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Januari 

1 Aantal inwoners 48.187. 

Gevestigd als huisarts L. van der Molen, Schiedamseweg 
108. 

Bij besluit van de burgemeester bevorderd tot inspecteur 
van politie in de rang van ambtenaar 2e klasse de heer 
A.H.A. Poot, voorheen werkzaam in dezelfde functie als 
ambtenaar 3e klasse. 

H.P. Kuipers, onderwijzer aan de Hugo de Grootschool, 
40 jaar werkzaam in het onderwijs. 

2 In de raadszaal van het stadhuis nieuwjaarsreceptie 
van burgemeester J. Heusdens. 

In de afslagzaal van het Handelsgebouw installatie van K. 
van der Ham als commissaris van politie door burge
meester Heusdens. 

J.W.F. Dorleyn treedt aan als hoofdinspecteur van politie. 

3 Opening van de Prins Bemhardschool, openbare 
school voor voortgezet lager onderwijs aan het 
Westnieuwland, door mevrouw Wüppermann, de echtge
note van het nieuwe schoolhoofd. Tot voor kort was in dit 
schoolgebouw de Hugo de Grootschool gevestigd, die in 
1950 verhuisde naar de Cura^aolaan. 

6-7 Tumfestijn bij RK WIK met gasten uit Eindhoven 
en Delft. 

12 Bij Koninklijk Besluit is voor het tijdvak I januari 
1951 t/m 31 december 1954 benoemd tot plaatsvervan
gend buitengewoon lid van de Raad voor de Scheepvaart 
J. Drop, oud-kapitein zeevisserij. 

Tijdens de repetitie van de R.K. toneelvereniging Vondel 
in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan 
overlijdt de 49-jarige Wim v.d. Boogert. Bijna 30 jaar was 
hij lid van Vondel. Hij zou dit jaar bovendien zijn zilveren 
jubileum vieren als lid van het R.K. collectantencollege 
St. Hilarius. 

In de bovenzaal van het Handelsgebouw herdenkingsbij
eenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
middelbare handelsavondschool Kennis is Macht. 

13 Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het 
onderwijs neemt A.J. Bastiaanse, onderwijzer aan de Don 
Boscoschool, afscheid. In zijn plaats wordt F. 
Timmermans benoemd. 

15 In verband met uitbreidingsplannen heeft de direc
tie van de N.V De Nieuwe Matex per 1 februari de huur 
opgezegd van het terrein, waarop reeds jarenlang scheeps
werf De Nieuwe Maas is gevestigd. De scheepswerf heeft 
hierdoor het personeel, bestaande uit circa 90 man, ontslag 
moeten aanzeggen. 

Op een feestavond van de afdeling Vlaardingen van de 
Ned. Chr. Bond van overheidspersoneel ontvangen twaalf 
leden het gouden CNV-insigne voor hun 25-jarig lidmaat
schap van de bond. 

16 Woninginrichting firma A. Groeneveld Azn. 
bestaat 55 jaar. 

17 Het college van kerkvoogden en notabelen der 
Ned. Hervormde gemeente neemt afscheid van zijn bijna 
80-jarige voorzitter J. Hartman. 

19 Na drie jaar behelpen in noodwinkels opent 
Kofa/Hofstee een nieuw modern warenhuis aan de 
Hoogstraat. 

Warenhuis Kofa/Hofstee na dne jaar eindelijk weer terug op de 
vertrouwde plek (19 januari) (CSV) 

21 In het R.K. Verenigingsgebouw receptie van P.J. 
Suijker ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als lid 
van het R.K. zangkoor St. Cecilia. 

23 De plaatselijke afdeling van Het Groene Kruis 
organiseert een propagandatllmavond in zaal Excelsior. 
Wegens de grote belangstelling wordt het programma her
haald op 26 januari. 

24 Opgericht de plaatselijke afdeling van de Ned. 
Vereniging tot bescherming van dieren. 
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25 In de Harmonie concert door het Vlaardings 
Symphonic Orkest onder leiding van Piet van Mever. 

26 J.J.P. de Witte, beheerder van het huizenbureau en 
assurantiekantoor C. de Witte en Co., beëdigd als make
laar in onroerende goederen. 

27 Het echtpaar L.C. Webers-van Brugge 65 jaar 
getrouwd. 

De nieuwe brandweergarage aan de Hoflaan in gebruik 
genomen. Met gillende sirenes trekt een stoet van materi
eel van brandweer, verkeerspolitie en ambulancedienst 
van de garage aan de Boslaan naar de nieuwe garage. Dit 
is het eerste permanente gemeentegebouw dat na de oor
log is ontworpen en gebouwd door Vlaardingers. 

De nieuwe brandweerkazerne aan de Hoflaan (27 januari) (CSV) 

30 De Vereniging voor Ziekenverpleging neemt het 
nieuwgebouwde kraampaviljoen Prinses Marijke aan de 
Hofsingel in gebruik. 

31 J.W. van Hoorn met lof geslaagd voor het inge
nieursexamen Nederlandse landbouw aan de Landbouw
hogeschool te Wageningen. 

Februari 

1 Beëdiging en installatie van het nieuwbenoemde 
raadslid P. Hoogerwerf. 

De gemeenteraad besluit tot de aanschaf van een nieuwe 
'autospuit van groot vermogen' voor de brandweer. 

Personeelsvereniging Sunlight bestaat 25 jaar. 

3 Commandant E. Thykjaer, de nieuwe leider van het 
Leger des Heils in Nederland, bezoekt het Vlaardingse 
korps. 

De padvindsters van de Vioolgroep nemen hun troephuis 
De Uithoek, achter in de wei aan de Geraniumstraat, in 
gebruik. 

4 In het Volksgebouw receptie van de arbeiderszang
vereniging De Stem des Volks ter gelegenheid van het 45-
jarig bestaan. 

6 De Vereniging tot verbetering van de volkshuis
vesting Patrimoniums Woningen bestaat 40 jaar. Ter gele
genheid van dit feit wordt een gedenkboek uitgegeven. 

In Excelsior receptie en feestavond van de Vlaardingse 
slagersvereniging ter gelegenheid van het 50-jarig jubi
leum. 

7 De firma Boogaard organiseert in samenwerking 
met het G.E.B. Rotterdam in de Harmonie een demonstra
tie elektrisch koken. De belangstelling is dermate groot, 
dat er meer demonstraties zullen volgen. 

9 Het personeel van het gemeentelijke Energie- en 
Waterleidingbedrijf heeft ƒ 116,09 bijeengebracht voor het 
Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. 

Door een lasvlam raakt een hoeveelheid olie in de 
Koningin Wilhelminahaven in brand. Een dok, een sleep
boot en een aantal meerpalen vatten vlam. Als een brand
weervoertuig naar de overkant van de haven rijdt, raakt 
het door de dikke, zwarte rook de richting kwijt en rijdt de 
kade af, de laaiende vuurzee in. Hierbij komen vijf brand
weerlieden om. Twee collega's raken gewond. 

10 Opgericht ingevolge een besluit van Z.H. Exc. de 
Bisschop van Haarlem, een parochie voor Vlaardingen-
West. Pastoor A.A. de Bot is de eerste pastoor van deze 
parochie. 

10-17 Bij kunsthandel Van Dorp, Hoogstraat 207, exposi
tie van werk van de op 20 november 1950 overleden 
kunstschilder Laurens van IJperen. 

12 W.G. Lens 25 jaar in dienst bij de gemeentelijke 
Reinigingsdienst. 

Advertentie: 
"Bij prijsvaststelling no. H N 418/55/102 zijn voor het 
Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen met ingang van 7 
februari 1951 de volgende verpleegtarieven vastgesteld: 

Ie klasse ƒ 14,20 
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2e klasse ƒ 9,70 
3e klasse ƒ 6,55 
kinderen / 6,20." 

BULLETIN 
uitgegeven door de 

Vlaardlnon, 1 Fabniari 1951 

V^Htmorgsn brak «r brand uit In 

de Kon. Wllhelminahaven, waar b|j 

laswarfc door e«n vonk de daar 

opsewaalda ollolaag In brand ge

raakte. BU de blusaingswefkzaam-

licdcn Is de chauffeur van een der 

Vlaanl. brandweerauto's door de 

neerslaande rook vertilind en daar-

door van de walkant de branden-

de baven ingereden. VIJt IraMten-

den van deze wagen vonden een 

verschrlkkeiyke dood, terwijl een 

zwaar en één minder omatig werd 

gewond. 

Dé namen van de aiacbtoffers zijn; 

ALBERT HENDRIK MAAT, 2» Jaar, 

wonende Burg. Prulacingel ongeh. 

HERMAN WESTDIJK 23 Jaar, wo

nende Delftseveer, ongebuwd. 

PIETER VAN DELFT, 45 Jaar, «(«-

nende Waalstraat, gehuwd, 1 klqlj^ 

PIETER BATENBURG, 24 laar, «wt.̂  

nende Baauwstraat, ongehuwd. 

MARIE HENDRIKUS KOK, 31 (aar,, 

wonende Wésthavenpl., gehuw^^ 

1 kind. 

Zwaar gewond werd J. P. Baars, 

wonende LUsteriaan en minder ern

stig gewond werd A. Groeneboom, 

wonende R|}kestraat. 

Bulletin van de Nieuwe Vlaardingsche Courant naar aanleiding 
van het ongeluk met de brandv\/eerauto (9 februari) (CSV) 

Begrafenisstoet brandweerslachtoffers (13 februari) (CSV) 

13 Burgemeester Hcusdens reikt 120 militaire onder
scheidingen uit, te weten 112 maal het ereteken voor orde 
en vrede en acht maal het oorlogsherinneringskruis. 

Onder enorme belangstelling vindt de begrafenisplechtig-
heid van de vijf omgekomen brandweerlieden plaats. De 
brandweergarage is ingericht als chapelle ardente, waar de 
nabestaanden en genodigden zich verzamelen. Na de 
plechtigheid in de garage trekt de stoet, gadegeslagen door 
duizenden mensen, naar de begraafplaats, alwaar de 
teraardebestelling plaatsvindt. 

15 In de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan propa-
ganda-avond van de VPRO. 

16 De gemeenteraad besluit tot de bouw van 706 
woningen in de Babberspolder en 302 woningen in de 
Indische buurt. Tot de bouw van de woningen in de 
Indische buurt op de traditionele wijze werd reeds in de 
raadsvergadering van 1 juni 1950 besloten. Dit plan kon 
echter niet worden uitgevoerd. Thans wordt montagebouw 
systeem Simplex toegepast. 

17 Ingebruikstelling van het wagenveer tussen 
Vlaardingen en de Petroleumhavens aan de overzijde van 
de Nieuwe Waterweg. 

22 G.W. van Toor 25 jaar als elektrisch lasser in dienst 
bij machinefabriek W. Houdijk. 

23 In Excelsior lezing van 't Nut, verzorgd door de 
Vereniging Nederlands Fabrikaat. Vertoond worden de 
films 'Van volwaardig fruit tot zuivere vruchtenconser-
ven' en 'Kent uw industrie'. 

24 Adjudant A.H. Wigbold neemt na een bijna 30-jari-
ge loopbaan afscheid van het Vlaardingse politiekorps. 

Maart 

2 Voor de actie 'Hart en Hand' van de Vlaardingse 
Jeugdgemeenschap hebben zich circa 600 jongens en 
meisjes aangemeld. Zij zullen zich gaan bezighouden met 
het vervaardigen van speelgoed voor kinderen in ver
pleeginrichtingen. Diverse Vlaardingse bedrijven stellen 
materiaal en gereedschap ter beschikking. 

De Fabriek van Chemische Producten te Pemis, waar veel 
Vlaardingers werken, bestaat 50 jaar. Ook bedrijfsleider 
Th. Bruggeling viert zijn 50-jarig jubileum. 
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M. Rottier benoemd tot onderwijzer aan de Ericaschool en 
mej. D.M. Schokkenkamp tot onderwijzeres aan de 
Admiraal de Ruyterschool. 

De gemeenteraad besluit tot de aanleg van een weg achter 
de Kortedijk en een tweede brug over de Vaart. 

9-17 In de Visbank herdenkingstentoonstelling van wer
ken van de vorig jaar overleden kunstschilder Frits 
Weiland. 

12 In de Grote Kerk de vijftigste uitvoering van de 
Johannes Passion door het Toonkunstkoor, met medewer
king van leden van mannenzangvereniging Orpheus, 
onder leiding van Arnold Vranken. 

Hef wagemeer Vlaardingen-Pernis officieel in gebruik genomen 
(17 februari) (CSV) 

13 Leerlingen van de Vlaardingse Muziekschool spe
len en zingen in de school aan de Binnensingel voor de 
band- of draadopnemer (wire-recorder). Dit is een metho
de, die ook voor de studerenden zelf van veel nut kan zijn 
en die bewijst dat techniek en kunstbeoefening heel goed 
kunnen samengaan. 

In de jaarvergadering van de afdeling Vlaardingen van de 
VARA spreekt H. van Munster over televisie, met name of 
invoering in Nederland financieel mogelijk is. 

Bij het vergaan van het sleepschip Ulsterduke bij Kaap 
Finisterre (Corcubion, Spanje) zijn drie Vlaardingse run
ners om het leven gekomen, te weten J. Wielaard (20 jaar), 
A. Ligthart (50 jaar) en G. van Veen (28 jaar). 

14 Advertentie: 
"Gevraagd net echtpaar, man voor de ijswagen en vrouw 

voor de standwagcn. Moet reeds als zodanig werkzaam 
zijn geweest. Lunchroom Het Veerplein." 

15 In verband met de slordige toestand van het drie
hoekige stukje gemeentegrond op de hoek van de 
Holyweg en de Wilhelminasingel, dat in de toekomst 
bestemd is voor woningbouw, heeft de gemeenteraad 
besloten hier tijdelijk een zandbak voor de jeugd te laten 
maken met o.a. enkele klimobjecten. 

Na afloop van de raadsvergadering worden films vertoond 
over Vlaardingen, het bezoek van koningin Juliana en 
prins Bemhard en de ingebruikneming van de constella
tion 'Vlaardingen' in 1950. 

A. Bongers 25 jaar in dienst bij rijwielfabriek Benzo. 

17 Het IJswonder opent het nieuwe seizoen. Van 
15.00-15.30 uur gratis ijs. 

19 Vergadering van de Vlaardingse melkhandelaren 
en de melkleverende bedrijven om te komen tot sanering. 
Er wordt een commissie benoemd om een en ander voor te 
bereiden. Het plan omvat de verdeling van de stad in een 
aantal wijken, die elk door één melkhandelaar zal worden 
bediend. 

21 Benoemd tot onderwijzers respectievelijk onder
wijzeres aan de Prinses Wilhelminaschool de heren J. 
Veldheer en H. Ilmer en mej. E.M.P.B. Bolderhey. 

24 Eerste paal geslagen voor winkelcentrum 
Billitonlaan. 

Advertentie: 
"De algemeen bekende kolenschaarste dwingt ons, indien 
voorradig, niet meer dan 1 of 2 hl tegelijk af te leveren. 
Grotere hoeveelheden kunnen beslist niet geleverd wor
den. De Vlaardingse kolenhandelaren." 

T.W. van Dijk 25 jaar in dienst bij N.V. Dorsman en Odé's 
boekhandel en drukkerij. 

In Excelsior propagandafeestavond van de NVV-jeugdbe-
weging Jonge Strijd. 

25 Het echtpaar J. Priem-van der Horst 60 jaar 
getrouwd. 

28 Eerste paal (16 meter) geslagen voor de fundering 
van de Stadsgehoorzaal. 

30 In de Harmonie winterconcert van harmonievereni
ging HVO met medewerking van Toneelgroep HVO. 
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Op de internationale bloemententoonstelling 'De 
Hofstadbloem' in Den Haag heeft de inzending van de 
firma J Vogel een gouden medaille met lof behaald 

Voor de tweede achtereenvolgende maal is de bedrijf
schapswimpel door het Bedrijfschap voor Visserij
producten toegekend aan schipper J Rog van de VL 61 Jo 
van rederij C van Toer Hzn 

April 

1 De slagerij van A van Dorssen, Wilhelminastraat 
71, is overgenomen door A Slingerland 

J van der Heul 25 jaar directeur van het Vlaardingse kan
toor van de Nederlandse Middenstandsbank 

2 Magazijn de Lelie van ir PDJ Fntschy, 
Hoogstraat 163, bestaat 40 jaar Ook winkeljuffrouw/huis-
houdster mej L v d Ende viert haar 40-jarig jubileum 

3 D van 't Oor 40 jaar in dienst bij het gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijf 

5 De gemeenteraad besluit de vloer van de turnzaal 
aan de Cornells Houtmanstraat te vernieuwen In de oude 
vloer is splintervorming ontstaan Voor de schoolkinderen 
die op blote voeten gymnastiekonderwijs volgen, vormt 
dit een gevaar 

Benoemd tot onderwijzer aan de Prins Bemhardschool 
(vglo) P Bedijn 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van grond 
nabij Vlaardingen-Oost aan de Bataatse Petroleum 
Maatschappij ten behoeve van recreatiedoeleinden 

De gemeenteraad besluit tot de oprichting van een 
gemeentelijke Volkskredietbank 

6 De dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel 
heeft tien van zijn beste krachten beschikbaar gesteld om 
les voor blaasinstrumenten te geven aan de Vlaardingse 
Muziekschool Tot nu toe was in Vlaardingen geen offi
ciële opleiding voor blaasinstrumenten 

Advertentie 
"Burgers van Vlaardingen, bezoekt de zaterdagmarkt, "er 
is voor elk wat wils", ver onder de winkelpnjs Voortaan 
tot 4 uur n m Bezoekt speciaal de groenten- en fruitkraam 
met de vlag " 

7 In Excelsior feestavond van voetbalvereniging 
Vlaardingen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 

12 In de brandweerkazerne onthult burgemeester 
Heusdens een gedenksteen ter nagedachtenis aan de vijf 
omgekomen brandweerlieden 

16 De gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken orga
niseert een gemeentelijke papierophaaldienst Zes perso
nen, die al geruime tijd werkloos zijn, gaan huis aan huis 
papier inzamelen en krijgen een inkomen tot 130% van de 
bijstandsuitkering 

17 De Vlaardingse damvereniging VDV organiseert 
jubileumwedstrijden ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan 

Conducteur K Veen 40 jaar in dienst bij de N V 
Nederlandse Spoorwegen 

18 Opening speciaalzaak Vozano (vogels-zaden-
Noordzij) van M P Noordzij, Kuiperstraat 76 

20 Op 63-jarige leeftijd overleden IJ Hoogendijk, fir
mant van de firma A Hoogendijk Jzn en directeur van de 
N V De Doggermaatschappij 

21 CA Schoolmeester 40 jaar in dienst van de firma 
Phs van Ommeren 

In Amicitia feestavond van de Alg Ned Bond van han
dels- en kantoorbedienden en handelsreizigers Mercurius 
Huldiging van C den Baas en H A Verbeek ter gelegen
heid van hun 25-jarig lidmaatschap 

23 Advertentie 
"Gevraagd twee losse knechts tijdens de bevrijdings
feesten voor werkzaamheden bij de vermakelijkheden 
(Veerplein) A K de Jongh, Stationsstraat 53 " 

De Vlaardingse padvindersgroepen vieren Sint Jorisdag 
met een mars door de stad en een kampvuur nabij Plein 
1940 

24 In Excelsior haarmodeshow, georganiseerd door 
kapper H Roodenburg, met medewerking van de mode
huizen Scheffers en Hofman en Royal Orchid Cosmetic 
Works 

26 Jubileumconcert door arbeiderszangveremging De 
Stem des Volks, onder leiding van haar dirigent Jan v d 
Vaart, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan 

27 In Excelsior kinderoperette 'Jantje in Modderstad', 
uitgevoerd door de kleintjes van Jong Leven (6 tot 9 jaar), 
onder leiding van mevrouw C Verhoeff-Tom en begeleid 
door mej Janka Verhoeff, piano 
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Het echtpaar L. Erkelens-van der Windt 55 jaar getrouwd. H. Brussaard 25 jaar in dienst van Brobbel's 
Kolengroothandel. 

30 Vier koninklijke onderscheidingen in Vlaardingen: 
- H. Sparrius, directeur HoUandiafabriek, officier in de 
Orde van Oranje Nassau; 
- Jac. van Toor Hzn., directeur slijterij De Wijnoogst, rid
der in de Orde van Oranje Nassau; 
- A. Hoogerwerf, wmkelchef Van Toor's Oliegoedfabriek, 
eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau; 
- mej. L. v.d. Ende, winkeljuffrouw/ huishoudster familie 
Fritschy, eremedaille in brons. 

J. van Toor Hzn. (30 april) (CSV) 

Koninginnedag, 's Morgens aubade voor het stadhuis met 
bijna 5.000 kinderen, 's middags maken de Jonge Pijpers 
een mars door de stad en 's avonds op het feestterrein 
optreden van het amusementsorkest HVO, gevolgd door 
filmvoorstelhng. 

Mei 

1 Feestelijke opening van de nieuwe motor- en rij
wielzaak, annex autostalling van de gebroeders Zuidgeest 
aan de Kethelweg 54. 

2 De gebruikers van de gemeentelijke tennisbanen 
aan de Van Linden van den Heuvellweg hebben de 
gemeente een elektrische klok aangeboden ter plaatsing in 
het bij de banen behorende kleedgebouwtje. 

Opening van een consumptietent bij Oosterlee's botenhuis 
aan de Trekkade. 

3 In de Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat 
draagt pastoor H. Theissen, met assistentie van de kape
laans H. Beek en J. Koomen, respectievelijk als diaken en 
sub-diaken, de Solemnele H. Mis op. Deze plechtigheid 
wordt opgeluisterd met militair eerbetoon en is opgedra
gen uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van de 
militairen uit Indonesië en voor de zielerust van degenen 
die het leven lieten. 

4 P. Rodenburg 25 jaar in dienst van de Vlaardingse 
Melk Centrale, voorheen melkfabriek Emous. 

Herdenking der gevallenen. Stille omgang via de 
Algemene Begraafplaats naar het oorlogsmonument op 
het Verploegh Chasséplein, waar een korte plechtigheid 
wordt gehouden. Herdenkingsdiensten in de Grote Kerk, 
de Bethelkerk en de R.K. kerk. 

5 Nationale feestdag. Wielerronde (route Hofsingel-
Julianasingel-Schiedamsedijk-Hoflaan), georganiseerd 
door De Coureur en de Vlaardingse Middenstands-
centrale, onder auspiciën van het Comité voor de viering 
van nationale gedenkdagen, 's Avonds op het feestterrein 

De nieuwe motor- en njwielzaak van Gebr J en F. Zuidgeest aan 
de Kethelweg. Op de foto links Joop en rechts Fop (1 mei) 
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muzikale show door het radiogczelschap De 
Bietenbouwers, onder leiding van Boer Biet (Ger de 
Roos) 

In de kleuterschool in het Westnieuwland poppenkast-
voorstelling De opbrengst is bestemd voor het spaar
fonds, waaruit de tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen 
worden betaald 

7 Ir A Hoogendijk Jzn benoemd tot directeur van 
de Doggermaatschappij 

8 In de Harmonie feestelijke bijeenkomst ter gele
genheid van het 40-jarig bestaan van de Coop Boeren
leenbank en het 25-jarig bestaan van de spaarbank 

Opgericht de korfbalvereniging Vlaardingen, als onder
afdeling van de gelijknamige voetbalvereniging 

12 Het Luxortheater organiseert een filmvoorstelling 
op het teestterrein, waarbij de grote Nederlandse speeldo-
cumentaire van Max de Haas over het L O -L K P-verzet 
wordt vertoond 

14 Op het in Zwijndrecht gehouden muziekconcours 
van de Nederlandse Federatie van Chr Muziekbonden 
behaalt de Chr harmonievereniging Sursum Corda, diri
gent Jan van der Peet, een eerste prijs in de hoogste supe
rieure afdeling 

18 Textielmagazijn firma M van der Schaft en Zn , 
Rijkestraat 9, bestaat 40 jaar 

19 Op een in Rotterdam-Heyplaat gehouden zangers
concours wint het Vlaardingse A Capellakoor onder lei
ding van mevrouw Verhoeff-Tom, een eerste prijs 

Vlaggetjesdag Kransleggmg bij het Vissersmonument 
Hijsen van de bedrijfswimpel op de VL 61 Ook de zeegod 
Neptunus is aanwezig Hij wordt bij Hoek van Holland 
afgehaald door zeeverkenners en over de Nieuwe 
Waterweg geroeid naar de Koningin Wilhelminahaven om 
aan boord van de VL 61 een viertal afhoudertjes (jongelui 
die voor het eerst naar zee gaan) ten doop te houden 

22 De haringvloot vaart uit Aan de kade wuiven de 
achterblijvers de vertrekkenden na Een lange nj autobus
sen trekt naar Hoek van Holland om de vissers uitgeleide 
te doen 

22-23 De Koninklijke Federatie van landelijke rijvereni-
gingen organiseert een estafette te paard uit alle delen van 
het land met als eindpunt Paleis Soestdijk, waar aan de 
koningin een oorkonde wordt aangeboden Leden van de 

Vlaardingse njvereniging Die Flardingha Ruiters nemen 
deel aan deze estafette van de Kapel (halverwege 
Vlaardingen en Schipluiden) tot het centrum van Kethel 
via Emaus, Kortedijk, Hoogstraat, Brede Havenstraat, 
Oude-Havenbrug, Schiedamseweg, Vcrploegh Chasse-
plein, Julianasingel, Plein 1940, Anth Knottenbeltsingel 
en Kethelweg 

26-2 In de Visbank tentoonstelling 'Rivier- en havenge-
zichten' van de Rotterdamse schilder J H van Masten
broek, georganiseerd door de Vlaardingse Gemeenschap 

27 Om 22 00 uur loopt de VL 166 Neeltje, schipper A 
Westerdijk, van rederij C van Toor Hzn , als eerste de 
Vlaardingse haven binnen Hoewel de hanngracc hiermee 
met gewonnen is, levert het de opvarenden een halve liter-
kruik Locomotief-jenever op, geschonken door slijterij 
C F van der Knaap 

28 T van der Linden 50 jaar in dienst bij de firma A 
Hoogendijk Jzn Hij ontvangt de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 

Voor het in Amsterdam gehouden examen voor warenken
nis (kruidenierswaren) slagen de Vlaardingers D de Boer, 
W Suijker, J de Wilt en mej T Wapenaar 

Advertentie van de EVAG ter gelegenheid van het uitvaren 
vissersvloot (22 mei) (CSV) 

van de 

no. 

Kon Wilbei^mahaven NZ 6, Vi.Aruiiigeii 

ij volgen de vloot 
^ 

Wil wtnttn 

gttonéh^ié 

yangi(«ft««n 

Dinsdagmorgan dadelijk na het 
uitvaren van de vloot rgden de 
EVAG toarwagani naar HoaJc 
van Holland-Plar 

Een unieke gelegenheid om üw 
verwanten een hartelijk vaarwel 
toe te woiven 
De wagens zullen vertrekken vanaf 
de Vuhal, 
Kon Wilh haven bg onde Olaa-
fabr en het Visaeremonnment 
PrQs I I . — par pars, te betalen 
aan de ohaufiean 

Diractia 

EVAG -Vlaardingen dk 

atat Een beste vent een aardige kerel' burgei vader terstond 
et, zei Dikken be rg^^^g^eekt L'n ilj|y'11iiiiil̂ ĵ )i had j^^haL ^̂  ƒ lands ̂ e had EjachaL f 
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30 Eerste Hofconcert van dit seizoen door Van Dijk's 
Amusementsorkest. 

31 De nieuwe gemeentelijke badhuizen aan de 
Rotterdamseweg en de Valeriusstraat voor het publiek 
opengesteld. 

Juni 

1-2 Buurtvereniging Wavero (Wagner-, Verhey- en 
Röntgenstraal) organiseert een fancy-fair rond het plant
soen in de Röntgenstraat/Verheystraat. De opbrengst is 
bestemd voor uitstapjes voor de kinderen van de leden. 

3 Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organi
seert postduivenvereniging De Adelaar een jubileum-
vlucht van Orleans in Frankrijk, afstand 479 km. 

Géén Paardenmarki, nu Haringrii 
en toch 

Van Dalen's Peperkoek 
en Hollandse Wafelen 
(ook ZalorcUg v«rlcrljgbaar) 

Smalle Havenstraat 11 - Hoogstraat 1 7 0 
T«la<aon 3235 TeMoon 2310 

Reclame voor de pefDsrkoek en wafels van Van Dalen (NVC 20 
juni) (CSV) 

4 In tegenwoordigheid van de burgemeesters van 
Vlaardingen en Schiedam, mr J. Heusdens en mr. J.W. 
Peek, en verscheidene politie-autoriteiten uit Vlaardingen, 
Schiedam en Maassluis wordt de pistoolschietbaan, gele
gen op het terrein van Vlaardingen-Oost langs de Maas, 
officieel in gebruik genomen. 

In de Erasmusschool een door de Vlaardingse jeugdge-
meenschap georganiseerde tentoonstelling van het speel
goed dat tijdens de actie 'Hart en Hand' is vervaardigd. 
Aan de ongeveer 1.000 werkstukken hebben circa 600 
jongens en meisjes twaalf weken gewerkt (zie ook 2 
maart). 

5 De laatste Vlaardingse militair, marechaussee PI. 
Korpel, met het vliegtuig 'Vlaardingen' vanuit Djakarta 
op Schiphol aangekomen. 

6 Voor het politie-examen in Utrecht is hoofdagent 
D. Nentjes van het Vlaardingse korps met lof geslaagd. 

7 Koninginneharing op Paleis Soestdijk aangeboden 

door J.L. Jonker, wethouder van de bedrijven, A. 
Hoogendijk, directeur rederij, W. Don, rijksopperkeur-
meester en C. v.d. Lely, schipper van de VL 197 
Noordster 

9 Vanaf de Mozartlaan vertrekken een vrachtauto 
met speelgoed en elf bussen met deelnemers aan de actie 
'Hart en Hand' om het door hen vervaardigde speelgoed 
naar instellingen in Rotterdam, Alphen a/d Rijn en Leiden 
te brengen. 

15 Reisbureau P. van der Hoek, Kievitlaan 22, is door 
de minister van Economische Zaken officieel erkend en 
zal verdergaan onder de naam Eerste Vlaardingse 
Reisbureau. 

16 Op het feestterrein concert door de Amsterdamse 
politiekapel onder leiding van Johan Pinkse. De kapel 
wordt van Vlaardingen-Oost afgehaald door de Pijpers en 
door de stad begeleid naar het feestterrein. 

18 In twee nieuwe BPM-woningen in de 
Madoerastraat zijn modelwoningen ingericht, die tot het 
eind van de maand te bezichtigen zijn. 

22 Advertentie: 
"Ameublement, 4 stoelen, 2 armstoelen, 1 tafel, 1 dressoir 
ƒ 355,-. Wij leveren ook op gemakkelijke betalingsvoor
waarden. A.C. Korpershoek, Gedempte Biersloot 55." 

23 Na een grondige verbouwing heropening van J. 
Ligthart's speelgoederenmagazijn. Westhavenkade 12-16. 
Op een uitgeschreven prijsvraag om een naam te beden
ken reageerden bijna 1.900 kinderen. Gekozen werd voor 
de naam 'Het Kinderparadijs'. 

Het Kinderparadijs van J. Ligthart (23 juni) (CSV) 

Vierde internationale Haringrit, georganiseerd door 
Motor- en Autoclub Vlaardingen, met 1.250 deelnemers, 
waarvan circa 100 buitenlanders. In het stadhuis om 17.30 
uur officiële ontvangst van delegaties van buitenlandse 
deelnemers door burgemeester Heusdens, daarna prijsuit
reiking. Om 19.00 uur défilé en rondrit door de stad. 
In de stad diverse activiteiten: op de rederijzolder van de 
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Doggermaatschappij nettenboetsters aan het werk, op de 
Westhavenplaats concert door de muziekverenigingen 
HVO en Voorwaarts, in de Grote Kerk bezichtiging en 
orgelbespeling door Gijs de Graaf, vanaf het Westerhoofd 
rondvaart over de Nieuwe Maas, in de Harmonie haring en 
brood eten Om 20 00 uur op het feestterrein internatio
naal variete-programma, volksdansgroep en zeemansor
kest De Haringkoppen De Vlaardingse consumptiewin-
kels mogen tot 22 00 uur open zijn 
De VARA verzorgt een radioreportage van de Hanngrit en 
Profilti is aanwezig voor de bioscoopjournaals 

23-30 Ter gelegenheid van de Hanngrit is in de Visbank 
een verzameling scheepsmodellen opgesteld, waaronder 
verschillende typen vissersschepen 

25 Tamboers- en Pijperkorps De Pijpers ontvangt van 
het Anjerfonds een bijdrage van ƒ 500,- voor de aanschaf 
van trompetten 

29 In verband met de uitbreiding van de stad kunnen 
de abonnees van de Nieuwe Vlaardingsche Courant kleine 
advertenties, familieberichten en vraag en aanbod voor
taan ook opgeven bij M J Middendorp, Asterstraat/hoek 
Rozenlaan, J Ligthart, Rotterdamseweg 15, Kooy's 
papierhandel. Oosterstraat 102, Terleth drogisterij, PK 
Drossaartstraat 39 en Oosthoek's Leesbibliotheek, Van der 
Driftstraat 8 Tot heden was dit alleen mogelijk in de win
kel aan de Hoogstraat 

Aangekocht door de gemeente het pand Hoogstraat 220 
van de firma Hofstee Dit pand zal worden verbouwd voor 
de afdeling bezittingen van de gemeente 

Opening van het nieuw ingenchte automobiel- en garage
bedrijf WJ Kuil, Soendalaan 70, en in hetzelfde gebouw 
de handel in houtbewerkingsmachines van A Voogt 

30 Anjercollecte De Pijpers en de Jonge Pijpers 
maken een muzikale wandeling door de stad, waarbij 
wordt gecollecteerd 

Op het feestterrein zomerfeest van de Vlaardingse 
bestuurdersbond, met optreden van Heintje Davids met 
haar gezelschap Spreker is J C Suurhoff, 2e voorzitter 
van het NVV Ongeveer 3 500 personen wonen deze open
luchtbijeenkomst bij 

Op de gemeentelijke tennisbanen demonstratie door de 
tennisleraren A Waasdorp, W en A Hemmes en S 
Parlevliet 

Het dameskoor Vivezza, onder leiding van mevrouw 
Verhoeff-Tom, behaalt op het nationaal zangconcours in 

concertzaal Diligentia te Den Haag met 360 punten een 
eerste prijs in de ere-afdeling 

Ingebruikneming van de geheel verbouwde garage van de 
EVAG aan de Boslaan 

Het personeel van de C V Magnesiet- en Amarilfabrieken 
maakt een uitstapje naar Antwerpen en Gent 

Juli 

1 Corsettenhuis Veco opent onder dezelfde naam een 
rubbercorsettenindustrie aan de Schiedamseweg 258 

2 De sanering van de melkhandcl is een feit De 
melkhandelaren zullen elk de hun toegewezen wijk gaan 
bedienen Er is een vertrouwensraad ingesteld om eventu
ele wensen of klachten van het publiek te onderzoeken 

4 Officiële proefvaart van het motorschip Isolda, dat 
bij A de Jong N V Scheepswerf en machinefabriek is ver
bouwd en ingericht als kreeftverwerkingsvaartuig voor 
rekening van de Tristan da Cunha Development Comp 
Ltd te Kaapstad Het is het eerste schip m Nederland dat 
is voorzien van een diepvriesinstallatie 

5 Tijdens de raadsvergadering wordt via de radio 
geluisterd naar de herdenkingsrede van de minister van 
Binnenlandse Zaken, mr J H van Maarseveen, en het ant
woord daarop van de voorzitter van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, mr P Oud, ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van de Gemeentewet Na de uitzen
ding wordt de vergadering voor een kwartier geschorst en 
worden de raadsleden en het aanwezige publiek getrak
teerd op koffie met ijzerkoekjes en een rokertje 

C M de Jongh benoemd tot directeur in tijdelijke dienst 
van de gemeentelijke Volkskredietbank In de commissie 
van toezicht en advies worden benoemd M de Vries-van 
der Spek, E P van Veen, J van Toor Hzn , L A M Bracco 
Gartner, C Brouwer, M Hoogerwerf en J Buis 

Loodgietersbedrijf J Sas, vh P Sas, bestaat 25 jaar 

6 Advertentie 
"Vulpenexperts persoonlijk in Vlaardmgen Serieuze vul-
penfabnkanten stellen er prijs op, dat ieder, die een goede 
merkpen bezit, er jaren voldoening van heeft Daarom zul
len hun beste deskundigen van 9 t/m 14 juli bij ons aan
wezig zijn om uw vulpen te controleren en u van advies te 
dienen Controleren en schoonmaken geschiedt geheel 
gratis Hoogland's Vulpenhuis, Schiedamseweg 31 " 

7 De firma Blom en Willemse, woninginrichting. 
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organiseert een hengelconcours in de wateren van 
Maasland. De hoofdprijs is een haardfauteuil. 

School- en bedrijfszwemwedstrijden, georganiseerd door 
VZC. 

10 J. Leegwater en P. van Rij 25 jaar in dienst bij de 
firma C. van der Burg en Zonen. 

12 Onder grote belangstelling wordt bij de Werk
inrichting in de Zomerstraat (Herman Frantsen Stichting) 
het 25-jarig jubileum van Wim Kijne en Kees van der 
Schee gevierd. 

13 Het Vlaardings Kredietbemiddelingsinstituut opge
richt door de Vlaardingse middenstand. 

14 In het VFC-sportpark openluchtuitvoering van de 
gymnastiekvereniging Hollandia. 

Aan de Koningin Wilhelminahaven brandweerwedstrij
den, waaraan 52 brandweerkorpsen uit alle delen van het 
land deelnemen. Na afloop van de wedstrijden gaan de 
deelnemers naar de brandweerkazerne aan de Hoflaan, 
waar een défilé wordt afgenomen door de Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland. Hierbij zijn tevens aan
wezig RL. van Boven, hoofdinspecteur van het brand
weerwezen in Nederland, J.B.H. Roelofs, districtsinspec
teur, en burgemeester Heusdens. Na het défilé officiële 
opening van de brandweerkazerne door burgemeester 
Heusdens. 

Bij de in Rotterdam gehouden atletiekwedstrijden om het 
kampioenschap van Rotterdam behaalt atletiekvereniging 
VFC drie kampioenschappen, op de 4 x 60 m estafette 
meisjes C, hoogspringen meisjes C en discuswerpen meis
jes A. 

16 Op de Algemene begraafplaats militaire begrafenis 
van sergeant-vlieger J. van den Akker, die op 10 juli in 
Schotland bij een noodlanding met een Firetly om het 
leven is gekomen. 

H.L. Meyers 25 jaar 
Visserschool. 

hoofd van de Dr. J.Th. de 

Bij de te Schiedam gehouden Koningin Wilhelminamars 
behaalt wandelsportvereniging Flardinga de eerste prijs en 
neemt de wisselbeker mee naar huis. Ook de extra prijs 
voor de beste wandelsportpropagerende vereniging, een 
door prins Bemhard geschonken bronzen legpenning, is 
voor de Vlaardingers. 

19 Industriedag, waarop een indruk wordt gegeven 

van de stand van de Vlaardingse nijverheid. Op het stad
huis ontvangst van de genodigden en inleiding door bur
gemeester Heusdens. Daarna het volgende programma: 
- bij de ENCK ontvangst door ir. W. Bakker en bezichti
ging van een kort geleden gedeeltelijk in gebruik genomen 
fosfaatfabriek; 
- op de Industrieweg overdracht van vier gereedgekomen 
industriehallen en de officiële bekendmaking van de bouw 
van vier andere; 
- aan de Koningin Wilhelminahaven opening van het nieu
we koelhuis van de N.V. Ijsvogel; 
- bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost ingebruikstelling van 
een dwarshelling. 

Gevelversiering in het l<oeihuis van N.V. De Ijsvogel aan de 
Koningin Wilhelminahaven (19 juli) (CSV) 

20 Het bestuur van de Vlaardingse Slagersvereniging 
heeft in samenwerking met de leden een nieuwe vakantie
regeling ontworpen. Van 30 juli tot 25 augustus zullen de 
slagers en hun personeel in vier groepen om beurten één 
week vakantie genieten. De klanten zullen een folder met 
de volledige regeling ontvangen. Daarop tevens het ver
zoek "Blijft uw vakantienemende slager trouw." 

Aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam 
slaagt mej. J. van der Vlis voor het eindexamen modete-
kenen en -ontwerpen. 

Opening van levensmiddelenbedrijf annex brandstoffen-
handel en waterstokerij G. de Willigen. In verband met het 
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saneringsplan van de gemeente moet het bedrijf na ruim 
26 jaar verhuizen van de Gedempte Biersloot naar een 
nieuw pand in de Fransenstraat 

23 Het Haagse vakantiecomité organiseert een 
fietstocht door het Westland met als einddoel Vlaardingen 
De fietsen worden gestald op het feestterrein, waarna de 
circa 250 deelnemers, na op het stadhuis door het gemeen
tebestuur te zijn ontvangen, de stad en diverse activiteiten 
kunnen bezichtigen 

25 H Hoorweg 40 jaar in dienst bij de N V Hollandia 

26 Het eerste waterpolozevental van VZC wordt kam
pioen van zijn afdeling 

30 In het zwembad in de Spoorhaven trachten 114 
leerlingen van de Ambachtsschool het schoolzwemdiplo-
ma te behalen 101 Leerlingen slagen hierin, de overige 
dertien worden afgewezen 

31 K Stein neemt, na ruim 15 jaar als concierge van 
het Handelsgebouw werkzaam te zijn geweest, afscheid 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

niging Sursum Corda, met medewerking van dameskoor 
Viva Melodia onder leiding van Jo Mulder 

2 K Roodenburg viert het 40-jangjubileum in dienst 
van A Volker's Baggerbedrijf N V te Sliedrecht 
Opmerkelijk is dat de heer Roodenburg in die 40 jaar met 
een dag wegens ziekte heeft verlet 

3 Met zes touringcars maakt het personeel van de 
werf I S Figee zijn jaarlijkse uitstapje 

Mevrouw WJ Pot-Brij, onderwijzeres aan de Groen van 
Prinstererschool, Parkweg 4, in Utrecht geslaagd voor het 
examen Frans L O 

4 Opening van de vakantieweken Om half vier rijdt 
de vakantie-expresse - het treintje dat deze weken een 
rondrit door de stad verzorgt - met de gemeentelijke auto
riteiten en leden van het vakantiecomité de Markt op, 
alwaar mevrouw Heusdens de vakantievlag naar de toren
trans hijst 's Avonds op het fraai verlichte feestterrein 
optreden van de Pijpers, Jubal uit Dordrecht en dames-
groepen van gymnastiekvereniging LVT Helaas door de 
regen matig bezocht 

In het Oranjepark zomeravondappel, georganiseerd door In de Oude Haven tussen 
I D« Harmonie, meraan, DInsdagmIdd. 2 uur 

Daverende Kindermiddag I I 1 

de Ned Hervormde kerk en het Leger des Heils 

Augustus 
SJORS 

Laatste Hofconcert door harmonievere-

De vacantie-expres', het miniatuurtreintie dat gedu
rende de vakantieweken dagelijks vanaf het 
Stationsplein naar het Feestterrein rijdt (4 augustus), 
(Vacantiegids 1951, CSV) 

Julianabrug en Oude-Havenbrug 
kilometerzwemwedstrijd met 
85 deelnemers 

Advertentie voor de kinderklucht 
Sprs van de Rebellenclub (NVC 
6 augustus, CSV) 

4-8 In de Visbank ten
toonstelling 'De bijbel 1477 tot 
1951' Prinses Wilhelmina 
heeft voor deze tentoonstelling 
de Watersnoodbijbel afgestaan 
Deze bijbel werd als volksge
schenk aangeboden aan koning 
Willem 1 na de watersnood
ramp van 1861 

6 Jeugdverkeersactie Tijdens de vakantieweken zijn 
politie-ambtenaren in burger op straat, die op het gedrag 
van de jeugd in het verkeer letten Bij goed opvolgen van 
de verkeersregels worden punten uitgedeeld Degenen met 
de meeste punten komen in aanmerking voor een reisje 
met een politieboot 

Eerste paal geslagen voor het clubgebouw van voetbalver
eniging De Hollandlaan bij de nieuwe velden in de 
Babberspolder 
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6, 9 Van 14 00 tot 17 00 uur is het Hoflaancomplex 
voor het publiek te bezichtigen Personeel van de brand
weer, ziekendienst en dienst Gemeentewerken geven 
zonodig uitleg 

6-18 In het Handelsgebouw luchtvaarttentoonstelling 
Voor de bezoekers van deze tentoonstelling draait in de 
bovenzaal de film 'Vlaardingen gaat de wereld rond' 
(opgenomen op Vlaardingendag 1950, toen het vliegtuig 
'Vlaardingen' werd gedoopt) 

7 Alle 320 deelnemende kinderen volbrengen de 
jeugdwandelmars, zelfs de jongste van vier jaar De deel
nemers krijgen een ijsje en een speldje 

Op het Veerplein behendigheidswedstnjd voor dames met 
o a wasvaardigheid (Sunlight zorgt voor benodigdheden 
en prijzen), spraakwaterval en pannenkoekenrace De aan
wezige politiemannen verdelen de pannenkoeken onder de 
aanwezige jeugd 

Op het feestterrein optreden van de radiosterren Bill 
Kilima and his cowboys, Ted Valerio, Lou Bandy en 
Martin Rijken De belangstelling is enorm Nadeel hiervan 
is echter dat het programma voor een aantal mensen slecht 
IS te volgen 

7,9,10 Excursie naar het orgel van de Grote Kerk onder 
leiding van Gijs de Graaf 

8 Op het feestterrein optreden van het Scapino 
Ballet, om 14 30 uur met een kinderprogramma, om 20 00 
uur met een avondprogramma 

Zeshonderd bejaarden en invaliden maken een vaartocht 
met de salonboot Jafra 1 naar Avifauna, georganiseerd 
door het vakantiecomite Avifauna wordt echter met 
bereikt Door een defecte spoorbrug, die met alleen het 
treinverkeer in de war stuurt, belandt het gezelschap in 
Gouda Hier wordt snel een programma in elkaar gezet, 
zodat de tocht toch nog een succes wordt 

9 Heropening van de uitgebreide en gemoderniseer
de viswinkel van Dirk Pronk en Zn , Hoogstraat 128 

Op het feestterrein optreden door het radio-ensemble 'Vrij 
en Blij' onder leiding van Wessel Dekker 

10 Excursie naar de beiaard in de toren van de Grote 
Kerk onder leiding van beiaardier Cor Don 

Advertentie 
"Heeft u gebakkisten van Patisserie Royal, Hoogstraat 
183, in uw bezit*̂  Mogen wij dit s vp even van u weten'' 

BIJ voorbaat dank " 

11 Met 160 deelnemers overtreft de maskerade
optocht, waarmee de jeugdvakantieweek ook dit jaar 
wordt ingezet, die van vong jaar Tot koningin en koning 
voor deze week worden benoemd Nelly Schippers (bloe-
menmeisje) en Wim Brons (Arretje Nof) 

13 Door de Amerikaanse jeugd is een speelgoedactie 
gevoerd voor de Nederlandse jeugd Een deel hiervan is 
bestemd voor Vlaardingse kinderen, zodat 375 door de 
gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken aangewezen 
stadgenootjes op het stadhuis een geschenk m ontvangst 
kunnen nemen 

Op het feestterrein twee voorstellingen van het kindercir-
cus Elleboog De middagvoorstelling is voor veel kinde
ren op de achterste rijen een teleurstelling, omdat zij het 
programma met of slechts gedeeltelijk kunnen volgen, ter
wijl op de voorste njen veel ouders en ouderen genieten 
De avondvoorstelling om zeven uur is beter geregeld 
Direct na afloop van deze voorstelling wordt het veld via 
de Dr Abraham Kuyperstraat ontruimd, waarna via de 
hoofdingang aan de Broekweg de bezoekers van het bal 
champêtre het veld op komen 

14 Op het Sunlight sportterrein aan de Parallelweg 
voetbalwedstrijden voor middenstanders De uitslag is 1-1 
voor kappers en melkhandelaren Na hoekschoppen 
mogen de kappers de beker voor een jaar hun eigendom 
noemen De melkhandelaren gaan met de tweede prijs, 
een zilveren medaille, naar huis 

15 Loek Ligthart (verkenner Groep 7), die de 
Vlaardingse padvinderij op de Wereldjamboree in Bad 
Ischl vertegenwoordigde en die hierover voor de krant een 
verslag schreef, wordt door de band van station 
Vlaardingen-Oost afgehaald 

Lampionoptocht vanaf de brandweerkazerne via het stad
huis naar de Mozartlaan 

16 Op het feestterrein opvoering door het centraal 
gezelschap der Vlaardingse toneelverenigingen van het 
toneelstuk 'In het witte paard' 

17 Deze week rijden elke dag acht bussen met kinde
ren naar Hoek van Holland om onder goede leiding van 
zee en strand te genieten Omdat veel kinderen moesten 
worden teleurgesteld, laat het vakantiecomite a s dinsdag 
een extra trein rijden voor 1 000 kinderen 

In het VFC-sportpark motorpolowedstrijd tussen een team 
uit Dordrecht en een team uit Maassluis, georganiseerd 
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door het vakantiecomité. Een groot aantal personen aan
schouwt dit spannende evenement. 

Op het feestterrein sluiting van de vakantieweken met 
Dolf van der Linden en zijn Metropole Orkest. 

In het VFC-sportpark politiemiddag voor de jeugd met een 
leerzaam verkeersspel, geschreven door een Vlaardingse 
politieman. 

Mevrouw W. v.d. Bos-Qualm, die vijfjaar met grote toe
wijding het secretariaat van het vakantiecomité verzorgde, 
ontvangt de zilveren legpenning van de stichting 
Vlaardmgse Gemeenschap. 

18 In de Oude Haven nabij B. Sprij's meubelfabriek 
nationaal waterpolotoemooi, georganiseerd door zwem-
club VZC ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

20 De vakantieweken in cijfers. Het vakantiebureau 
werd door meer dan 25.000 personen bezocht. Op het 
feestterrein kwamen bij verschillende programma's meer 
dan 50.500 personen, in het VFC-sportpark circa 9.500. 
Tentoonstellingen werden door ruim 4.500 personen 
bezocht. De toren van de Grote Kerk werd door 2.000 per
sonen beklommen. Circa 25.000 personen reden in de 
vakantie-expresse en 6.000 voeren met de watertaxi. 
Andere programma-onderdelen trokken honderden bezoe
kers. Al met al een groot succes. 

22 De winnaars van de jeugdverkeersactie varen met 
de RP 10 van de Rijksrivierpolitie naar Oostvoome voor 
een fijne dag aan het strand. 

Sportveldencomplex van voetbalvereniging Fortuna aan de 
Fioreslaan (25 augustus) (CSV) 

Officiële heropening van het Vlaardingse kantoor van de 
firma R. Mees & Zoonen, Schiedamseweg 53, na een ver
bouwing en restauratie, waardoor de kantoorruimte aan
merkelijk is uitgebreid. 

25 Officiële ingebruikneming van het nieuwe sport
veldencomplex van voetbalvereniging Fortuna aan de 
Fioreslaan. De velden zijn aangelegd door de gemeente, 
terwijl de accommodatie geheel door eigen leden is opge
bouwd. 

Opening van de nieuwe zaak van Motorhome Henk Vink 
aan de Schiedamseweg 252. 

27 Gevormd het comité 'Vlaardingen helpt hongerend 
India'. De bedoeling is om geld in te zamelen voor 1.000 
kisten gecondenseerde melk met suiker. 

29 In Concordia receptie ter gelegenheid van het 25-
jarig jubileum van de Vlaardingse zwemclub VZC. 

30 De aanleg van Maasboulevard en Veerhaven is 
duurder gebleken dan begroot. De gemeenteraad besluit 
tot het verlenen van de nodige aanvullende kredieten. 

Benoemd tot onderwijzeres aan de Prins Bemhardschooi 
mej. H.A. Gort. 

31 De gemeenteraad besluit tot stichting van een nieu
we zweminrichting. Een motie om het zwembad op zon
dag niet open te stellen, wordt met 21 tegen 6 stemmen 
verworpen. 

Motorhome Henk Vink aan de Schiedamseweg (25 augustus) 
(CSV) 
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De Van der Palmschool aan de Van der Duijn van Maasdamlaan 
(7 september) (CSV) 

September 

1 Opening van de J.J.L. v.d. Brugghenschool, 
Uloschool voor bijzonder Chr. Onderwijs, die voorlopig 
wordt gehuisvest in twee lokalen van de Prinses 
Wilhelminaschool aan de Floreslaan. De lokalen zijn inge
richt met losse tafels en stoelen in verband met de kerk
diensten, die daar 's zondags worden gehouden. Hoofd 
van de school is de heer Bosma. 

3 De Chr. kleuterschool Prinses Juliana bestaat 25 
jaar. In dit jubileum delen ook het hoofd van de school, 
mej. M. Maat, en de bestuursleden J. van Berkel, J. Mooy 
en J. de Wilt. 

4 Hoogland's boek- en kantoorboekhandel, 
Schiedamseweg 31, bestaat 40 jaar. 

5 Mej. D. Booden is 25 jaar verbonden aan de Geref 
zondagschoolvereniging Jachin. 

6 Op 64-jarige leeftijd te Kaapstad overleden oud-
commissaris van politie J.R. Kramer. Tijdens een door de 
commissaris van politie, K. van der Ham, belegde bijeen
komst wordt de sinds december 1950 gepensioneerde heer 
Kramer herdacht door de leden van het Vlaardingse poli
tiekorps. 

Door de moeilijke financiële omstandigheden waarin het 
land verkeert, kan de voorgenomen bouw van het flatge
bouw voor onvolledige gezinnen annex rusthuis en zie
kenhuis aan de Billitonlaan momenteel geen doorgang 
vinden. 

De sigarenwinkel van H. Helmstrijd aan de Markgraaflaan 
(8 september) (CSV) 

7 Mej. G. Sels is 50 jaar in dienst bij fijnstrijkinrich-
ting A.J.M. Vermeulen. 

Officiële opening van de openbare lagere Van der 
Palmschool aan de Van der Duijn van Maasdamlaan. 
Hoofd S.J. van 't Hoog. Tot onderwijzeres is benoemd 
mej. A. de Zanger. Van de Jan Ligthartschool gaan drie 
leerkrachten over naar deze school. 

8 J. Vogel heeft bij het bloemencorso in Aalsmeer 
met de wagen van Veiling Bloemenlust de door de konin
gin beschikbaar gestelde eremedaille voor de mooiste 
wagen gewonnen. 

Geopend sigarenwinkel H. Helmstrijd, Markgraaflaan 
hoek Falckstraat. 

10-16 Om meer bekendheid te geven aan het werk dat zij 
doen, organiseren CJMV Liefde en Vrede en de jongens-
clubs Obadja onder het motto 'CJMV deze week' een 
filmavond, een fietsenrally, een kampvuuravond, een atle
tiek- en spelmiddag en een filmavond op het feestterrein 
met medewerking van De Pijpers. Deelnamekosten per 
onderdeel ƒ 0,25. 

11 D. van Vierzen, schildersbaas bij het Entrepot te 
Pemis van de Standard Amerikaanse Petroleum Comp. 
N.V., viert zijn 40-jarig jubileum en neemt tevens afscheid 
in verband met pensionering. 

14 Opening van een winkel in damesmode-artikelen 
in de Voorstraat, genaamd 'Modema'. 

Opgericht de Eerste Vlaardingse Modevakschool door 
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mej A Koppenol, lerares in het damesmodevak De les
sen worden gegeven in de Schuilhoek aan de Kortedijk 

16-23 Katholieke jeugdweek 1951, georganiseerd door de 
federatie van Vlaardingse R K jeugd- en jongerenorgani
saties Het doel is de R K jeugdbeweging onder de aan
dacht van het katholieke bevolkingsdeel te brengen 
Propagandabijeenkomsten door Verkennersgroep St 
Willebrordus, Kajottersbeweging en Jongerengemeen-
schap Op zaterdag en zondag tentoonstelling over het 
katholieke jeugdwerk in het R K Verenigingsgebouw 

19 Gevestigd GJ du Marchie Sarvaas, oogarts, 
Emmaplein 15 

De jeugdraad van de Remonstrants Geref gemeente heeft 
twee meisjesgroepen opgericht, 'Vrije Vogels' en 
'Bosvolk' 

In de filmzaal van de Erasmusschool bezichtiging van de 
collectie speelgoed die de leerlingen uit hun eigen speel
goed hebben uitgezocht voor de pupillen van dr Albert 
Schweitzer in Afrika 

21 Geopend op de Hoogstraat de winkel in vakkleding 
van de firma Kok 

M H Dubbeldam te Den Haag geslaagd voor het examen 
2e stuurman grote handelsvaart 

Gevestigd E van der Veen, tandarts, Ammanstraat 28b 

23 Opening en inzegening door pastoor Theissen van 
de nieuwe velden van RK WIK in het sportcomplex 
Vlaardingen-Oost, ingang Kethelweg 

In Excelsior spreekt ir P Schut voor het Humanistisch 
Verbond over 'Onze cultuur in gevaar' 

24 De Vlaardingse Muziekschool start met voor
drachtcursussen onder leiding van Albert van Doom, 
toneelregisseur en -pedagoog 

De huis-aan-huis collecte voor hulp aan hongerend India 
heeft ƒ 7 500,- opgebracht, de schoolactie / 1 300,-

26 In Concordia spreekt ds J H Mulder voor de 
Zakenstudiekring over 'Mannen, die slagen, en waarom' 

In Tivoli te Utrecht herdenkt de bond van Chr Hannonie-
en Fanfareverenigingen het 50-jarig bestaan Voor het 
middagprogramma zijn de acht beste verenigingen van de 
bond uitgenodigd Sursum Corda is uitgenodigd om 
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland te vertegen

woordigen Het geheel wordt door de NCRV-radio uitge
zonden 

27 In de Grote Kerk propaganda-avond van de Ned 
Blindenbond met medewerking van het Toonkunstkoor 
onder leiding van Arnold Vranken 

28 Gevestigd mr H Luyken, advocaat en procureur, 
Binnensingel 92-94 

Hoogste punt van de nieuwe Stadsgehoorzaal bereikt De 
vlag wordt in top gehesen door mevrouw Van Ravesteyn, 
de echtgenote van de architect 

P Nieuwenhuis benoemd tot onderwijzer aan de R K 
Uloschool 

29 Officiële opening van het nieuwe terrein van voet
balvereniging DVO aan de Soendalaan 

Oktober 

1 Advertentie 
"Geachte Vlaardingers' Weet u, dat u NIET VERPLICHT 
bent uw oud papier aan een of andere ophaaldienst gratis 
af te geven'̂  Verstandiger doet u als u het verkoopt aan de 
lompen- en papierhandel, die u thans een redelijke pnjs 
kan betalen De gezamenlijke opkopers " 

2 In het gebouw van de Chr Besturenbond in de P K 
Drossaartstraat receptie van de afdeling Vlaardingen van 
de Ned Centrale Bond van Chr Arbeiders in de voedings-
en genotmiddelenbedrijven ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan 

3 Mej G J Bot, hoofd Koningin Emmakleuterschool 
in de Emmastraat, is 40 jaar werkzaam in het kleuteron
derwijs 

J W van Hees 25 jaar in dienst van de Coop bakkerij en 
verbruiksvereniging De Voorloper 

Brigadier van politie A Boer wordt bij de thuisschietwed-
strijden 1951 van de NPSB kampioen van Nederland 

3-6 Pijpers fancy-fair Vijf groepen estafettelopers 
brengen vanaf Vlaardingen-Oost de sleutel naar Liefde en 
Vrede, waar wethouder H K van Minnen de fancy-fair 
officieel opent 

4 Chr korfbalvereniging Oranje Nassau, die voor
heen gebruik maakte van een gedeelte van het feestterrein, 
verhuist naar het voormalige speelterrein van RK WIK 
aan de Kethelweg 
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Onder grote belangstelling wordt de eerste van ruim 2 100 
palen geslagen in de Babberspolder Het heiwerk wordt 
voor het gehele complex tegelijk gedaan De bouw start 
met 148 van de 706 woningen 

5 C Lichtendahl, werkzaam bij de firma FC 
Weiland, slaagt in Amsterdam voor de graad meester-
autospuiter 

Op het stadhuis wordt door burgemeester Heusdens het 
bestuur van de Stichting Stadsgehoorzaal geïnstalleerd 
De samenstelling is als volgt H K van Minnen, voorzit
ter, A J Brouwer, H P M van der Drift, J H van der Hout, 
H van Munster, Th J G Pardoen en F de Stoppelaar 

6 De Openbare Leeszaal en Bibliotheek bestaat 30 
jaar 

7 In de Kuiperstraatkerk herdenkingsrede door ds 
D B Hagenbeek, ementus-predikant van de Geref kerk, 
die 40 jaar geleden aan deze kerk werd verbonden 

9 Als sluitstuk van de dierendagpropaganda wordt in 
de Harmonie de film 'Dieren in stad en land' vertoond, 
met causerie door K Visser, inspecteur Dieren
bescherming 

10 De gemeente groeit en diverse instellingen groeien 
mee Het Maatschappij-ziekenfonds schnjft zijn 25 000e 
lid in 

Gevestigd als particulier verpleegster zuster D de Neeff, 
gediplomeerd zieken- en kraamverpleegster. Van Aerssen-
straat 22a 

11 In de Schuilhoek spreekt ds De Wijs uit Gouda 
voor Kerk en Vrede over 'Hoe verdedigen wij onze cul
tuur* '̂ 

12 HPM van der Drift, gemeenteraadslid voor de 
KVP, slaagt aan de Economische Hogeschool te 
Rotterdam cum laude voor het doctoraal examen econo
mie 

13 Aan de Kethelweg wordt het nieuwe terrein van 
voetbalvereniging Zwaluwen in gebruik genomen 

15 N V Levers Zeep MIJ De Sunlight bestaat 50 jaar 

De regering heeft aan de gemeente Vlaardingen 
ƒ 400 000,- beschikbaar gesteld voor de bouw van een 
hotel Dit bedrag is afkomstig uit het Marshall-fonds Het 
hotel komt waarschijnlijk aan de Maasboulevard 

18 In de Grote Kerk concert door het Vlaardings 
Symphonic Orkest onder leiding van Piet van Mever 
Simon Houttuin, Ie hoboist van het Rotterdams 
Philhannonisch Orkest, treedt op als solist 

19 Het Vlaardingse kantoor van de Rotterdamse Bank 
N V heeft als eerste bank in Vlaardingen een nachtkluis 

20 In Excelsior feestavond van postduivenveremging 
De Adelaar ter gelegenheid van het 50-jang bestaan 

21 In het VFC-sportpark speelt het herenhockey-elftal 
van Pollux een wedstrijd tegen een elftal van Engelse mili
taire artsen uit het Transitcamp in Hoek van Holland 

In Excelsior regionale bijeenkomst van de Bond van 
arbeiders-esperantisten, district Zuid-Holland De 
Roemeense professor Pragamo, lector Esperanto en 
Roemeens aan de Amsterdamse Universiteit, houdt een 
inleiding over 'Esperanto en de literatuur' 

22 Door een teleurstellende opbrengst van de actie 
'Vlaardingen helpt hongerend India' kunnen slechts 472 
kisten gecondenseerde melk naar India worden verzonden 
(zie 27 augustus) 

24 In de Grote Kerk zangavond door de koren 
Gemengd kleinkoor Zanglust, de Vlaardingse Zang
vogeltjes, Dameskoor Viva Melodia, het Vlaardings dub-
belmannenkwartet en A Capella koor met jongenskoor 

25 In de Gereformeerde kerk bijeenkomst, georgani
seerd door de evangelisatiecommissie van de Gerefor
meerde en de Hervormde kerk, waar dr Dupuis uit 
Rotterdam spreekt over huwelijk en gezinsvorming 
Toegang 18 jaar 

26 Margaretha Johanna van der Valk is de 50 000e 
inwoonster van Vlaardingen 

A Waalboer 25 jaar in dienst van de Albatros 
Superfosfaatfabneken 

De carrosseriefabnek van de firma IM Verhulst is in ver
band met ruimteproblemen verhuisd naar Maasland De 
wagenmakenj blijft gevestigd in het Westnieuwland en 
wordt op de oude voet voortgezet door W C Verhulst 

De kerkenraden van de protestantse kerken spreken in een 
adres aan de gemeenteraad hun verontrusting uit over het 
besluit van de gemeenteraad om het nieuwe zwembad op 
zondag open te stellen en vragen de raad zijn beslissing 
van 31 augustus jl te herzien 
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28 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van ds P 
Zijlstra 

30 Een stralende brandweercommandant toont de 
nieuwe brandspuit aan de burgemeester en andere 
gemeentelijke autoriteiten 

31 Nadat burgemeester Heusdens bij het bereiken van 
het hoogste punt van de Stadsgehoorzaal de wens uitsprak 
dat de burgerij haar medewerking zou verlenen door het 
aanbieden van geschenken ter verfraaiing, heett de stich
ting Vlaardingse Gemeenschap besloten een stadswapen 
van lindenhout voor de nieuwe zaal aan te bieden 

November 

1 Bij beschikking van de directeur-generaal der PTT 
IS aan J C Bitter, directeur van het post- en telegraafkan-
toor, na een bijna 45-jarige diensttijd, op zijn verzoek eer
vol ontslag verleend 

De firma Hakbijl, Brede Havenstraat 1, bestaat 100 jaar 
De eerste firmant vestigde zich als petten- en kleermaker 
op de Hoogstraat nabij de Atrol 

Opening vishandel H Pronk, P K Drossaartstraat 154 

W Janzen, procuratiehouder, en C Vermeulen, timmer
man-monteur, zijn 25 jaar in dienst bij De Hollandse 
Pelmolen 

BIJ besluit van de burgemeester zijn de agenten M 
Keizerwaard, Th Quak, H van Iperen, A M Vink, J H 
Boomert, M W Schippers, J A Koole en W S Visser 
bevorderd tot hoofdagent van de gemeentepolitie 

4 BIJ de kringwedstrijden van de Katholieke 
Tumkring Rotterdam prolongeert de WIK-turnafdeling 
het knngkampioenschap zodat de wisselbeker opnieuw 
naar Vlaardingen komt Mej A Olsthoorn van WIK wordt 
kringkampioene 1951 

6 In de raadsvergadering richt de heer Hoorweg een 
ernstig woord van waarschuwing tot de burgerij ten 
opzichte van het gebruik van elektrische stroom in de 
piekuren 

De gemeenteraad neemt het adres van de kerkenraden 
over de zondagopenstelling van het zwembad voor ken
nisgeving aan 

Den Boer en Van der Houwen, broodfabriek N V, opent 
een nieuw bcdri|t in de Vleersteeg 

7 Ingevolge de elektriciteitsbeschikking is het ver
bruik van elektriciteit ten behoeve van lichtreclame in de 
piekuren (op werkdagen van 7 30 tot 9 00 uur en van 
16 30 tot 18 00 uur, op zaterdag van 7 30 tot 9 00 uur) ver
boden Ook voor etalage- en winkelverlichting gelden 
regels 

7-10 In de Harmonie tentoonstelling van de afdeling 
Vlaardingen van de Ned Bond van vogelliefhebbers 

9 Oud-stadgenoten Arij Roest en Katharina Roest-
Drop 70 jaar getrouwd 

L Boer opent zijn nieuwe banketbakkerij aan de 
Hoogstraat 96 

De minister van Economische Zaken, prof dr J R M van 
den Brink, stelt de nieuwe katalytische kraakinstallatie in 
bedrijf op de raffinaderij van de Bataafse Petroleum Mij 
te Pemis Deze installatie is de eerste in haar soort in 
Europa 

10 In Excelsior propaganda-avond van het Vlaardings 
Drankweer Comité Met zang en muziek door Berg Vrij, 
declamatie door Tine Kerkhoff-Pet en de film 'Stephen 
Foster' van het Reizend Drankweermuseum 

12 Het Vlaardings mannenkoor Orpheus treedt op in 
het avondprogramma van de NCRV-radio 

12-17 De Koninklijke Marechaussee houdt oefeningen in 
Vlaardingen en omgeving 

13 In Concordia spreekt prof dr G Stuiveling voor het 
Comité voor Volksontwikkeling over Multatuli 

14 In Liefde en Vrede houdt schrijver Anne de Vries 
op uitnodiging van A den Draak's boekhandel een lezing 
over 'Uit de werkplaats van de schrijver' 

De gemeenteraad komt in een extra vergadering bijeen 
Het enige agendapunt is het sluiten van een langlopende 
geldlening van maximaal / 5 000 000,- Het voorstel 
wordt met algemene stemmen aangenomen 

Ter gelegenheid van de opening van het winkelcentrum 
aan de Billitonlaan geeft de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant een extra krant uit, dic gratis wordt verspreid in 
het westelijk deel van Vlaardingen 

15 Door samenwerking van de winkeliers onderling 
en medewerking van de aannemer kunnen alle winkels 
aan de Billitonlaan op dezelfde dag worden overgedragen 
en geopend Door het aanbieden van de sleutel aan een 
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van de huurders door wethouder J.L. Jonker openen de 
volgende winkeliers hun deuren: 

De Gruyter 
C. Jamin 
Van der Land, maatkleding 
De Wilt, slagerij 
A. Heyblom, rijwielhandel 
Drogisterij Heerema 
R. Liebrechts, kapper 
Magazijn Twenberg 
Firma P. Kabel en Zonen, loodgieter 
L. Pronk, huishoudelijke artikelen 
J. Kwakkelstein, sigaren/koffie/thee 
Vivo kruidenier, R. van der Velden 
Gebr. T. en N. Korpershoek, groentenhandel 
Pors en Van der Gaag, woninginrichtmg 
Gebn Van der Caaij, bakkerij 
G.M.C. Ham, speciaalzaak zuivelproducten 
A. Bot, apotheek 
A. Hopman, schoenherstelbedrijf 
Westervishandel 
S. van Haften, foumituren 
Patisserie Parisienne 
Electro Technisch bureau C.J. Jeronimus 
De Coöperatie 

17 Tijdens een korte plechtigheid op de Algemene 
Begraafplaats wordt een door de brandweerliedenvereni
ging Door Oefening Vaardig opgericht monument, ter 
nagedachtenis aan de omgekomen kameraden bij de brand 
in de Koningin Wilhelminahaven, overgedragen aan het 
gemeentebestuur. Het gedenkteken is ontworpen door L. 
van Zanten, voorzitter van DOV 

In Liefde en Vrede optreden van Vlaardingens jongste 
toneelgezelschap 'Tot leeringhe ende vermaeck' van 
jeugdvereniging Liefde en Vrede met het blijspel Patsy. 

17-1 In de Visbank tentoonstelling van de Vlaardingse 
schilders Jaap Bastemeijer en Wim van der Steen. 

19 Aan de Soendalaan officiële overdracht van de eer
ste vijf woningen uit een complex van 356. Deze huizen 
zijn als modelwoningen ingericht en tot en met 1 decem
ber gratis te bezichtigen. 

20 In de Harmonie feestavond van damesgymnastiek
vereniging Dovido ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan. 

Het nieuwe winkelcentrum aan de Billitonlaan (15 november) 
(CSV) 
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Nieuwe woningen aan de Soendalaan (19 november) (CSV) 

21 Sint-Nicolaas, vergezeld door vier Zwarte Pieten, 
wordt op de Maasboulevard ingehaald door duizenden 
kinderen. Voorafgegaan door De Jonge Pijpers en Die 
Flardingha Ruiters gaat de stoet naar het stadhuis, waar de 
Smt wordt ontvangen door loco-burgemeester H.K. van 
Minnen. 

22 In verband met de veranderingen in de verkeers-
wetgeving per 1 januari 1950 is de geheel herziene ver-
keerstafel in de Juliana van Stolbergschool opnieuw in 
gebruik genomen. 

P.J. Paauw, voorzitter van Vlaardings mannenkoor 
Orpheus, wordt in Excelsior gehuldigd in verband met zijn 
40-jarig lidmaatschap. 

23 In verband met de grote belangstelling voor de 
modelwoningen aan de Soendalaan heeft de Stichting 
Middenstands Actiefonds van het gemeentebestuur ver
gunning verkregen om tijdens de openmgsuren via drie 
routes door Vlaardingen bussen te laten rijden naar de 
Soendalaan. Kosten 10 cent per persoon. 

28 In een spoedzitting gaat de gemeenteraad akkoord 
met de vestiging in Vlaardingen van Cincinnati 
Nederland, Cincinnati Milling and Grinding Machine 
N.V., een dochteronderneming van de Cincinnati Milling 
Machine Cy. in Ohio. 

29 J. Hottentot benoemd tot onderwijzer aan de Van 
der Palmschool. 

30 Voor de inschrijving op de ƒ 5.000.000,- obligatie
lening van de gemeente Vlaardingen blijkt veel belang

stelling te bestaan. De emissie is een novum op de kapi
taalmarkt, omdat de obligaties de eerste veertien jaar geen 
rente dragen. Met ingang van 1 januari 1966 geldt een 
rente van 10% per jaar. 

December 

I White House, eigenaar H.J.L. van Tienen, 
Parallelweg 6, wordt na renovatie heropend. 

De sigarenwinkel van A. van IJperen, Schiedamseweg 39, 
bestaat 40 jaar. 

Gevestigd G.J. Bos, huisarts. Van Hogendorplaan 175a. 

5 Van 19.00 tot 19.30 uur speelt beiaardier Cor Don 
sinterklaasliedjes op het carillon. 

Bij de werf van l.S. Figee tewaterlating van een stalen 
veerpont met motoraandrijving voor het veer Brielle-
Rozenburg. 

8 Opening patatbakkerij P.K. Verhagen, Afrol 20. 

In de bovenzaal van het Handelsgebouw oprichtingsver
gadering van het Vlaardings Kunstcentrum. 

II J. de Wilt 40 jaar in dienst bij N.V. Dorsman & 
Odé's boekhandel en drukkerij. Op 15 december ontvangt 
hij de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. 

De patatbakken/ van PK. Verhagen aan de Afrol (8 december) 
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12 Benoemd tot onderwijzers aan de Groen van 
Prinsterer Uloschool C. van Rossen en M. de Keizer. Tot 
onderwijzer aan de Da Costaschool J.C. Bakker. Tot 
onderwijzeres aan de Prinses Wilhelminaschool mej. J. 
Struis. Tot vakonderwijzer gymnastiek aan de 1.o.-scholen 
T. Lippe. 

13 In de Harmonie duiven- en konijnententoonstel
ling, georganiseerd door de VPKV. 

20-3 In de Visbank kersttentoonstelling van werken van 
de kunstschilders W.H. Singer jr. en Jaap Dooyewaard, 
georganiseerd door de Commissie voor Beeldende 
Kunsten. 

21 In de Gereformeerde Kerk aan de Landstraat 
afscheid van G. Veurink, hoofd van de Julianaschool. 
Tevens wordt zijn opvolger J.Q. van Veelen welkom gehe
ten. 

14 Opgericht de Vlaardingse Lawn Tennisclub 
MAAS. 

18 In de Harmonie optreden van voordrachtskunstena
res Nel Oosthout met 'Jeanne d'Arc'. 

19 Geopend paardenslagerij L. Voorthuyzen, Hoog
straat 80a. 

In Excelsior kerstuitvoering van de Vlaardingse 
Zangvogeltjes, onder leiding van Jo Mulder. 

Advertentie voor de waren van Radio Franken (NVC 21 decem
ber) (CSV) 

MEtTWE Vf-AARDmOSCHE COUBANT 

22 Het echtpaar G. Swaneveld-van Papeveld 60 jaar 
getrouwd. 

24 Aan Cor Hoogendam, Zuidbuurtseweg 1, is één 
van de nieuw uitgegeven boerderijen in de Noord-
Oostpolder toegewezen. 

27 In Café-Restaurant De Maas prijsuitreiking van 
een door de Vlaardingse melkhandelaren uitgeschreven 
'Gold-Spur'-prijsvraag. De 87 prijswinnaars krijgen 
behalve hun prijs een gezellige avond aangeboden. 

29 Officiële opening van het nieuwe troephuis van de 
Mamix van St. Aldegondegroep 7 van de Ned. 
Padvindersvereniging aan de Zomerstraat 45 door hopman 
A. Peters jr. 

V K » 

Vreemde landen trekken aan U voorby! 
Nu Is het tijdvoor radiogenot 

MET DE A.S. FEESTDAGEN EEN DUBBEL GENOT 

WIJ HEBBEN EEN KEUZE UIT MEER DAN 24 MODELLEN 

HET MERENDEEL ONZER MODELLEN IS NOG LEVERBAAR 
ZONDER DE BEKENDE VERHOOGDE WEELDEBELASTING 

IN PRIJZEN VANAF 1 160 — 

WIJ RUILEN UW OUDE APPARATEN DESGEWENST IN 
PHILIPS-, 
ERRES-, 
SIERA-
en WALDORP-DEALER 

llllalan 
HOOGSTRAAT 72 

RADIO FRANKEN 
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