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Januari 

1 Aantal inwoners 4^ 860 

2 Ds H A Heijer, emeritus predikant van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente te Vlaardingen is 80 
jaar Hij was van 1916 - 1940 predikant te Vlaardingen 

F van Kralingen, thef algemene zaken ter Gemeente 
Secretarie, is 25 jaar in gemeentedienst 

De gemiddelde bijdrage aan de Kerstpakkettenactie voor 
de NIWIN (Nationale Inspanning Welzijn Indie) was in 
1947 per Nederlander 8,3 cent De Vlaardingers offerden 
gemiddeld 18 cent 

J van Krimpen en T de Heer zijn 55 jaar getrouwd 

5 In zaal Harmonie wordt wethouder Jan Buis door 
de Partij van de Arbeid gehuldigd vanwege zijn benoe
ming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Langzaam-aan-staking door bouwvakarbeiders van diver 
se bedrijven, vanwege het werkgeversbesluit om geen 
'zwarte' lonen meer uit te betalen, iets wat de werkgevers 
van overheidswege is opgelegd Voor sommige arbeiders 
betekent dit een loonsverlaging van 10 tot 18 gulden per 
week, waardoor de inkomsten van een gezin per week 
gemiddeld ƒ 40 worden 

6 Mejuffrouw M de Reus neemt na 35 jaar afscheid 
dis onderwijzeres aan Openbare School E 

7 Ds L de Voogd, predikant bij de Oud-
Gereformeerde Gemeente, heeft het beroep naar Kampen 
aangenomen 

In het kader van de landelijke actie tot stichting van een 
nationaal oorlogsherinneringsmonument op de Dam te 
Amsterdam, wordt door het personeel van Sprij s Hout- en 
Meubelindustrie vnjwilhg een uur overgewerkt Het loon 
van dit uur wordt bestemd voor de aankoop van vierkante 
centimeters grond van het midden-Damterrein in 
Amsterdam 

In 'De Schuilhoek', Kortedijk 121 wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden van de Gemeenschap Oud 
Illegale Werkers Op het programma staat de reorganisatie 
van de G O I W 

8 Ter hoogte van de ROMI aan de Kon 
Wilhelminahaven zou in die haven een mijn zijn aange
spoeld De Mijn-Opruimingsdienst onderzoekt het projec

tiel, dat geen mijn, maar een onderdeel van een VI bleek 
te zijn, een soort ketel, gevuld met lichte, ontvlambare, 
benzine 

De Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia', onder de 
zinspreuk 'Luctor et Emergo', viert haar 75 jarig bestaan 
met een welgeslaagde, druk bezochte jubileumuitvoering 
van het stuk 'Dokter Bavino' van Henk Bakker De rolbe
zetting bestond vrijwel geheel uit spelers die dit stuk ook 
in 1930 uitvoerden 

9 De mode-academie Ida de Leeuw-van Rees, 
Dennestraat 3, hervat alle lessen 

10 Een Huis-aan-Huis-actie voor het nationaal 
oorlogsherinneringsmonument te Amsterdam brengt 
ƒ 3 300, op 

De Bridgeclub Vlaardingen neemt in de Societeitszaal van 
de Harmonie aan de Schiedamseweg haar nieuwe bridge 
home in gebruik 

12 De burgemeester biedt het bestuur van de 
Vereniging voor Ziekenverpleging een tegeltableau aan ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het algemeen 
ziekenhuis De leden van het dagelijks bestuur, E J 
Linzel, J Risseeuw en J van Toor Hzn ontvangen de leg
penning van de gemeente Vlaardingen 

14 Van de Vlaardingse bevolking zijn 637 jongens in 
militaire dienst 477 dienstplichtigen en 160 oorlogsvrij 
willigers 

Het Vlaardings Mannenkoor 'Orpheus' geeft een concert 
voor de zender van de N C R V 

198 nieuw te bouwen woningen zijn aanbesteed, waarvan 
188 in aanbouw terwijl de eerste twintig woningen binnen 
enkele weken in gebruik zullen worden genomen Voor 
het jaar 1948 wordt gerekend op de bouw van 500 wonin
gen 

In negentien uur tijds was de spoorwegovergang op de 
Schiedamsedijk bij Vlaardingen Oost 305 minuten of 25% 
van de tijd gesloten Soms zijn de overwegbomen 40 
minuten achtereen dicht Twintig minuten wachten is nor
maal Bi) Ir Den Hollander, president directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen, zal op ingrijpende verbeterin 
gen worden aangedrongen 

Met 15 tegen 8 stemmen neemt de gemeenteraad het 
besluit om aan de Rotterdamse Bankvereniging toe te 
staan een groot gebouw op te trekken tegenover de 
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Verbindingsweg [Korte Hoogstraat] aan de havenkant, 
naast de bakkerij van De Jong. Het wordt een enorm 
gebouw van 20 meter hoog, maar esthetisch zeer goed ver
zorgd. 

15 De Gereformeerde Schoolvereniging van voorma
lig Vlaardmger-Ambacht [Mr. Terpstraschool], fuseert 
met de Gereformeerde Schoolvereniging te Vlaardingen. 

In het kader van het 10-jarig bestaan van de 
Oranjevereniging Jacob van Dijkstraat dineren de straat
bewoners m de restauratie van NS Station Vlaardingen 
[Centrum], waar het gezelschap met twee EVAG-autobus-
sen naar toe was gebracht. 

16 De Ambachtsschool telt 276 leerlingen op de dag
school, met 11 leraren en 217 op de avondschool, met 17 
leraren. 

20 Met het doel het christelijke culturele leven op een 
hoger plan te brengen organiseert de Gereformeerde 
Oratorium Vereniging 'Gloria in Excelsis Deo' in de 
Oosterkerk een culturele avond. Spreker is Ds. Th.A. van 
Andel. Het orgel wordt bespeeld door Piet van den 
Kerkhoff. De zang wordt verzorgd door 'Gloria' en de 
declamatie door de heer Nobel. Toegang vrij. 

22 W. Moerman Wzn. en A. van Rijn zijn 25 jaar in 
dienst bij Lever's Zeepmaatschappij aan de Parallelweg. 

23 De minister heeft bezwaar tegen een tweede post-
bestelling op zaterdagmiddag (zoals ook op andere dagen 
het geval is). De vrije zaterdagmiddag van het personeel 
komt hierdoor in het gedrang. 

P. van der Meijden is 25 jaar in dienst bij de N.V. 
Expeditie Onderneming Van Gend & Loos. 

23 Advertentie: 
Uw costuum of winterjas als nieuw gekeerd door de kleer
maker H.L. Strooband, Groen van Prinstererstraat 34. 

De enkele rij gaslantaams op de Schiedamseweg zullen 
vervangen worden door grote elektrische booglampen. 

Het Poolse s.s. 'Nisla' wordt in de Vulcaanhaven geladen 
met 1.400 ton gezouten haring, wat een deel is van de 
50.000 ton haring die aan Duitsland is verkocht. 

28 W. Jansen, eerste onderwijzer aan de Mr. J. 

Spoorwegovergang Schiedamsedijk "Wachten, dikwijls wel 40 
minuten " (14 januari) 
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Exterieur van het Van Leijdenshofje, gezien vanuit de 
Fransenstraat. (30 januari) 

Terpstraschool, is 
Nederlands Indiè. 

benoemd bij het onderwijs in 

Advertentie: 
"Eindelijk uitkomst!! Vullingen voor Ball-points. Brengt 
Uw lege kogelvulpenhouder en deze wordt met originele 
Ball Point Inkt gevuld, ƒ 1,-. De Willigen, Landstraat 
122". 

30 Burgemeester en Wethouders willen het sluitings
uur van de cafés van 23.00 uur op 24.00 uur brengen, om 
te voorkomen dat velen zich naar Schiedam of Rotterdam 
zullen begeven, waar het sluitingsuur is 
vastgesteld op 1.00 uur. 

Bij Koninklijk Besluit is P.C. Silver 
benoemd tot officier der Rijkspolitie Ie 
klasse in vaste dienst, standplaats 
Vlaardingen, met gelijktijdige benoeming 
tot onbezoldigd Commissaris van de 
Rijkspolitie. 

De baldadigheid onder de jeugd, welke in 
de bezettingsjaren aanmerkelijk in omvang 
was toegenomen, is in het afgelopen jaar 
aanmerkelijk verminderd. 

De Regenten van de Stichting het Van 
Leijden's Hofje bieden de acht panden van 
dat hofje met de bijbehorende erven aan de 
gemeente Vlaardingen te koop aan vooi 

ƒ 15.000,-. Zij doen dit aanbod onder meer 
onder de voorwaarde dat de gemeente zo 
spoedig mogelijk overgaat tot het stichten 
van een tehuis voor ouden van dagen en dat 
de gemeente aan de huidige bewoners van 
het hofje kosteloos een woning in het te 
bouwen tehuis beschikbaar stelt. 
Burgemeester en Wethouders wijzen er 
echter nadrukkelijk op dat de overeenkomst 
met de regenten van het hofje niet inhoudt 
dat onverwijld zal worden overgegaan tot 
de bouw van een nieuw tehuis voor Ouden 
van Dagen. Zodra dienaangaande een voor
nemen vaste vorm zal hebben aangenomen, 
/al de gemeenteraad hierover kunnen oor
delen. 

De huisartspraktijk van Dr. I. Jacobsen 
wordt voortgezet door Dr. W. Nieuwpoort. 

31 Het Interneringskamp 'De Vergulde Hand' aan de 
Maassluissedijk zal worden opgeheven. In de winter van 
1945-1946 werden hier 1.400 politieke delinquenten ge
huisvest. De 300 die er nu nog zijn, worden naar andere 
kampen overgebracht. De bestemming van het kamp is 
niet bekend. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix 
wordt in de zaal Harmonie door de Oranje-Garde de revue 
'Oranje Boven' opgevoerd. 

De 20 meter hoge schoorsteen van de melkfabriek 'Emous', 
gezien vanaf het Burg De Bordesplein (4 februan) 
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Februari 

1 De Distributiekring Vlaardingen wordt opgeheven 
en geïncorporeerd in de Distributiekring Schiedam. 

2 Omdat geen rijksvoorschotten ten behoeve van 
woningwetwoningen meer worden verstrekt, moet de 
gemeente Vlaardingen de bouw van 121 woningen zelf 
financieren. De raming van de bouwkosten daarvan is 
rondde/1.530.000,-. 

4 In een grote partij afbraak wordt onder meer aan
geboden: "een fabrieksschoorsteen hoog 20 meter". 
Sloopwerk 'Emous', Kethelweg 1 [de voormalige melkfa
briek 'Emous']. 

10 Op 65-jarige leeftijd overleden Johannes 
Hendnkus van Linden van den Heuvell, directeur van De 
Spaarbank, correspondent van de Nederlandse Bank. Van 
1905-1909 waarnemend secretaris Plaatselijke School
commissie; 1907-1931 voorzitter Vlaardingse Bad- en 
Zweminrichting; 1908-1917 secretaris, 1920-1941 voor
zitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de 

Beneden Maas; 1908-1916 lid en voorzitter van de 
Gezondheidscommissie; 1913-1936 bestuurslid der Rem. 
Geref. Gemeente; 1907-1929 bestuurslid van de afd. 
Vlaardingen van de Mij. tot Nut van 't Algemeen; vanaf 
1906 bestuurslid Nutsbewaarschool; 1913-1917 lid van de 
Gemeenteraad. In 1918 oprichter en voorzitter van de afd. 
Vlaardingen der Maatschappij Toonkunst, waaruit in 1920 
de Muziekschool werd opgericht. Bestuurslid van het 
Vissers Weduwen en Wezenfonds; van de Volksbond 
tegen Drankmisbruik; consul van de ANWB; mede
oprichter van de Vereniging Vlaardingsche Oudheidkamer 
en Visscherij-museum, secretaris-boekhouder van het 
Weeshuis der Hervormden en vele jaren consul van 
Denemarken, van welk land hij drager was van de 
Danebrogs-orde. Sedert 1926 Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
"Met hem is heengegaan een man die veel voor 
Vlaardingen heeft gedaan. Gesproten uit een geslacht, dat 
zich in het begin van de ] 8e eeuw in Vlaardingen vestig
de en waarvan verscheidene leden zitting hadden in de 
Vroedschap en andere belangrijke functies, was hem de 
liefde voor Vlaardingen aangeboren. Hij heeft zich dan 
ook ten volle aan zijn stad gegeven en nooit klopte men 
tevergeefs bij hem aan om zijn medewerking of om inlich
tingen". 

Aan de firma Betz & Van Heyst Handelmaatschappij 
wordt vergunning verleend tot het oprichten van een 
haringrokerij in het perceel Vetteoordskade 3/5. 

11 In de meterkamer van de Gasfabriek sluit de 
machinist in opdracht van directeur Ir. A.C. Pouwels het in 
Vlaardingen geproduceerde gas af en draait de wethouder 
der Bedrijven van Rotterdam, de heer Schmidt, de afslui
ter open om in Rotterdam geproduceerd gas de gemeente 
Vlaardingen in te laten stromen. 

De bij de brand van november 1947 zwaar geteisterde 
winkel van de firma Zijlstra op de Hoogstraat, tegenover 
de Brede Havenstraat, wordt na restauratie weer in 
gebruik genomen. Het toen eveneens uitgebrande winkel
pand van Van Haren's Schoenfabrieken, op de hoek 
Hoogstraat/Brede Havenstraat, zal in oude luister worden 
herbouwd. 

11 - 12 In de Landstraatkerk vertoont de Gereformeerde 
Oudervereniging de door Vlaardingers gemaakte smalfim 
'Dorst. Film van de nieuwe Calvinistische jeugd' over het 
vakantiekamp van de gereformeerde jeugd aldaar in 1947. 
Deze film werd geproduceerd door de 'Calvinistische 
Werkgemeenschap voor Filmkunst', met medewerking 
van 350 Vlaardingse meisjes en jongens. 

67 



De wethouder der Bedrijven vdn r^uUerudrn, ue heer Schmidt, 

draait de afsluiter open om het in Rotterdam geproduceerde 

gas de gemeente Vlaardingen in te laten stromen Dat het 

Rotterdams gas was, word t geïllustreerd door het Rotterdamse 

gemeentewapen op de afsluiter (11 februari) 

13 De Twentsche Bank N.V. koopt van de famihe 
Walrave het pand met tuin aan de Schiedamseweg, hoek 
Hotlaan, ter uitbreiding van de bank. 

14 Directeur en personeel van de Scheepswerf I.S. 
Figee vieren het 12'/2-jarig bestaan van deze werf met een 
feestmiddag en -avond in de zaal Harmonie, onder leiding 
van de conferencier Daan Hooykaas. 

Het personeel van Bewarings- en Verblijfskamp 'De 
Vergulde Hand" neemt wegens opheffing van het kamp 
met een feestavond m zaal Excelsior aan de 
Oosthavenkade afscheid van elkaar. 

Kleimodel voor het oorlogsherinneringsmonument 1940-1945 

Ontwerp van J B Wolbers te Den Haag (20 februari) 

19 Op 56-jarige leeftijd is overleden Gerard Willem 
ten Hoepen, sinds 1 januari 1946 Gemeenteontvanger te 
Vlaardmgen en vanaf 16 maart 1919 in gemeentedienst. 

20 Het ontwerp van J.B. Wolbers te Den Haag voor 
een gedenkteken in Vlaardingen ter nagedachtenis van de 
gevallenen in de oorlog 1940-1945 en ter ere van de strij
ders van het verzet, is door het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen goedgekeurd. 

23 Op 72-jarige leeftijd te Amsterdam overleden de in 
Vlaardingen zeer bekend geworden Diacones Zuster 
Rinske Pieters Bartlema. 

25 Bestuur en directie van het Ziekenhuis aan de 
Hofsingel nemen afscheid van de 'Nachtwacht', de man-



Deze foto werd hoogstwaarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid 
van het afscheid van 'De Nachtwacht' van het 
Hofsingelziekenhuis. Achteraan, v.l.n.r.: P. van Noord, boekhou
der HVO; Aart Broek, later predikant; Cornells van der Struis, 
kapper; Frans (of Klaas) Roodenburg, slager; P. Vis, hoofdonder
wijzer openb.school; J. Don, makelaar; onbekend; L. Bolderhey; 
Chris van Dooren, stoffenhandelaar; Poppe Baaima, directeur 
HVO; A. Eigenraam, kleermaker; Jac. Breur, kapper; Van Driel, 
politieman; W.P. Droog, Armenraad; H. Verboon, winkelier; 
Mevr. Van der Struis-Bouman, verpleegster; Mevr. A.H. Zelle, 
directrice van het ziekenhuis; Theo Werner, directeur 
Luchtbescherming, aannemer; Piet de Goede, schilder. 
(25 februari. Mevr. Zelle: ook 1 en 3 april). 

nen en één vrouw die in de oorlog vrijwillig in het zieken
huis hebben gewaakt. 

A. Moerman Wzn. doet zijn zaak in zuivelproducten en 
fijne vleeswaren, Eendrachtstraat 50, over aan C. 
Rozendaal. 

26 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 
Vlaardingse Kinderzendingsgenootschap, dat werd opge
richt door de toen 13-jarige Leendert van der Valk, houdt 
diens zoon Dr. M.H.A. van der Valk, predikant der Ned. 
Hervormde Gemeente te Rotterdam, in de Grote Kerk een 
herdenkingspredikatie. 

Diacones Zuster Rinske 
Pieters Bartlema. (23 
februari). 

Maart 

1 De nieuwe fabriek van Gereedschappenfabriek 
'Gerfa' aan de Schiedamsedijk officieel in werking 
gesteld. 

3 Bij de rederij firma C. van Toor Hzn. worden vier 
jubilarissen gehuldigd, namelijk: G. van Kralingen en 
K.M. Verburgh, die 40 jaar in dienst zijn als kuiper-
haringpakker; G. Swaneveld, die 25 jaar schipper is, en A. 
van der Veer, die 25 jaar als scheepstimmerman bij het 
bedrijf werkzaam is. 

4 De Politie-Toneelvereniging 'Die Flardinga-
spelers' geeft voor een uitverkochte zaal Harmonie een 
zeer verzorgde opvoering van het stuk 'Het Chinese 
Landhuis'. 
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5 Op de Westhavenplaats en op het Burg. De 
Bordesplein zijn NIWIN-bussen geplaatst, bestemd voor 
het erin deponeren van lectuur voor de militairen in Indië. 

Opgericht is Biljart-Vereniging 'De Kwakel' in het café 
van J. de Roo, Kwakelsteeg. 

6 - 7 180 Rooms Katholieke Vlaardingse mannen en 
jongemannen nemen deel aan de nachtelijke 'Stille 
Omgang' te Amsterdam. Vooraf wordt door kapelaan M. 
Rozestraten in de St. Joannes de Dooperkerk een kort Lof 
gecelebreerd, waarna per extra trein naar Amsterdam 
wordt vertrokken. 

8 Het oud-illegale blad 'lek waeck', dat tot nu toe 
gecombineerd met de Nieuwe Vlaardingsche Courant ver
scheen, is in eigendom van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant overgegaan. Als gevolg hiervan treden de redac
tieleden G. Werner en A. Egberts van 'lek Waeck" uit de 
redactie van de krant. 

9 Schipper K. van Oosten van de VL 80 'Gezina' van 
de N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij krijgt in Den Haag 
de Bedrijfschapsprijs voor de best verzorgde haring in 
1947. 

Met Pierre Palla als begeleider op de piano zingt Ali de 
Vink-Verschoor voor de AVRO in de Hilversumse Kerk. 

10 De VL 61 'Jo' van de firma C. van Toor Hzn. is bij 
de scheepswerf Th.J. Fikkers te Foxhol in Groningen 10 
meter verlengd en geheel tot trawl- en haringmotorschip 
verbouwd. Kort hiervoor werd ook de VL 71 'Maria' van 
dezelfde rederij bij deze werf verbouwd. 

Motor- en rijwielhandel E. Voerman [Zomerstraat] viert 
haar 10-jarig bestaan: Franse rijwielen van ƒ 124,40 voor 
ƒ75,-. 

Op 49-jarige leeftijd overleden Klaas Blijleven, handels-
en scheepsredacteur van het Christelijk Dagblad 'De 
Rotterdammer' en in Vlaardingen bekend door zijn werk 
in het Gereformeerd kerkelijke en verenigingsleven. 

11 BIJ de Nieuwe Matex arriveert het Noorse motor-
tankschip 'Polarstar' met een lading walvistraan, afkom
stig van Noorse walvisvaarders in de Zuidelijke IJszee. 

12 In de Visserijschool in het Handelsgebouw begint 
de cursus 'Wet op het uitwijken'. Lesgeld ƒ 13,-. 

De haringloggers VL 166 'Neeltje' en de VL 61 'Jo', liggende 
voor de pakhuizen van de firma C van Toor Hzn aan de oostzij
de van de 'Buitenhaven' (10 en 25 maart) 

70 



Het filiaal van Van Haren's Schoenhandel, Hoogstraat 
217, dat in november 1947 door brand werd verwoest, 
wordt heropend in het pand Hoogstraat 202 

13 Voor het eerst na de oorlog worden twintig nieuw 
gebouwde woningen aan de Celebes en Sumatrastraat 
door aannemersbedrijf firma B en P Both aan de gemeen
te overgedragen 

16 Het gerestaureerde café 'De Oude Markt' van Th 
van der Giessen wordt heropend 

Op uitnodiging van het Comité Vissersmonument spreekt 
in de Grote Kerk de bekende kanselredenaar Ds G 
Westmyse, predikant te Rotterdam, over 'Schipper naast 
God' De collecte na afloop is ten bate van het 
Vissersmonument fonds en brengt ƒ 526,52 op 

18 In het kader van de sanering van de Fransenstraat 
en omgeving koopt de gemeente voor ƒ 5 000,- aan het 
pand van J Komaat, Kuiperstraat 106/108 

25 De VL 166 'Neeltje' van de redenj Van Toor, die 
als voorpostboot in 1944 bij Zijpe in Zeeland tot zinken 
werd gebracht en daar tot 1946 onder water heeft gelegen, 
IS door Scheepswerf Figee aan de Kon Wilhelminahaven 
met 10 meter verlengd en omgebouwd tot een modern vis 
sersschip Wegens het ontbreken van een helling ter plaat
se werd het schip na de verlenging met de dnjvende bok 
'Hercules' te water gelaten 

Advertentie 
"Roodmerk Van Nelle koffie 82 cent per 250 gram 100 
gram Afternoon thee 80 cent" 

Gevraagd bij Dorsman & Ode's Boekhandel en Drukkerij 
een loopjongen, goed kunnende fietsen 

27 P Woudd, chef van de Drukkerij van N V Dorsman 
& Odé's Boekhandel, neemt na meer dan 40 jaar afscheid 
van het bedrijf wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd 

31 Voor een volle zaal Harmonie geven turners en 
turnsters van R K WIK hun jaarlijkse uitvoenng 

De Visconservenfabnek 'Flamingo', gevestigd aan de 
Kon Wilhelminahaven, neemt deel aan de export van 
haring-in-blik Deze haring wordt uitgevoerd naar 
Engeland, België, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije, de 
Balkanlanden, Afrika, Oost- en West-Indie In het bednjf 
werken ongeveer vijftig mensen 

April 
1 Op het ooievaarsnest bij de vijver in het 
Oranjepark, opgericht bij de aanleg van het Oranjepark, 
strijkt op 1 april voor het eerst een ooievaar neer 

Tijdens de vienng van het 40 jarig verpleegsterschap van 
de directrice van het Ziekenhuis aan de Hofsingel, 
mevrouw A H Zelle, wordt in twee dubbele woonhuizen 
aan de Hofsingel tegenover het Ziekenhuis het Zusterhuis 
geopend In de eetzaal is plaats voor 50 a 60 zusters 
Boven is slaapgelegenheid voor 22 verpleegsters 

2 Het in de Oude Haven liggende (dieren)museum-
schip 'Klein Artis' trekt veel bezoekers, wat reden is om 
het verblijf in Vlaardingen met vier dagen te verlengen 

3 Mevrouw A H Zelle, directrice van het 
Hofsingelziekenhuis, ontvangt een decoratie van gouden 
versierselen van het Rode Kruis, waar zij veertig jaar lid 
van IS Het Tamboers en Pijpercorps 'De Pijpers' brengt 
haar een serenade 

5 De voorzitter van de Gymnastiek Vereniging 
Hollandia, tevens voorzitter van de Vlaardingse Bond 
voor Lichamelijke Oefening, de heer A Pleijsier, ontvangt 
de medaille van verdienste van het Koninklijk Nederlands 
Gymnastiek Verbond 

Mejuffrouw L van Rijn en de heer K Smit zijn voor hun 
vele werk in het belang van de CJV 'Liefde & Vrede' tot 
ere-leden van die organisatie benoemd 

De burgemeester roept gezagsgetrouwe ingezetenen op, 
die bereid zijn deel uit te maken van de in opnchting zijn
de Vrijwillige Reserve-Gemeentepolitie 

7 J H van Dam en J A Flonjn, beiden werkzaam bij 
de Sociale Raad, Bureau van de Armenraad, slagen te Den 
Haag voor het examen maatschappelijk werker 

De burgemeester maakt in het kader van het besluit 
Bevolkingsboekhouding onder meer bekend dat, behou
dens afwijkingen, ieder die in Nederland nachtrust of de 
daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld 
moet worden opgenomen in één der Bevolkingsregisters 

C M van Dalen, sinds 1922 bestuurslid van 
Schietvereniging 'Wilhelmina', krijgt het ere-lidmaat 
schap van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Scherpschutters aangeboden 

In het Oranjepark wordt een persoon aangehouden die 
zich schuldig maakt aan de overtreding van artikel 239 
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van het Wetboek van Strafrecht openbare schennis der 
eerbaarheid 

9 Advertentie 
"Zoute snijbonen 25 cent per pond Zoute Pnnsessebonen 
30 cent per pond H Bouman, Zomerstraat 15" 

M van Bergen, bureaureferent, is 40 jaar in dienst bij de 
Nederlandse Spoorwegen 

A N A Lens, oorspronkelijk chauffeur, maar inmiddels 
bedrijfsleider, is 25 jaar in dienst bij de N V 
Bouwmatenalenhandel Van Neerbos, voorheen Bax 

12 P Eijgenraam en M Eijgenraam Hoogewerf, 
wonende Pieter Karel Drossaartstraat 36, zijn 65 jaar 
getrouwd 

13 Opgericht is de Vrouwenbond van het Nationaal 
Vak Verbond NVV 

De gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken en het plaat
selijk bureau voor Consumentencrediet verplaatst naar het 
pand Lijnstraat 2 

14 Bodedienst A Zwanenburg & Co , Markt 34, opent 
een speciale stadsbesteldienst 

A Pleijsier, sinds 1923 werkzaam bij de Spaarbank, is 
benoemd tot directeur van die instelling, als opvolger van 
J H van Linden van den Heuvell 

Advertentie 
"Heeft U Stof Wij maken voor U een overhemd met 2 
losse boorden voor slechts ƒ 2,95 Overhemden vast boord 
ƒ 2,75 Ook maken wij voor U bij Uw oude overhemden 
nieuwe boorden De Witte Ster, Hoogstraat 225" 

16 De 'helderziende' K J , die zitting had gehouden in 
cafe 'De Maas' wordt wegens het onbevoegd uitoefenen 
van de geneeskunde door de Kantonrechter te Schiedam 
veroordeeld tot ƒ 300, , subsidiair een maand hechtenis 

20-21 In samenwerking met Maison Tiny voor hoeden, 
W Schoenmakers voor schoenen, firma N Verboon voor 
tassen, firma J van Roon voor sieraden, Maison 'Vera' 
voor kapwerk. Ever Yours te Amsterdam voor make-up en 
I Schilder voor bloemen, organiseert modehuis Chris van 
Dooren in de Harmonie de modeshow 'Koningin Mode' 

21 Het college van Burgemeester en Wethouders stelt 
voor over te gaan tot onteigening van een gedeelte van het 
terrein van de N V Taandenj en Nettendrogerij, nodig 

voor het aanleggen van de oostelijke rijbaan van de 
Burgemeester Pruissingel |Van Beethovensingel| en een 
weg langs de spoorbaan |Industrieweg] "Op deze wijze 
zal het bedrijf het minst worden geschaad en zal bouwter 
rein beschikbaar komen voor een groot aantal woningen' 

23 Op 5 mei, de Nationale Dag, moet, op verzoek van 
de regering tot 's middags vier uur worden gewerkt De 
Bevrijdingsfeesten zullen daarom tot de avonduren 
beperkt moeten blijven 

Advertentie 
'EVAG-Autotochten Ieder maandag naar de bloembol 
lenvelden Per persoon ƒ 3,75 Naar de bloeiende Betuwe 
ƒ 4,25" 

24 De Vlaardingers De Vries en Vethaak nemen deel 
aan de eerste wielerronde van Nederland 

26 Ten stadhuize wordt door de architecten Ir M C A 
Meischke b i te Rotterdam, en J Snijders te Vlaardingen, 
namens de Vereniging voor Volkshuisvesting 'Patri-
monium's Woningen' aanbesteed het bouwen van 28 pan
den, bevattende 52 woningen en 1 pakhuis aan de 
Nieuwelaan, Burg Pruissingel en Groeneweg, op paalfun-
dering 

27 De Hoofdcommies ter Gemeentesecretarie, M van 
der Gaag, is 45 jaar in gemeentedienst 

De bisschop van Haarlem, mgr J P Huybers, dient in de 
R K Kerk aan de Hoogstraat aan 225 kinderen het Heilig 
Vormsel toe 

29 Te Voorburg is op 75-jarige leeftijd overleden 
Willem Brouwer Pzn , vroeger een vooraanstaand figuur 
in de Anti Revolutionaire en Gereformeerde wereld te 
Vlaardingen Hij was van 1909 tot 1932 lid van de 
gemeenteraad en van 1917 tot 1919 en 1922 tot 1927 wet
houder van Vlaardingen 

Mei 

1 1 Mei viering van de Partij van de Arbeid en de 
Vlaardingse Bestuurdersbond, met kranslegging op het 
grat van de socialistische voorman J Hoogerwerf, een 
kinderf eest in zaal Excelsior, een concert door 'Voor
waarts' en 'De Stem des Volks' op het Feestterrein aan de 
Broekweg, waar de 1 mei-optocht werd geformeerd 's 
Avonds een druk bezochte vergadering in de Harmonie 

J Drop is 50 jaar in dienst bij de N V HoUandia 
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Het café C. Schoenmakers, Schiedamseweg 37, is overge
daan aan J. van der Valk en wordt heropend. 

In het R.K. Jeugdhuis aan de Joubertstraat opent het Wit-
Gele Kruis een consultatiebureau voor zuigelingen, onder 
leiding van Dr. Schaars, kinderspecialist van de Dr. de 
Noletstichting te Schiedam. 

5 Op de middag van de Nationale Dag treedt op het 
Feestterrein aan de Broekweg de bekende goochelaar 
Willy Albert op voor de vrijaf hebbende schooljeugd. 

Groenten- en fruithandelaar Piet Visser, Handelstraat 8, 
viert het 10-jarig bestaan van de zaak met een prijsvraag: 
geraden moet worden hoeveel radijsjes zijn verwerkt in 
een 'groot schilderij' in zijn zaak. Er zijn 25 fraaie prijzen 
beschikbaar. 

6 Met 18 winstpartijen en 3 remises, een unicum in 
de damgeschiedenis, winnen de leden van de Vlaardingse 
Damclub in Tilburg op deze Hemelvaartsdag met 39-3 een 
wedstrijd tegen de Tilburgse Damvereniging. 

8 Op 83-jarige leeftijd overleden Arie Kerkhof, van 
1925-1931 lid van de Gemeenteraad voor de Christelijk 
Historische Unie, lid van het Burgerlijk Armbestuur, 
bestuurslid van de Coöperatieve Boerenleenbank en van 
de Coöperatieve Landbouwvereniging 'Samenwerking'. 

De binnenvaartkapitein Maarten van Rij is 50 jaar in 
dienst bij de N.V 'Senior'. 

10 Samenkomst met de zeevissers in het 
Handelsgebouw, die in de eerste plaats bedoeld is als bid
stond voor de visserij in het komende seizoen. Verder 
worden mededelingen gedaan over het werk op het 
Hospitaal Kerkschip 'De Hoop' en over het winterwerk in 
Dieppe. De predikanten Grootjans, Heida en Oostenbrug 
voeren het woord. 

Schipper Joh. Cranenburg, wonende in de Callen-
burgstraat, die de zwemkunst niet machtig is, valt van zijn 
schip 'De Kraton' overboord. De 22-jarige Ole Bakken 
van een Noors schip ziet dit gebeuren en springt van 14 
meter hoogte in het water en weet de al bewusteloze schip
per te redden en door doeltreffende kunstmatige ademha
ling te reanimeren. 

12 Koningin Wilhelmina deelt in een radiotoespraak 
mee dat zij na de feesten voor haar 50-jarig regeringsjubi
leum in september afstand zal doen van de troon ten 
behoeve van haar dochter Prinses Juliana. 

Jubileumuitvoering op het Feestterrein aan de Broekweg, 
naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de 
Vlaardingse Gymnastiekvereniging 'L.V.T.' De vereni
ging werd op 1 september 1928 opgericht. 

In de Harmonie uitvoering van de kinderoperette 
'Goudhaantje en de Troubadour' door het Kinderkoor 
'Jong Leven' onder leiding van Kath. Verhoeff-Torn, met 
medewerking van het Dameskoor 'Vivezza' en het 
Vlaardings Jongenskoor. 

14 De Dames en Herenkapsalon van J.P. Albers, 
Vaartweg 6, wordt onder de naam 'Het Permanenthuis' 
overgenomen door P Stal. 

15 Het Gemeentebestuur laat de vlag van Vlaardingen 
van het Stadhuis en van de toren van de Grote Kerk wap
peren wegens 675 jaar stadsrecht Vlaardingen. 

Hotel-Café-Restaurant Boer, Smalle Havenstraat 7, is 
vanaf 15 mei weer dagelijks geopend tot 12 uur. Het 
restaurant "handhaaft zijn oude renommée, voor lunch en 
diner". 

17 Vlaggetjesdag. 

Op het Fortunaterrein aan de Parallelweg worden op deze 
2e Pinksterdag tumdemonstraties gegeven door 1.500 
turnsters en turners van de R.K. Turnvereniging 
Rotterdam. 

Kapper Jac. Breur is 35 jaar kapper in het Ziekenhuis. 

18 De vissersvloot vaart uit. 

19 De Noorse olieman Ole Bakken, die op 10 mei 
schipper Joh. Cranendonk van de verdrinkingsdood redde, 
wordt op het stadhuis door de burgemeester ontvangen, 
die hem de tegel van het gemeentebestuur aanbiedt, welke 
slechts in zeer bijzondere gevallen wordt uitgereikt. 

20 Mejuffrouw W. den Hartog is 30 jaar in dienst van 
banketbakker Jan Boer, Westhavenplaats 27. 

24 Kassier P. van Meurs is 50 jaar in dienst bij de N.V. 
Hollandia. 

De scholen B en G aan het Westnieuwland, die in de nacht 
van 4 op 5 december 1947 door brand zwaar werden 
beschadigd, zullen worden herbouwd en tegelijk ver
bouwd. 

De gemeente besluit ƒ 18.000,- op de begroting te zetten 
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wegens de kosten verbonden aan de herdenking van het 
regeringsjubileum van H.M. de Koningin. 

26 Met de VL 199 'Martha Maria' van de 
Doggermaatschappij, schipper A. Poot, wordt 
Koninginneharing aangevoerd. In vier oranje vaatjes 
wordt de haring op Soestdijk aangeboden aan Prinses 
Juliana en op Het Loo aan H.M. de Koningin. De delega
tie bestaat uit reder A. Hoogendijk, opperkeurmeester W. 
Don, keurmeester A. Dijkshoorn en schipper A. Poot. 

De Vlaardingse afvaardiging gaat de Koninginneharing brengen 
naar het Loo en Soestdijk Links schipper Poot van de VL 199, 
die de vis ving Tweede van rechts de opperkeurmeester Don 
(26 mei) 

29 Ten bate van het uniformfonds van Muziek
vereniging 'Voorwaarts' speelt het VARA-Dansorkest 
'The Ramblers' op het Feestterrein aan de Broekweg. Het 
slechte weer zorgt er echter voor dat de opbrengst van dit 
concert niet eens genoeg is voor de onkosten, zodat aan 
het fonds niets kan worden toegevoegd. 

Juni 

1 Op 77-jarige leeftijd plotseling overleden Jos. 
Vranken Sr., oud-directeur van het Vlaardingse Toon
kunstkoor. 

2 In het Weeshuis aan de Ridderstraat wordt een ver
koopmiddag gehouden van voorwerpen vervaardigd door 

wezen, waarvan de opbrengst ook ten 
bate van de wezen zelf komt. Bruto 
opbrengst: ƒ 850,77, waarmee de wezen 
een prettige vakantie kan worden 
bezorgd. 

4 Advertentie: 
"De traditie getrouw: met Paardenmarkt 
koek en Hollandse wafelen van firma 
Jacs. Den Boer, Westhavenkade 5. Koek 
op de keuze(distributie)bon, Hollandse 
wafelen op bestelling". 

Aan de hedenmorgen gehouden 
paardenmarkt, op het open terrein bij het 
Veerplein worden 8 paarden aangevoerd. 
Er is zo goed als geen handel. 

Heropening en 25-jarig jubileum van 
Café-Restaurant 'Mes', Schiedamseweg 
17. 

Eerste van de reeks van tien woensdagavondconcerten in 
Het Hof, georganiseerd door de Federatie van Muziek
verenigingen. Het concert door Harmonievereniging 
H.V.O. wordt door het zeer slechte weer matig bezocht. 

27 In de bovenzaal van café 'De Oude Markt' aan de 
Markt worden uit Indië teruggekeerde militairen en hun 
naaste verwanten verwelkomd. 

28 Op de hoek Hoogstraat-Peperstraat is de nieuwe 
winkel van Hofstee gereed, die werd gebouwd ter vervan
ging van het ter plaatse in november 1947 door brand ver
loren gegane winkelpand. 

Lijstenhandel Blijleven aan de Waalstraat lijst plaatwerk 
en schilderijen in zonder glasinlevering. 

Ten gunste van de kas organiseert de Gereformeerde 
Oratoriumvereniging 'Gloria in Excelsis Deo' een sjoel
avond in het Handelsgebouw aan de Parallelweg. 

Aan het Westnieuwland 97 wordt geopend de 
Beijerlandsche Groentenwinkel van B Korpershoek. 

9 De voetbalwedstrijd Holland-Zweden wordt vanaf 
zeven uur 's avonds via luidsprekers op het Veerplein uit
gezonden. 

De nieuwe woningen van 'Patrimonium's Woningen' aan 
de Nieuwelaan, Groeneweg en omstreken, bestaande uit 
52 woningen en één pakhuis, zullen worden gebouwd 
door Aannemersbedrijf Gebroeders Both. 
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11 Tot nadere aankondiging zal het Gemeentearchief 
(Raadhuisplein 5) alleen gedurende de middaguren (2-
5.30) geopend zijn. 

In navolging van Amerika zal nu ook in Nederland voor
taan de 3e zondag in Juni als 'Vaderdag' gelden. In 
Amerika noemt men deze dag overigens 'Christmas in 
June'. 

12 In het pand Gedempte Biersloot 134 openen de 
heren Blom & Willemse hun nieuw ingerichte meubel-
showroom en werkplaats. 

Minister W. Drees spreekt op een openbare verkiezings
vergadering van de afdeling Vlaardingen van de P.v.d.A. 
in de Harmonie. 

14 In het herenhuis Emmastraat 117, hoek 
Binnensingel, zal een rusthuis van de Gereformeerde Kerk 
worden gevestigd, plaats biedend aan 20 personen. 

Op het gewas van diverse volkstuinen zijn coloradokevers 
aangetroffen. Bij vinding moet op het politiebureau aan
gifte worden gedaan. 

16 Het Tamboers- en Pijpercorps 'De Pijpers' richt 
een Jeugdcorps op, onder de naam 'De Jonge Pijpers'. 

23 De beide Vlaardingse speeltuinen, aan de Galgkade 
en aan de Sweelinckstraat, gaan weer open. Toegang: 10 
cent per keer. 

De actie tot verkoop van het midden-Damterrein te 
Amsterdam per cm ,̂ ten bate van de stichting van een oor
logsherinneringsmonument en de verzorging van de nage
laten betrekkingen van de gevallenen in de stnjd voor 
onze vrijheid, heeft te Vlaardingen, na aftrek van slechts 
ƒ 28,- onkosten, ƒ 10.945,50 opgebracht. 

Nog steeds niet gekleed in uniform (hoewel: "Het corps 
verdient het") geeft Muziekvereniging 'Voorwaarts' een 
verzorgd concert in 't Hof. 

24 Aan de burgemeester van Vlaardingen wordt door 
het Huisvestingsbureau een woning toegewezen: boven 
het gebouw van de Spaarbank aan de Zuidzijde van de 
Schiedamseweg, de vroegere woning van bankdirecteur 
wijlen J.H. van Linden van den Heuvell. 

In zaal Excelsior, Oosthavenkade 9, wordt ten overstaan 
van notaris H.P. Dolk in het openbaar de inventaris van de 
Gemeentelijke Gasfabriek aan de Hoflaan verkocht. 

29 De geheel gemoderniseerde en naar de eisen des 
tijds ingerichte Worstmakerij van Slager Wielaard, 
Eendrachtstraat 58, is gereedgekomen en voor het publiek 
te bezichtigen. 

'De Jonge Pijpers' op mars. (16 juni). 
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Juli 

1 Na de brand van november 1947 wordt in 
Hoogstraat 225 heropend het Lingeriehuis, magazijn 'De 
Witte Ster', inmiddels het 10de filiaal van de heer 
Peterbroers. Al om 5 uur 's morgens staat een rij dames 
voor de winkeldeur, die om 10 uur opengaat. 

2 In het Rusthuis der Hervormden, Emmastraat 71, 
spreekt voor de Christelijk Historische Vrouwengroep 
Jonkvrouwe Mr. C.W.l. Wttewaall van Stoetwegen, over 
"De vrouw, de C.H.U. en de aanstaande verkiezingen". 

5 De gemeente Vlaardingen leent ƒ 615.000,- voor 
de bouw door 'Patrimonium's Woningen' van 52 wonin
gen en één pakhuis aan de Nieuwelaan, Groeneweg en 
omstreken. 

De Gemeentelijke Reinigingsdienst heeft voor ƒ 23.000,-
de beschikking gekregen over vier roltrommel vuilnisau
to's. 

Aan A. Don, J. van Reij, A. Maat, W. Vermaat en J. Figee 
is toegekend de ere-medaille verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, wegens 40-jarig dienstverband bij de 
firma C. van der Burg & Zonen. 

Belangstelling bij de heropening van 
de winkel van 'De Witte Ster', 
Hoogstraat 225 (1 juli). 

der Staten-Generaal. Van het aan
tal kiesgerechtigden van 24.622 
brengen 22.380 Vlaardingers hun 
stem uit, waarvan 418 van 
onwaarde. 

Voor de te houden Streek-
tentoonstellmg op het gebied van 
nijverheid, industrie, landbouw 
en handel in School D aan de 
Willem Beukelszn.straat, zal 
door het Gemeentearchief een 
Oranje-tentoonstelling worden 
verzorgd. 

N. Zonne, Commies ter Gemeen
tesecretarie, is 30 jaar in gemeen
tedienst. 

10 Door de Auto- en Motorclub 
Vlaardingen wordt ter herden

king van het 675 jaar geleden verkregen stadsrecht van 
Vlaardingen. een haringrit naar Vlaardingen voor auto's 
en motoren georganiseerd. Aan deze rit wordt door bijna 
500 personen uit binnen- en buitenland, meestal met 
motoren, maar ook met 20 auto's, deelgenomen. 

13 De Gymnastiekvereniging 'Leonidas-Dovido' 
neemt afscheid van haar directeur A. Schwantje. 

14 In het NS Station Vlaardingen wordt een gedenk
plaat onthuld ter nagedachtenis aan Gerrit van der 
Meijden, geboren te Vlaardingen in 1924, overleden te 
Leipzig, waar hij te werk was gesteld, op 19 april 1944. 

Opgericht is een correspondentschap van de 'Pelita', een 
instelling voor hulp aan alle uit Indië gerepatrieerden. 
('Pelita' komt van een lampje dat in de dessa's in Indië 's 
nachts brandend werd gehouden om wandelaars de weg te 
wijzen). 

Mejuffrouw G. Sels doet haar fijnstrijkinrichting, 
gevestigd in Emmastraat 153, over aan de heer A.J.M. 
Vermeulen. 

Mevrouw Martje Flake is 20 jaar secretaresse bij de 
'Benzo-Rij wielenfabriek'. 

Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer Onder de titel 'Lach-deviezen' non stop-bonte avond in de 
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Harmonie, verzorgd door het befaamde 'Ensemble Ferry' 
('n klasse apart). Gast is Henriëtte Davids, in haar eerste 
optreden na haar terugkeer uit Hollywood. 

17 Een collecte voor het Rode Kruis en de E.H.B.O. 
brengt/ 1.733,60 op. 

Het honden- en kattenbrood zijn vanaf nu zonder distribu
tiebon te verkrijgen, evenals schoenen en melk. 

Vrijwel alle Vlaardingse zangkoren nemen deel aan een 
zangersdag, georganiseerd door de Vlaardingse Federatie 
van Zangverenigingen. 

19 De Hervormde predikant Ds. Van der Vloed gaat in 
zijn vakantie als geestelijk verzorger van 400 Nederlandse 
emigranten en 350 Mennonieten uit de Oekraïne mee met 
het schip de 'Tabintha' naar Canada (Quebec). 

23 Receptie in het Volksgebouw aan de 
Schiedamseweg, ter gelegenheid van hel 40-jarig bestaan 
van de Vlaardingse Bestuurdersbond. 

Hotel-Restaurant 'Zeemanshuis', Westhavenplaats 16, 
vraagt wegens uitbreiding: 1 handige eerlijke serveerster; 
I Meisje voor keuken en hotel; 1 Werkster voor halve 
dagen. Prettige werkkring. Zondags vrij. 

24 Muziekfestijn op het Feestterrein aan de 
Broekweg, georganiseerd door leden van de Federatie van 
Muziekverenigingen, namelijk door 'Sursum Corda', 
'H.V.O.', Van Dijk's Amusementsorkest, 'Voorwaarts' en 
'De Pijpers'. 

25 Het model-zweefvliegtuig van de Vlaardinger S.R. 
Harder, lid van de Schiedamse Luchtvaart Club, vloog op 
een hoogte van 1.200 meter een recordvlucht van 53 
minuten, waarna het in zuid-oostelijke richting verdween. 
Terugbezorging wordt op prijs gesteld. 

Opening van de Streektentoonstelling Zuid-Holland-West m 
school D aan de Willem Beukelszn straat door Mr L A Kesper, 
Commissaris der Koningin m Zuid-Holland (voorgrond, naast 
burgemeester Mr J Heusdens) (30 juli). 

""I ZB0" 
" i - . • ( !•«««; ^^^•200 6.5.07a 957.00O 
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26 De verkoop van de inventaris van de Gasfabriek 
aan de Hoflaan heeft ƒ 150.000,- opgebracht. 

Per 1 september benoemd tot directrice van de Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek mevrouw M.M. de Waal-Loué te 
Leiden. 

28 De Brood, Koek- en Banketwinkel van L.J. van 
Bochove, Eendrachtstraat 92, wordt na grondige moderni
sering heropend. 

30 Verschenen is de 'Vacantiegids 1948', met een uit
gebreid programma voor de komende twee vakantiewe
ken. 

In de scholen D en I aan de Willem Beukelszn.straat opent 
de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Mr. 
L.A. Kesper, de Streektentoonstelling Zuid-Holland-West. 

A. van Dijk te Vlissingen wordt door de gemeenteraad 
met 25 stemmen gekozen en benoemd tot Gemeente 
Ontvanger. Tegenkandidaat S. Snoek te Hoogeveen kreeg 
slechts één stem. 

Met een drukke receptie in zaal 'Concordia' aan de 
Rijkestraat wordt herdacht dat de huisarts G.D. Bimie 30 
jaar geneesheer te Vlaardingen is. 

Advertentie: 
"Per motorboot naar Scheveningen. ledere dinsdag, 
woensdag en donderdag in Augustus. Tarief ƒ 1,25. 
Kinderen ƒ 0,75 retour. Kaarten: Maassluissedijk 1." 
[Tocht met 'De schuit van Van Haren']. 

31 Loco-burgemeester en wethouder J. Buis opent op 
de Markt voor het Stadhuis de Vakantieweken 1948, waar
na een jongen en een meisje de Vlaardingse vlag van het 
stadhuisbordes naar de torentrans hijsen en de jeugd op de 
Markt ballonnen oplaat. 

Augustus 

11 De Spaarbank Vlaardingen bestaat 125 jaar. Per 31 
december 1947 bedroeg het aan inleggers verschuldigde 
saldo ƒ 8.764.612,80. "Het sparen heeft zich gezond ont
wikkeld". 

De Streektentoonstelling op het gebied van nijverheid, 
industrie, landbouw en handel in School D heeft ruim 
25.000 betalende bezoekers getrokken. 

13 Het Steno-Dactylo-instituut 'Mercurius' van de 
heer Adr. Baauw D.L.zn., Havenstraat 19a, bestaat 25 jaar. 

14 Ter afsluiting van de Vakantieweken concerteert op 
het Feestterrein aan de Broekweg voor 4.000 bezoekers de 
Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Kapitein-
Kapelmeester Rochus van Yperen. 

20 Het batig saldo van de Haringrit, groot ƒ 1.012,36, 
wordt geschonken aan het Comité 'Zeeliedenmonument'. 

De raadszaal in het Stadhuis zal worden gemoderniseerd, 
terwijl een nieuwe trouwzaal zal worden ingericht. 

Te koop aangeboden: Koperen etalage met glasplaten, 
toonbank, grote winkelkast met laden, grote electrische 
winkellamp, pluche gordijnen. Bochove, Eendrachtstraat 
92. 
NB. Zie ook het bericht van 28 juli. 

22 De in Vlaardinger-Ambacht geboren Cornelis 

Dokter G.D. Birnie. (30 juli). 
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Martinus Ham, M.S.C., Missionaris in Brazilië, is 25 jaar 
priester. 

23 Kapelaan M. Rozestraten wordt na 6 jaar 
Vlaardingen benoemd tot kapelaan in Rotterdam-Zuid. 
Kapelaan Jos Koomen te Zoeterwoude volgt hem op. 

25 Ter gelegenheid van het regeringsjubileum van 
H.M. de Koningin wordt aan alle leeftijdsgroepen een 
distributiebon voor 100 gram versnaperingen beschikbaar 
gesteld. Aan de ijsbereiders en limonadefabrikanten wordt 
een extra toewijzing suiker verstrekt. 

De heer A. Booij, Callenburgstraat, herdenkt het feit dat 
hij 30 jaar geleden de metselaarszaak van de firma R. 
Maarleveld overnam. 

27 Te Pernis wordt de eerste paal geslagen voor de 
Caltex-Petroleum-Raffinaderij. Honderden arbeiders die 
bij deze maatschappij gaan werken, zullen in Vlaardingen 
worden gehuisvest. 

28 In het kader van de feestelijkheden rond het rege
ringsjubileum en de troonswisseling treedt op het feestter
rein op het Folkloristische & Provencaals Gezelschap 
'Louriban de Provence' uit l'Orange. De verlichting van 
de straten en gebouwen wordt door duizenden bekeken, 
waarbij spontane danspartijen ontstaan. 

28 -31 Diverse festiviteiten in de stad ter gelegenheid van 
het regeringsjubileum en de troonswisseling. De 'Oranje 
Garde' en 'De Pijpers' maken in de vroege morgenuren 
een mars door de stad. In de kerken worden herdenkings
diensten gehouden. Zangaubade op de Markt. Kermis op 
het Veerplein. Zwem- en hardloopwedstrijden in en langs 
de Oude Haven. Tot slot een fakkeloptocht en een vreug
devuur op het Grote Visserijplein. 

30 F.F.A. Daub slaagt te Amsterdam voor het diploma 
Vakbekwaamheid Smederijbedrijf. 

Het Vlaardings Mannenkoor 'Orpheus', onder leiding van 
Jos. Vranken, neemt deel aan de zanghulde van het 
Koninklijk Nederlands Zangersverbond op het Malieveld 
in Den Haag, waarbij H.M. Koningin Wilhelmina aanwe
zig is. 

31 Op het Stadhuis liggen felicitatieregisters ter teke
ning "en iedere Vlaardinger wordt verwacht om zijn aan
hankelijkheid aan ons Vorstenhuis te tonen". 

De laatste Koninginnedag op 31 augustus wordt spontaan, 
enthousiast en toch waardig gevierd. De gemeenteraad 

Viering van Koninginnedag en het regeringsjubileum. 
Boven Drukte op de Markt (31 augustus) 
Onder: De aubade (6 september). 

79 



besluit in een speciale vergadering om als blijvend aan
denken aan deze dag en het Gouden Regeringsjubileum 
van de Koningin, in de toren van de Grote Kerk op de 
Markt een carillon te stichten. 

September 

1 De burgemeester stuurt namens de 4.000 kinderen 
die aan de lampionoptocht deelnemen, een telegrafische 
gelukwens aan Koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van 
haar gouden regeringsjubileum. 

2 Tijdens een bijeenkomst in de Bethelkerk neemt A. 
de Graaf afscheid als directeur van de Christelijke HBS en 
wordt H.J. Smit geïnstalleerd als nieuwe rector van de 
inmiddels tot Lyceum omgevormde HBS. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina krijgt de .schooljeugd het boekje 
'Wilhelmina, vorstin der Vrijheid, 1898 - 1948', geschre
ven door schoolhoofd A. Gagestein en gedrukt bij 
Drukkerij Van Dooren. 

4 De Nieuwe Vlaardingsche Courant geeft ter gele
genheid van de feestelijkheden een extra, op oranje papier 
gedrukt nummer uit, onder de titel '1898-1948, 
Vlaardingen tijdens de regering van H.M. Koningin 
Wilhelmina'. 

In de avond vuurwerk op de Prinses Julianabrug. 

6 Ringrijderij van tilbury's en losse paarden op de 
Sportlaan in voormalig Vlaardinger-Ambacht, in het kader 
van de viering van het 50-jarig rege
ringsjubileum en de troonsbestijging 
van de prinses. 

Hare Majesteit Koningin Juliana wordt 
in Amsterdam ingehuldigd. De 
Vlaardingse gemeenteraad, in buiten
gewone vergadering bijeen in het stad
huis, volgt door de radio het verslag 
van de inhuldiging, waarna een adres 
van hulde aan de nieuwe koningin 
wordt gezonden. Om twaalf uur leest 
de burgemeester voor de samen
gestroomde menigte op de Markt vanaf 
het stadhuisbordes de proclamatie van 
Koningin Juliana in verband met haar 
aanvaarding van de regering voor. 
's Middags een geanimeerde aubade, 
waarbij de burgemeester, de wethou
ders en de agenten van de wacht in de 

kring worden opgenomen. 
Om vier uur een bloemencorso met 40 deelnemers, 's 
Avonds muziek in de stad, terwijl een taptoe voor het ver
lichte Hollandiagebouw aan de Oosthavenkade de feest
dag besluit. 

8 De N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij te 
Rotterdam, zoekt voor haar employés op korte termijn 
pensionadressen te Vlaardingen. 

10 "Voor de herfst, als het kon, 
krijgt Vlaardingen zijn carillon". 

Onder dit motto worden allerlei acties ondernomen om 
geld te verkrijgen voor het te stichten carillon. Een bedrag 
van ƒ 10.000,- is via collecten inmiddels al ontvangen. 

10 - 14 In het Luxor-Theater aan de Westhavenkade wor
den Cinelux-voorstellingen gegeven, met de Nationale 
Film 'Moeder des Lands', alsmede vertoning van de 
inhuldigingsplechtigheid en verdere feestelijkheden. 

11 Bij de N.V. G. Kornaat's Handelmaatschappij zijn 
zeven zilveren jubilarissen: D. van Dorp, P. van Dorp, A. 
Bot, J. van der Ster, A. Hopman, J. van Haften en J. 
Dijkshoorn. Ter gelegenheid hiervan wordt met drie tou
ringcars een tocht naar de Veluwe gemaakt. 

13 Mejuffrouw D. Biesheuvel is 35 jaar naaister bij 
Van Toor's Oliegoedfabriek aan de Parallelweg. 

De naaizaal van Van Toor's Oliegoedfabriek aan de Parallelweg 
m 1930, waar mejuffrouw Biesheuvel 35 jaar lang werkte (13 
september) 
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In de Vissenjschool begmt de nieuwe boetsterscursus 'punten' of distnbutiebonnen, 5 000 stuks legerkleding 

14 De omzet van de Zeevishal aan de Kon 
Wilhelmmahaven bereikt in dit jaar het miljoen gulden 

15 Ter gelegenheid van haar 125-jdng bestaan ont
vangt de Spaarbank de medaille van verdienste der Stad 
Vlaardingen, voor de diensten gedurende deze tijd aan de 
burgenj bewezen 

17 "Foto's van de jubileum en inhuldigingsfeesten 
worden gaarne ingewacht ten Gemeentearchieve, 
Raadhuisplein 5" 

Advertentie 
"Voor schoorsteenvegen naar Post, Westhavenkade 23-24" 

20 Voor het vakdiploma Boekhandel slaagt de heer A 
Pontier alhier 

22 In plaats van wijlen J H van Linden van den 
Heuvell is A G Bax, directeur van het bijkantoor van R 
Mees & Zoenen, bij Kon besluit benoemd tot vice-consul 
van Denemarken 

De stier Athleet Adema van J Vente, boer op boerderij 't 
Nieuwland in de Babberspolder, behaalt op de fokveedag 
te Maasland een eerste prijs, met het predikaat Kampioen 
Vier koeien van dezelfde eigenaar knjgen eveneens een 
eerste prijs 

Het paviljoen 'Irene', het derde van de dne paviljoens die 
bij het ziekenhuis aan de Hofsingel zijn gebouwd, wordt 
in gebruik genomen In het paviljoen kunnen 25 tubercu
lose patiënten worden verpleegd 

23 In een gezamenlijke inspanning van de burgerij, de 
bedrijven, de verenigingsbesturen en de overheid is 
Vlaardingen erin geslaagd binnen korte tijd de benodigde 
gelden bijeen te brengen voor het Oranje Carillon "Voor 
de herfst, dus het kon, kreeg Vlaardingen zijn carillon" 

24 Opgencht is een afdeling Vlaardingen van de Bond 
tegen het schenden door het vloeken van Gods Heilige 
Naam 

Bij de N V Hollandia wordt de verbouwde en gerestau
reerde gymnastiekzaal weer in gebruik genomen De 40 
jaar bestaande Herenafdeling en de 25 jaar bestaande 
Damesafdeling van 'Hollandia' Gymnastiek tellen samen 
1600 leden 

25 De 'Army Shop', Waalstraat 22, verkoopt zonder 

29 Na onderzoek van de deugdelijkheid van het schrift 
verkregen met de zogenaamde 'kogelpuntpennen'(ball-
pointpennen), staat de PTT het gebruik van deze pennen in 
zijn dienst toe 

Oktober 

1 De firma Dorsman & Ode, Boekhandel en 
Drukkerij, uitgevers van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant, bestaat 75 jaar Directeur Jan Dorsman, zoon van 
oprichter Ary Dorsman, dankt per advertentie alle 
opdrachtgevers, personeel, relaties en zakenvrienden maar 
deelt mee "Het is mijn bedoeling dit jubileum in alle stil
te voorbij te laten gaan, ik zal geen receptie houden en ik 
verzoek in alle bescheidenheid cadeaux, bloemen, toe
spraken en attenties achterwege te laten Overigens zijn de 
zaak, de courant en ikzelf nog steeds springlevend" 

Mejuffrouw Gerda J de Kok slaagt voor het examen logo-
paedie en phoniatrie Zij zal de praktijk van de heer N H 
Siedsma voortzetten 

Opgericht is de Vrijzinnig Protestantse Vrouwengroep 

Burgemeester en Wethouders stellen de gemeenteraad 
voor over te gaan tot een overeenkomst met de gemeente 
Rotterdam inzake de stichting van een wagenveer tussen 
Vlaardingen en de overzijde van de Maas en tot het aan
leggen van een boulevard langs de Maas 

Voor direct gevraagd Een flinke koetsier Bouw-
materialenhandel firma D Baauw & Co , Havenstraat 25 

6 Een deputatie van ouden van dagen uit Gouda, 
Vlaardingen en Dordrecht, is 45 minuten op audiëntie bij 
minister Joekes De deputatie wenst verhoging ingevolge 
de Noodwet Ouderdomsvoorziening, een jaarlijkse vakan 
tietoeslag in juh en elk jaar een ruimere kolentoeslag De 
minister belooft één en ander te laten onderzoeken 

Kapper R Liebrechts behaalt de derde prijs bij het 
Nationaal Kapconcours te Haarlem waaraan 90 kappers 
deelnemen 

De overwegwachter van de spoorwegovergang aan de 
Oosthavenkade redt twee kinderen, die onder de afsluit-
boom doorkropen, terwijl een sneltrein naderde 

De 26-jange Jan van der Peet te Alkmaar is benoemd tot 
directeur van de Christelijke Harmonie Vereniging 
'Sursum Corda' 
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7 In het Ziekenhuis aan de Hofsingel wordt de 
20 000ste patient sinds de oprichting in 1901 opgenomen 

8 De pindakaas is voortaan zonder bon verkrijgbaar 
en wordt in prijs verlaagd van ƒ 1,- tot ƒ 0,90 

11 Voetbalclub VFC bestaat 35 jaar 

De metaalwarenfabnek 'Tico', waarvan het bedrijfspand 
aan de Kon Wilhelminahaven ZZ op 4 oktober door 
brand werd verwoest wordt ondergebracht in gebouwen 
van het voormalige interneringskamp De Vergulde 
Hand" 

13 De Vlaardingse Christelijke Besturenbond viert 
met een herdenkingsdienst in de Grote Kerk zijn 40-jarig 
bestaan 

In Emmastraat 90 is gevestigd de onder Rijks-toezicht 
gediplomeerde schoenhersteller C W Schoenmakers Jr 

De Vlaardingse Glas- en Verfhandel A Vermeer Azn, 
Westhavenkade 65, bestaat 65 jaar 

17 De C J V V [Christelijke Jonge Vrouwen 
Vereniging], de damesafdeling van 'Liefde & Vrede , 
bestaat 25 jaar 

Wegens stijging van de bloemprijs wordt de beschuit per 
dubbele rol 1 cent duurder 26 cent per dubbele rol van 14 
stuks [Enkele rol 9 beschuiten per rol] 

Uit dank voor de na de bevrijding verleende hulp aan de 
gemeente Terheyden in Noord-Brabant stelt deze gemeen
te een bedrag van ƒ 1 000, beschikbaar voor een licht-
kroon in de verbouwde raadzaal van het Vlaardingse stad
huis 

20 De Buurtvereniging 'Bij de Halt' [kop van de 
Schiedamseweg bij de Schiedamsedijk] is geliquideerd 
Het kassaldo van ƒ 366,68 wordt bestemd voor het 
Nationaal Huldeblijk het Kon Wilhelminafonds voor de 
Kankerbestrijding 

21 Wegens verbouwing van het Stadhuis vergadert de 
gemeenteraad in het Handelsgebouw aan de Parallelweg 
24 Het Rusthuis van de Hervormde Gemeente aan de 
Emmastraat bestaat 50 jaar 

27 De afdeling Vlaardingen van de Koninklijke 
Nederlandse Middenstandsbond wordt in de bovenzaal 
van de Harmonie heropgericht 

29 Advertentie 
"Slagroom trême gebakjes 15 cent per stuk, zonder bon 
Noordegraaf's Bakkerij, Gedempte Biersloot 144" 

30 Opening van de nieuwe, modern ingerichte winkel 
van Parfumerie 'City', Hoogstraat 191 

Het Sunlight Koor behaalt op het 18e najaarsconcours in 
Overschie in de eerste afdeling gemengde koren een eer 
ste prijs met 340 punten Als verplicht werk werd 
'Dauwdruppels' van jurylid C J Nogarede [directeur van 
het koor 'Gloria in Excelsis Deo'] gezongen 

November 

3 Advertentie 
"Swingnozems gevraagd, met instrument, voor 
Amateurband Aanmelden 2e Hoogsteeg 5' 

4 Burgemeester en Wethouders stellen de gemeente
raad voor de vervallen ijzeren urinoirs aan de 
Oosthavenkade en de Spoorsingel ten koste van ƒ 2 700,-
te vervangen door betonnen exemplaren 

6 In het pand Oosthavenkade 25 worden toonzalen 
van 'De Beddenbeurs' van de heer Zuidwijk geopend 

8 Hotel-Restaurant 'Zeemanshuis opent een auto
matiek in de Blokmaker[ssteeg] 
"Mensen met verfijnde smaak, smullen uit onze auto 
maat" 

9 De Gereformeerde predikant Ds J H Mulder 
neemt afscheid m verband met zijn vertrek naar Voorburg 

Burgemeester en Wethouders besteden aan het aanleggen 
van een [de] Industrieweg met opritten tegen de 
Maassluissedijk en Wagnerstraat in de Grote Vettenoordse 
Polder, met de bijkomende werken 

10 De Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending 
'Rehoboth' bestaat 60 jaar Du jubileum wordt in zaal 
Rehoboth' aan de Rehobothstraat, tussen de Kuiperstraat 

en de Gedempte Biersloot, herdacht 

12 Opening van schoenhandel Jo Nagtegaal, 
Waalstraat 31, voorheen C B Verloop 

13 Het IS 40 jaar geleden dat Jat Dunweg zijn kapsa-
lon Oosthavenkade 4 opende "Dunweg Uw kapper. Uw 
haardos knapper" 

Ten bate van het Klokkenfonds voor nieuwe klokken in de 
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toren van de R.K. St. Joannes de Dooperkerk aan de 
Hoogstraat, voeren leden van de R.K. Arbeiders Jeugd in 
de Harmonie de revue 'Het klink als een klok' op. 

17 Het Arbeidsbureau Vlaardingen is verplaatst van 
Raadhuisplein 5 [Plein Emaus 5, voormalig Raadhuis] 
naar Oosthavenkade 78. 

'Het Kinderkoor' van Jo Mulder treedt op voor de 
N.C.R.V. microfoon tijdens het Kinderuurtje op woens
dagmiddag. 

Ter Gemeentesecretarie ligt ter inzage het herziene uit
breidingsplan in onderdelen voor de stadsgedeelten ten 
zuiden van de Spoorhaven en tussen de Broekweg, de 
Vlaardingse Vaart en de geprojecteerde Rijksweg 
Nommer 20. 
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&i ib U ook lusseniijds not een» IIK>« waiscn, omdat het maar Icnp 
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SUNLIGHT ZEE 

De haldendaden van Valentijn de veroveraar 

19 Firma M. van der Schaft & Zonen, Rijkestraat 9, 
heeft ontvangen: Pracht Kwaliteit Lange Onderbroeken en 
Borstrokken met lange mouwen. Zeer voordelig. 

22 W. Brouwer Azn., 29 jaar voorzitter van de 
Christelijke HBS, is bij het neerleggen van zijn bestuurs-
lidmaatschap tot ere-voorzitter benoemd. 

24 Na aankomst per boot in de Oude Haven neemt St. 
Nicolaas op uitnodiging van de Vlaardingse Middenstands 
Centrale zijn intrek in 'Het Zeemanshuis' aan de 
Westhavenplaats. 

26 Door gedwongen oproeping in militaire dienst 
voorlopig afwezig Jac. van der Pol, arts. Praktijk wordt op 
normale wijze voortgezet door Dr. Eugen Billig. 

30 De burgemeester betrekt zijn woning boven de 
Spaarbank aan de Schiedamseweg. 

30 - 1 dec. In de zaal Harmonie wordt voor het eerst in 
Vlaardingen een Slagersvaktentoonstelling gehouden. 
Toegang 50 cent. 

December 

1 G.P. Hoogerwerf, zijn broer Klaas Hoogerwerf en 
Simon Trees, respectievelijk pakkersbaas, kuipersbaas en 
kuiper, zijn 57 jaar in dienst van de firma Betz & Van 
Heyst. Zij worden onderscheiden met de eremedaille in 
de Orde van Oranje-Nassau, resp. tweemaal in zilver en 
éénmaal in brons. 

Onder-Commandant H. Groeneveld door de burgemeester 
benoemd tot commandant van de Brandweer. 

A. Gagestein is 25 jaar onderwijzer aan de Openbare^ 
Lagere School A, Groen van Prinstererstraat 91. 

2 De gevelsteen met een voorstelling van de 
Emausgangers, afkomstig van de in 1947 afgebroken 
melkfabriek Emaus, welk pand vroeger als herberg en 
rechthuis heeft dienst gedaan, wordt ingemetseld in de 
gevel van het Gemeentearchief, het voormalige Raadhuis 
van Vlaardinger-Ambacht. 

Broekman's Boekhandel, Hoogstraat 155, bestaat 50 jaar, 
waarvan 45 jaar in Vlaardingen. 

De zeep is eindelijk zonder distributiebon verkrijgbaar. Onze 
eigen zeepindustrie haakte daar met deze advertentie op in. 
(3 december). 

83 



Op hun verzoek wordt aan de bewoners van de noodwo-
ningen aan de 2e Van Leijden Gaelstraat toegezegd dat 
hun woningen van elektriciteit zullen worden voorzien. 

3 Firma L. Maat & Zonen Aannemersbedrijf, bestaat 
50 jaar. 

De zeep is voortaan zonder bon verkrijgbaar. 

4 Bij Vlaardingen-Oost arriveren de nieuwe luid
klokken voor de toren van de R.K. St. Joannes de 
Dooperkerk aan de Hoogstraat. In een feestelijke stoet, 
gevormd door de R.K. Jeugdorganisaties, worden zij naar 
de kerk gebracht. 

5 Plechtige inwijding door Deken R. Reijnen van 
Schiedam van de nieuwe luidklokken voor de toren van de 
St. Joannes de Dooperkerk. Alle kerkgangers geven met 
een houten hamer een slag op de klokken, die in de kerk 
staan opgesteld. 

6 De nieuwe klokken van de toren van de St. Joannes 
de Dooperkerk worden in de toren gehesen en na bevesti
ging voor de eerste maal geluid. De teksten op de resp. 
530 en 360 kilogram wegende klokken herinneren aan het 
wegvoeren van de oude klokken op 15 december 1942 
door de Duitse bezetter: 

"De gelovige burgers van de stad 
Vlaardingen hebben hersteld de 
misdaad van het onrecht. 
Ter ere van de H. Willibrordus 
Patroon van Vlaardingen! 
Deo Gratias!" 

"Nu wij blijde horen "t gelui der klokken, 
na haar roof, loven wij de Heer! 
Ter ere van St. Joan de Doper, 
onze Patroon! 
Deo Gratias!". 

De St. Nicolaasactie van de Vlaardingse Middenstands-
centrale is succesvol verlopen. Bij aankopen bij de deel
nemende winkeliers kreeg men plakzegels die onderdelen 
waren van een Visbankpuzzel. Het inleveren van een com
plete afbeelding van de Visbank, waartoe onderling hevig 
werd geruild, met name onder de Visbank, gaf kans op een 
prijs. Hoofdprijzen waren een huiskamerameublement en 
een naaimachine. Er werden tussen de 25 en 30 duizend 
' Visbankjes' ingeleverd, wat betekent dat de Vlaardingers 
tussen de 1,25 en 1,50 miljoen zegeltjes hebben geplakt. 

Op 73-jarige leeftijd overleden de hulpprediker van de 
Hervormde Gemeente sedert 1944, Ds. Elibertus 
Warmolts. 

De 71 -jarige mejuffrouw 
Kornelia (Kee) Figee, 
wonende Callenburgstraat 
112, is 40 jaar werkster aan 
de Nutsbewaarschool aan de 
Binnensingel. 

8 Burgemeester en Wet
houders hebben opdracht 
gegeven voor de bouw van 
een nieuwe brug over de 
Oude Haven, tegenover de 
Schiedamseweg. 

In de R.K. Joannes de 
Dooperkerk aan de 
Hoogstraat worden de nieuwe 
torenklokken door Deken R. 
Reijnen van Schiedam plechtig 
gewijd. (5 decennber). 
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1 o Het college van B en W laat een onderzoek instel 
len dat beoogt te komen t{)t een betere akoestiek in de 
zogenaamde 'Schulp' op het Feestterein aan de Broekweg, 
want concerten zijn op de Kortedijk beter te volgen dan 
midden op het veld zelf 

Ds H Zandbergen en echtgenote vertrekken naar Dieppe 
voor de kerkelijke arbeid onder de vissers aldaar 

10-11 In de Afslagzaal van het Handelsgebouw organi
seren dne Vlaardingse Postduivenverenigingen, namelijk 
'De Adelaar', 'Keer Weer' en 'De Luchtbode' een ten
toonstelling over de duivensport Het batig saldo van de 
tentoonstelling is bestemd voor de kankerbestnjding 

12 De Gereformeerde Kerk van Vlaardingen herdenkt 
dat ZIJ 100 jaar geleden in Vlaardingen tot ontplooiing 
kwam 

13 Het college van B & W van Schiedam schenkt een 
lichtkroon voor de nieuw in te richten Raadzaal in het 
Vlaardingse stadhuis 

14 Het echtpaar Visser-Schuier, Emaus 68, is 55 jaar 
getrouwd 

15 Mejuffrouw IJ Rovers is 10 jaar directnce van het 
Weeshuis 

15-18 In zaal Excelsior aan de Oosthavenkade wordt 
met 85 kippen, 189 konijnen en 7 cavia's een pluimvee-
tentoonstelling gehouden, georganiseerd door de VPK V 
de Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers 
Vereniging 

16 Kerstwijdingsdienst in de Grote Kerk, opgeluisterd 
door het Shell Mannenkoor het 100 man sterke koor van 
de Bataafse Petroleum Maatschappij 

17 Vanuit Vlaardingen gaan 1500 kerstpakketten naar 
de militairen in Indie 

Piano-recital in zaal Harmonie door Willem Andnessen in 
de Meester-Pianisten-Serie van concertdirectie Joh 
Koning 

Modehuis Chris van Dooren wordt verplaatst van 
Westhavenkade 19 ('inwoning' bij Verboon's Magazijn, 
op de hoek van de Dayer), naar Schiedamseweg 16, het 
voormalige kantoor van notaris Baron Van der Feltz 

18 25 In het Handelsgebouw wordt met 60 doeken een 
overzichtstentoonstelling gehouden van werken van de 

kunstschilder Fnts Weiland, die onlangs 60 jaar werd 

22 Sigarenmagazijn B Gemtsma in een geheel nieuw 
gebouwd pand. Brede Havenstraat 8, heropend Het 
bednjf was na de fatale brand van november 1947 tijdelijk 
gehuisvest in het Agentschap van het Rotterdamsch 
Nieuwsblad, Smalle Havenstraat 1 

24 Verschenen is het boekje 'De Dne Maassteden, 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis' door M C Sigal, 
gemeentearchivaris te Vlaardingen Rijk geïllustreerd 
Prijs gebonden ƒ 3,90 

27 De restauratiezaal van het VFC Sportpark na 
wederopbouw na de brand van 15 december 1946 weer in 
gebruik genomen 

28 De eieren zijn bon-vnj 

29 Op een druk bezochte bijeenkomst in het 
Volksgebouw aan de Schiedamseweg wordt besloten tot 
oprichting van een plaatselijke Wielrenvereniging De 
vereniging knjgt de naam Vlaardingse Rennersclub 'De 
Coureur' 

Advertentie 
"Oliebollen van de van ouds bekende oliebollenkraam van 
PK Verhagen aan de Verbindingsweg (Korte Hoogstraat], 
9 cent per stuk, 12 voor een gulden Gratis thuisbezorgd" 

85 


