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Januari Februari 

1 Aantal inwoners 44 743 

Nieuwjaarsreceptie van burgemeester Heusdens in het 
Handelsgebouw 

J Spanjersberg is 40 jaar secretaris van de Vereniging ter 
bevordering van Visserij, Handel en Nijverheid 

Het Ned Bijbelgenootschap afd Vlaardingen telt 144 
leden en 294 begunstigers 

B Maat jr is 30 jaar in dienst van de gemeente 
Vlaardingen, sinds 1 januari 1948 als referendaris 

2 De Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 
Vlaardingen bestaat 40 jaar 

4 Mej J H H Geelen is 25 jaar in dienst bij de N V 
Hollandia 

6 Vlaardingen heeft in 1948 de vooroorlogse posi
tie van derde havenstad van Nederland weer ingenomen 

14 De Distributiedienst maakt bekend dat van 16 t/m 
29 januari aanvragen voor werkkleding kunnen worden 
ingediend 

17 Ds H J de WIJS, predikant van de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente, heeft het beroep naar Gouda 
aangenomen 

19 J Verboon is 25 jaar in dienst van Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost 

Advertentie 
"Apotheek Backer vraagt voor direct een aankomend 
spoelmeisje" 

28 In de Vulcaanhaven zijn aan boord van het s s 
Jobshaven twee Spaanse verstekelingen aangetroffen In 
afwachting van hun teruggeieiding door de Vreemde
lingendienst zijn ZIJ in het Bureau van Politie ingesloten 

Voor de afdeling Vlaardingen van de Ned Bond van 
Vogelliefhebbers houdt oud-stadgenoot Andries Hooger-
werf, tegenwoordig verbonden aan de Rijksplantentuin te 
Buitenzorg (Ned Indie), in zaal Harmonie een causerie 
over het vogel- en dierenleven in de rimboe 

31 In zaal Harmonie optreden van de Kilima 
Hawaiians 

1 De huisartspraktijk van dr A L Erkelens is over
genomen door N Warmolts 

Mej N den Draak, hoofd van de Juliana-kleuterschool, 
viert haar 25-jarig jubileum 

Mej M Doelman, eerste onderwijzeres aan de Emma-
kleuterschool, viert haar 25-jarig jubileum 

P de Rond is 25 jaar in dienst van de Albatros 
Superfosfaatfabrieken te Pernis 

Firma F J Kloet en Zoon, huis- en scheepsschildersbedrijf, 
herdenkt het 30-jarig bestaan met een receptie 

3 J Lucieer benoemd tot hoofd van School Dl (de 
lagere school) Mej PA Stokhof benoemd tot onderwij
zeres van School I 

4 A Snoek is 45 jaar in dienst van Machinefabriek 
Griffijn 

Schipper Gerrit Woensdregt derde van links samen met zijn col 
lega s Kees van Oosten, Nico Poot en geheel rechts Aai Don, 
staande bij een dok in Dieppe of Boulogne m Frankrijk 
(6 februari) 
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4-5 In zaal Harmonie jubileumavonden ter gelegen
heid van het 20-jarig bestaan van de afd Vlaardingen van 
de VARA Sprekers Klaas de Jonge, waarnemend VARA-
voorzitter, en Evert Vermeer, lid van de Tweede Kamer 

6 G Woensdregt is 25 jaar in dienst als schipper bij 
de N V Vlaardingsche Stoomvisscherij 

7 Stoomwasserij De Hoop wordt voortgezet door 
Stoomwasserij Lips te Schiedam, onder de naam De Hoop 
L A Lips 

Advertentie 
"Te koop Nog 7 prima Duivmnen en 4 Doffers van het 
hok van Roon, J Jekel, Rozenlaan 95" 

8 Op zoek naar nieuw talent brengt mevr Braun, 
trainster van de Nederlandse Olympische zwemploeg, een 
bezoek aan de Vlaardmgse Zwem Club (VZ C) 

9 Tijdens een hevige storm zijn twee schoorstenen 
van ca 8 a 9 meter van het dak van Bakkerij Van Tienen 
aan de Parallelweg gewaaid en door het dak van de naast
gelegen visconservenfabriek van Van der Windt gevallen 
Hierbij raakten enkele werknemers gewond De 19-jarige 
J F Zwaans was op slag dood 

11 In zaal Harmonie eerste optreden in Vlaardingen 
van de Nederlandse meesterpianist Cor de Groot 
Beethovenprogramma 

Advertentie 
"Dankbetuiging Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank aan 
familie, vrienden en buurtbewoners van de Da Costastraat 
voor de vele blijken van belangstelling bij mijn thuiskomst 
uit Indonesië D Borsboom" 

12 VV Vlaardingen wordt kampioen van de derde 
klasse A van de R VB , zaterdagmiddagcompetitie 

14 De besturen van de te Vlaardingen werkende zie
kenfondsen hebben zich tot Burgemeester en Wethouders 
gewend met het verzoek een regeling te willen treffen om 
het minvermogende fondsleden mogelijk te maken de ver
hoogde contributie te betalen en daarmee hun verzekering 
bij het Ziekenfonds te handhaven 

Het Centraal Distnbutie Kantoor deelt mee dat de bonnen 
voor werkkleding H 11 en L 11 tot nader order geldig zijn 
H 11 voor het kopen van een werkpak van drill, keper of 
satijn, een lange stomas, een lange witte jas, een laborato-
riumjas of een mouwschort Op de bonnen L 11 kan men 
een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaver-

teen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, 
een koksbuis of een korte stofjas kopen 

16 Advertentie 
"Medicinale goudgele Levertraan ƒ 1,20 per fles Voor 
iedereen in voorraad bij De Pharmaceutische Drogist 
Boonen, Callenburgstraat 38" 

17 In zaal Harmonie uitvoering door de Vlaardmgse 
Gem Zangvereniging Het Bevrijdingskoor o 1 v Jan de 
Peinder, m m v de heer Verhoeff, fluit, en mevrouw K 
Verhoeff-Torn, piano Tevens wordt bij deze gelegenheid 
de vlag van de vereniging door burgemeester Heusdens 
onthuld 

A Th Magielsen, commies bij de afdeling Burgerlijke 
Stand, IS 30 jaar in gemeentedienst 

18 In 1948 werden m Vlaardingen gedurende de 
teelt 195 793'A kantjes haring aangevoerd met een 
opbrengst van ƒ 6 509 400,-

De VL 70 Hendnk en Jan, schipper P Keus van de N V 
Zeevisserij Maatschappij Holland, is door het Bedrijf
schap voor Visserijproducten bekroond voor de best ver
zorgde haring en/of vis, die in 1948 werd aangevoerd en 
mag dit jaar de bedrijfschapswimpel voeren 

19 In zaal Harmonie optreden van het Haags 
Matrozenkoor, georganiseerd door de Combinatie van 
Vlaardmgse Personeelsverenigingen 

20 Pollux-heren gepromoveerd naar de Kon Ned 
Hockey Bond 

23 In zaal Harmonie uitvoering van Tamboers- en 
Pijperscorps De Pijpers, o 1 v M C van Dorp, ter gelegen
heid van het 20-jarig bestaan 

25 Leesgezelschap Onderling Genoegen bestaat 110 
jaar 

Advertentie 
"Een ervaren erkende bejaarde aannemer van timmer- en 
metselbednjf zag zich gaarne belast met incasseren van 
huren, of andere bezigheden in zijn branche Op hoog loon 
zal niet gelet worden" 

26 In zaal Harmonie demonstratie door de 
Tumafdeling van R K W1 K 

27 Op 70-jange leeftijd overleden Adrianus Ver
meulen Gedurende ruim 40 jaar was hij werkzaam op het 
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Jin? 210 TELEFOON 2 5 7 5 - 3 6 5 0 

Advertentie J A Vogel (25 februari) 

kantoor van de Fa IJzermans en Co Verder heeft hij zich 
zeer verdienstelijk gemaakt in het R K -verenigingsleven 
Zo was hij ruim 30 jaar leider van de Kath Arbeiders
beweging en bestuurslid/voorzitter van de Ned R K 
Volksbond Daarnaast was hij nog voorzitter of bestuurslid 
van tal van onderafdelingen In 1919 ontving hij de 
Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' 

28 Advertentie 
"150 textielpunten geeft de distributie ons bij ons huwe
lijk, maar wie helpt ons aan inwoning' Brieven aan 
Dorsman en Ode onder nr 2432" 

Maart 

1 Wagenmakerij Fa Van der Horst bestaat 25 jaar 

Opgezweept door de noordwesterstorm bereikt het water 
buiten de keersluizen een hoogte van 2 83 m boven A P 
Het Wester- en Oosterhoofd, de Koningin Wilhelmina-
haven en de Galgkade komen blank te staan In sommige 
kantoren en pakhuizen aan de Koningin Wilhelminahaven 
staat het water 30 tot 90 cm hoog 

J L Noordhoek, hoofdcommies bij de gemeentelijke 
dienst voor Sociale Zaken, is 40 jaar in dienst van de 
gemeente Vlaardingen 

WF vd Berg is 25 jaar in dienst als metaaldraaier bij 
Machinefabriek en Reparatie-inrichting W Houdijk 

J den Admirant is 35 jaar in dienst bij de PTT 

2 In het boekjaar 1948 werd 89 994 maal gebruik 
gemaakt van de Vlaardingse badhuizen 

Advertentie 
"H H Haringhandelaren Nadat wij jaren zonder materiaal 
waren, zijn wij nu weer in staat alles te vervoeren Beleefd 
aanbevelend. Gebr Moerman, Kuiperstraat 84, Tel 3489" 

3 Door de gemeenteraad wordt besloten de jaarlijk
se paardenmarkt op te heffen Dit m verband met de gerin
ge belangstelling 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van B & 

Johannes Leendert Noordhoek (1883 1968) secretaris van de 
gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken (1 maart en 2 mei) 
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W inzake herstelwerkzaamheden aan het stadhuis 
Geraamde kosten ƒ 100 000,-

4 Vier zilveren jubilarissen bij Machinefabriek IA 
Kreber, te weten P van Dijk, W F Vogler, J Verburgh en J 
den Breems 

5 Op de vergadering van de C H U, afd 
Vlaardingen, houdt mr H K J Beemink, lid van de 
Tweede Kamer en algemeen secretaris van deze partij, ter 
voorbereiding op de a s gemeenteraadsverkiezingen, een 
inleiding over de "Hedendaagse Gemeente-Politiek" 

7 Advertentie 
"Verloren bruin lederen actetas met papieren 
Vrijdagmiddag jl 3 uur, gaande van Oosterstraat naar emd 
Parallelweg Inhoud voor vinder waardeloos Verliezer is 
gedupeerd, rekent op terugzending, in ieder geval van 
papieren Adres Van der Driftstraat 6, alhier" 

Piet Roozenburg, wereldkampioen dammen, speelt in de 
lunchroom van het Handelsgebouw een simultaan-wed
strijd tegen leden van de Vlaardingse Damverenigmg 
VDC Tevens nog een bhndpartij tegen de Vlaardingse 
kampioen J F van Deventer 

9 Het echtpaar H van Zandwijk-Stoel viert zijn 55-
jarig huwelijksfeest 

In zaal Harmonie concert van Van Dijk's Amusements 
Orkest in nieuw uniform 

In de Grote Kerk concert door de Geref 
Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo, m m v de 
organist Koos Bons Hij bespeelt een elektronisch orgel, 
een nieuwe Franse vinding, die deze avond voor het eerst 
m Nederland wordt geïntroduceerd 

11 Advertentie 
"Dames, kleedt u goed, draagt een hoed Wij brengen een 
zeer grote sortering En op eigen atelier vervormen en 
vermaken wij, naar de nieuwste modellen en met de 
nieuwste garneringen Dames-Hoedenmagazijn C 
Weerheim" 

12 De renners van de pas opgerichte Vlaardingse 
Rermersclub De Coureur zullen voor hun eerste trai-
ningstocht op de weg verschijnen Heel Vlaardingen kan 
van deze gebeurtenis getuige zijn, want op hun rit naar 
Hoek van Holland maken ze een rondje Vlaardingen 

14 Oud-Vlaardmger pater L Hohzer door Z H de 
Paus benoemd tot Geheim Kamerheer 

In de Haven bij de Visbank ligt het propagandaschip 
VanderSteng van het Comité Onze Marine Dit schip is te 
bezichtigen en biedt informatie over alles wat met de 
Nederlandse scheepvaart te maken heeft 

Op de bloemententoonstelling Flonbunda wordt aan de Fa 
J Vogel, Westhavenplaats 8, een gouden medaille toege
kend voor haar inzending 'interieur bloemwerk' Als ere
prijs ontvangt de firma tevens een zilveren medaille van 
de stad Rotterdam 

15 Vleeshouwerij en spekslagenj G F Herlaar, 
Schiedamseweg 2, bestaat 35 jaar 

16 Geslaagd voor het Vakdiploma Aannemer burger
lijke en utiliteitsbouw de heer A Ketting Hij is de eerste 
Vlaardinger die dit diploma heeft behaald 

Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan geeft slagerij A 
in 't Veld, Kuiperstraat hoek Peperstraat, gedurende twee 
dagen 10% korting 

Het Vlaardingse politie-elftal wordt met een 2-0 overwin
ning op hun Haarlemse collega's kampioen in de eerste 
klasse A van de Politie Sportbond 

19 De verbouwde zaal van het Leger des Heils wordt 
officieel geopend door burgemeester Heusdens Deze ver
bouwing IS mogelijk gemaakt door de financiële steun van 
de Vlaardingse burgerij 

22 Binnengekomen de motortrawler VL 74 Tonny, 
schipper W Hoogendijk, van de Vissenj-Mij Irene met 
629 kisten vis van 50 kg De Tonny is de eerste 
Vlaardingse trawler die de visserij bij IJsland is gaan uit
oefenen 

23 Gevonden voorwerpen Romi, KW Haven NZ, 
matras, K Speelmanstraat 39a, autoband 

25 Op de laatste winterlezing van het 'Nut' optreden 
door Julia de Gruyter, declamatnce 

Advertentie 
"Bewaker speelterrein Boslaan gevraagd, 18 april-15 okto
ber Sollicitaties aan bestuur VVV Patrimonium's 
Woningen, 2e Van Leyden Gaelstraat 57" 

29 In zaal Harmonie uitvoering door gymnastiek
vereniging Leonidas ter gelegenheid van het 65-jarig 
bestaan 

31 Ten behoeve van de leerlingen van de hoogste 
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Schiedam en Terheyden en de architect, 
L H H van der Kloot Meyburg 

Nu de paardenmarkt officieel is opgeheven, 
wil het Comité voor de viering van 
Nationale Gedenkdagen deze folkloristische 
gebeurtenis voortzetten op Koninginnedag 

Het speelterrein van Patrimonium s Woningen aan de Boslaan 
(25 maart) 

twee klassen van de lagere scholen wordt in zaal 
Harmonie een tweetal jeugdconcerten gegeven Deze con
certen zijn mogelijk gemaakt door een gemeentelijke bij
drage aan de Stichting Vlaardingse Gemeenschap Doel 
het met begrip leren luisteren naar muziek 

Eerste paal geslagen voor een complex van 256 woningen 
aan de Parallelweg bestemd voor werknemers van de 
Caltex Petroleum Mij N V te Pernis 

April 

1 In de koffiezaal van het Volksgebouw receptie 
van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, afd 
Vlaardingen, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 

De heer A van Minnen is 25 jaar als adjunct-secretaris in 
dienst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Zuid-Holland, kantoor Vlaardingen 

Advertentie 
"Jongeman, trouwplannen, zoekt net trouwcostuum, maat 
50 Spoed'" 

Officiële ingebruikneming van de gerestaureerde raadzaal 
en nieuwe trouwzaal van het stadhuis In aanwezigheid 
van 23 raadsleden en een aantal genodigden houdt burge
meester Heusdens een rede Na een optreden van een 
groep van het Vlaardings Symphonic Orkest o 1 v de heer 
Meyer, nemen enkele genodigden het woord, waaronder 
het oudste raadslid, J C Hoorweg, de burgemeesters van 

3 Op 69-jange leeftijd 
Jacobsen, rustend huisarts 

overleden 

4 Op het terrein van de Gemeente-
reiniging aan de Hoflaan zijn vernielingen 
gepleegd Onder meer werden enige auto's 
en kantoormeubilair vernield De Commis
saris van Politie roept getuigen op zich te 
melden 

5 Voor de Zakenstudieknng houdt prof R 
C asimir in Concordia een lezing over "De ethiek van de 
zakenman" 

6 Dankzij het bestuur van 'Toonkunst' kunnen leer
lingen van de hoogste twee klassen van de lagere scholen, 
leerlingen van ULO -scholen, nijverheidsscholen en het 
lyceum, alsmede het begeleidend personeel, de slotrepeti
tie voor de uitvoering van de Johannes Passion bijwonen 
tegen de zeer lage prijs van ƒ 0,25 per persoon 

Meer dan zesduizend personen hebben gebruik gemaakt 
van de gelegenheid om het gerestaureerde deel van het 
stadhuis te bezichtigen 

7 Door het toekennen van een gemeentelijke subsi
die aan de Stichting Vlaardingse Speeltuinen zullen de 
speeltuinen gratis toegankelijk worden 

In overleg met de schoolvergadering der openbare lagere 
scholen wordt besloten de scholen de navolgende namen 
te geven 
School A - Juliana van Stolbergschool, 
School B - Erasmusschool 
School C Jan Ligthartschool 
School Dl - Admiraal de Ruyterschool, 
School D2 - Willem de Zwijgerschool, 
School E Prins Hendrikschool, 
School G - Hugo de Grootschool, 
School 1 - Karel Doormanschool, 
School b l o - Erica-school 

8 De afd Vlaardingen van de Volksbond tegen 
Drankmisbruik heeft besloten het Floralia-werk in ere te 
herstellen In mei zullen op de scholen stekplanten worden 
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uitgegeven a ƒ 0,30 per stuk, waarna in september een ten
toonstelling volgt van de opgekweekte planten. 

poging om de ongeorganiseerde jeugd te trekken en van de 
straat te houden. 

In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes Passion door 
het Toonkunstkoor o.l.v. Arnold Vranken. 

9 Muziekvereniging Voorwaarts maakt een muzi
kale wandeling door de stad, teneinde de nieuwe unifor
men aan de inwoners te tonen. 

Opening van de nieuwe showroom aan de Markt 57/58 van 
de Fa. Wed. D. van Heusden. 

12 Een politie-ambtenaar ontdekt op zaterdagmid
dag een jongen van acht jaar in het kantoor van de 
Gemeentereiniging, die zich toegang had verschaft door 
een ruit te vernielen. Het blijkt dat deze jongen, samen met 
een broertje, ook de vernielingen van vorige week had 
aangericht. 

14 J. Verheul is 25 jaar in dienst van N.V Lever's 
Zeep Maatschappij. 

Jo Mulder heeft van H.M. de Koningin toestemming 
gekregen haar nieuw geschreven en gecomponeerde kin
deroperette 'Marjolijntje in Sprookjesland' aan de prinses
jes op te dragen. 

17 Schipper D. Poot is 40 jaar in dienst bij de N.V. 
Vlaardingsche Stoomvisscherij. 

18 Ds. G. Grootjans, predikant bij de Ned. Herv. 
Gemeente sinds 1 september 1929, viert zijn 40-jarig 
ambtsjubileum. 

Solistenconcours van de Vlaardingse Federatie van 
Muziekverenigingen in zaal Harmonie. 

20 Officiële ontvangst door burgemeester Heusdens 
van de Internationale Staff Band o.l.v. Commissioner John 
J. Allan, chef-staf Leger des Heils. 's Avonds optreden van 
deze Londense band in de Grote Kerk. 

21 Pauw Storm is 40 jaar torenkijker. 

R.K. Gem. Toneelvereniging Vondel geeft in zaal 
Harmonie een liefdadigheidsuitvoering ten bate van het 
Klokkenfonds en de restauratie van de Joannes de 
Dooperkerk aan de Hoogstraat. 

21-23 Huisvlijttentoonstelling van de Vlaardingse 
Jeugdgemeenschap. Hier zijn de resultaten te zien van de 
door de V.J.G. georganiseerde Huisvlijtwedstrijd, een 

22 Geslaagd te 's-Gravenhage voor de aantekening 
paedagogiek de heer N.P. Nipius. 

23 Na ruim anderhalf jaar gastvrijheid te hebben 
genoten van A.J. van Dorp, Hoogstraat 207, na de brand 
van november '47, betrekt de Fa. Jos.M. van Roon het 
nieuw opgetrokken pand Hoogstraat 216. 

V.Z.C, wint na een spannende strijd de Internationale 
Zwemvijfkamp in Rotterdam en komt daardoor voor de 
eerste maal in het bezit van de wisselbeker. 

Op het Feestterrein aan de Broekweg eerste openlucht pro-
paganda-avond in dit jaar van de Nationale Inspanning 
Welzijn Indië (NIWIN). Ruim 3.000 bezoekers. 

26 Grote brand aan de Koningin Wilhelminahaven 
NZ 1. Meubelfabriek Vredenbregt, het lampenkappenate-

Ds Geert Grootjans (1884-1964) was achtereenvolgens predikant 
te Veendam (1916-1919), De Meern (1919-1924), Stedum (1924-
1927), Doorwerth (1927-1929) en vanaf 1929 tot 1 september 
1949 te Vlaardingen Hij was o.m. voorzitter van het Rusthuis 
der Hervormden (18 april en 28 augustus). 
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her en de woning van de firma Weybern branden geheel 
uit De opslagplaats van haring en fust van de Fa W 
Kwakkelstein op de begane grond loopt zware waterscha
de op De schade wordt geraamd op ca ƒ 300 000,-

27 Gevestigd als huisarts H A Imhoff 

28 Manufacturenhandel Wed J van Erven, 2e Van 
Leyden Gaelstraat 34, bestaat 25 jaar 

29 Koninklijke onderscheidingen Benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 1 J Hoogendijk, 
reder, lid College voor de Visserijen, en M den Breems, 
hoofdcommies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 
N A van Drimmelen, adjudant Rijkspolitie te water, ont
vangt de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, en J Jacobs, scheepstimmerman bij de 
N V Kon Rott Lloyd, de eremedaille in zilver 

Als voorbereiding op de jaarlijkse inzamelingscampagne 
verschijnt een aparte bijlage bij de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant, uitgegeven door de Stichting 1940-1945 

De recherche in Den Haag heeft gearresteerd de 22-jarige 
soldaat veldartillerist E H , van beroep beeldhouwer, 
wonende te Vlaardingen, die vier bankbiljetten van ƒ 100,-
had nagemaakt met behulp van kleurpotlood en inkt 

Oud-stadgenote, de schrijfster M van Dessel-Poot, heeft 
uit de opbrengst van haar boek 'Vissers voeren uit' een gift 
van ruim ƒ 300,- geschonken aan het Comité Zeelieden-
monument 

Advertentie 
"Evag-Autoreizen organiseert op 30 april een tocht naar 
de grote Militaire Parade op het Malieveld te Den Haag, 
met aardige rondtoer door Wassenaar en Den Haag" 

30 Eerste Koninginnedag op 30 april Na de aubade 
voor het stadhuis, op het Veerplein de Paardenmarkt met 
nngrijderij 's Middags diverse activiteiten en 's avonds op 
het Feestterrein concert door Sursum Corda, film en om 
11 uur vuurwerk 

30-7 mei Pretpark op het Veerplein Poflertjeskraam, 
zweefmolen, draaimolen enz 

Mei 

1 Benoemd tot vioolpaedagogen aan de Vlaardingse 
Muziekschool mevrouw Z Nije en de heer Jewssey WulfF 

2 Tijdens een plechtige bijeenkomst op het stad

huis neemt J L Noordhoek, hoofd en secretaris van de 
gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, afscheid ivm 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Hij ont
vangt hierbij de onderscheiding als ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau Op deze bijeenkomst wordt tevens de 
nieuwe secretaris, de heer C M de Jongh, als zodanig 
geïnstalleerd 

Jans de Zeeuw 40 jaar melkvrouw 

Advertentie 
"Voor directe indiensttreding gevraagd koetsier voor 
vrachtwagen Leeftijd niet boven 40 jaar, vgg v Zij die 
ook kunnen chaufferen, genieten de voorkeur" 

G Vons IS 50 jaar in dienst van Ouwenbroek's 
Meubelfabriek Hij ontvangt de bronzen eremedaille, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

3 Lampionoptocht, georganiseerd door de buurt
verenigingen Het Oosten en Het Westen 

4 Mej P Bot, hoofdboetster bij de Fa C van Toor 
Hzn , viert haar 25-jarig jubileum 

Dodenherdenking 

5 Op het Feestterrein optreden van het Zuid-Ned 
Toneel met het spel 'Het Oranje-Hotel' 

6 Advertentie 
" 17 Mei naar zee Dan de strozak gevuld met bossen stro 
van P vd Kooij, Afrol 18" 

Eerste steenlegging door minister J in 't Veld voor 146 
woningen aan de Insulindesingel 

7 Op het Feestterrein openluchtsamenkomst met 
filmvertoning door de Gereformeerde Kerk Spreker ds 
A J van Sluys uit Den Haag 

8 Ter gelegenheid van het 12'A-jarig bestaan van 
Watersportvereniging De Bommeer wordt een speciale 
wedstnjd gehouden op de Vlieten 

9 Op 31 december 1948 waren er 1 414 woning
zoekenden in Vlaardingen, waaronder 299 prioriteitsge-
vallen 

Gymnastiekvereniging Hollandia geeft ter gelegenheid 
van haar 40-jarig bestaan een gratis uitvoering in zaal 
Harmonie voor het gehele personeel van de N V 
Hollandia 
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10 Drie jubilarissen bij de Fa. L. Spuybroek, te 
weten: J. Voogt 40 jaar, A. van Leeuwen en B. Sprang 25 
jaar 

11 Mej. G. Smulders viert haar 30-jarig jubileum als 
zelatrice der Pauselijke Missiegenootschappen. 

Ons Meisjeskoor, o.l.v. mej. Jo Mulder, zingt voor de 
NCRV-radio. 

12 De gemeenteraad heeft het voorstel van B & W 
om in de Babberspolder sportvelden aan te leggen, aange
nomen. 

Besloten wordt een ongevallenverzekering voor de wet
houders af te sluiten. 

Aangekocht door de gemeente de Stoomwasserij van Van 
der Knaap aan het Delftseveer voor ƒ 22.000,-. 

De restanten van de Stoomwasserij aan het Delftseveer 
Ter plaatse staat nu het politiebureau aan de Delftseveerweg 
(12 mei). 

13 Het Vlaardings Schaakgenootschap is voor het 
eerst in zijn 33-jarig bestaan gepromoveerd naar de hoofd
klasse. 

Uit het jaarverslag 1948 van de Spaarbank blijkt dat het 
schoolsparen een flinke stijging vertoonde: er werd 
t 4.804,20,- meer gespaard dan in 1947. Op 21 scholen 
werd voor ƒ 33.162,85 aan spaarzegels verkocht. 

De laatste etappe van de Ronde van Nederland voert door 
Vlaardingen. De Commissaris van Politie verzoekt ouders 
van kleine kinderen en eigenaars van honden om deze op 
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14 mei tussen half vijf en zes uur 's middags binnen te 
houden. 

De maximumverkoopprijzen voor verse haring, gezouten 
haring en haringproducten komen te vervallen. 

De ter gelegenheid van Vlaggetjesdag gepavoiseerde motor-
logger VL 70 Hendrik en Jan liggend aan de kade van de 
Noordzijde van de Koningin Wilhelminahaven (14 mei, zie ook 
18 februari). 

14 Opening van Vlaggetjesdag door burgemeester 
Heusdens. Daarna toespraak door J, Kolkman, hijsen van 
de Bedrij fsschapswimpel op de VL 70, zang, taptoe 
Pijpers en Vlootrevue. 

Op Hilversum II radioreportage van de KRO door Paul de 
Waardt over Vlaggetjesdag in Vlaardingen. 

16 Voor de Zakenstudiekring en de Vlaardingse 
Middenstandscentrale houdt burgemeester Heusdens een 
lezing over de uitbreidingsplannen van Vlaardingen. 

17 's Morgens om zes uur stomen 18 loggers de 
haven uit op jacht naar de 'Hollandse Nieuwe'. 

23 Het zwembad Spoorhaven is weer open. 

25 Eerste Hofconcert door Sursum Corda. 

26 J. Nauta is 25 jaar in dienst bij de Gemeentelijke 
Reinigings- en Ontsmettingsdienst. 

Hemelvaartsdag. 'Pijpersdag in Haringstad', waaraan 
wordt deelgenomen door 23 pijperscorpsen. De regen is 
helaas spelbreker bij de buitenactiviteiten. Ook de taptoe 
gaat niet door. 



I^I^^^^^K m9SÊr' ^5 . .1 :' 

Zomerse drukte in het 'kikkerbad' aan de Galgkade bij de 
Spoorhaven en in het volwassenenbad in de Spoorhaven 
(23 mei) 

31 Propaganda-avond van de Vrouwenbond N V V 
J Buis spreekt over "Sociale zorg, vroeger, nu en in de toe
komst" 

Juni 

1 A van der Kuil is 25 jaar in dienst van 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 

In zaal Harmonie feestavond van VV Fortuna ter gelegen
heid van het 45-jang bestaan 

2 Minister S J Mansholt, minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, bezoekt Vlaardingen in 
gezelschap van dr ir S L Louwes, directeur-generaal van 
de voedselvoorziening, drs DJ van Dijk, voorzitter en 
directeur van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, en 
ir G L Lienesch, directeur der visserijen Ontvangst en 
rondleiding door het College van B & W Daarna eerste 
steenlegging voor een nieuwe fosfatenfabriek en opening 

van een nieuw laboratorium bij de E N C K aan de 
Maassluissedijk 

De gemeente stelt ƒ 350,- ter beschikking voor een uit
wisselingsprogramma tussen Vlaardingen en Almelo voor 
200 scholieren 

4 Opening nieuwe speeltuin aan Plein 1940 
(Babberspolder) 

5 Eerste Pinksterdag 's Morgens om half acht 
openluchtsamenkomst door de Ned Herv Gemeente in 
samenwerking met het Leger des Heils op de Markt voor 
het stadhuis 

6 Een groep wandelaars van Wandelsport
vereniging Flardinga doet mee aan de Nationale Rode 
Kruis Wandelmars, die in Rotterdam wordt gehouden, en 
sleept de eerste prijs, een door het Rode Kruis beschikbaar 
gestelde beker, in de wacht 

7 De praktijk van dr D W Duyster, internist, wordt 
voortgezet door J Th Bernard 
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9 In de Oosterkerk bevestiging en intrede van ds. 
Th. Swen. 

Koninginneharing, aangevoerd door de VL 208 Frida, 
schipper Hendrik van Roon, van de Visscherij Mij. 
Vlaardingen, aangeboden aan H.M. Koningin Juliana. 

10 In zaal Harmonie eindkamp declamatiewedstrijd 
voor de schooljeugd. 

Advertentie: 
"Nederlandse Kappersbond, Afd. Vlaardingen. De jaar
lijkse vakantiedag valt op 14 juni a.s., derhalve zullen dan 
ALLE kapperszaken gesloten zijn". 

11 Op het Feestterrein concert door de 
Marinierskapel ten bate van het Instrumentenfonds van 
Sursum Corda. 

Op het Fortuna-terrein turndemonstratie door gymnastiek
vereniging Hollandia met 750 turners en turnsters, ter 
gelegenheid van het 45-jarig jubileum. 

13 Mn L.A. Kesper, Commissaris der Koningin in 
Zuid-Holland, vergezeld door mr. H.A.N. Dinger, chef van 
zijn Kabinet, en mr. R Cleveringa, hoofd van het Bureau 
Openbare Orde en Justitiële Zaken van zijn Kabinet, 
bezoekt Vlaardingen om het gezagsapparaat te inspecte
ren. 

Op 49-jarige leeftijd overleden M.J. Kwakkelstein, lid van 
de firma W. Kwakkelstein. 

14 L. Kalkman, fabrikant van Elka-ijs, viert het 25-
jarig jubileum. 

15 Eerste bijeenkomst J.O.V.D. (Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie). 

16 In zaal Harmonie vergadering van de Anti-
Revolutionaire Kiesvereniging. Sprekers: mr. A.B. 
Roosjen, lid Tweede Kamer, en M.H.L. Weststrate, lijst
aanvoerder Onderwerp: "Stemt stevig rechts". 

R.R Molenaar en D.A. Torn zijn 25 jaar in dienst van 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. 

18 In het V.F.C. Sportpark nationale windhondenren-
nen, georganiseerd door de Windhonden Renvereniging 
Rotterdam. 

VARA-openluchtfeest op het Feestterrein met medewer
king van de (VARA-) artiesten Charles Aerts, Elly Rexon, 

Albert de Booy, Sylvain Poons, Jan Oradi, Jos Carpay en 
de Waikiki-Hawaiïans. 

NIWIN-hengelconcours onder het motto "Oké, wij vissen 
mee, voor de jongens overzee". De vangsten zijn slecht, 
maar het NIWlN-comité (ont)vangt ƒ 225,-. 

In gebouw Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot 
tentoonstelling 'Koopvaardij en Visserij'. 

24 Wegens oproeping in militaire dienst voorlopig 
afwezig B.W. Bussemaker, arts. De praktijk wordt waarge
nomen door R. Stoop. 

Meubelfabriek Leewis bestaat 35 jaar. 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen: 
Rv.d.A. 37%, C.H.U. 23,2%, A.R. 14,6%, S.G.R 5,1%, 
v.d.Schee 0,9%, C.RN. 3,1%, K.VR 10%, VVD. 6,1%. 
Zetelverdeling: Rv.d.A. 11, C.H.U. 7, A.R. 4, S.G.R 1, 
K.VP. 3, VVD. 1. 

Omslag van het programma voor de Haringrit 1949 (25 juni). 

73 



Advertentie: 
"De echte Padvindersbroeken weer voorradig. Hakbijl, 
Brede Havenstraat 1". 

25 Internationale Haringrit, georganiseerd door 
Motor- en Autoclub Vlaardingen. 

27 Tamboers- en Pijperscorps De Pijpers bestaat 20 

jaar. 

Juli 

1 De distributie van tabaksproducten is opgeheven. 
Mej. E.B.J. Voorbrood is 40 jaar werkzaam als verloskun
dige. 

Opgericht de Stichting ter bevordering der schooltandver-
zorging in Vlaardingen e.o. 

5 Voor de eerste maal wordt in Vlaardingen het 
middenstandsexamen afgenomen. 

6 Verschenen het nieuwe boek van Fenand van den 
Oever, getiteld 'Laat mij maar zwerven', een vervolg op 
'Brood uit het water'. Gebonden j 4,90. 

De plannen voor de bouw van een gemeenschappelijk 
koelhuis verkeren in een vergevorderd stadium. Reders en 
haringhandelaren onderhandelen met de gemeente. 

7 Felle brand in olie-opslagplaats in de Wijnstraat. 

8 Oud-stadgenoot, de heer Joh. Weiland, heeft een 
uitnodiging ontvangen van H.M. Koningin Juliana om op 
16 juli a.s. een voorstelling te geven met zijn marionetten
theater op paleis Soestdijk. 

Advertentie: 
"Beloning! Een reis naar Zwitserland of Noorwegen ter 
waarde van ƒ 250,- of geld, voor diegene, die man en 
vrouw met 1 kind aan inwoning helpt, of aanwijzingen 
geeft die tot inwoning leiden". 

9 In het V.F.C. Sportpark openluchtspel van de 

Een felle brand, gepaard gaande met ontploffende oliedrums, 
verwoest de opslagplaats van de oliehandel 'Technoza' aan de 
Vleersteeg, gevestigd in het oude pand 'De Raap'. De foto toont 
de verwoesting aan de achterzijde van het pand aan de 
Wijnstraat. Buurvrouwen kijken belangstellend toe: "Meid, meid 
toch, wat erg!" (7 juli). 

Vlaardingse Jeugd Gemeenschap, getiteld 'Vlaardingen 
bouwt, de jeugd bouwt mee', waaraan ruim 1.000 jonge
ren deelnemen. 

11 In het kader van de schooljeugduitwisseling 
Almelo-Vlaardingen arriveert een groep Almelose scho
lieren in Vlaardingen. Een groep Vlaardingse scholieren 
vertrekt naar Almelo. 

13 Door een nijpend gebrek aan gezinsverzorgsters 
organiseert de Coördinatie-commissie voor Gezins
verzorging een noodcursus, die opleidt tot gezinsverzorg
ster. 

20 Opnieuw brand, ditmaal bij de N.V. Zilvervis van 
de Handelsonderneming Frans Buitelaar aan de 
Westhavenkade, waar een hoeveelheid vistraan in brand 
vliegt. 
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Op een concours in Lommernjk te Rotterdam, waaraan 32 
koren deelnemen, behaalt Dameskoor Vivezza, dmgente 
Kath VerhoefF-Torn, de eerste prijs met lof 

21 In de Grote Kerk concert door het Vlaardings 
Mannenkoor Orpheus, het Kon Mannenkoor Die Haghe 
Sanghers uit Den Haag en de Kon Zangvereniging Rotte's 
Mannenkoor uit Rotterdam o 1 v hun dirigent Jos 
Vranken jr 

De kinderen van het Weeshuis krijgen pakjes met speel
goed van het Amerikaanse Jeugd Rode Kruis 

22 Advertentie 
"Gevraagd nette ijsventer Hoge provisie Lunchroom Het 
Veerplein" 

23 Op het Federatief Muziekconcours in Groesbeek 
behaalt Harmomeveremging H VO de eerste prijs in de 
ere-afdeling van de Ned Federatie van Harmonie- en 
Fanfaregezel schappen 

J van Luyk en P Molenaar zijn 40 jaar in dienst van C v d 
Burg en Zonen 

24 Biljartveremging VDO houdt een visconcours 
voor de biljarters in de Vlaardingse Vaart 

27 De rantsoenenng van varkenskluiven en staarten 
van runderen en kalveren is beëindigd 

BIJ graafwerkzaamheden in de Aalkeet Buitenpolder en bij 
de aanleg van sportvelden aan de Kethelweg zijn scherven 
gevonden, waarschijnlijk uit de Romeinse tijd 

Augustus 

1 De door de Vlaardingse jeugd bij het openlucht
spel in het VFC Sportpark gebouwde maquette 
'Vlaardmgen anno 2000' is bevestigd aan de muur van het 
pand op de hoek Verbindingsweg/Westhavenplaats 

Nic Hartog's Meubelverkoopkantoor opent nieuwe show
room op Sclaavenburch 1 

4 Wethouder De Bruijn voor de gemeente benoemd 
tot commissaris van de N V Koel- en Vrieshuis De 
Ijsvogel 1 o 

De gemeenteraad besluit tot restauratie van de monumen
tale Visbank Het gebouw zal worden ingericht als exposi
tieruimte 

5 Feestelijke opening van de Vacantieweken, met 
medewerking van de Harmonie-Kapel en het Mannenkoor 
van Wilton-Fijenoord 's Avonds vuurwerk 

6-20 In het Handelsgebouw tentoonstelling 'Oud 
Vlaardmgen', met o m een schildenjenexpositie van de 
Vlaardingse Kunstknng 

6 Ronde van Vlaardmgen, georganiseerd door de 
VRC De Coureur 

Met het afschieten van vuurpijlen opent burgemeester 
Heusdens 'Droomland' in het Hof Gedurende de vakan
tieweken IS het Hof sprookjesachtig verlicht In de voor
malige woning van de directeur van de Gasfabriek is een 
theeschenkerij ingericht 

10 Geslaagd voor het vakdiploma Brandstoffen-
handel de heren A Beukelman en J de Ligt 

Advertentie 
"Wie ruilt een hok met 20 postduiven voor motornjwieP" 

19 Gevestigd JPB Verhey Pols, tandarts, Ver-
ploegh Chasseplein 8 

20 Als slotviering van de Vacantieweken op het 
Feestterrein optreden van de Kon Militaire Kapel o 1 v 
Rocus van IJperen met medewerking van de Drumband 

22-24 De Gentse Politie Voetbalclub voor drie dagen te 
gast bij de Politie Sportvereniging Vlaardmgen 

23 In het Handelsgebouw aanbesteding van de aan
leg van de Veerhaven, de Veerweg en de (Maas)Boulevard 

24 Eerste tweewekelijkse moderubriek in de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant, verzorgd door mej C W Joppe 

In de NIWIN-tent op het Veerplein optreden van 'Het 
Vliegende NIWIN-Cabaret' 

25 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel om aan 
de Hoflaan een brandweerkazerne te bouwen 

Vlaardmgen gaat deelnemen in een op te richten stichting 
voor bevolkingsonderzoek naar longtuberculose in het 
district Schiedam 

Laatste gemeenteraadsvergadering in de oude samenstel
ling Afscheid wordt genomen van de heren Buters, 
Spnngeling, Snijders, Bos, Barendregt en Brouwer 
Aan het slot van de vergadering biedt de heer Hoorweg als 
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oudste raadslid een nieuwe ambtsketen aan de burge
meester aan. De zilveren ambtsketen draagt de wapens van 
Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Zouteveen en 
Babberspolder. 

28 
Kerk. 

Afscheidspreek van ds. G. Grootjans in de Grote 

Op 59-jarige leeftijd overleden Jacobus Zuidgeest. Tijdens 
de bezetting was hij werkzaam op het distributiekantoor 
en vervulde hij een functie in het ondergrondse verzet. Hij 
was bestuurslid van het Comité tot viering van Nationale 
Gedenkdagen en van de Vereniging van ex-politieke 
gevangenen. 

30 Levensmiddelenbedrijf annex waterstokerij D.G. 
Simons, Handelstraat 2, bestaat 25 jaar. 

30-3 sept. In zaal Harmonie Middenstandstentoonstelling 
Mipa. Om aan de 80 stands plaats te bieden, zijn twee 
grote tenten in de tuin geplaatst. 

31 In het Oranjepark concert door C. Roelofs, de 
blinde beiaardier van Apeldoorn, op het klokkenspel van 
de 'Reizende Beiaard' van Klokkengieterij Eijsbouts Lips 
te Asten. 

Afscheidsreceptie van mevr. A.H. Zelle, directrice van het 
Ziekenhuis. 

September 

1 E.J. Linzel, arts, benoemd tot geneesheer-direc
teur van het Algemeen Ziekenhuis. Zuster F.G. de Veer 
benoemd tot adjunct-directrice. 

J. van Vliet is 30 jaar in dienst bij de Fa. W. Sterk Jzn. 

De firma C. Tomaello bestaat 25 jaar. 

J.R. Kramer, commissaris van Politie, 35 jaar in dienst van 
de Vlaardingse gemeentepolitie. 

De zolderverdieping van de Jan Ligthartschool aan het 
Emaus verbouwd en uitgebreid. Deze school is uitge
groeid tot de grootste lagere school van Vlaardingen, met 
ruim 300 leerlingen. 

4 Op het VF.C. Sportpark voetbalwedstrijd tussen 

Eén van de eerste grote evenementen in Vlaardingen was 
'Droomland'. Het feeëriek verlichte Hof oogstte alom grote 
bewondering (6 augustus). 

•^Uals^l-ïil» C5....^.'.si'e 

^t*u<T W«tt>V U c s a s ^ 

Prent op de omslag van het programmaboekje voor de 
wervingsavond van het Instituut 'Steun Wettig Gezag' 
(7 september). 

seniorspelers uit Fortuna, V.F.C, en De Hollandiaan en een 
combinatie van oud-internationals. De opbrengst is voor 
een liefdadig doel. 

5 Advertentie: 
"Het Ziekenhuis te Vlaardingen vraagt: schriftelijke prijs
opgave voor de levering van melk, roomboter en margari
ne. Eventuele inlichtingen worden verstrekt door de admi
nistratie". 

Jan Roelof Kramer (1887-
1951) was van 1914 tot 
1946 inspecteur van politie 
en van 1946-1950 commis
saris (1 september). 
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De Jan Ligthartschool op de hoek Emaus/Jan Ligthartstraat in de 
voormalige gemeente Vlaardinger-Ambacht. De verbouwing 
waarvan sprake is, betrof de zolder langs de Jan Ligthartstraat (1 
september). 

De warmste dag van het jaar en de warmste septemberdag 
in meer dan 100 jaar. Bijna overal wordt 33°C gemeten. 

6 Benoemd tot onderwijzeres aan de Ericaschool 
mej. A. den Draak. 

Installatie nieuwe gemeenteraad. De wethouders J. Buis, 
H.K. van Minnen, J.L. Jonker en T. de Bruijn worden her
benoemd. 

7 Op het Hoilandiaan-terrein demonstratie- en pro-
paganda-wervingsavond van het Nationaal Instituut Steun 
Wettig Gezag, in aanwezigheid van Prins Bernhard en o.a. 
mr. W.H. Fockema Andreae, staatssecretaris van Oorlog, 
en generaal mr. H.J. Kruis, chef van de Generale Staf. 

8-10 In zaal Harmonie Floralia-tentoonstelling en 
expositie fotowedstrijd 'Droomland'. 

9 De Katholieke Arbeiders Beweging afd. 
Vlaardingen bestaat 55 jaar. 

Advertentie: 
"De tijdsomstandigheden dwingen onderstaande vereni
gingen het publiek te verzoeken hun inkopen contant te 
betalen: 
Vlaard. Bakkerspatroonsvereniging 
Vlaard. Groentenhandelaren 
Vlaard. Kruideniersvereniging 
Vlaard. Slagersvereniging". 

10 Aart Pontier opent boekhandel in de Smalle 
Havenstraat 3. Voorheen was hier Van Sijn's Boekhandel 
gevestigd. 

12 Eerste paal geslagen voor het kantoor van de 
Rotterdamse Bank Vereniging op de Westhavenplaats. 

13-14 In zaal Harmonie modeshow van Modehuis 
Scheflfer en Schoenmagazijn Kruiniger. 

14 Jac. Dijkshoorn, onderwijzer aan de Groen van 
Prinstererschool, en D. Haddeman ontvangen in de 
Dumoulinkazeme te Soesterberg uit handen van Prins 
Bernhard het Bronzen Kruis. 

15 L. Dijkshoorn is 25 jaar in dienst van de 
Coöperatieve Landbouwvereniging Samenwerking. 
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17 Bouwbedrijf W. van Vliet bestaat 25 jaar. 

19 C. Post IS 25 jaar in dienst bij Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost. 

20 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan biedt de 
Fa. Jac's den Boer haar personeel een feestdag aan. 

21 
dingen. 

Opgericht Amateur-fotografen-vereniging Vlaar-

26-27 In het Weeshuis uitvoering van sketches, volks
dansen en gymnastiek door de jonge bewoners. 

26-1 okt. 
In het kader van de Kerstpakketten-actie van de NIWfN 
organiseert Schietvereniging Wilhelmina schietwedstnj-
den in haar lokaal aan de Zomerstraat. 

28 Oproep van de wethouder van onderwijs aan alle 
weldenkende ouders om de radio slechts in te schakelen 
als de jeugd, die studeren moet, er niet door gehinderd 
wordt. 

29 L.G. van der Maarel is 55 jaar in dienst bij 
Scheepsbouwwerf De Nieuwe Maas. Hij ontvangt de ere
medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-
Nassau. 

Het voorstel tot aankoop van twee Finse scholen voor het 
openbaar onderwijs door de raad goedgekeurd. 

30 De commissaris van Politie vestigt de aandacht 
op het steeds toenemende euvel van het laten verrichten 
van werkzaamheden door schoolgaande kinderen, voorna
melijk couranten en bloemen bezorgen. Dit is in strijd met 
de bepalingen van de Arbeidswet. 

Oktober 

1 Dr. E.D. Kraan is 25 jaar predikant bij de 

Gereformeerde Kerk. 

4 Van Toor's Oliegoedfabriek bestaat 60 jaar. 

6 De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel 
van B & W om twee tennisvelden aan te leggen op een 
gedeelte van het terrein van de Gemeentereiniging aan de 
Hoflaan. 
VF.C. Sportpark aangekocht door de gemeente voor 
ƒ 170.000,-. In de toekomst is de grond bestemd voor 
woningbouw. 

Haal de gezelligheid^ 
bij U in de huiskamer 

Nu de avonden weer langer worden 
Maak het dan in,Uw huis zo gezellig 

mogelijk. Haal voor hel gehele pezin van die 
GEZELLIGE LEESBOEKEN 

in d^ 
VLAARDINGSE LEESBIBLIOTHEEK 

J. LIGTHART, 
WESTHAVENKADE 14 - ROTTERDAMSEWEG 15 

In de Vla&rdlngse I^eesbibliotheek 
raaULt U nooit "uitirelezen 6283100 

Advertentie J. Ligtliart (21 september) 

Dr Ebbo Dirk Kraan (1889-1963) was van 1921 tot 1924 predi
kant van de Gereformeerde Kerk te Zuilen en daarna tot 1959 te 
Vlaardingen Na zijn emeritaat doceerde hij enige tijd aan de 
Faculte Libre Protestante te Aix-en-Provence (Fr). Hij was o.m. 
voorzitter van de Vereniging 'Bethsaida' voor de geestelijke ver
zorging van de vissers (1 oktober). 



De oliegoedfabriek van Van Toor aan de Parallelweg, tegen 
woordig de Vlaardingse vestiging van supermarkt Hoogvliet 
(4 oktober) 

BIJ de firma Hoogerwerf en Van Leeuwen vieren DJ 
Hoogerwerf, directeur, en M Brobbel kuipersbaas, hun 
25-jarig jubileum 

7 Opgericht de afdeling Vlaardingen van de 
Nationale Bond van Oud-Gedemobiliseerden en Oud-
Strijders, genaamd 'Het Mobilisatiekruis' 

Op de fokveedag in Maasland behalen vier Vlaardingse 
varkensfokkers in totaal zeven prijzen 

8 Heropening gemoderniseerde Parfumerie De 
Adelaar, Hoogstraat 147 

10 Dankzij de opbrengst van de door de Schiet

vereniging Wilhelmina georganiseerde schietwedstrijd 
konden 140 NIWlN-kerstpakketten worden verzonden 

11 Vier chauffeurs van de Vlaardingse Melk 
Centrale worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 
vier tot twaalf maanden voor diefstal van melk 

12 Advertentie 
"Wie ruilt klein benedenhuis ƒ 4,75 per week, voor groter 
benedenhuis, tot ƒ 7 - per week" 

14-16 In R K Verenigingsgebouw aan de Mark-
graaflaan Herfstkermis, georganiseerd door Sport
vereniging R K W1 K 

15 Oranje-Nassau 1 promoveert naar de eerste klas
se van de Chr Korfbal Bond 

19 In zaal Harmonie kindervoorstelling door goo-
chelhumorist A Boesnac 
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21 De Vereniging voor Ouden van Dagen Flardinga 
heeft een gedeelte van de recette ontvangen van de deze 
zomer gespeelde vriendschappelijke wedstrijden tussen de 
voetbalverenigingen Fortuna, VF C en De Hollandiaan 

26 Geslaagd voor het waterfittersdiploma M 
Hoogerboord en C van Ent, voor het gasfittersdiploma 
H C Rouss en voor beide diploma's J Overgaauw 

In zaal Harmonie feestavond van Buurtvereniging Beatrix 
(Diepenbrockstraat-Vettenoordstraat) ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan 

De Vlaardingse Bestuurdersbond van het N VV heeft het 
Volksgebouw aan de Schiedamseweg aangekocht voor 
ƒ 42 000,-

28 In de Grote Kerk uitvoering van 'Die 
Jahreszeiten' door de Geref Oratoriumvereniging Gloria 
in Excelsis Deo, m m v het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest 

31 P J Soetens neemt zijn nieuw ingenchte instituut 
voor "Physische Therapie", Schiedamseweg 42, in 
gebruik 

31 en 1 nov In de bovenzaal van cafe De Oude Markt 
paddestoelententoonstelling door de Ned Natuur
historische Vereniging 

November 

1 In zaal Harmonie een "Tiroler-avond met het 
Wiener lied", georganiseerd door de Ned Reisveremging 

Melkhandel A Moerman, Vondelstraat 14, bestaat 25 jaar 

In de muziekzaal van het Volksgebouw houdt wethouder 
T de Bruijn, op uitnodiging van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling afd Vlaardingen, een inleiding 
over het uitbreidingsplan van Vlaardingen 

2 In zaal Harmonie cabaretavond voor de leden van 
de Alg Ned Bouwarbeidersbond afd Vlaardingen, ter 
gelegenheid van het 30-jang bestaan van hun bond 

4 Verschenen gedenkschrift 'De restauratie van 
het stadhuis te Vlaardingen, 1948-1949' 

Advertentie 
"Een kousenreparatnce en enige nette meisjes gevraagd, 
om opgeleid te worden als kousenreparatnce Hoog loon 
en prettige werkkring Aanmelden Rata, Hoogstraat 196" 

In zaal Harmonie propaganda-feestavond van de 
Vlaardingse Christelijke Besturenbond m m v het 
Hilversums Kleinkunstensemble 'De Korte Golf' o 1 v 
Johan Bodegraven 

6 De rantsoenering van textiel, kaas, vlees en njst 
IS opgeheven Alleen koffie is nog op de bon 

8 Mevr L van Duijn-Spruijt benoemd in het 
bestuur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken 

9 Advertentie 
"Het Algemeen Ziekenhuis vraagt een net persoon, die tij
dens de avonduren en zo mogelijk ook des zondags de 
telefoon kan bedienen" 

De eerste achttien van de 146 William Pont-woningen in 
de Indische Buurt aan de gemeente overgedragen 

10 J Post, ambtenaar bij de Gemeentelijke Licht- en 
Waterbednjven, is 25 jaar in dienst 

11 In de gemeenteraadsvergadering wordt de 
gemeentebegroting 1950 goedgekeurd 

18 Inwijding van het nieuwe orgel in het kerkge
bouw van de Gereformeerde Gemeente aan het 
Westnieuwland Inleiding door ds M v d Ketterij 

19 Opening van nieuwe showrooms van Woning
inrichting G A van der Linden, Westhavenkade 44 

22 Na de opvoering van het blijspel 'De kunst om te 
leven' door Toneelvereniging Varia worden N Moerman 
en J van Toor Hzn gehuldigd ter gelegenheid van hun 40-
jarig lidmaatschap 

Herdenking van de 25ste sterfdag van Herman Heijermans 
in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan, georganiseerd 
door de afd Vlaardingen van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkelmg 

23 Intocht Sint Nicolaas 

24 De Ericaschool voor buitengewoon lager onder
wijs aan de Zomerstraat bestaat 30 jaar In die periode 
hebben meer dan 550 kinderen hier onderwijs ontvangen 

25 Op de hoek Brede Havenstraat/Hoogstraat is 
schoenmagazijn Van Haren geopend Het laatste zichtbare 
litteken van de grote Kofa-brand is hiermee verdwenen 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 
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19-jarig bestaan van de Vlaardingsc Vrijwillige Brand
weerliedenvereniging ontvangen T. Maat en W. van Vliet 
een oorkonde met zilveren onderscheiding voor resp. 30 
en 25 jaar brandweerdienst. P. Onderdelinden, C. v.d. Ent, 
J. van Eysden, H. van Linden, E Kamp en P. Meulenberg 
ontvangen een oorkonde met bronzen onderscheiding voor 
12 'A jaar brandweerdienst. 

26 Onder grote belangstelling van personeel en 
genodigden vindt de officiële opening plaats van de her
bouwde westervleugel van de Sunlightzeepfabriek aan de 
Parallelweg. 

Opening van Kledingmagazijn C. Verheijcn, Schiedamse-
weg 10b. 

29-30 In zaal Harmonie Slagersvaktentoonstelling. 

30 Advertentie: 
"Tot en met 7 december ontvangt ieder bij aankoop van 
één gulden (postzegels uitgezonderd) een vliegtuigbouw
plaat 'Lockheed Constellation' cadeau. Rolfes, Binnen-
singel 33". 

Opening Gereformeerd Rusthuis voor ouden van dagen, 
Emmastraat 117. 

December 

1 In zaal Concordia jubileum- en tevens afscheids
receptie van dr. E.J. Linzel, die na 30 jaar zijn huisarts
praktijk neerlegt in verband met zijn benoeming tot 
geneesheer-directeur van het Ziekenhuis. 

Geopend sigarenmagazijn 'In de 01de Smoker' van M. 
Hoogerwerf Lz., Westhavenplaats 3. 

In zaal Harmonie uitvoering door de Arbeiders-
Zangvereniging Stem des Volks, m.m.v. het Vlaardings 
Symphonic Orkest en de sopraan Janka Verhoetf. 

3 Levensmiddelenbedrijf W. Wapenaar P.Lzn., 
Markt 35, bestaat 30 jaar. 

4 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van ds. 
W. Glashouwer. 

8 De gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van 
140 duplex-woningen, systeem Bredero, in de 
Babberspolder. 

De Chr. Houtbewerkersbond herdenkt het 20-jarig 
bestaan. 

9 Buurtvereniging Pro Regina (Spoorsingel en 
omgeving) bestaat 25 jaar. 

14 Opgericht het Vlaardings Reclasserings Comité. 

In de Grote Kerk uitvoering van het Weihnachts-
Oratorium door Chr. Gemengd Koor Excelsior. 

15 Mevr. E. van der Lugt-van der Pijl 25 jaar in 
dienst van de firma P.H. van Abshoven als hoofdboetster. 

Directie en personeel tijdens een feestelijl<e bijeenkomst ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van hoofdboetster E. van 
der Lugt-van der Pijl (15 december). 

Officiële opening van de Chr. Huishoudschool aan de 
Emmastraat. 

G. Deegeling is 25 jaar in dienst van de firma C. van der 
Burg en Zn. 

19 Op uitnodiging van boekverkoper Aart Pontier 
spreekt Hella S. Haasse over haar onlangs verschenen 
boek 'Het woud der verwachting' in de sociëteitszaal van 
de Harmonie. 

A. de Jong NV, scheepswerf en machinefabriek, heeft in 
Kaapstad een machinefabriek en scheepsreparatiebedrijf 
onder de naam Albert de Jong Ltd. opgericht. 

Het levensmiddelenbedrijf van W. Wapenaar P.Lzn. op de hoek 
IVlarkt/Brede Steeg (3 december). 

82 



83 



De kerkeraad van de Ned Herv Gemeente heeft besloten 
dat, ingaande Eerste Kerstdag, in alle diensten "rhyt-
misch" zal worden gezongen 

21 Kerstwijding door Orpheus en Sursum Corda in 
de Grote Kerk 

22 Kerstbout uit het Hof Bij de kwekerij in het Hof 
verkoping van eenden, ganzen en kalkoenen 

23 De bronzen Carnegie-medaille door burge
meester Heusdens uitgereikt aan brigadier C Landzaad 
De brigadier bracht, met gevaar voor eigen leven, een op 
hol geslagen paard van Van Gend en Loos tot staan 

24 De VL 85 Bertina van de Visschenj Mij 
Vlaardingen, in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de 
haven van Maassluis, overvaren door het troepentransport-
schip Kota Inten en kort daarna gezonken Alle opvaren
den zijn gered 

28 Geslaagd voor het Staatspraktijkdiploma voor 
handel en administratie de heer A P Weeda 

31 Advertentie 
"Oudejaarsdag De gehele dag verkrijgbaar de van ouds 
bekende Oliebollen, 12 stuks een gulden M Beekvelt, 
kraam Westhavenkade" 
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Fa. P. VAN DER BURGH & Zn. 1 
SCHILDERSBEDRIJF 

De tiaem is oudr, de wa«r vertrouwdt 
Tel. '215, Maasland - Vlaaidingen, Asters t r . 11 - Onze beste wensen 

Wij wensen U een voorspoedig 
en gelukkig 1950 

iJarfumeric „Lentrum" 
Sehisdamseweg 73" - Telef. 8724 

IPcirfumcue „Liti/" 
HoogBtraal l!ll - Telef. 2722 

J. H. E L E N 
Auto-Garage en Auto- en Motorhandel 

p.f. Willem fieukelszooDBtraat 55 

ELINGS - Radio - Wcsthavenkade 52 
P h i l i p s ' Oloeilampen en Ktectr. dynamo's 

Schemerlampen, Electr . EacheliP, en i . Reparat ie- inricht ing p.f. 

1 FIGEE & ZOON's 1 
• G L A Z E N W A S S E R IJ 1 

AGENT 
N i e u w e R o l l e n l a i i i s r h e C o u r a n t - A l g e m e e n 
D a g b l a d - W e e k b l a d „ T o n i P o e s " p.f. 

EISGELAAN, Maass/uissed^k 126 

1 Radio Franken 1 
B Hoogstraat 72 P-f-B 

P. DE G O E D E's 
Schildersbedrijf 

p.f. Emmaatraa t 53 — Telefoon 3('95 

Fa. WED. D. VAN HEUSDEN 
COMPLKTE W O N I N t i l X R l C H T I N t i • M A R K T 50 57 - T E L . 23.S2 

B K H A N G E R I . I - S C H O O L S T R A A T 2& - T K L . 2218 p f. 

• FIRMA JAC. VAN HAFTEN • 
• Modernen Pomp-Installaties 1 
B P V. VlaardiPKBn — Tel ' foon 3701 B 

HOEK's .JvlAATKLEERMAKERlJ 
Van RiRbeeck«iraat K 

Ook voor l'J5ü Uw Kleermaker p.f. 

G. J. VAN HOUTEN 
p.f. CoBlutnitTe, Binnensinf^l no. 124 

1 Viehandel „'t HOOGERTJE" 1 
Fa. J. Poldervaart & Zoon 

p.f. Weeshuisplein 2, Telefoon 2634 

\ i i 1 . / • . I t l f l l / M I I N I I I / 1 

• A. L VAN DER HOUWEN • 
H P . K. Drossaar ts t raa t 62, telefoon 2262 H 

H wenst clientèle, vrienden en bekenden 'n voorspoedig, gelukkig nieuwjaar H 

HOUTHANDEL U . I l \ J C. 1 \ 

1 KommliM Spaelmanstrmmi 5 3 

Snefadras; MarkgrmafUan 33, VImmrdingen P.F. 

V J 

FA. F. VAN DEN KERKHOFF 
E e n d r a o h t e t n a t 29 88, Tel. 252G 

wenst alle c l i e n t è l e een 
VOORSPOEDIG 1950 toe 

Al mijn clii'iotèle, leerlingen en ond-leerliogen, vrieuden en hekenden 
bied ik langs deze weg miJB beste wensen aan voor het Nieuwe J a a r 

G. Langbroek, Julianalaan 55, tel. 5252 

Magazijn „'t LICHTPUNT" 
p.l. Hoogstraat 1 1 1 

Firma LIEVE & CO. - Vlaardingen 
M. U/APENAAR P.f. 

ZuiVeraar van gebouwen er\z. 

N. W. A. LENS 
Vertegenwoordiger der N.V. Dorsman & Odé'a 

Boekhandel en Drukkeri j . Hartelijk dank voor 

alle orders in het afgelopen jaar . I n 1950 steeds 

tot U w diensi . p.f. 

K K T H E L W E G 45b T E L E F O O N 2H(;6 

QEBR. VAN DER MEER, Bouw/bedrijf 

Voon.traat 5 V L A A R D I N G E N ^^'- '^ '•<>^«J'^^"^^„^'; 
Telefoon 2o24 Telefoon 2(51 

J. MEEDER 
p.f. Slagerij Hoogst raa t 119 — Telefoon 3CII0 

1 VOORSPOEDIG 1950 
MAN IN 'T VELD, DAIJER 12 

Aan onze geachte begunst igers , Trienden en bekenden een gelukkig 
Nieuwjaar en beveelt zich beleefd in U w guns t aan 

, , _ , _ _ . , , . — , , Handel in Aardappelen, Groenten en F ru i t 
H . E L Z E N A A R H z n . Nic. Be . t s s t r aa t 71 — Telefoon 3251 

LOU KRAMER - Schildersbedrijf 
wenst alle clientèle een voorepoedig 1950 

M. MOEr 
N'laanluij." 
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