat 1 IVi jaar 

De Da Costaschool aan de Da Costastraat bestaat 25 jaar 

J Kamphorst is 25 jaar hoofdonderwijzer, momenteel aan 
de Groen van Prmstererschool voor Lager Onderwijs 

De Noodwet Ouderdomsvoorziening [het 'Van Drees 
trekken'] treedt in werking 

J Dunweg en K Geurtsen slagen voor het diploma 
'Vakbekwaamheid Vestigingswet' als herenkapper 

Meester A van de Waardt neemt na 34 jaar atscheid van 
de Dr A Kuyperschool aan de Boslaan wegens pensione
ring 

P van Mever, tweede dingent van het Rotterdamsch 
Philharmonisch Orkest, is benoemd tot dirigent van het 
Vlaardings Symphonie-Orkest 

4 Geopend in het pand Dayer 6 het 85e filiaal van 
Stomerij en Ververij 'De Zon', J van Delft 

4-5 De artsen E J Linzel en J van der Pol nemen de 
zondagsdienst over van de artsen Birnie, Dwarshuis 
Erkelens, Jacobsen, De Koning, Kousemaker, Thio en 
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Westenbrink De praktijken van de artsen Bussemaker, 
Leegsma en Moerman vallen met onder deze regeling 

6 Het Badhuis aan de 2e Van Leijden Gaelstraat "51 is 
weer als voorheen geopend 

Onder het hoofd "Ons Stadsarchief is onverzorgd" brengt 
de krant het bericht dat B & W de gemeenteraad zal voor
stellen om de Stadsarchivaris wederom gedurende de 
gehele week te werk te stellen Dit in verband met de 
onbevredigende toestand waarin het archief zich bevindt 
en mede in verband met het plan om dit archief onder te 
brengen in het voormalige raadhuis van Vlaardinger-
Ambacht De archivaris krijgt een wedde van ƒ 4 800, per 
jaar 

7 - 9 In zaal 'Liefde & Vrede' aan de Gedempte 
Biersloot opent de burgemeester een grote bazar van het 
tamboers- en pijperkorps 'De Pijpers' ten behoeve van het 
instrumenten , vlaggen- en uniformenfonds 

8 C C Froger is 25 jaar hoofd van de Van 
Kampenschool 

n De Hervormde Diaconessenarbeid Vlaardingen is 
verhuisd van het Diaconiehuis aan de Emmastraat naar 
Schiedamseweg 1 

14 Het raadslid M van der Velden neemt afscheid van 
de gemeenteraad wegens zijn benoeming tot bestuurder 
van de Christelijke vakbeweging en vertrek naar 
Dordrecht 

In verband met stagnatie in de zoutaanvoer dreigt de 
haringvangst te worden stilgelegd 

16 Na door de Duitsers volledig te zijn uitgewoond, na 
een brand in Kiel, waardoor het houten dek, de stuurkast 
en de betimmeringen verloren gingen en gezonken te zijn 
geweest in de haven van Kiel, bleek de logger VL 5^ 'Joh 
van Toer' van de linna C van Toor Hzn met veel meer 
dan een wrak vol dichtgemaakte schietgaten Bij 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost is dit wrak weer gemaakt 
'tot een sieraad van de Vlaardingse vissersvloot en ver 

trekt onder schipper Arie Don ter haringvangst 

In de Brederostraat wordt door B Helleman, architect van 
de eerste 550 Patrimonium woningen in Vlaardingen de 
eerste steen gelegd voor de bouw van 27 nieuwe woningen 
Tevens wordt een loden buis met oorkonde ingemetseld 

W van der Hoeven is 25 jaar m gemeentedienst, waarvan 
15 jaar bij Gemeentewerken en 10 jaar als brugwachter bij 
de Havendienst 

17 1 500 ton mijnzout uit Rotterdam, een partij zee
zout uit België en 500 ton zout uit Borculo wordt aan de 
visserij ter beschikking gesteld, zodat de tijdelijke moei
lijkheden hiermee uit de weg zijn geruimd 

19 Aan de Van Linden van den Heuvellsingel neemt 
R K WIK een eigen voetbalveld in gebruik 

24 Th van der Giessen neemt het cafébedrijf met 
feestzaal. Markt 9, voorheen genaamd 'Tivoli' over Het 
bedrijf wordt onder de naam cafe 'De Markt' voortgezet 

25 De Leesbibliotheek van Blijleven, Waalstraat 68 
bestaat 12'/2 jaar Ter gelegenheid hiervan krijgt elke lezer 
een gratis boek ter lezing 

27 De bedrijven van A de Jong Scheepswerf-
Machinefabriek en Constructiewerkplaats te Vlaardingen 
en de Rederij en Hannghandel van De Jong te 
Scheveningen zijn ingebracht in de N V A de Jong 

28 C Brobbel, kolenhandelaar, krijgt vergunning tot 
oprichting van een inrichting voor het breken van kolen in 
het perceel Westnieuwland 87 

29 Hospitaal Kerkschip De Hoop' loopt de Kon 
Wilhelminahaven binnen 

De afdeling Vlaardingen van de Algemene Nederlandse 
Metaalbewerkersbond bestaat 40 jaar 

De Kunstschilderclub 'V'47' organiseert elke donderdag
avond in kamer 15 van het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg een vnje teken- en schildercursus, onder lei
ding van Willem Brinkman, kunstschilder alhier 

De woningnood stijgt In juni 1946 waren er 1 342 aan
vragen voor woonruimte Nu 3 000 aanvragen waar er 
nog dagelijks bijkomen terwijl slechts 10% hiervan kan 
worden geholpen Andermaal wordt dringend opgeroepen 
woonruimte af te staan 

Met het schip ss 'Nieuw Amsterdam vertrekken de 
Gereformeerde predikant Ds H Zandbergen en zijn 
vrouw naar de Verenigde Staten om als vertegenwoordi
ger van de Bijbelkioskvereniging financiële en materiele 
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steun van de Amerikaanse kerken te verkrijgen voor de 
bijbelverspreiding in Nederland, in het bijzonder onder de 
militairen die naar Indië vertrekken. 

Het Vlaardingse filiaal van C. Jamin, Brede Havenstraat 4, 
bestaat 25 jaar. 

De dames van de winkel van C. Jamin lappen de ramen van de 
winkel. 

30 Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd neemt A.B. Kelder, directeur van het Post- en 
Telegraafkantoor afscheid. 

November 

3 Beeldhouwer J. Wolbers te Den Haag werkt aan 
een model op Vi van de ware grootte van het toekomstige 
Vlaardingse 'Oorlogsherinneringsmonument 1940-1945'. 
dat eenvoudig in opzet en toch suggestief in de uitbeelding 
zal zijn. Het monument zal, behoudens goedkeuring van 
het gemeentebestuur, op het Verploegh Chasséplein wor
den geplaatst, met het front naar het westelijke deel van de 
Schiedamseweg. 

5 Concert van het Christelijk Mannenkoor 'De 
Lofstem' in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. 

De jeugdige Vlaardinger C.P. Verschuuren heeft een 
tekengereedschap genaamd 'Cordri' geconstrueerd, dat 
liniaal, driehoeken, gradenboog en passer overbodig 
maakt. 

Ds. Th. Oostenbrug, Hervormd predikant, maakt een reis 
mee met het Hospitaal-Kerkschip 'De Hoop' voor werk 
onder de haringvissers. 

7 Voor een bedrag van ƒ 4.849,44 (inclusief korting) 
wordt voor de politie een nieuwe Ford 1947 aangekocht, 
ter vervanging van de 7-persoons Chevrolet, die in 1945 
voor ƒ 3.256 werd gekocht en nu voor ƒ 3.200,- wordt ver
kocht. 

9 C. Borsboom is 25 jaar 'Suisse' in de R.K. Sint 
Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat. 

11 Het Toonkunstkoor, onder leiding van Arn. 
Vranken, voert in de Grote Kerk het Requiem van Brahms 
uit, ter gelegenheid van de dodenherdenking. 

12 De roman van de Vlaardinger A. van der Lugt, 
getiteld 'Het geluk rijpt in de lente", wordt in België 
bekroond met de Prof. Vliebergprijs, groot 35.000 
Belgische francs. 

Vanaf heden is er gelegenheid voor stalling van rijwielen 
en kinderwagens gedurende de markturen op het Veer-
plein. Tarief 5 cent per rijwiel of kinderwagen. 

Het Griekse stoomschip 'Marial' voert in de Vulcaan-
haven 7.200 ton ijzererts aan, de eerste lading na de bevrij
ding. Deze lading is het eerste gedeelte van 250.000 ton 
ijzererts welke bestemd is voor de Duitse hoogovens in het 
Ruhrgebied, in ruil waarvoor Duitsland walsproducten aan 
Nederland moet terugleveren. 

14 Vlaardingen heeft een tekort van 1.250 huizen. Van 
de 10.341 woningen zijn 7.778 ongeschikt voor samen
woning, maar hiervan zijn 1.800 wel geschikt om één per
soon op te nemen. De resterende 6.000 woningen zijn niet 
voor samenwoning te gebruiken. "De remedie is: 
'Bouwen en nog eens bouwen'". 
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15 J L Hoevenaar is 45 jaar in dienst als banketbakker 
bi| Banketbakkerij A G de Jong, Hoogstraat 

December 

17 LM van den Berg, H de Ruiter, PF Leerdam en 
Jan Verheij, alle vier medewerkers van 'De Akerboom 
Ouwenbroeks Meubelfabriek worden benoemd tot 
Ridders in de Orde van Oranje Nassau wegens 50-jarige 
trouwe dienst 

19 W van Varik en N Gorth personeelsleden van 
Lever s Zeepmaatschappij, worden onderscheiden met de 
ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, 
resp in zilver en brons 

Aan de Asterstraat wordt het fabriekspand van de 
Vlaardingse Melkcentrale (VMC) otticieel in gebruik 
genomen 

19-20 's Nachts teistert een felle brand de binnenstad de 
Kofa-Magazijnen en zes andere winkels op de hoeken van 
de Brede Havenstraat en Peperstraat met de Hoogstraat 
alsmede twee panden aan de Smalle Havenstraat worden 
in de as gelegd De oorzaak van de brand is vermoedelijk 
een te hard brandende gaskachel in het ter gelegenheid van 
Sint Nicolaas volgepakte Kofa-pand op de hoek van de 
Brede Havenstraat 

21 De Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging 
op Gereformeerde Grondslag 'Timotheus' bestaat 25 jaar 

22 De zaak van in en verkoop van nette meubelen van 
L Vermeulen is verplaatst van Rijkestraat 47 naar 
Paterstraat 22, voorheen de radiozaak van de heer Boer 

26 Ten bate van de Stichting 1940-1945 wordt een 
merken-olympiade gehouden Hoofdprijs ƒ 1 000, 
Massa s kinderen verzamelen de merkzegels, terwijl de 
ruilbeurs onder de Visbank "wel een bijenkorf geleek* 

28 De tirma H Hofstee heropent haar magazijn in een 
overgebleven pand aan de Hoogstraat 

29 Pieter van Minnen en Elizabeth van Houwelingen 
wonende P K Drossaartstraat ^4, zijn 65 jaar getrouwd 

De Koffiezaal van 'Het Volksgebouw , Schiedamseweg 
12, wordt heropend 

1 In het pand Schiedamseweg 61 wordt een bijkan
toor van de N V Slavenburg's Bank gevestigd 

Zuster MC van Dorp, sinds 1936 directnce van het 
Rusthuis der Hervormde Gemeente aan de Emmastraat, is 
25 jaar Diacones 

3 De directeur van de Licht- en Waterbedrijven waar 
schuwt dat verbruik van gas boven het toegestane rantsoen 
tot afsnijding van het gas kan leiden 

9 Op 58-jarige leeftijd is overleden de brandmeester 
van de vrijwillige brandweer Abraham Degelmg 

10 Het pand Lijnstraat 2 wordt ingericht voor de 
dienst van Sociale Zaken momenteel gevestigd in het 
pand van de Nederlandse Bond voor Christelijke 
Fabneks- en Transportarbeiders, Oosthavenkade 78 

12 Op boerderij 'Usselhoeve' aan de Holy weg bij de 
Breeweg, worden de 60 koeien van M C van der Kooy 
A J zn , sinds kort elektrisch gemolken 
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De veegeneesmiddelen-industrie van de firma Lieve & 
Co. (Lieve en Wapenaar), Kortedijk 16, bestaat 25 jaar. 

Op uitnodiging van de Volksuniversiteit concerteert in de 
Grote Kerk de sopraan Jo Vincent, met Emmi van Eden 
aan de vleugel. Medewerking verleent het Vlaardings 
Mannenkoor 'Orpheus' onder leiding van Jos. Vranken. 

Kofa-Hofstee had letterlijk alles in huis voor het Sint-Nicolaas-
feest, toen een noodlottige nachtelijke brand alles in de as 
legde, 19-20 november 

15 De Meisjesvereniging 'Credo' en de Jongelings
vereniging 'Militia Christi' van de Gereformeerde Kerk 
onderhoudende artikel 31 van de Kerkorde, houden in zaal 
Rehoboth aan de Hofjesstraat een propagandavergadering. 

16 Wethouder J. Buis wordt benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau, onder meer ter gelegenheid van 
zijn 30-jarig raadslidmaatschap. 

De Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) wil in 
Vlaardingen 300 huizen bouwen en sluit daartoe een over
eenkomst met de gemeente Vlaardingen. 

17 Tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor 
wordt benoemd G.C. Bitter te Eindhoven. 

19 Mejuffrouw De Lange veriaat na 42 jaar het 
Vlaardingse onderwijs, waarvan 19 jaar bij het Bijzonder 
Lager Onderwijs. 

22 F. Buitelaar krijgt voorwaardelijke vergunning tot 
het oprichten van een fabriek tot vervaardiging van pro
ducten van visafvallen in het perceel Westhavenkade 47. 

22 De Bouwsteenactie voor de Hervormde 
Westerkerk [de latere Rehobothkerk] heeft tot dusver 
ƒ 18.858,23 opgebracht. 

De verhuizing van het Gemeentearchief naar het voorma-
hge raadhuis van Vlaardinger-Ambacht (Raadhuisplein 5) 
is in zoverre gevorderd, dat bezoekers de archieven en de 
bibliotheek weer kunnen raadplegen. Het telefoonnummer 
is 2972. 

31 De Politieke Recherche 
Vlaardingen, wordt opgeheven. 

Afdeling, District 

Gezicht op de Dayer met in het midden het helaas gesloopte 
pand Lijnstraat 2 waarin de Dienst Sociale Zaken was gevestigd, 
10 december 
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