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Januari 

1 Aantal inwoners 46 324 

H A Freen, opperwachtmeester bi) de Rijkspolitie te water, 
neemt na een diensttijd van 33 |aar afscheid wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

2 In het stadhuis nieuwjaarsreceptie van burgemeester 
Hcusdens 

Het echtpaar M van der Hcul-de Korvcr 60 jaar getrouwd 

3 B Maat 40 jaar in dienst \an de gemeentelijke plant
soenendienst 

5 MejuflrouwJM Geelhoed benoemd tot onderwijze
res aan de Jan Ligthartschool 
C van der Woude benoemd tot onderwijzer aan de Prins 
Hendnkschool 

De gemeenteraad besluit tot aankoop van de aandelen \an 
de N V De Zaal Harmonie 

L van Dorp 25 jaar in dienst als monteur bij de t VA G 

5 8 In het kader van de gezinsweek der R K kerk ten
toonstelling in het R K Verenigingsgebouw 

6-7 In het Handelsgebouw postduivententoonstelling 
De opbrengst ad ƒ 422,54 is voor de t b c bestrijding 

7 Havenbedrijf Vlaardingen-Oost bestaat 30 jaar 

In de Harmonie \ertoning van brandweerhims voor de 
leden van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweer 

10 In het Volksgcbouw spreekt A Ton voor de plaatse
lijke afdeling van het Instituut voor arbeidersontwikkeling 
over de Griekse mythologie 

11 Uit het jaaroverzicht 1949 van de gemeentelijke 
Zeev ishal blijkt een diepe inzinking in de aanvoer van verse 
haring na het topjaar 1948 

13 De stoomloggcrs VL 115 Vooraan en VL 142 
Voorwaarts van de Dogger Maatschappij worden door de 

scheepswerf en machinefabriek N V A de Jong omgebouwd 
tot motorloggers 

Advertentie 
"Twee nette jongedames zagen /ich gaarne geplaatst in net 
toneelgezelschap " 

14 Cabaretprogramma door Variete Gerzee in de 
Harmonie 

In het Volksgebouw voordrachtsavond gewijd aan auteur 
A M de Jong, georganiseerd door het Humanistisch Ver
bond, afd \laardingcn-Schiedam, en de Ned Vereniging tot 
afschaffing van alcoholhoudende dranken, afd 
Vlaardingen 

17 Filmavond in De Oude Markt, georganiseerd door 
Die Flardingha Ruiters 

18 Opgericht de afdeling Vlaardingen van de 
Rotterdamse Chr Lichtbceldendienst 'De Zaaier' 

20 In zaal Harmonie feestavond ter gelegenheid van het 
30-jarig jubileum van het Groen van Prinsterer Lyceum 

Opgericht een Schiedams-Vlaardingse Jazz Sociëteit 

23 De Vlaardingse Jeugdgemeenschap organiseert een 
huisvlijtwedstrijd 

23 24 Leden van padvindersgroep 4 De Geu/en, zeever 
kenners, vertonen de revue 'De droom van de schipper' in 
de Harmonie 

24 De heer J Pleysier houdt in de Schuilhoek, 
Kortedijk 121, een lezing voor de Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie met als onderwerp 'socialisme' 

25 Advertentie 
"H H Reders, voor nieuwe jonen en breels en reparatie naar 
A Brobbel, Rijkestraai 35 " 

Ijspret De eerste Westlanders arriveren op de schaats en 
gaan naar bakker Rothschenk, Hoogstraat 54, voor 
Vlaardingse ijsmoppen 

27 Mevrouw H Noordijk-Smit benoemd tot vakondcr-
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wijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de Willem de 
Zwijgerschool 

Op de Vlaardingse Vaart hardri)wedstn|d op de schaats, 
georganiseerd door de Vlaardingse Gemeenschap, comité 
IJsvreugd 

31 De besturen van de Schiedamse en de Vlaardingse 
Gemeenschap vergaderen in het stadhuis om een regeling te 
treffen aangaande de samenwerking bi) de viering van de 
vakantiefeesten 

Wegens gladheid is de busdienst tussen Vlaardingen en 
Schiedam enkele uren gestaakt 

Februari 

1 Advertentie 
"De afdeling \laardingen van de Ned Kappersbond maakt 
de minimumtarieven bekend 

heren knippen ƒ 0,55 
heren scheren ƒ 0,25 
wassen ƒ 0,55 
kinderen knippen ƒ 0,45 
(onder de 10 )aar) " 

2 L Hartog, voorman-kistenmaker, 25 jaar in dienst 
bij de firma C \an der Burg & Zonen 

Toneelgroep TOS vertoont het stuk 'Gezworen kameraden' 
in de Harmonie 

3 JA Baggus benoemd tot bestuurslid van de 
Vakgroep Sectie Makelaars in onroerende goederen te 
Rotterdam 

5 Bi| kringwedstrijden van de Katholieke Rotterdamse 
Turnknng veroveren de turnsters van R K WI K het kring-
kampioenschap en de wisselbeker 

6 Op verschillende punten in de stad wordt bij wijze 
van proef gedurende een jaar een slangenwagen van de 
brandweer geplaatst 

7-8 In de Harmonie bazar ten bate van de diaconessen-
arbeid der Ned Hervormde gemeente De opbrengst is 
ƒ 12 819,-

8 L P Spuybroek van het Administratie- en 
Assurantiekantoor vh W van Heyst beëdigd als makelaar 
in onroerende goederen 

9 In de Grote Schouwburg in Rotterdam feestavond 
voor het personeel van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan Met twee extra treinen 
vertrekt men naar Rotterdam 

De Vlaardingse familie WP Droog neemt deel aan de voor 
de radio gehouden familiecompetitie van de NCRV 

10 In de Grote Kerk uitvoering van de Judas Maccabaus 
van Handel door oratoriumvereniging Toonkunst 

De damesgymnastiekvereniging Hollandia geeft een uitvoe
ring in de Harmonie ter gelegenheid van haar 25-jarig 
bestaan 

J L Cassa opent Patisserie Royal op Hoogstraat 183 

11 Het Vlaardings Koperkwartet maakt in de VARA 
studio een opname \oor uitzending op 25 februari in het 
programma Amateurs zetten hun beste beentje voor' 

13 loneelavond voor de afd Vlaardingen van de 
Algemene Ned Invahdenbond in Liefde en Vrede, verzorgd 
door toneelvereniging O N A 

In de Harmonie concert door Chr Harmonievereniging 
Sursum Corda Na afloop huldiging van J \ d Berg, W v d 
Berg, J \ d Hoeven en C van Dorp, die 25 jaar lid zijn van 
de vereniging 

14 In de Harmonie KRO-feestavond met medewerking 
van het Orkest zonder Naam met Ger de Roos en van de 
Drie Musketiers 

15 In de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum offi
ciële herdenking van het 30-jarig bestaan van de school 
N B Voorheen Chr H B S 

16 C 1" Naastepad en M van der Weijden 40 jaar in 
dienst van de PTT 

Geopend House of England, herenmode. Hoogstraat 202 
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17 Op 62-jarige leeftijd overleden PA Jaeger, oud-
hoofd van de Wilhelminaschool 

Me) Gerda de Kok, logopaedisie en declamatnce, decla
meert voor de NCRV-microfoon 

18 Prins Carnaval be/oekt Vlaardingen ter gelegenheid 
van de viering van het carnavalsfeest door de Vlaardingse 
club van Limburgers en Brabanders 'Libra' 

Op X4-)arige leeftijd overleden M de Heer, oud-raadslid 

H van Rüoyen 2^ )aar gevestigd als aannemer en bouwer 

20 In /aal Harmonie leugdconcerten, georganiseerd 
door de stichting Maardingse Gemeenschap Dit |aar niet 
alleen voor de schooljeugd, 
maar ook voor de oudere 
leugd 

22 Ds G Polanen van 
Paramaribo, negerpredikant, 
spreekt in de Grote Kerk over 
zijn werk in Suriname 

De Vlaardingse Damvereni-
ging is gepromoveerd naar de 
hoofdklasse 

Hel bestuur van de afd Vlaardingen van de Pv d A stuurt 
een telegram aan de minister van Lconomische /aken met 
de volgende tekst 
"Bestuuren leden van de aid Vlaardingen van de Pv d A , in 
vergadering bijeen op vrijdag 24 lebruari, sterk verontrust 
door de steeds stijgende aardappelprijzen, verzoeken de 
minister dit voornaamste volksvoedsel aan een redelijke 
maximumprijs te binden " 

27 De rechtbank te Rotterdam heeft de 68-)arige kuiper 
L C H , alhier, voor de diefstal 
van drie rijwielen veroordeeld 
tot 11 maanden gevangenis
straf, waarvan 6 maanden 
voorwaardelijk met een proef
tijd van drie jaar 

28 Op 88-jarige leeftijd 
ic 's-Hertogenbosch overleden 
J L M IJzermans, oud-reder 
en haringhandelaar 

Maart 

De 's-Gravenhaagse Sleep-
diens t heef t h a a r h o o l d k a n Schoolhoofd P A Jaeger m TC)p temidden van zijn personeel gefotografeerd m \ W van Santen, chef 
toor verplaatst van Rotterdam ''" '"'"j'"'""'' '"" * '^°"'"g'" Wilhelminaschool aan de Wilhelmmastraat ^{^^^ boekhouding, 25 jaar 

Staande van links naar rechts Co Meyer J Koudstaal Hulsbergen P A Jaeger 
naar Westhavenkade H te 
Vlaardingen 

M Hoogerweif Marie de Bruin en L van IJperen en zittend Jo Pet en M 
Heiweg (iy februari) 

in dienst van de Lerste Ned 
Coop Kunsimestfabriek 

Opgericht de afdeling Vlaardingen van de Alg Ned 
Landarbeidersbond 

23 De leerlingenvereniging van het Groen van 
Prinsterer Lyceum 'Universia' vertoont in de Harmonie het 
stuk 'Vadertje Langbeen' 

24 De bedrijfschapsprijs 1949 voor de best verzorgde 
haring te Vlaardingen is toegekend aan schipper J Rog van 
de VL 61 Jo van de firma C van Poor, voorheen N V Van 
loor's Visscheri) Maatschappij 

Ter gelegenheid van de boekenweek spreekt auteur Anthony 
van Kampen in De Oude Markt over zijn boek 'Jungle 
Pimpernel, controleur BB' 

In R K Verenigingsgebouw cursus voor verloofden en jong
gehuwden Dr Huddleston-Slater spreekt over de omgang 
van beide geslachten in verloving en huwelijk 

De Mensendieckpraktijk van mej AJ C Boersma overge
nomen door mej M H Linzel 

Amateur Fotografenvereniging Vlaardingen organiseert een 
fotowedstrijd 'In en om Vlaardingen, stad aan de Maas' 

Brood- en banketbakkerij A Bruggeman, Hoogstraat 59, 
bestaat 25 jaar 

Dr PL Bos, predikant van de Gereformeerde kerk, art 31 
K O , weer predikant bij de Gereformeerde kerk 
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2 De gemeenteraad besluit tot het verlenen van een 
bijdrage van ƒ 2.500,- ter promotie van Vlaardingen in ver
band met de naamgeving van de KLM-constellation 
'Vlaardingen'. 

3 Het motortankschip Esso Holland 58, gebouwd op 
de werf I.S. Figee voor rekening van de Esso Standard 
Amerikaanse Petroleum Compagnie te 's-Gravenhage, te 
water gelaten. 

In een vergadering van de Gereformeerde kerk, art. 31 K.O., 
stellen vier ouderlingen en een diaken zich achter predikant 
dr. F.L. Bos voor de hereniging van de Gereformeerde kerk 
en de Gereformeerde kerk art. 
31 K.O. De meerderheid van 
de kerkeraad staat afkerig 
tegenover hereniging. 

4 Toneelvereniging O.VU. 
viert haar 10-jarig bestaan in 
de Harmonie met het spel 
'Achter de wolken schijnt de 
zon'. 

8 Het Ned. Volkstoneel 
vertoont voor de combinatie 
van Vlaardingse personeels
verenigingen het spel 'Op 
hoop van zegen' van Herman 
Heyermans. 

Opgericht bridgeclub 'Bridge-
kring 1950'. 

Bij Koninklijk Besluit is de naam van de vereniging 'Zorg 
voor het achterlijke kind' gewijzigd in 'Vereniging Nazorg 
B.L.O'. 

9 G.A. Noordhoek, fabriekscontroleur, 25 jaar in 
dienst van N.V. Hollandia. 

10 Foto Niestadt, Oosthavenkade 5, bestaat 60 jaar. 

11 Personeelsvereniging O.V.S. van de firma 
Ouwenbroek houdt een feestavond in de Harmonie. 

13 Gevestigd H. Hasper, huisarts. In afwachting van 

binnenkort te verkrijgen praktijkruimte in het westen van 
Vlaardingen voorlopig praktijkadres Binnensingel 86. 

14 A. de Waard 25 jaar als gerant in dienst van N.V. De 
Zaal Harmonie. De jubilaris herdenkt bovendien zijn 25-
jarige echtvereniging en het feit dat hij 25 jaar consul is van 
de K.N.VB. 

16 Aanbesteed het bouwen van een brandweergarage 
met slangentoren, kantoren der brandweer, ziekendienst en 
gemeentereiniging, een ontsmettingsdienst en schaftlokalen 
voor de gemeentereinigingsdienst met kelders en vijf 
woningen met bijbehorende werken. Het plan is ontworpen 

door het architectenbureau 
Jac. van der Vlis. 

17 In de Harmonie con
cert door de Stem des Volks, 
afd. Vlaardingen, met mede
werking van Fred Fagel's 
cabaretgezelschap. 

Samengesteld het plaatselijk 
comité voor bevolkingsonder
zoek op longtuberculose. F. de 
Stoppelaar, geneesheer-direc
teur van het Districtsconsul
tatiebureau, is benoemd tot 
directeur van de stichting 
Tuberova. 

18 De 14-jarige padvin
der Jaap Bolhuis redt een 3-

jarig jongetje uit een vijver in het Oranjepark. 

19 Op de door de Kynologen Club Rotterdam georgani
seerde hondententoonstelling behaalt A. Hoogland met zijn 
rode cocker spaniels tweemaal een eerste prijs. 

Het gemeentebestuur zendt een telegram aan prins 
Bernhard ter gelegenheid van zijn terugkeer uit Amerika in 
ons land met de KLM-constellation PH-TDN, die binnen
kort met de naam 'Vlaardingen' zal worden gedoopt. 

20 De verkeerstafel voor het verkeersonderwijs in de 
Juliana van Stolbergschool door burgemeester Heusdens in 
gebruik gesteld. 

De winkel van Foto Niestadt aan de Oosthavenkade. De familie Niestadt 
vestigde zich in 7917 vanuit Schiedam in Vlaardingen in het pand Hofsingel 2, 
daarna in 1924 in villa Maaswijk aan de Schiedamseiveg 55, die in 1937 werd 
gesloopt ten behoeve van de bouw van winkels. De zaak werd verplaatst naar 
Oosthavenkade 5, de winkel waarin eerder de schoenenhandel van De Bruin en 
de boekhandel van Den Draak waren gevestigd (10 maart). 
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21 M de Ligt 50 )aar in dienst bi) de N V Hollandia A Pleysier 25 )aar in dienst van de Spaarbank 

Hoedenmaga7i|n C Weerheim, Hoogstraat 144 146, bestaat 
40 jaar 

24 C Smit en WH Verbrugge, werkzaam bi) 
Gemeentewerken, geslaagd voor het vakdiploma straatma-
kcr Het examen, uitgaande van de Stichting Bevordering 
Wegenbouw, is dit )aar voor het eerst afgenomen 

In de Nieuwe Kerk concert door het A Capella Koor, met 
medewerking van mu/iekkorps en mannenkoor van het 
Leger des Heils 

Me) FM Kolpa aan de Gemeenteli)ke Universiteit van 
Amsterdam geslaagd voor het kandidaatsexamen Neder
landse taal en letterkunde 

31 Aan vijf leden van Het Mobilisatiekruis, afd 
Vlaardingen, door de voorzitter het mobilisatiekruis uitge 
reikt 

April 

1 Officiële ingebruikstelling van de tennisbanen aan 
de Van Linden van den Heuvellweg door burgemeester 
Heusdens en wethouder H K van Minnen 

2 WJ K Mollevanger 25 )aar collectant en secretaris 
van het college van collectanten van de Remonstrants 
Gereformeerde gemeente 

^ Waterstokeri] J Boogaard, Van Riebeeckstraat 52, 
overgenomen door J Smits 

De Vlaardingse Rode Kruis transportcolonne bestaat 10 
laar 

6 De gemeenteraad besluit tot de aanleg van een 
pistoolpoortbaan ten behoeve 
van de politie op een terrein 
icn oosten van de Vulcaan-
liaven 

Iknoemd tot ondcnvi)7eressen 
aan de Adm de Ruyterschool 
me) F E M Mollemans en me) 
\\ C Burgerhout 

7 L Lankester, 24 )aar 
ünderwi)zer aan School E, 
heeft afscheid genomen 

h Het tweede consulta
tiebureau van het Wit-Gele 
Kruis geopend in het R K 
Jeugdhuis in de Joubcrtstraat 

Geopend kunstni)verheidshuis 'Het Carillon' in de Emma 
straat, hoek Callenburgstraat 

11 Gevestigd GW van Driest, kinderarts, Emmastraat 
6 

In Menton (Fr) op 69 jarige leefti)d overleden PD N 
Jonckheer, directeur van de N V Vissen) Mi) Irene, presi
dent commissaris van de N V Scheepsbouwwerf De Nieuwe 
Maas, commissaris van de N V Nieuwe Matex, lid van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-
Maas en bestuurslid van de afd Vlaardingen van het Ned 
Rode Kruis 

12 Cabaretavond in de Harmonie, georganiseerd door 

25 Bonte avond van de 
Vioolgroep van het Ned Pad 
vindsters Gilde, aid \'laai 
dingen, ten bate van de bouv\ 
kas voor een clubgebouw 

27 De Vlaardingse aanne 
mers /i)n ontevreden over de 
gang van zaken bi) de woning
bouw Grote bouwonderne 
mers voeren ob)ecten uit, 
waardoor de kleine bedri)ven 
in de problemen komen 

29 In de Grote Kerk uit- Leerlingen van de hoogste klas van de Juliana van Stolbergschool aan de Croen 
voering van de Mat thaus van Pnnstererstraat krijgen verkeersks met behulp van de pas m gebruik geno 
Passion van Joh Seb Bach '"en verkeerstafel (20 maart) 

door het Chr gemengd koor Excelsior 
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het Niwin-comité als dank voor de medewerking van de 
Vlaardingse burgerij, die in drie en een half jaar ƒ 35.000,-
bijeen heeft gebracht. 

A. Smulders 30 jaar in dienst bij de N.V Frits M. Beuker's 
vcrwarmingsmaatschappij te Schiedam. 

D. Boeye 25 jaar in dienst bij de beurtvaartdienst Senior, 
directeur T. van IJperen. 

De 28-jarige M. Verhagen, bijfitter bij de B.P.M., aan zijn 
door wegspringende vonken veroorzaakte brandwonden 
overleden. 

18 Aanbesteed het bouwen van een brug van gewapend 
beton over de Vlaardingse Vaart in de verbindingsweg 
Schiedamsedijk-Broekweg. 

In de Grote Kerk zangfestijn met acht koren, georganiseerd 
door de Vlaardingse federatie van zangkoren. 

19 J. Snijders 25 jaar secretaris-penningmeester van de 
Holiérhoekse en Zouteveense polder. 

De hoofdcommissaris van de vereniging De Nederlandse 
Padvinders, baron van Roest van Limburg, heeft aan ver
kenner Jaap Bolhuis het gouden Jan van Hooffkruis toege
kend voor betoonde moed bij het redden van een jongetje 
uit een vijver in het Oranjepark op 18 maart. 

19-22 In het Handelsgebouw de tentoonstelling 'Bezige 
handen', georganiseerd door de Vlaardingse Jeugd-
gemeenschap. 

21 In de Harmonie optreden van het politieke cabaret 
'De Knijpkat' voor de Partij van de Arbeid, afd. 
Vlaardingen. Entree 25 cent. 

In de Harmonie optreden van het koor Prinses Beatrix, met 
medewerking van het toneelgezelschap Liefde en Vrede. 

De gemeenteraad heeft het door Van Tijen en Maaskant ont
worpen uitbreidingsplan in hoofdzaak en de plannen van 
uitbreiding in onderdelen voor het westelijke en oostelijke 
deel der gemeente met algemene stemmen aanvaard. 

Tijdens de raadsvergadering bieden de notarissen H.P. Dolk 

14 Aanbesteed de bouw
van een koelhuis aan de 
Koningin Wilhelminahavcn 
voor rekening van de N.V. 
Koel- en Vrieshuis 'De 
Ijsvogel'. 

15 Opening van de uit
breiding van Van Heusden's 
Woninginrichting, Dayer 10-
13, in de Kerksteeg 3. 

17 De afdeling Vlaar
dingen van de Nat. Chr. 
Geheelonthoudersvereniging 
bestaat 60 jaar. 

De plaatselijke commissie van 
het Nationaal Instituut 'Steun 
Wettig Gezag' organiseert in 
de Harmonie een propaganda-avond voor vrijwilligers. Een 
operettegezelschap vertoont de operette 'Die Czardas 
Fiirstin'. 

Bij de sloop van het Van leydenshojje aan het Veerplein bedongen de regenten 
dat er een vervangend tehuis voor bejaarden moest komen. In verhouding tot 
de acht huisjes aan dit hofje werd een plan voor een wel erg pompeus 
bejaardenhuis gemaakt Op de foto staat de maquette afgebeeld; in werkelijk
heid werd de hoofdvleugel echter beduidend korter f27 april) 

Het 2de en het 3de tiental van 
de Vlaardingse Damvereni-
ging gepromoveerd naar de 
1ste klasse R.D.B. 

22 De huisartspraktijk 
van H. Hasper is verhuisd van 
Binnensingel 86 naar Henr. 
Roland Holststraat 34 (zie ook 
13 maart). 

De Vlaardingse padvinders 
vieren St. Jorisdag op het 
Feestterrein. 

26 N.G.J. Smal 25 jaar 
als smid-autogeen lasser in 
dienst bij Machinefabriek W. 
Houdijk. 

27 De gemeenteraad besluit tot de stichting van een 
flatgebouw voor onvolledige gezinnen annex rusthuis en 
ziekenhuis aan de Billitonlaan. 
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en J Th Rutgers een klok voor de raads/aal aan Een geit van J van Wieringen heeft een vi)fling geworpen 

28 Leerlingen van de Ambaehtsschool hebben een doos 
vervaardigd, waarin de zilveren ambtsketen van de burge
meester kan worden bewaard 

4 Nationale herdenking der gevallenen stille omgang, 
herdenkingsdiensten in Grote Kerk, Bethclkerk en R K 
kerk 

De LmmabloemcoUecte bestaat 40 

Advertentie 5 Banketbakkerij Aalders, Oranjelaan 14, bestaat 12'/2 
"Te koop aangeboden complete inboedel en winterkleding, jaar 
alles z g a n , wegens emigratie " 

Viering van verregende Bevrijdingsdag, alleen de wieler 
28-30 De Magnesiet- en Amanlfabriek C V organiseert een wedstrijden gaan door 
internationale bijeenkomst voor haar buitenlandse relaties 

6 Het Shell Harmonie Orkest stelt /ich aan de 
29 Banketbakkerij A van Roest, ^^_^^ ,^„^ ,^^ ,^^__^,___^,_^_, ,^ Vlaardingse burgerij voor met een mars 

Hoogstraat 194, bestaat 2"̂  jaar ^ ,^'^ '^"'"" '̂ ^ '''• '̂̂  

7 J van Lambalgen bevestigd tot hulp
prediker der Ned Hervormde gemeente 

7-9 De R K operetteclub Flardinghae 
vertoont in de Harmonie de opera comi-
que 'Marion de Marketentster' van Sam 
Flessing 

8 De afdelingen Vlaardingen en 
Rotterdam van de Bond van oud-onderof-
ficieren houden een feestavond in hotel De 
Maas 

30 

jaar 

Mei 

1 Viering van Koninginnedag met 
aubade, kinderspelen, voetbalwedstrijden, 
kringloop om de Haven, concert door 
H VO en vuurwerk 

J P van der Linde, opperwachtmeester der 
Rijkspolitie, onderscheiden met de ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde V an Mejuffrot^v, Lou,sa Cathanna Cornelia Hakbijl 

Oranje-Nassau, P Storm, torenwachter bij (geb vlaardingen iSSg) (i8 mei) 
de Vereniging ter bevordering van de visserij, handel en nij 
verheid, met de eremedaille in brons 

1 Mei-viering door de leden van de P v d A , afd 
Vlaardingen, en de Vlaardingse Bestuurdersbond van het 
NVV 

D van Vuuren 25 jaar administrateur hij het Gem Energie
ën Waterleidingbedrijf 

De vereniging tot het verstrekken van Chr 
Nijverheidsonderwijs aan meisjes heeft het gemeentebe
stuur verzocht een terrein van 4 000 m2 bouwgrond te ver
kopen, gelegen ten noorden van de Schiedamsedijk en de 
spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland voor de bouw van 
een nijverheidsschool voor meisjes 

PG de Vries aan de Landbouwhogeschool te Wageningen 
geslaagd voor het kandidaatsexamen landbouwkundig inge
nieur tropische bosbouw 

Gerard Vlake benoemd tot pianoleraar aan de Vlaardingse 
muziekschool 

10 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus treedt op voor 
de NCRV-microfoon 

2 In de serre van de Harmonie is de stichting Tuberov a 
het onderzoek op longtuberculose gestart met de doorlich 
ting van scholieren 

De politie heeft een 23-jarige man en een 22-jarige vrouw op 
heterdaad betrapt bij de dielstal van een elektromotor bij de 
Hollandia-fabneken 
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12 De ministervan Economische Zaken, prof.dr. J.R.M. 
van den Brink, stelt een nieuwe olieraffinaderij van Caltex 
Petroleum Maatschappij Nederland in Pernis in gebruik. 
De ontwikkeling van de olie-industrie aan de overkant van 
de Maas is van groot belang voor Vlaardingen. Vooral voor 
de woningbouw openen zich gunstige perspectieven, omdat 
veel arbeiders die in Pernis werken in Vlaardingen komen 
wonen. 

Advertentie: 
"Beleefd verzoek om telefonische bestellingen bij uw slager 
daags te voren of uiterlijk 's morgens vóór 9 uur op te geven. 
Door gebrek aan personeel is het anders niet mogelijk op 
tijd te doen bezorgen. De 
Vlaardingse slagersvcreni-
ging." 

12-13 De sectie toneel van de 
stichting Vlaardingse Gemeen
schap organiseert de vertoning 
van het blijspel 'De gendarm 
van Europa' van Ben van 
Eijsselstein door het Centraal 
Gezelschap der Vlaardingse 
toneelverenigingen. 

13 Het tamboers- en pij
perskorps De Pijpers en het Reclame voor de Vlaardmgen-dag op Schiphol {2y mei). 

juniorenkorps De Jonge Pijpers geven een voorjaarsconcert 
op het Feestterrein. 

over het reclasseringswerk. 

P.M. Haddeman 25 jaar in dienst bij 'De Akerboom' voor
heen Gebr. v.d. Berg, thans Ouwenbroek's Meubelfabriek. 

22 Het echtpaar J. Wemmerus-Verhey 55 jaar getrouwd. 

22-24 Fortuna-lustrumrevue 1950 'Lach uw zorgen weg' in 
de Harmonie. 

23 Eerste uitvoering door Mondaccordeonvereniging 
Hohner Boys in Liefde en Vrede. 

24 L. Bel 30 jaar in 
dienst bij Handelsdrukkerij C. 
Verboom N.V 

25 Op de jaarvergadering 
van de afdeling Vlaardingen 
van Volksonderwijs spreekt 
wethouder T. de Bruijn over de 
positie van het openbaar 
onderwijs in verband met de 
stadsuitbreiding. 

26 Eerste paal geslagen 
voor de bouw van een brand
weerkazerne aan de Hoflaan. 

15 De arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts geeft een 
jubileumconcert in de Harmonie ter gelegenheid van haar 
45-jarig bestaan. 

17 Contactavond voor de leden van de afdeling 
Vlaardingen van de Kon. Ncd. Middenstandsbond in de 
Harmonie. 

18 Vereniging De Nederlandse Padvinders, afd. Vlaar
dingen, houdt prestatietochten ter gelegenheid van het 40-
jarig jubileum. 

Mej. L.C.C. Hakbijl 40 jaar onderwijzeres in Vlaardingen. 

19 Drs. J.H. Hoornweg, directeur Nat. Bureau voor 
Reclassering, spreekt in het kerkgebouw aan de Hoflaan 

In de Schuilhoek spreekt mr. J.H. van Wijk uit Haarlem 
voor de afdeling Vlaardingen van de geloofsgemeenschap 
Kerk en Vrede over de dienstweigeringswet 1923. 

27 Vlaardingen-dag op Schiphol. Het gemeentebestuur 
en afgevaardigden uit het bedrijfsleven wonen op Schiphol 
de naamgeving van de KLM-constellation PH-TDN 
'Vlaardingen' bij. Een cameraman van Polygoon maakt de 
tocht naar Amsterdam mee om opnamen te maken. Na de 
plechtigheid vliegt een deel van het gezelschap met de 
'Vlaardingen' mee naar Vlaardingen voor een rondje boven 
de stad. 

Vlaggetjesdag. Hijsen van de bedrijfschapswimpel aan 
boord van de VL 61 en taptoe door het tamboers- en pij
perskorps De Pijpers. In de monding van de Koningin 
Wilhelminahaven wordt een groot vreugdevuur ontstoken 
door de padvinders, 's Avonds levert de verlichting van de 
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schepen een luisterrijk schouwspel op Ook de Vlaardingse 
feestelijkheden worden door Polygoon gefilmd 

L van Rcnssen, chef van de afdeling buitenland van de 
b N C K , 25 jaar in dienst bij dit bedrijf 

De ontspanningsvereniging D E S uit de Babberspolder 
houdt ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan een taba-
retavond in de Harmonie 

2 In IJmuiden de Hollandse Nieuwe aangevoerd, o a 
door de VL 83 Cornells, schipper P van bmbdcn, van rede
rij C van Toor, met 21 kantjes 

29 ben groep dames van Leonidas-Dovido behaalt twee 
eerste prij/en op de in Leerdam gehouden gymnastiekwed-
stnjden, een voor knotszwaaien en een voor ritmische oefe 
ningcn 

J Lucieer, hoofd van de Adm de Ruyterschool, is door de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap (O K en 
W) aangewezen als lid van de commissie voor de toelatings
examens der Rijks HBS te Schiedam 

30 De heren P Bie/, burgemeester van Dieppe 
Desbazeille, ingenieur van 
Rijkswaterstaat aldaar, en R 
Thoumyre, vice-consul van 
Nederland aldaar, be/oeken 
Vlaardingen 

Buisjesdag Het eerste gedeel
te van de haringvloot, bestaan
de uit 21 schepen, vaart uit 

31 berste federatieconcert 
in het Hof door Chr Harmo-
nicvereniging Sursum Corda 

De Vlaardingse Zangvogeltjes Met een handdruk verwelkomt koningin Juliana op paleis Soestdijk de delega 
onder Icidins van mei lo ^'^ die de m oranje vaatjes verpakte Komngmnehanng komt brengen (^jum) 

Mulder zingen voor de NCRV-
microloon 

3 160 Personeelsleden van de hrma (> van der Burg & 
Zonen gaan in staking in ver
band met een loonconflict 

4 Watersportleest 'Op 
naar Bnelle' Vlaardingse 
watergeuzen (de watersport
verenigingen Vlaardingen en 
De Bommeer) nemen Den 
Briel in Door de aanstaande 
afsluiting van de Brielse Maas 
IS dit de laatste maal dat een 
grote vloot de haven van Den 
Hl iel kan bereiken Reden om 
tl een groot leest van te 
maken 

De deelnemers aan de Ronde van Nederland passeren 
Vlaardingen Aan de kop van het peloton gaat stadgenoot 
Piet de Vries Grote publieke belangstelling 

Juni 

1 De gemeenteraad besluit tot de bouw van 302 
woningen in de Indische Buurt en 163 woningen (systeem 
Bredero) in de Babberspolder 

Regisseur Willem van der Loos kiest in het Handelsgebouw 
een aantal spelers en speelsters voor de uitvoering van een 
toneelstuk onder auspiciën van de Vlaardingse 
Gemeenschap 

5 De Koninginneharing, 
aangevoerd door de motorlogger VL 61 Jo, schipper J Rog, 
van rederij C van Toor, op paleis Socstdijk aangeboden door 
burgemeester Heusdens, opperrijkskeurmeester W Don, 
schipper J Rog en reder C van Toor 

Wethouder J Buis opent in het Volksgebouw een jubileum-
tentoonstelling van de Arbeiders Jeugd Centrale ter gele
genheid van haar 30-jarig bestaan 

7 Een Frans gezelschap, bestaande uil een aantal 
Franse oflicieren, bezoekt de fabriek van Lever's Zeep 
Maatschappij N V 

8 J van Houwelingen 25 jaar in dienst bij de E N C K 

8 en 10 Leerlingen van de Vlaardingse muziekschool tre
den op in de Harmonie 
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9 Het stakende personeel van de firma C. van der Burg 
& Zonen heeft het werk hervat (zie 3 juni). 

10 Het personeel van B. Sprij's hout- en meubelin
dustrie N.V. maakt per touringcar een uitstapje ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan in oktober a.s. 

12 Het echtpaar C. van der Schee-Bruin 55 jaar 
getrouwd. 

13 J. Hofman 25 jaar in dienst bij stalhouderij C.F. van 
der Knaap. 

15 M. Boerdam 25 jaar in 
dienst bij de wijnimportmaat-
schappij A. Hoogendijk. 

21 J. Dijkshoorn, onderwijzer aan de Ds. J.D. de Stop-
pelaarschool, benoemd tot hoofd van een school in Tuil in 't 
Waal. 

21-22 300 Scholieren worden geëxamineerd op kennis van 
verkeersregels en rijvaardigheid. 

22 De bijzondere strafkamer van de arrondissements
rechtbank te Assen heeft de 28-jarige voortvluchtige 
Vlaardinger D. H. bij verstek veroordeeld tot de doodstraf in 
verband met oorlogsmisdaden in Hoogeveen en omgeving 
tijdens de bezetting. 

24 Ds. H.J. Heida, emeritus-predikant van de 
Gereformeerde kerk, 50 jaar geleden te Leek (Gr.) in het 
predikambt bevestigd. 

25 In de Grote Kerk intrede en bevestiging van ds. W 
Sirag. 

26 F. Buitelaar heeft, bijgestaan door een chemisch 
ingenieur, een middel uitgevonden om gefileerde haring te 
conserveren. 

28 Het tamboers- en pijperskorps De Pijpers concer
teert in het Hof met medewerking van het Bevrijdingskoor, 
het dameskoor Vivezza en het kinderkoor van mevrouw C. 
Verhoeff-Torn. 

29 Eerste paal geslagen voor de bouw van vier 
industriehallen in de Vettenoordse Polder. 

10e Anjerdag. Collecte voor het Prins Bcrnhardfonds. 

Het Chr. gemengd koor 
Prinses Beatrix zingt in 
Harderwijk voor de patiënten 
van het sanatorium Sonnc-
vanck. 

Juli 

De gemeente heeft de N.V. Zaal Harmonie overgenomen. 

3 De eerste groep kinderen uit Almelo, die in het 
kader van de schooljeugduitwisseling Vlaardingen-Almelo 
een week in Vlaardingen vertoeven, ontvangen door het 
gemeentebestuur. 

De heer J.F. Hansen, werkzaam bij de Caltex, door de 
Koningin onderscheiden met de Verzetsster Verre Oosten. 

De Wereldomroep zendt een reportage van de Haringrit te 
Vlaardingen uit. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in Asten 
het carillon, bestemd voor de toren van de Grote Kerk, 
beluisterd. 

4 In aanwezigheid van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, dr. D.J.W. Spitzen, wordt bij Havenbedrijf 

E.P. van der Veen 25 jaar in 
dienst bij de Nederlands-
Indische Handelsbank te 
Rotterdam. 

17 Brand in de vuilnis-
staal op het terrein bij de 
Spoorhaven, vermoedelijk ver
oorzaakt door vuurtje stoken
de jongens. 

Deze vier hallen aan de Industrieweg vormden het begin van de vestiging van 
diverse industrieparken m de periferie van Vlaardingen (2gjuni). 

1 Haringrit. Diverse acti
viteiten en festiviteiten in de 
stad. 's Avonds feestprogram
ma op het Feestterrein en in 
de Harmonie. 
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Vlaardingen-Oost de eerste paal geslagen voor een dwars-
helling 

Aanbesteed de bouw van een badhuis met dienstwoning en 
bergplaats \oor Gemeentewerken aan de Valeriusstraat 

Het 46 klokken tellende, door de firma hysbouts & Lips te 
Asten gegoten, tarillon is op de Markt aangekomen 

J Steenhoek 2S jaar secretaris van de plaatselijke afdeling 
van de Alg Ned Grafische Bond 

Sparwinkcliers maken met hun klanten een bustocht naar 
Brussel 

Brood en banketbakkeri] AJ van der Houwen, PK 
Drossaartstraat 62, bestaat 2S )aar 

12 Op het Feestterrein propaganda-avond van het Ned 
Rode Kruis, afd Vlaardingen, ter gelegenheid van het 10-
lang bestaan 

12-15 Tentoonstelling'Dit is L &. V'in Liefde cn \'redc 

G J van Noort 25 |aar kachelsmid bi) de hrma J A Vogel 

6, 13, 20 en 27 Wieler 
wedstrijden op het Mendels 
sohnplein, georganiseerd dooi 
VR C De Coureur 

6 De gemeenteraad be
sluit tot uitbreiding van het 
stadhuis met een nieuwe vleu-
gel 

Ds WJ H Hubeek, predikant 
van de Remonstrants Gere
formeerde gemeente, geslaagd 
voor het doctoraal examen 
theologie 

Laatste bijeenkomst van het 
plaaiseli|k Niwin comité 

Opgericht speelgroep 'Dt 
Grote Ronde', die zich he 
organiseren van volksdans 
zang-, muziek- en lekespelcui-
sussen ten doel stelt 
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15 Bi)/onderc raadsvergadering in verband met het 
ingekomen bericht van konin
gin Juliana, dat i\\ de uitnodi
ging van het gemeentebestuur 
om het Oraniecanllon in 
gebruik te stellen, heeft aan
vaard en dat i\) op 7 augustus 
a s zal worden vergezeld door 
prins Bernhard 

Opening eerste Vlaardingse 
Post/egelhandel J Oosters, 
Goudsesingel 18 

In Zwembad Spoorhaven 
school- en bedriitszwcmwed-
stnjden 

De windhondcnvereniging 
Rotterdam organiseert in het 
\ L C Sportpark nationale 
w indhondenrennen 

17 Op 79 larige leeftijd 
iiverleden Alewijn Verboon, 

De proefopstelling van het voor Vlaardingen bestemde Oranjecarillon m de oprichter en COmmiSSariS van 
werkplaats van de firma Eijsbouts te Asten Noord Brabant Ter financiering ]sj V ZeCVISseril Mil en 

„ . , van dit carillon (kosten f 65000 ) werd via allerlei acties een bedrag van , , , , , , , , , , 
Buitenavond van de ^ ^„ „^„ ^„„^^^ ̂ ^̂ ĝ ,̂̂  („̂ ^̂ „̂ ĵ,̂ ^̂ ,̂ ^^j^,,^ Haringhandel v h A Verboon 8 

vereniging Liefde en Vrede op 
het Feestterrein onder het motto 'L en V pakt uit' 

10 Opgericht stichting De Zonnebloem voor de vor
ming van de werkende jeugd te Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis 

21 Advertentie 
"H M de Koningin komt Allen een standaardvlag geplaatst 
op uw pand Vlag (1 50 x 1 00) geplaatst compleet voor ƒ 10,-
J de Ligt, Hoogstraat 95 " 

22 Het Vlaardings Comité de viering van 
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Nationale Gedenkdagen belegt een vergadering in het 
Handelsgebouw, waar met de besturen van de buurtvereni
gingen wordt overlegd over de versiering en verlichting van 
de stad voor het koninkli)k bezoek 

26 Verschenen het stedelied 'Vlaardingen bovenal'' 
door Cor Don 

Tien van de twaalf leden van Wandelsportvereniging 
Flardinga hebben de Vierdaagse in Nijmegen met succes 
volbracht 

De in 1941 door de Duitsers in beslag genomen vlag van 
deze wandelsportvereniging is door de recherche opge
spoord en aan de vereniging teruggegeven In de bezettings
jaren heeft de vlag dienst gedaan als tafelkleed bi) het 
hoofdkwartier van de Duitsers in Den Haag Voor de leden 
van Flardinga zal deze vlag een herinnering blijven aan hun 
gefusilleerde sportbroeders 

7 Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan 
Vlaardingen 
Prins Bernhard arriveert om 10 uur m Vlaardingen, legt een 

Sursum Corda behaalt de eerste prijs op het 40e 
Bondsconcours in Katwijk, waaraan 21 verenigingen deel
nemen 

De Vacantiegids verschijnt in een oplaag van 6 000 exem
plaren 

Zwitserse zeilers doen op 
wereldreis Vlaardingen aan 

hun 

28 Op het Feestterrein optre 
den van de arbeiderszangvereni-
ging De Stem des Volks, de 
Edelweiszkapel, Olga Lowina en 
Albert de Booy 

Bach-herdenking in de Grote Kerk 
met medewerking van Gijs de 
Graaf, orgel, en Henk Mast en 
Diny Brassers, viool 

M Duivenhuizen, T Storm en H 
Waardenburg 25 jaar in dienst bij 
de E N C K 

29 Bijeenkomst in de Grote 
Kerk ter gelegenheid van de ont
hulling van het Vissersmonument 
Daarna onthult de weduwe van 
schipper D Penning het monu
ment op het zogenaamde Monumentenplein (later Grote 
Visserijplein) 

Op het Feestterrein eerste openluchtconcert 
Harmoniekorps B PM , o 1 v Piet van Mever 
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Augustus 

2 Op het Verploegh Chasseplein onthulling van het 
oorlogsmonument 1940-1945 door mejuffrouw Elen, doch
ter van een der gevallenen in de Tweede Wereldoorlog Het 

monument is vervaardigd door de 
Haagse beeldhouwer Dirk 
Wolbers 

3 De arbeidersmuziekvereni-
ging Voorwaarts concerteert op de 
tentoonstelling 'Rotterdam Ahoy' 

4 Het personeel van de werf I S 
Figee maakt een uitstapje naar 
Gelderland ter gelegenheid van 
het 300-jarig bestaan van de 
scheepswerf 

5 Opening van de vakantiewe
ken door burgemeester Heusdens 
Oranjttentoonstelling in de geres
taureerde Visbank, ingebruikne
ming van de versierde Maas
boulevard, optreden van de ven-
delzwaaiers van het St Barbara 
gilde uit Oisterwijk en cabaret 

De immer actieve stichting De Vlaardingse Gemeenschap laat het avond op het Feest terre in 
door de musicus Cor Don geschreven en getoonzette stedelied 
Vlaardingen bovenal' uitgeven (26juli) rr, , , , 

Ter gelegenheid van de inwer
kingstelling van het OranjecariUon door koningin Juliana 
ontvangt de schooljeugd een herinneringspenning met aan 
de voorzijde de beeltenis van de koningin en aan de achter

door zijde de toren, versierd met klokkenmotief en hei rand
schrift '7 augustus 1950' 
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krans bi) het oorlogsmonument op het Vcrploegh 
Chasseplein en bezoekt de L N C K , de Sunlight en de N V 
Doggermaatschappij 
Koningin Juliana arriveert om 11 ^0 uur, be/oekt eveneens 
het monument op het Verploegh Chasseplein, legt een krans 
hl) het Vissersmonument en be/ichtigt de Maasboulevard 
's Middag bezoeken koningin en prins de Grote Kerk voor 
de inwerkingstelling van het Oran)ecanllon Tijdens de/e 
plechtigheid draagt Henk Schaar het door Hella Haasse 
voor de/e gelegenheid gemaakte gedicht voor Na afloop 
defile op de Markt 

eervol ontslag verleend aan J R Kramer, commissaris van 
politie 

'Bonte Zomerzotheid' hen gevarieerd programma voor dt 
leugd op het feestterrein, waaronder een verkeerswedstri|d 
en kinderspelen 

Het zinken kwartje en het zinken en nikkelen stuivertje /i)n 
ongeldig geworden 

18 Lampionoptocht door Hof en Oranjepark 

C H Buschmann, voorzitter Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor de Beneden 
Maas en directeur van de 
E N C K , spreekt over de han
del en nijverheid te Vlaar 
dingen op een bijeenkomst 
van vertegenwoordigers van 
handel en industrie, ter gele 
genheid van het bezoek van 
prins Bernhard aan de 
E N C K 

8 Opening van de foto
tentoonstelling 'Vlaardingen 
in andermans ogen' in het 
Handelsgebouw 

19 Nationale wegwedstrijd 'De 
\'laardingen' 

Ronde van 

Poppenkastvoorstelling op het 
I eestterrein door het gezel
schap Jcugdvreugd te Amstcr 
dam 

Sluiting van de vakantieweken 
met optreden op het Feest 
terrein van de Koninklijke 
Militaire Kapel o l v R van 
Ypcren en de Drumband 

20 In de Holierhoekse 
polder wordt een zwarte ooie-

Croepje uit de maskeradeoptocht waarmee dejeugdvakantieweek wordt geo vaar waargenomen 
J van der Lugt 25 jaar pend (12 augustus) 10 

in dienst bij de gemeentelijke plantsoenendienst 

12 Opening van de jeugdvakantievveek met een maske
radeoptocht 

14 Stadhuismars voor de jeugd ter gelegenheid van het 
^OO-jang bestaan van het stadhuis De deelnemers krijgen 
na afloop een herinneringsmedaille met een afbeelding van 
het stadhuis 

\^ De Vlaardingse padvinderij geeft een kampeerde-
monstratie op een terrein nabij de Van Linden van den 
Heuvellweg 

Watervreugd voor de jeugd in de Vlaardingse Vaart 

16 BIJ Koninklijk Besluit met ingang van 1 december 

22 Herdenking van het 2S-jarig jubileum (op l'̂  juli) 
van A Hoogerwerf L/n , werkzaam op het kantoor van nota
ris H P Dolk 

2^ De bisschop van Haarlem heeft kapelaan A A de Bot 
te Rotterdam benoemd tot kapelaan te Vlaardingen met de 
opdracht een nieuwe parochie te stichten (bouwpastoor St 
Wilhbrorduskerk) 

24 WF Vogler, schipper op een der motorvrachtboten 
van de N V Senior (dir 1 van IJpercn), 25 jaar in dienst bij 
dit bedrijf 

28 Het echtpaar A de Wit-Overveld 55 jaar getrouwd 

29 Eerste paal geslagen voor de bouw van het koelhuis 
'De Ijsvogel' aan de Koningin Wilhelminahaven 
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30 Ad)udant N A van Dnmmelen van de Rijkspolitie 
te water neemt na een 40-)arige diensttijd afscheid wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leefti)d 

De Dr H Bavinckschool van de Vereniging voor 
Gereformeerd schoolonderwijs aan de Burg Pruissingel 
officieel in gebruik genomen 

5 De organist Dirk Jans? Zwart uit Delft geeft een 
concert op het orgel \an de Grote Kerk ten bate van de 
wederopbouw van de Ned Hervormde kerk te Willemstad 

6 Verschenen de gemeenteli)ke uitgave 'Vlaardingen 
op en over de scheidingslijn', een boekwerkje over de uit
breidingsplannen van Vlaardingen 

September 

1 MA Voorbach, opzichter bij het gemeentelijk 
Woningbedrijf, 25 jaar in gemeentedienst 

2 Proefvaart van de VL 
85 Btrtina van de Visserij 
Maatschappij Vlaardingen, 
die in december 1949 zwaar 
beschadigd raakte na een aan 
\aring met het troepentrans-
portschip Kota Inten op de 
Nieuwe Waterweg Bij de repa
ratie IS de stoommachine ver
vangen door motoren 

8 Ir J J Boersma 25 jaar directeur van de Albatros 
Superfosfaatfabrieken N V te Pernis 

Gevestigd mej B G van Waning, heilgymnaste masseuse, 
Pr Bernhardlaan 11 

In de Visbank tentoonstelling 
van de aquariumvereniging 
Ons Natuurgenot ter gelegen
heid van het 25 jang bestaan 

s t r aks ia het winter dan moet V gereed '/.tin met Uw 
breiwerk Nög hebben wu voorraad van alle bekende 
merken wol te^en betrekkeluk lage prijzen In de nieuw 
ste kleuren 2945 178 

Reclame voor de breiwol var] Dulfer (NVC i september) 

Wethouder H K van Minnen 
draagt de Prinses Wilhelmina-
school aan de Floreslaan - een 
van de vier Finse scholen -
over aan het bestuur van de 
Vereniging voor bijzonder 
Chr schoolonderwijs In deze school zullen ook hervormde 
kerkdiensten worden gehouden 

4 De nieuwe R K Don Boscoschool aan de Curagao-
laan in gebruik genomen De St Jozefschool, Maassluisse-
di)k 84, IS overgeplaatst naar deze school (hoofd PL 
Eibers) 
De ULO-afdeling van de St WiIIibrordusschooI, Boslaan 
32, verhuist naar Maassluissedijk 84 (hoofd Aug A 
Boudens) 
De lagere St WiIIibrordusschooI blijft aan de Boslaan 
(hoofd PJ Halkes). 

„ D U L F E R I I 

HOOGSTRAAT 210—212 

Burgemeester en Wethouders 
hebben een schrijven ontvan
gen van de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten
schap met een afschrift van het 
Koninklijk Besluit tot goed
keuring van de oprichting en 
instandhouding van een cursus 
voor voorbereidend middel
baar technisch onderwijs 
onder beheer van de vereni
ging De Ambachtsschool 

11 De 30 000ste persoon 
is het rontgenapparaat van de 
stichting Tuberova gepasseerd 

14 Het Shell-mannen-
koor geeft ter gelegenheid van 
zijn 12'/2-jarig bestaan een con
cert in de Grote Kerk, met 

medewerking van het Shell-dameskoor en twee solisten 

15 Het onlangs opgerichte comité voor volksontwikke
ling, samengesteld uit de besturen van de plaatselijke aide 
lingen van het Humanistisch Verbond, het Instituut voor 
arbeidersonrwikkeling en de Nederlandse vereniging tot 
afschaffing van alcoholhoudende dranken, organiseert een 
avond in Excelsior, waar de voordrachtskunstenaar Nel 
Oosthout optreedt met 'Don Quichotte verbannen' 

De zwavelzuurfabriek van de 
Kunstmestfabnek bestaat 25 jaar 

Eerste Ned Coop 
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Op deze prachtige zomerdag (y augustus) brengen koningin Juliana en prins 
Bernhard een officieel bezoek aan Vlaardingen De foto s geven de vele hoog 
tepunten van die dag weer 

1 Prins Bernhard legt een krans bij het op 2 augustus 1950 onthulde oorlogs 
monument op het Verploegh Chasséplein 

2 Aankomst van koningin Juliana op het Grote Visserijplein ondereen erepo 
rt van hanngtonnen 

} Kransleggmg door de koningin bij het op 29 juli 1950 onthulde 
Vissersmonument Leden van de Rijkspolitie te water salueren vanaf het dak 
van hun gebouw op de hoek Grote Visserijplein/Oosthavenkade 

4 De koningin onderhoudt zich na de kransleggmg enige tijd met enkele vis 
sersweduwen waaronder mevrouw Plokker Sluimer (recht vóór de koningin) 

5 In gezelschap van burgemeester Heusdens en andere hoogwaardigheidsbe 
kleders maakt koningin Juliana een wandeling over de feestelijk met vlaggen 
versierde splinternieuwe Maasboulevard die de burgemeester op 5 augustus 
heeft geopend 

6 Het koninklijk paar verlaat de toren van de Grote Kerk nadat de koningin 
met een druk op de knop het Oranjecarillon m werking heeft gesteld 

7 Met een diepe buiging neemt burgemeester Heusdens afscheid van hel 
koninklijk paar 

-^J^\ V. ^ 
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Het nieuwe huis-aan-huis blad Groot Vlaardingen ver- schenen hel boek'Lest best'van de sehri|ver Jaap Kolkman, 
schilnt in een oplage van 12.000 exemplaren. onder het pseudoniem Fenand van den Oever 

15-16 Floraliatentoonstelling in de Harmonie, georgani
seerd door de Volksbond tegen drankmisbruik. 

16 Korl"balclub Orante Nassau 1 kampioen in de 1ste 
klasse noord \an de (̂ ĥr. Korfbal Bond. 

18 De atdeling Vlaardingen van de Ned. Chr. Gralische 
Bond bestaat 30 |aar 

19 Burgemeester Heusdens vertrekt voor een reis naar 
Amerika. 

25 W.H. Verbrugge 25 jaar als straatmaker in dienst bij 
Gemeentewerken. 

27 Wethouder H.K \an Minnen opent de laatste van de 
vier nieuwe Finse scholen aan de Curai^aolaan, de Hugo de 
Grootschool. 

Bi| het Chr. Vcrlagshaus in Stuttgart is in het Duits ver-

A.A. Smits 40 jaar in dienst bij 's Ri|ks Belastingen. 

De Band Nederland-Indonesie, afd. Vlaardingen, houdt een 
contactavond in Liefde en Vrede. 

28 Op 62-)arige leeftijd overleden F.C. Weiland, schil
der. 

29 J. Kolenberg, fitter 1ste klasse bi| het G.E.B., neemt 
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 

leelti)d. 

A.A. van de Wateren behaalt in een lotowedstrijd, uitgaan
de van Diergaarde Bli)dorp te Rotterdam, de eerste pri|s 
voor de beste ni)lpaardenfoto. 

7 Het hoogste punt bereikt van hel op de hoek Brede 
Havenstraat-Hoogstraat in aanbouw zijnde pand van de 
firma H. Hofstee, warenhuis Kola. 

20 Afscheidspreek van ds. 
M. van de Ketterij, predikant 
bij de Gerelormeerde gemeen
te, bi) /.ijn vertrek naar 
Alblasserdam. 

Advertentie: 
"Voor in Vlaardingen werk/a-
me ontheemden, man en 
vrouw op leeftijd, wordt huis
vesting gezocht Wie kan deze 
mensen helpen aan pension ot 
inwoning?" 

W. Korpershock schaakkam-
pioen van Vlaardingen. 

30 De Vlaamse ontdek
kingsreiziger Lode van Gent 
vertoont in Excelsior de door 
hem gemaakte film 'Naar het 
hart van Afrika' voor het 
Instituut voor arbeidersont-
wikkeling. 

Oktober 

De Vlaardingse 
De Prinses Wilhelminaschool aan de Floreslaan was één van de vier houten 1 J. van Balderen, 

Mixed zogenaamde Finse scholen, die in Tc)$o in gebruik werden genomen (2 septem waterklerk bil de E N C K 25 
ber) 

Hockeyclub Pollux start op 
een nieuw terrein aan de Kethelweg. 

22 Klaverjasclub opgericht door de leden van voetbal
vereniging Vlaardingen. 

23 Vlaardingse Rode Kruishelpsters en -helpers nemen 
deel aan een militaire oelening in Rockanjc 

jaar in dienst bi) dit bedrijf 

Th. Bijl 25 jaar onderwijzer aan scholen van de Vereniging 
voor bijzonder Chr. schoolonderwijs 

3 In cale Mes herdenkt de Vlaardingse Vrijwillige 
Brandweervereniging Door Oefening Vaardig haar 20-jarig 
bestaan. 
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Aan het Delftseveer geopend de 'Zeeverkennerskajuit', het 
clublokaal van de Geuzengroep. 

11 Het gemeentelijk bureau voor huisvesting zal gaan 
ressorteren onder wethouder J. Buis in plaats van onder de 
burgemeester, 

12 Het CHU-raadslid J. Bot legt zijn functie om 
gezondheidsredenen neer. 

De gemeenteraad besluit tot de bouw van een stadsgehoor
zaal aan de Schiedamseweg. Voor de exploitatie zal de 
Stichting Stadsgehoorzaal Vlaardingen in het leven worden 
geroepen. 

De Vereniging van ex-politieke 
gevangenen in de bezettingstijd 
viert haar eerste lustrum in de 
Harmonie. 

14 De Prof. dr. J.H. Gun-
ningschool voor v.g.l.o., van de 
Vereniging voor bijzonder Chr. 
schoolonderwijs, opent haar 
deuren in de Koningstraat. 

De Zuid-Hollandse vereniging 
van A.R. gemeente- en provin
ciebestuurders houdt haar jaar
vergadering in het Handels
gebouw. 

15 Bevestiging en intrede 
van ds. D. Nieuwenhuis, predi
kant bij de Gereformeerde 
kerk, art. 31 K.O. 

16 In het Handelsgebouw 
reikt de burgemeester aan 64 
stadgenoten het Oorlogs Herin-
nerings Kruis mei 1940 uit en 
aan 31 stadgenoten, die hun 
dienstplicht in Indonesië ver
vulden, de onderscheiding 
Oorlog en Vrede. 

In de Schuilhoek spreekt ds. 

GRÖOf-VLAARDINGËN 

IIIIEHIh?!.!: 

H.J. de Wijs uit Gouda voor de afdeling Vlaardingen van de 
Geloofsgemeenschap van Christen-antimilitairisten 'Kerk 
en Vrede' over het onderwerp 'Wat kan de kerk doen tegen 
de dreiging van een nieuwe oorlog?' 

17 In de Grote Kerk orgelconcert door ds. Pierre 
Valletton uit Combas (Fr.) ten bate van de restauratie van de 
Eglise Reformee te Reims. 

18 De minister van Binnenlandse Zaken, mr. 
F.G.C.J.M. Teulings, de secretaris-generaal van het ministe
rie van Binnenlandse Zaken, dr. M.J, Prinsen, en de 
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. L.A. 

Kesper, bezoeken Vlaardingen. 
Punten van bespreking zijn de 
stadhuisbouw, de plannen voor 
het nieuwe politiebureau en de 
positie van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor 
de Beneden-Maas. 

Voor hen dia 

TROUWPLANNEN 

SLAAPKAMER 

319' 

TER I N T R O D U C T I E 

' l 1* xo ctn oude beJccfJc o<»oontt z'n ioor-t/e of U i^vrn. 
ols rntn b̂ j i<manj »•* bl*w<:n i.c>m<n U1J'̂ ^̂ W<;A bondoog ooomt 
WJ u Of\Z€ ̂ pwact^tlrtQ mayen, D<raHi>€ moq* fifst Introductie 
dienen ol j onj i^tjiteknart^. dal uij u vriéndetijk nnnWedcn. 

Het Is een d'Sĉ '̂J'» verkeerde (jeM'oonu biJ tJjn r^rste entree 
meer te beloven dan men geven kan. Doorom, qrochte ïexer» 
en lesere»*en In t lnordln^n. zullen M̂ J t*Mr qtmatlqtf zSJn met 
onse M.'oordrn. Mncir dit mogen uij u 2C99cn: V vindt onze krant, 
vkora- u ook in Vluard«ngcn v^oont. kderc w««k. ov ̂ \rtzr^tt^r 
l'Jd»tip m u» lAiir 'n tronr <hij. <l*e de ods-ertevrdtfr JuJrom 
gorondeert. dot Tijn odvertenne hun-flon-nuit v^r«chijntl 

"n i:«int, dï« de Vlaordlngse hulsnvuw ^JroflnpI op de fvoexft* 
houdt van ollrj. wat de w>nl«I«tund van Vlaarttirvjen heeft aan 
te bieden in ithoonmaak- en fn zomertijd, met SmterVlooi- en 
M>ntcrtljd. UJ ovnj>mfng <n zo\tii ondcre a<><Q«nhedcn 1 

ir I» mecrl W>j zullen onze M'ekcliJVie ü-ont tcv</i> ic^c/u-
wcKtf^ig m(Ax.r\l Lexentwaordiq voor Ireter l»d van het <)<jif\. 
Voorzien vtin wat vlolle. ^roug'fc'eien lectuur, voor Vader, 
vwor Mo<der en vf^y de jeurjwn 

t>e ainqtrn v-on de Oog. uit o/i/e Kkjttn n a d hU>ew iv>»; n 
r^nwnilsch kort verhnol, *n ond»rhoi*d#nd twetd feuSIIcton voor 
de kinderen. nutt»j< hui»h>ood<lifli.«- en n>ode-w<nk.«n v-oor Mo«d*r-
d<A'ro*A»'( Fnr<H *̂<*rt5 

Emsttq tullen wf̂  er naar «treven, dot u tHnnen korten tljri het 
,ürooi \^l»iIAJ^^Qcn~ op Vnjdogosond ^owne in u« L'ub vmdt 
Meer «viien wij met b<i*jveA, 

Alleen noij d i f dot oi c^nit medenert:er». Tecnni*ch en redac-
fii'neei. op g^c-na ton hun ervorrnheirt kunnen mitoon voor het 
u«inig«, dot i*1j M#rtx)ven t' t>eloorden. 

f 

Of Uit<4<vcrk van ,Grcr>t ^.lo.iMm.^en'" A 

Kop en 'ter introductie' van de nieuwe huis-aan-huis krant Croot Vlaardingen 
(iS september) 

Zondagsschoolvereniging 'Laat 
de kinderkens tot Mij komen' 
bestaat 65 jaar. 

19 De afdeling Vlaar
dingen van de Alg. Ned. 
Invaliden Bond viert het eerste 
lustrum met het blijspel 'Kitty 
jokt nooit' door toneelclub Het 
Masker van de R.O.V Shell. 

20 Eén van de oude luid-
klokken uit de toren van de 
Grote Kerk, genaamd 'Anna', is 
opgehangen in de toren van de 
Nieuwe Kerk aan de Binnen-
singel, waarvan de klok tijdens 
de Tweede Wereldoorlog door 
de bezetter was weggevoerd. 

23 De Stichting Inter-
locale Woningruilcentrale te 
Utrecht heeft haar werkzaam
heden aangevangen. Inwoners 
die naar elders willen verhui
zen, kunnen zich aanmelden op 
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hel gemeenteli)k ('entraal Bureau voor huisvesting, voor 
Vlaardingen in het Handelsgebouw 

24 Het Bevri|dingskoor geelt ter gelegenheid \an haar 
eerste lustrum een uitvoering in de Harmonie, met mede
werking van het mannenkoor Vlaardingen-Oost, het Toon
kunst Symphonie Orkest, afd Schiedam, Riek Larrewi)n, 
sopraan, en lonny Stolk, pianobegeleiding 

Het Groene Kruis begint met de uitreiking \an vitamine D 
aan zuigelingen tn kleuters tot ^ )aar ter bestrijding van 
Pngclse /lekte 

met bovenwoningen en 44 bedrijfsruimten aan de 
Billitonlaan en tot het aangaan van een geldlening van 
ƒ 1 900 000, ter financiering van de bouw van 140 duplex 
woningen (systeem Bredero) in de Babbcrspolder 

3 Advertentie 
"Een fiets met hulpmotor'' Zorg dan voor een paar warmt 
voeten On/e heren- en dames-BONTlaarsjes zi|n heerlijk 
warm en mooi van snit Nagtegaal op de Waal " 

AJ van Dorp heropent zijn gerestaureerde kunsthandel, 
Hoogstraat 207 

25 Op uitnodiging van 
boekverkoper Aart Pontier 
spreken de auteurs PJ Ris-
seeuw, L Rijnsdorp en Inge 
Lievaart over eigen werk in de 
Harmonie 

De plaatselijke afdeling van 
de vereniging 'De macht van 
het kleine' bestaat 40 jaar 
Deze vereniging stelt zich ten 
doel gelden in te zamelen voor 
het werk van de Chr 
Vereniging voor verpleging 

Advertentie 
"Heden werd door een wrede 
vrouwenhand uit ons midden 
weggerukt de alombekende 
DRIliS Vrijgezellcnvereni-
ging 't Blauwtje " 

4 VARA feestavond in 
de Harmonie ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de 
omroepvereniging 

5 Vlaardingse Limbur
gers en Brabanders, verenigd 

van lijders aan vallende ziekte Middenvoor de heer Ph Jordaans in igso 2Sjaar dirigent van de arbeiders in de t l ub 'Libra', vieren St 
te Heemstede muziekvereniging Voorwaarts die hier staat opgesteld in de tuin van het Huber tusdaa 

Volksgebouw aan de Schiedamseweg (6 november) 

27 Populair operaconcert ten bate van de stichting 
Tuberova in de Harmonie Dr F de Stoppelaar vertelt na 
afloop een en ander over de resultaten van het onderzoek, 
waaraan werd deelgenomen door circa 38 000 personen 
Hierbij zijn 20 ernstige en 40 minder ernstige gevallen van 
tuberculose opgespoord Circa 10 000 personen werden 
gevaccineerd 

28 De gerestaureerde Van der Schaarschool in de 
Wilhelminastraat heropend 

November 

2 De uitbreiding van de Prinses Julianaschool (1 o en 
vg 1 o ) in de Stationsstraat in gebruik genomen 

De gemeenteraad besluit tot de bouw van 22 winkelpanden 

6 Het echtpaar C Dijkshoorn van Dorp SS jaar 
getrouwd 

Ph Jordaans 25 jaar dirigent van de arbeidersmu/iekvere-
niging Voorwaarts 

Op 62 jarige leeftijd overleden A Vermeer, eigenaar van de 
Vlaardingse glas- en verfhandel 

8 M Kroos, D Hofman en A Smit respectievelijk 40, 
25 en 25 jaar in dienst bij scheepswerf A de Jong N V 

10 
jaar 

B Sprij's hout- en meubelindustrie N V bestaat 25 

De Chr Oratoriumvereniging Gloria in bxcelsis Deo uit 
Vlaardingen en de Chr Oratoriumvereniging Halleluja uit 
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Rotterdam werken mee aan een Bach-herdenking in de 
Koninginnekerk in Rotterdam. 

Wandelsportvereniging Neerlandia ontbonden. 

Geopend Hoek's maatkleermakerij in de Eendrachtstraat, 
hoek Willem Beukelsznstraat. 

13 C.M. van Wijngaarden uit Zuiphen benoemd tot 
directeur van de nieuwe vestiging van de Rotterdamsche 
Bank N.V. te Vlaardingen. 

Het carillon van de Grote Kerk zal, voorlopig voor de tijd 
van één jaar, op woensdagoch
tend van 11-12 uur en op zater
dagmiddag van 3-4 uur wor
den bespeeld door C. Don uit 
Schiedam. 

15 Geopend de nieuwe 
vestiging van de Rotterdam
sche Bank N.V. aan de West
havenplaats. 

De burgemeester dringt bij de 
bevolking aan op beperking 
van het elektriciteitsverbruik. 

15-18 In de Harmonie ten
toonstelling van inlandse en 
exotische vogels, georgani
seerd door de afdeling Vlaar
dingen van de Ned. Bond van 
vogelliefhebbers. 

16 Proefvaart van de 
motorlogger VL 30 Janny van de Visserij Maatschappij 
Irene. 

18 Oranje Nassau I gepromoveerd naar de hoogste afde
ling van de Chr. Korfbal Bond. 

Afscheidsreceptie van commissaris van politie J.R. Kramer, 
die op 1 december a.s. de dienst verlaat wegens pensione
ring. 

De padvinders van de Prins Mauritsgroep III, N.P.V., afd. 

Vlaardingen, openen hun nieuwe troephuis in de 2de 
Maasbosstraat. 

20 Overleden op 71-jarige leeftijd, L. van IJperen, huis-
en kunstschilder. 

Door de vier plaatselijke postduivenverenigingen opgericht 
de 'Vlaardingse concourscommissie'. 

22 Intocht van Sint-Nicolaas. 

De afdeling Vlaardingen van het Centraal genootschap voor 
kinderherstellingsoorden en gezondheidskolonies bestaat 

40 jaar. 

De R.K. gemengde toneelvere
niging Vondel vertoont in de 
Harmonie 'Zuster Annun-
ciata' voor de R.K. Vrouwen
beweging. 

23 J. van der Pols 25 jaar 
in dienst bij het Entrepot te 
Pernis van de Standard Ame
rikaanse Petroleum Compag
nie N.V 

24 De firma Altink in 
luxe en huishoudelijke artike
len in de Hoogstraat bestaat 
50 jaar. 

25 Geopend horlogerie 
'Het Uurwerk' van A. Vons, 
Hoogstraat 14a. 

26 A.H. van Mastrigt 25 jaar in dienst bij het Entrepot 
te Pernis van de Standard Amerikaanse Petroleum 
Compagnie N.V. 

27 Bij de Romi Margarinefabrieken is met behulp van 
een 40 m hoge drijvende bok een 10 ton wegende nieuwe 
desodorisatieketel geplaatst. 

29 De heren H. Tilanus, voorzitter van de C.H.U., M.A. 
Reinalda, Commissaris van de Koningin in de provincie 
Utrecht, en C. Laurent, legeraalmoezenier, spreken op een 

De vestiging van de Rotterdamsche Bank aan de Westhavenplaats 40-43. 
Volgens ontwerp van ir E.H. Kraaijvanger c.i. en H M. Kraaijvanger, architect, 
gebouwd m de late Delftse-School stijl, met een onderpui van kunst-graniet, 
waarboven de gemeentewapens van Rotterdam en Vlaardingen (75 november). 
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propagandavergadering van het Nationaal Instituut 'Steun 
Wettig Gc7ag' in de Harmonie 

Geopend de nieuwe melk- en /uivclwinkel van C 
Vreugdenhil & Zonen in de Begoniastraat, hoek 
Goudsesingel 

^0 Modeacademie De Leeuw van Rees, Dennestraat 3, 
bestaat 70 laar 

Zuster N de Goederen 40 jaar werkzaam in de ziekenver
pleging, waarvan 15 jaar in dienst van de Maatschappij 
Ziekenfonds alhier 

4 G van der Schee, 60 jaar in dienst bij de firma C van 
Toor Hzn , onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

FC Donkers (AR) bedankt voor het raadslidmaatschap 
wegens vertrek uit de gemeente Zijn plaats zal worden 
ingenomen door C Brouwer 

Het echtpaar E Nouwt-van der Krans 55 jaar getrouwd. 

8 Mej J Figee, 50 jaar werkzaam voor de zondags
schoolvereniging 'Laat de kinderkens tol Mij komen', 
onderscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan 
de Orde van Oranjc-Nassau 

Beiaardier Kamiel Lefevere uit New York brengt een bezoek 
aan het Oranjecarillon 

18 Kerstuitvoering door de koren Ons Clubje, Ons 
Meisjeskoor en Viva Meiodia, o 1 v Jo Mulder, georganise 
rd door de Volksbond tegen drankmisbruik 

20 Bij Koninklijk Besluit benoemd tot commissaris van 
politie, de heer K van der Ham 

Aanbesteed de bouw van een kerkgebouw van de 
Gereformeerde kerk op de hoek Kethelweg-Van Linden van 
den Heuvellsingel 

In de Schuilhoek dr Zamenhof-herdenking door de afd 

December 

1 De gemeentebegroting 19^1 goedgekeurd door de 
gemeenteraad 

Scheepswerf 's Lands Wel
varen bestaat 300 jaar en reeds 
7^ jaar is de huidige naam 
'Figee' hieraan verbonden 

In de Harmonie lustrumfeest 
van de acrobaiengroep 'De 
Etona's' o 1 v J van Genderen 

10 Ds 1 h üostenbrug, Ned Hervormd predikant, 
houdt een afscheidspreek m de Grote Kerk in verband met 
zijn vertrek naar Bussum 

11 De Bataafse Petro
leum MIJ voert onderhande
lingen met hel gemeentebe
stuur over de aankoop van een 
stuk grond nabij station 
Vlaardingen-Oost in verband 
met plannen tot stichting van 
een sportpark 

12 Opgericht de perso
neelsvereniging Caltex-Pernis Rijwielhandel W Boer opent 

een tweede winkel aan de 
Hoogstraat 162 voor de ver L r—=••..—i^^s^—ÜÉS^iMMawi^^fe^ il 13 Adjudant der gemeen-
koop van huishoudelijke appa- De melk en zwvetwmkel van C Vreugdenhil ai Zonen in de Begoniastraat t epol l t ie J Lucassen in ver-

raten hoek Goudsesingel (2g november) 

Scheepswerf en Machinefabriek A de Jong NV heeft 
opdracht ontvangen om voor Zuid-Airikaanse rekening een 
motorschip te verbouwen en in te richten als kreettverwer-
kingsvaartuig 

band met zijn afscheid wegens 
pensionering onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

1̂  Op 78-jarige leeftijd overleden A van Santen, eige
naar van het timmer- en metselbedrijf. Waalstraat 21 
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Vlaardingen van de Bond van Arbciders-Esperantisten. 

21 Bij de gemeentekwekerij aan de Hofsingel verkoop 
van ganzen, eenden en kalkoenen. 

De heren J. Lucassen, adjudant van politie, P. van Splunter, 
hoofdagent buitendienst, en A. de Boorder, hoofdagent eco
nomische dienst, nemen in zaal Concordia afscheid wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Dr. F. de Stoppelaar beëdigd als C.H.U.-raadslid. 

22 Heropening KI. Buisman's Woninginrichting, 
Eendrachtstraat 48 (voorheen 2de Van Leyden Gaelstraat 
53). 

Schildersbedrijf F.C. Weiland, Emmastraat 147, neemt een 
autospuitinrichting in gebruik. 

23 Inwijding R.K. nood
kerk aan de Cura(;aolaan door 
R. Reijen, deken van 
Schiedam. 

23-30 Expositie van schilde
rijen van de Vlaardingse 
Kunstkring in de Visbank. 

25 Stadsbeiaardier Cor 
Don bespeelt van 12-13 uur 
het carillon. 

27-29 Schoolschaaktoernooi 
voor leerlingen van de Vlaar
dingse scholen, georganiseerd 
door Schaakvereniging H.V.O. 
Winnaar wordt Groen van 
Prinsterer Lyceum L 

30 F. Weiland, directeur 
van de Nieuwe Matex N.V, 
neemt afscheid wegens zijn 
pensionering. 

Joh. Vermeulen neemt af
scheid van de Sociale Raad in 
verband met zijn pensionering 
en wordt onderscheiden met 
de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

In het afgelopen jaar keerden 309 militairen in Vlaardingen 
terug uit Ned. Oost-Indie, gebeurden 365 verkeersongeval
len en werden 137 processen-verbaal opgemaakt door de 
politie. 
Er werden 2.850 woonvergunningen verleend en er kwamen 
1.120 woningen gereed. Het aantal urgente en prioriteitsge-
vallen bedraagt circa 860. 
De Vlaardingse havens werden aangedaan door 1.940 zee

schepen en 12.695 binnen
schepen. 

Velijn mooie 
kerstgeschenken 

\v\\ 
v.v̂  '̂ ^ Kofa-Hofstee 

wensi U een 

Gelukkig Kersifeesi 
In dfse ^apinnen tijd i« dit KerstfeAnt I9fi0 ^en w»re 
oa8« • \llfti ia even d'itir mair wij Mtnllea U in sUikt 
dit Kerdifeeiit mot n ii 11 ge f^eHoLeoken tef^eo lag« 

prfjxftn op tuiMtereu 

0«erh«md«n, N»loi»kou»«n, 
finVu kU ireD, vnst boord, 
1» HII^ mftteo f 6 . 7 5 

4H1 eoo 
n a'l« modeliii'eti 4 7 . 7 5 

Fatoll|stJes, { Fl«>)«s Parfum, 
plaMtio, div V! 2 5 cl. I im S^ir do Pan-, 2 9 cl. 

Ballpoint», Buld«IUsJ«, 
dsv. ktf̂ urnn uog M'eeds , vn frin ruitds-sin, met 
«eu euorme üaubied ug, lederen biea af/ecet, 

59 c l . ff 2.95 

Een greep uti ome KERSTCOLLBCTIE 

K«rfttboamlf«ari«n, ' Lamttttaftllngvrst 
8U in pak 4 9 cl. löOrm tauK. " voor 5 0 ct. 

K«riU«f«l lakcns, Kdr^tlopers, 
l'jrixlt.ü, 3 5 cl. vrn ijk k»-reTPftp'er.19ct. 

Warenhuis Kofa-Hofstee adverteert met nuttige {kerstgeschenken tegen lage 
prijzen (NVC 22 december) 
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