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HET WATER: ONZE GROTE VRIEND EN VERSCHRIKKELIJKSTE VIJAND 

Thans geldt slechts 
.,,, .,,, 
een gebod : Helpt Helpen! 

Hoek van Holland blijft niet achter bij 
algemene hulpverlening . · 

Een ramp van een omvang alst volgens mensenheugenis, ons 
land en volk nog nimmer heeft getroffen is in ziji;i volle omvang 
en verschrikkingen losgebarsten. O nbeschr ijflijk is het leed en 
de ellende dat in de noodgebieden geleden wordt en w aarvan 
de volle omvang nog steeds niet kan .worden vastgesteld. 
Meer dan ooit echter blijkt 1 nu de eensgezindheid van ons volk , 
bij de hulpverlening, overal en a llerwege ·staat men klaar om 
de nood te lenigen en ·de helpende hand te bieden. 
Onze woonplaats blijft hierbij niet achter. Door ieder wordt 
geschonken wat ma ar enigszins gemist kan w orden. Ja, vaak 
nog meer. Wij hadden· niet anders verwacht. Waar meer dan 
in de Hoek weet men wat de strijd tegen de woedende elemen ... 
ten kan vragen. 
Maar toch, bij het zien en ondervinden van de spontane hulp 
en medewerking die in dit uitzonderlijke geval al~erwege wordt 
ondervonden. welt er diep in ons hart ondanks a lle ellende en 
verschrikking een grote dankbaarh t!id omhoog. 
Dankbaarheid om het feit dat wij helpen kunnen en dat W t)t 

ook al is er materiele scha de, er toch nog . zo goed afgekomen 
zijn. Maar niet in het minst hierom, da t deze dankbaarheid 
getoond wordt op een manier die ons klein maakt en waaruit 
onomstotelijk blijkt, dat we ondanks alle verschillen één zijn. 
Eén, in het streven om de gevolgen va n deze v erschrikkingen 
voor de getroffenen zoveel als in ons vermogen ligt te helpen 
verlichten. 

In de Hoek alleen grote 
· materiele schade 

• 
Bij het on tzettende leed dat over ons land en volk is gekomen en 
waarvan d e omvang nog steeds niet met enige zekerheid is vast te 
stellen, is het met een zekere schroom dat w ij schr ijven over de 
gevolgen van de storm en het uitzonderlijJ,< hoge water voor wat 
betreft onze woonplaa ts. H et zink t in het niet bij de verschr ikkingen 
die plaats vonden en n og plaats vinden en het kan en moet ons sle.chts 

.stemmen tot een innige dankbaarheid dat wij er zo zijn afgek omen. 
Dit wil echter geenszins zeggen dat er hier geen crit~eke momenten 
beleefd zijn. M aar G oddank zijn geen mensenlev1ens verloren gegaan. 

Noodtoestand afgekondigd 

aan de Berghaven 
Te negen uur des 's avonds w erd 
de bemanning van de President 
Jan Leis te hulp geroepen voor een 

kleine zandzuiger die op drift was 
geraakt door de harde N .W . 
storm nabij Poortershaven waarop 
zich tw ee mensen bevond en 
dreigde te str.andden . M et zeer 
veel moeite slaagde de redders er 
in de · mannen over te nemen 

w aarna aan Schipper Seters werd 
geallarmeerd da t de Sleepboot 
"Schelde" die in d e rivier voor 
anker lag van zijn ankers was ge
slagen, boven op een dam was 
gezet en dreigde om te slaan . 
De sleepboot Blankenburg poog
de nog een verbin,ding met d e 
Schelde tot stand te bren gen 
maar dit bleek onmogelijk van
wege de vreselijke hoge zeeën die 
daar stonden. 
De Jan Leis kwam kor t daarna 
langszij en nam kapitein v . D orp 
en z'n gehele bemanning aan 
boord . D e Schelde werd d irect 
daarop over de dam geworpen en 
bleef liggen tegen de b etonstei
gers aan de zijde van " D e Beer" . 
N iet eerder dan Zonda gmiddag 
slaagde men . er in de sleepboot 
weg te slepen . T erwijl de redders 
in de stormachtig e nacht de 
schipbreukelingen aan wal zette, 
kondigde de Loodscommissaris de 
noodtoestand af bij de Berg
haven. 
Direct werd de hulp in geroepen 
va n de Brandweer die onder zeer 
gevaar lijke omstandigheden te 3 
uur de wachtsman van D irkzwa
gers uit zijn netelig gew orden 
positie bevrijdde, aangezien de 
brug naar de post was w eggesla
gen . D e deuren van het Loods
gebouw en woning w erden met 
zandzakken verzekerd. Inmiddels 
was er een enorm gat geslagen 
vlak voor de Reddingswoningen 
in de Boulevard langs de Berg
haven. D e Waterstaat ter plaat
se stond machteloos en zoals het 
zich die nacht liet; aanzien liepen 

deze woningen gevaar ondermijnd 
tew.orden . 
D e Stationstraat werd afgezet en 
dank zij de bunkers die beneden 
langs de haven door de Duitsers 
daar w erden gebouw d w erd erger 
voorkomen. 

W oning aan de Krimsloot 
ondermijnd 

In allerijl heeft de grote brand
weerploeg de fami lie Z eeman na,.. 
bij' de Krimsloot geévacueerd . Het 
woonhuis w erd door de golfslag 
ondermijnd en dreigde in de 
Krimhaven te stor ten. D e grote 
schuur had di t lot reeds onder
gaan, terwij l langs de gehele ri
vierzijde aldaar een vreselijke 
ravage was aangericht en grote 
ga ten in de glooiin gen gesla gen. 

Zondag Algeme ne 
gedenkdag 

De reger ing deelt mee : In 
verband met de r amp welke 
N ederland heeft getroffen is 
door de gezamenlijke kerken 
besloten a .s. Z ondag in de 
kerkdiensten op te roepen tot 
bijzondere verootmoediging, 
tot gebed en~offer. 
H.M. de Koningin zal zich 
Z ondag om 1 uur door middel 
van de radio tot ons volk r ich-
ten. 
D e programma' der omroep:. 
veren igingen zullen het stem
pel dra gen van herdenking van 
en bezinning op het geleden 
leed. 
De r egering spreekt de ver 
wachting uit dat algemeen in 
het openbar e leven met het 
bijzondere karakter van deze 
Z ondag r ekening zal w orden 
gehouden. 

Ook de Harwichkade 
D e Harwichkade bleef ook nie t 
verschoond van het woedende 
niets ontz ienbare zeewater en 
sloeg hier en daar het steiger in 
stukken. A an 'het steensteiger was 
het al niet minder en werd gedeel
telij k vernield . H et steiger van de 
peilschaal w erd w eggevaagd en 
de weg naar de N . Pier opgebro~ 
ken . Over een lengte van · een 

Bunkers spoelden weg en 

de Leis verloor mast 

Schade w erd ook geconstateerd 
nabij de uitkijktoren aan de Berg
haven. Een bunker daar werd 
vervaarÜjk dich t naar d e toren 
gezogen, k.abels en leidingen 
kwamen ·bloot te liggen en men 
vreesde dat beide torens aldaar 
zouden worden ondermijnd. [ 
reddingsboot heeft die verde 
nacht in de haven gelegen en q: 
spoed heeft men de schade li 
steld welke de boot had opgelo: 
bij de redding van het zuige1. 
D e achtermast had men nam• 
verloren en daarmede ook 
radio-antenne. 

paar honderd meter werd de be
tonnen muur aan d e voet vàn de 
P ier ondergraven en zakten d iep 
weg in het zand . Ook de enorme 
bunker voor de muur die welis
waar veel· afgravi~gen van de 
zéew erin g heeft · tegengeg:fl,:in 
zakte tot h et midden vooro~er in 

. d e grond weg. De breedte van d e 
toegang tot het strand werd dus
danig verbreed. H et w ater stond 
namelijk ·. to t a_an d e . Strandweg 
en deed de consumptietent van 
VeH1aecksé'i schàde aan . Het wa
ter! h eeft , rde Boulevard niet be
reikt, alh<i>~wel de . voordüinen 
ster,k .we.rden versmald . Eveneens 
bij het "SÎag'' waar het water 
enor.me ga ten , in de zeewering 

· héef t geslagen . Van dijkdoorhraak 
was daar gelukkig geen sprah '. , 
hoewel het critiek werd doord at 
de duinen zware ,beschadiging:en 
hadden opgelopen., 

Fruitsteiger eveneens' ' 
zwaar gehavend · · 
V·oor . een groot gedeelte werd 
onder ' (lè " Fruitloods" die nac:ht 
de glooiin.g . w eggeslagen tussen 

' H arwichkadè en Fruitloods. Gro~ 
te " bete;nnen · platen wer cien., naar 
het gat gèzogen, de spoorlijn daar 
geheel ontzet en . ondergraven. 
Met spoed w erden de buitenlatf,~~ 
se treinen op een ander sr;-i% i" g 
zet, terwij l nabij h et be\ onst .' e
de grote toilletloods W'erd eiger 
mijnd en reeds w egzak te. 0 nde,r_ 



Ook (in Hoek van ·Holland 
de hulp-actie in volle gang 
Een ware stroom goederen van allerlei aard kwam binnen 

Zondag,mJoDg<en reeds vroeg 
kwam het dag. b estuur van de 
Wijkraad 1bijeen ter !bespreking 
van de toestand. M1en conoludeer 
de dat ,gieieru reden bestond v oor 
een noodtoestand op de Hoek, of
schoon m01gelij'k was, dat e.v .t. 
nog diji:kien zouden doorbm ken 

· -- nabij 's-Gravenzande en elders. 
De electriciteit, w a t ervoorziening 
e.p. gas. waren nog geheel in goede 
staat en men had _voorlopig geen 
Umlp van !buiten nodi1gr, daar M,a
rine en w ,aterstaat het wevk 
langs de rivier Lin ihanden 1hadden 

· genomen: De heer v. _ cl. Burgr, 
voor~itter der Raad, overwoog, de 
morg1elijkheid zelfs ploegen van de 
Brandweer., E .H.B.O. en reserve
politie naar de geteistevde gebie~ 
den te zenden. Aangezien uit 
Ro_tterdam de mededeling kwam 
dat er mensen, ·g1enoe1g te hulp 
waren gesneld, werd de ibehoef
te 1gevoe1d dan op een a ndere 
wijze !hulp te verlenen, waarop 
tegelij:kertij1d de Rode Kruis
af<leling · en E.H.B.O. ,in actie 
werden ·geroepen om een 'gTootse 
inzámelin1g in de Hoek te houden 
van 1kleding, schoeisel, voedsel , 
medioam:enten en ve.rdére rbeno
. di·gdheden voor de duiz,enden 
evacué's van uit de geteisterde 
gebieden. Spontaan werd van de 
J ngelse militairen ter plaatse de 
-enodigde voertuLg1en disponibel 
·,esteld en reeds ,Maandargmor-
m nam deze inzameling een 
;:invangi. De op-hr.engst was over

weldiig·end. Duizenden kledinrg1-
stuk1ken werden ter Gem. Secre
tarie aangevoerd en rappe ihan
den sorteerden, pakten, sjouw
den en stapelden, zodat vracht-

, \ ,JJto's vol naar ;het oentrale in
i 1~meHngsadres ckonden worden 

,ervoerd. De Gem. Secret-ilrie 
"'ek ook Dinsdag een ware op
agplaats. Alle vertrekken wia

.w in 1g.eibruik om de massa kle
.,_,gstulkiken, sclhoenen ,enz. te 

.verken. Het da1g. !bestuur ·en 
·tenare11 .. verg-9d._~rq:ep: bij , tijd 

en' wijleri t ussen . de g,rote :kisten 

en pakk en e n alle drensten d er 
Gemeente w aren sinds Z onda·g 
in. touw om mede te iheipen d e 
vreselij1ke nood daad werkelijk te 
lenigen. Inmiddels, zo :moet w or
den vermeld , hepen varenslui, 
loodsen enz. de BeDg'.haven heen 
en weer, peinzend of -niet op een 
of andere manier per /boot hulp 

-. kron worden verle:end aan d e men
sen van Stellendam en omstreken, 
die zich o p daken van oude wo
ningen probeerden te redden. 
D:e iboot van de Rijkswaterstaat, 
"Ohristian Brünnin:gs" w1as reeds 
vertrok.ken ·en 001k de af'haalboten: 
van :het Loodswezren waren te 
hulp gesneld . T oen werden m eer
dere haten en y 1aartutg1en voor
zi,en van een motor 'gereed rge
maakt, waarop velen aan , boord 
sprongen om 'hun 1krac',hten ten 
dienste te stellen van de mede
mens in de laagig:~leg1en 'geb ieden. 

STELLENDAMS REDDERS 
IN DE HOEK 
De reddingboot van Stellendam 
(Koningin Wilhelmina) arriveerde 
Dinsdagmorgen in de Berghaven. 
Het doel van Schipper de Jager 
was, zoveel mogelijk etenswaren, 
medicamenten, kleding en schoei
sel te laden, om naar het geteis
terde Goeree en Overflakkee te 
brengen. 
Zelf hadden de bemanningsleden 
ook alle eigendommen verloren, 
maar zij blijven ten dienste om 
anderen van het nodige te voor
zien. De schipper kreeg de mede
deling, alle evacué's zoveel als 
mogelijk naar de Hoek te zen
den. Met de afgeladen redding, 
boot zijn zij 's middags weer nnar 
het zo zwaar getroffen Stellendam 
vertrokken. 

.Voor de evacué's 
Alle mannelijke geévacueerde 

personen worden door mij gratis 
geknipt en geschoren. 
Kapsalon Joost van Baalen 
t .o. de · Ned. Herv. Kerk 

_ Sc~ade in het dorp en op schepen 
Enfo e glassèhade en 

, afg~waaide dakpannen 
Schad e in het dorp en op schepen. 
D a k:;en van de nieuwbouw hebben 

. de . J-1roef . doorstaan, duizenden 
pannen 'Y,Yaren er van afgewaaid, 
doch hierbij is het gebleven. 
·Met spoed w·orden de daken weer 
dichtgelegd. 

1
E en grote ruit van 

café "Harwich" ,moest het bege
ven, het ontstane g,at w erd in de 
nacht reeds dicht gemaakt met 
hout. Overigens . ls in ,];et dorp 
geen belangrijke schade géc\on-

1 stateerd. Wonderlijk hebben d e 
huisjes op de kampeerterreinen , 
het nagenoeg allen gehouden. Dé 
opgelopen schade moet, gezièn de 
orkaankracht gering geacht wor
den. 

Loodsb~ot had enige averij 
Z ondagmorgen vroeg kwam van 
uit zee de mededeling, dat d~ 

loodsboot "Algol", welk schip 
tijdens de gestaakte loodsdiensten 

· hl•i tengaats . moest blijven, een 
vlot had verspeeld en dat de 
voorslm~p uit zijn davids was ge
slagen . ' 

Lichtschip Goeree op drift 
Het ~uurschip "Goeree'' was van 

zijn boeien geslagen en had even
eens veel schade opgelopen. De 

"' kapitein had het zoeken naar zijn 
standplaats opgegeven. 

VUURSCHIP- GOEREE 
3 MIJL VERDREVEN 

Volgens de gedane peilingen is 
het vuurschip Goeree drie mijl 
mijl in Zuid,Oostelijke richtin.g 
verdreven. Het zal daar blijven 
liggen, totdat de ankerboeien zijn 
nagezien, om vervolgens naar de 
Qude plaats te worden versleept. 

Ook op de Waterweg ' 
moeilijkheden · 
Ondanks het feit dat wrakboeien 
van de Faustus in ·de lichtelijn 
waren -gedreven en gedoofd, kon 
de dagboot Zaterdagavond nog 
binnen komen. Het was de Prin
ses Beatrix die kor t aan het stei
ger heeft gelegen omdat zij het 
daar van de storm niet langer 
harden kon. Het heeft vreselijk 
slingerend in de rivier gelegen tot 
Zondagmiddag, waarna het de 
ankers heeft gelich t en naar Rot
terdam is opgestoomd. Het schip 
kreeg geringe schade aan de an
kerspillen. D e nach tboot "Arnhem 
en troepenboot" konden aan lange 
trossen d e storm aan het steiger 
doorstaan. Terwijl het water van 
af het kteine strandje in de Berg
haven iiep konden de bewoners 
van ~chepen in de hoek van de 
haven nog ternauwernood deze 
verlaten. 
Alle ma terialen van de Fa. Heyer
mans werden zo mogelijk naar ho" 
ger grondgebied verplaatst. 

HET TREINVERKEER ' . 
QESTREM D 

Door· de ondet"gelop~n polder~ 
-aan w :eerszijden van de spoor, 
b aan naa' r M aasslu1{s, a lsooik de 
doorb raa1k _néllbij v.Jaardinrg1en:, kon 
Zonda g en ooii!.'.-, M.aandagmor.gt>:n 
geen trein H . v. Hoi!.la nd bereiken 
of ~r van v ertrekken. '\7't1Qr , 'het 
loca le verkeer werden autobu§
diensten H. v . Holland- Sc'hie
darn ingdast, terwijl voor de bo
te n op Enigdand bussen reden 
vanaf erj. naar Den H aiag. De 
nadhtboo1t ihee.ft na Zaterda.g, niet 
e~rider da~ Maandagmorge n !kun
nen vertrek1kr~n; direct da arna is 
de ~oot uit E q.geland 1hier weer 

aang ekomen, di~i sinds Zaterdag
avon d ook 1ge'eru ,gdegren!he1id vond 
Har wich (Eng.) t e verlaten. 

Alle komende uitvoeringen 
en feestavori den worden 

af gelast o)f verzet 
A.T.C. 1 

In verband m'et de nationale 
ramp, deelt het bestuur van de 
toneelver. A. T. C. U mede, dat 
zij besloten heeft, de uitvoeringen 
op de data 11 -12 en 13 Feb. te 
doen vervallen. In plaa ts hiervoor 
heeft het bestuur gemeend, een 
bedrag van f 300.-- te storten in 
het N ationaal Rampenfonds. 
De uitgestelde uitvoeringen zullen 
in April worden gegeven als de 
sluiting van het seizoen 1952-'53 

R.A.Z. 
Om dezelfde reden is de f eesf -
middag voor Ouden van D agen 
tot nader order uitpesteld. 

"De Waterweg" 
Ook de feestEvond van socie teit 
"De Waterweg" op 9 F ebruari 
gaat NIET door. 

Hoeks Mannenkoor 
De feestavond op 10 Feb. is tot 
nader_ order uitgesteld . 

. Men wordt verzocht de kaarten 
te bewaren . 

Zojuist vernemen wij dat ook de 
volgende avonden zijn uitgesteld : 
Afscheidsreceptie Zr Klooster
man op 9 Februari. 
Carnárvals M ascarade op 14 
Februari. 
Vergadering Aquariumvereni
ging op 9 Februari. 

Evacuéts 
vinden hier 

uit Bruinisse 
onderdak .een 

y 

Hoekenaren ontfermen zich over de slachtoffers 
Aan één stlllk door werkten , zon
·der opihr0uden, zowel dag en nacht 
de •gemeentediensten in nauwe 
samenwerking met de a fdeling 
l~ode Kruis ter plaatse, van 'alle 
zij den ondersteund door de spon
tane 1hu,1p van de gehele burgerij. 
Opgemaakte lijsten van h en die . 
evacué's zullen h uisvesten- gaf 
blijk dat in den Hoek eien 150 
·mensen kon worden onderige
braciht. Dcirect werd contact opge
nomen met Rotterdam (Ahoy
zalen) en eren a:fvaardig,ing daar
heen 1g.ezonden. Zeer moeilijk 
scheen het de slaohtoffers bij el
·k1aar te .krijrgien om naar de Hoe·k 
over te brengen, doordat eien 
enorme stroom van, uit ·het binnen
land a angeboden ·hulp , de H oekse 
hu lp a.lh.w. verdrong. 
Echter slaa,gde de heer Bliek, als 
Gemeenteraadslid , er in een 27 
mensen voor de Hoek bij elkaar 
te 1krijg1en en per toufÎ'n,gcar naar 
onze k ustplaa ts te verzenden . Des 
avonds (Dinsdag) te 8 uur wer
den zij in Hotel Amer ica liefderijik: 
opg1enomen . De d irecteur van ·het 
hotel , de heer De Bie, die wel eien 
bij-zondere lof verdient, had zorg 
g·edvag1en voor a lles wat de men
sen , a·fikornsüg1 uit Bruinisse , tot 

versterk ing: nodig hardden. 
Rijkelijk w e,rden zij voorzien van 
warm eten, terwijl de heer v. d. 
'Bu11g !hen allen troostrij1k toesprak, 
hen verzekerend d _at geheel en al 
lhun 1komst w as voorbereid. Dat 
a l1les in de finesse was rgerng,eld, 
b leeik wel uit het feit , dat een ge
zin met een k ind v:an 5 maanden 
kon w orden opgenomen in het 
Zeehospitum St. J o.zef en daar 
momenteel een buitengewoon goe
de verzol'iging -geniet. 

De uPres. Jan Leis" ternauwernood 
aan de ondergang ontsnapt 

)\1Uen w erden respectievelij'k met 
auto 's door Hoekse particulieren 
naar hun eva cuatie-adressen ge
brac1ht, nadat zij a ls nieuwe inwo
ners van H . v . Holland w aren in
g•eschreven. Zo mogelijlk zal aan 
hun verzoek w orden voldaan om 
de verdere familie1eden ooik in 
Hoek van Holland onder te brengen 
D e Rode Kruis-secreta resse, me
vrouw V room:bout, die eveneens 
deze w eek bergen wevk verzette 
en onvermoeid dit nog met mej. 
Nijland en de verdere ambtena
ren der Geme1ente voortzet, ver
w aclht dat vanuit Rotterdam meer
deren naar de Hoek zullen wor
den doovgezo nden. Deze eerste 
mens,en !hadden tw ee dag-en en 
drie naohten op da gen en zolders 
vertoefd, werden :Dinsdagmorgeru 
per boot opgehaaild 1en te Rotter
dam aan wa l gezet. Enorm veel 
leed hebben zij moeten doorstaan, 
h et·geen van .hun 1g1eziohten was a:f 
te lez1en. 
Maar in H. v. Holland vinden zij 
een w arm on~haal en een liefde
rijrke v erzorg1in:g" ondervinden eren 
ruim onderdak en worden voor
zien van al het benodigde, ja zeHs 
werkt de or,granisatie ter plaatse 
zo v lot dat ook reeds aan hem een 
wed«krinrg '_kon w orden aangebo
dem Verder vernemen wij, dat 
vanuit Stellendam eren vissers
vaartuig i·n de Hoek is aange:ko
mren. Aan boord waren de fami
lies Br:inkman en Seters die hier 
bij familieleden een ~nder:dak 
hebben gevqnden. VerwaÇht 
w ordt dat meerdere scihepen uit 
Stellendam 'en om:g1eving ,evacué' s 
naar de Hoek zuUen aanvoeren. 
Men iheef t reeds voorzongrsmaàt
regden 'g:eno1men om hen all~n 
van lhet nodig,e te voorziren en een 
onderdak te vers.ch aHen. 

Dreigde met 24 drenkelingen aan boord te · worden 
overvaren. Averij aan de stuurinrichting 

Van Zaterdagavond 9 uur af w aren de r edders v·an de reddingboot 
in touw, want men voelde zich genoodzaakt, liggende in de Berg
haven, va nwege de abnormaal hoge waterstand en het noodweer, 
aan boord te blijven, toen plotseling Z ondagmidda g op een noodsein 
van een Deens schip voor de Waterweg, moest worden gevaren. 
In e'en minimum van tijd was de Jan Lels buite_n de haven en stevende 
met volle kracht de kokende zee tegemoet, niet w etende d at men er 
in zou slagen een van de grootste krachttoeren van zijn bestaan te 
verrichten . 

zou 'kunnen sla1g1en, aangezien de 
zee de reddingboot a ls een notè'.
d op m eters ver w egi wierp , w erd 
met uit- •en invaren !binnen één 
uu r voJrbraciht. Ec'hter :kree'g de 
Jan Leis scihade aan 'het roer, 
rhetw dk . reeds te Vlaarding:en is 
gerepareerd. 

In de vliegende storm w erden: 21 
mannen· iën 3 vrouwen ;Y,an d e " 
practisclh tot onde1~g1arng · gedoem
de rDeense "Annam " over.geno
men en aan wal rg~bracht . Mren 
plukte de mannen één v oor èén 
vàn de touwla dder; :de v rouwen 
werden met een lijn van boord 
géhaald en toen geb eurde he t 
w ondedijtkste. Opbrengst van de collecte voor het 
D e k apitein n .l. van de D 'een 
wilde -een laatste vertwijfelde po 
g:ing doen om zij,n sc1hip te !be
houden en nam :het ·grote r isiüo 
bij1 dit noodweer naar b_innen te 
komen. Honderden toesohou
w ers, staand e bij de Seinpost 1en 
op de duinen, hielden bij dit 
waagstuk hun hart va st, w ant ihet 
schip d reirgde op d e Noorder
pier te pletter te srJaan. Op zee 
ko·n de " Annam" onmogelijk b lij
v1en, omdat !het sch ip dan onher
ro:epelij1k onderr zou rg:aan v anwe
ge de grote sohade d ie het ihad 
opgrelopen. De . kapitein nam ter 
n:auw ernood ihet b eslui t met een 
klein aantal Ieden van de beim.an
niin g ( vrijwilhg1ers ) de nood
sprong te warg:en . N adat de "Jan 
Lels" de 24 mensen naar veilige 
haven b raclht, liet d e · D een de 
g:eleg1en1heid niet o ngeb ruikt 'en 
schier in onh oudbare vaart ste-

. v,ende :het recht op het Noorder
hoofd af. De ikustw;aclht v er
wachtte, evenals de ve'1e toeschou
wers, dat 'het te pletter zou lopen, 
maar de Deen k reeg op 'het laat
ste mom'eilt e:en enorme trek-zee, 
die 1het schip voor de W aterweg· 
w ierp en 'het de rivier >i ndruk te . 
A an Jos,greslag,en wrakboeien ' en 
" F austus" werd op :dat moment 
niet gedacht, men kwam v eiliig 
over het wra'k 'binnen, -gegrepen 
door s torm en stroom. 

. Het waélJgstuk ~as tot een g,oed 
einde g eb racht; h et scihip stoom
;de naar Rotterdam op. En ook 
wij" b ekomen van angst dat /het 
schip z-ou moeten v ergaan, zijl!). 
m~t de ,g,eredden en de 'redders 
na ar H otel America gestevend, 
w:aa r 1bij de w arme rkachels sc!hip
per' Seters ons \het r elaas nog eens 
verha!é1Jlde. D e redding, ondanks 
dat 191em1eend werd dat deze nooit 

Nationaal Rampenfonds 
Tot Woensdag.avond was r eeds een bedrag van f 7550.--' 
geteld v oor de collecte t en bate van de slachtoffers in 
het ov ers troomde g ebied. A lle lijsten zijn op dit moment 
echter nog niet binnen, t erwijl ook in het Transit Camp 
nog een collecte gehouden wordt, doch ook daarvan is 
de opbrengst nog n iet bekend. 

Ook is iri dit bedmg niet begrepen de opbrengst van 
de hulp-actie bij de .Plaatselijke bedrijven. Zo willen b.v. 
de havena rbeiders het loon van 4 Zondagsuren afstaan. 

PRINRES MARGRIET 
HIER TE. WA TER 

Vanuit Ter H eijde werd de 
motorstrandreddingboot "Prinses 
Margriet" over land naar de Hoek 
vervoerd, waar hij op he t kleine 
strandje te water werd gelakn . 
Direct werd de boot bemand en 
met stuurman Troost aan het roer 
is hulp gebracht aan de slachtoffers 
van de o verstroomde gebieden. 

H ET GROTE KARW EI. 

N EEMT E E N A ANVANG 

Nu directe daadwer:kelij1ke repa
raties vereist werd en om de Har
wic:hsteiger weer voor aanleg van 
de schepen a ls normaal mogelij1k 
te mak en, ;heeft men teg,d ij!kertijid 
rhet plan opgevat nu ook een be
gin te maken met de verbouwing . 
van de vor ig j1aar opgema akte 
plannen ter ui tbreiding van de 
steiiger-accomod.atie . 
V oorJ.opi,g •herstel van de in deze 
w eek ·geleden scilrnde :hard nu geen 
zin omdat !besloten was met de 
v erander iiyg=en· in h et voorja ~ r te 
'beginnen . 

De dagbo ten van Mij. Zeeland 
zullren voortaan doorvaren l1i) i-lr 

en vertrek1ken van Rotterrl 

HER V . ZANGVERENIGING 
" HOSANNA". 

Het Jigt ·in de bedodin:g tot op

r ichtirngi te ik-omen van een jeugd

koor a.Js o ndera frd. v:an de Herv. 

Z ang1ver. "Hosanna" . 1Mej. Ve,r

boom, de b elkwame diri·gente, die 

met haar jeugdkoren in lhet West

:!and z•ulke mooie resultaten weet 

te cbereik en, !heeft zic:h Jn :principe 

beretd verkJraard de leiding op 

zicih te nemen. 

M eisjes zow el a ls jongens van 9 

t.m. 15 jaar 1kunnen zich als ilid 

a arnmelden i:n ihet c:atecihisatielo

ka:al van de Herv. Ke1.1k op V .ri} 

· da g, 13 Feibr. a .s. des avonds 

· 7 uur. In v erb and ihiemn:ede wordt 

een vriiendelijk v evzoeik gericiht 

tot de · ouders om ihun 1kinderen 

op te w ekke n van deze gelegren

hdd om onder werkelijk goede 

Jeiding dè zanglkunst te beoef e

nen, grebrui1k te maiken. Bij vnl~ 

doende deelrname -za1l zo . spoedi1gi 

~ diilk worden 1gesta rt. 



Eendracht maakt macht 
~ 

Met donderend geweld, geraas, 

beukt 't water op de dijken 

die ieder uur dat 't water rijst, 

meer dreigen te bezwijken. 

Eén dijk is weg , een and' re breekt, 

en elders drie , vier breuken , 

met spoed wordt overal gewerkt, 

terwijl de zee blijft beuken. 

Bijna geen dijk blijkt er bestand 

tegen 't geweld der golven, 

en landerijen, huizen, vee, 
• 

ze worden ruw bedolven. 

Berichten uit het hele land 

gaan als een lopend vlmr, 

dat plaatsen, steden staan al blank, 

Men vreest terech 't hoogwater-uur. 

Nog is het water niet tevréé, 

men hoort nog boven 't loeien 

van wind, d e vrees'lijk ruwe zee 

meeslepend mensen en koeien . 

Gelukkig ' t springtij is voorbij, 

de wind neemt spoedig af. 

maar ach, zo velen zien het niet, 

Zij vonden hier hun graf. 

H et water zakt weer langzaam weg, 

De zon schijnt, 't weer wordt zachter 

maar "t vrees''lijk machtig element 

laat vele doden achter. 

Terwijl weer and' ren door-de storm 

(een vreselijk lot beschoren) 

op daken zaten in de kou 

en al hun goed verloren . 

Bij ons die niet geteisterd zijn 

{behalve materieel) 

rijst nu de vraag: "Wat kan ik doen?" 

en hoe, en waar, hoeveel?" 

Als dat zo is, wendt U terstond, 

tot 't Rode Kruis ter stede, 

en geeft het wat U missen kt.mt 

dat maakt uolmaakt te vreden . 

Wacht niet te lang, ·de nood is hoog 

Want vrouwen, kind' ren teer 

zijn zonder voedsel, kleren, want . . 

hun huisje is niet meer. 

Hoe troostïoos is het somber beeld 

van hen die zo nog leven, 

Zij wachten nu op onze hulp, 

Heeft U al iets ge'geven? 

Observer 

, 

AAN DE WERKNEMERS IN 

DE BOUWNIJVERHEID 

Hiermede wordt U bekend ge
maakt dat de · zege1kaart over ihet 
2e ihaH,jaar '52 ingeleverd moet 
wol'den op Dinsdag 10 F~bruari 
a.s. des avonds tussen 8 1en 9 uur 
ibij de plaatselijke verteg·~nwoor
di·ger van ihet Sociaal Fonds 
Houwnijverlheid, de rheer C . Be
nard, Concordiastraat 15. 

U wordt verzocht om de waarde, 
letter ien aäntal van de dagze;grels 
op de kaart te noteren. Dit moet 
als voligrt ·geschieden: U Jegt de 
kaart opren voor U met de zeg1els 
boven, dan kan U lin1ks en reohts 
lben:eden de · vakjes invullen, dus 
2 x dezerlfde ·g~gevens verstre<k
'~en. 

FEUILLETON 

'WILDE VAART 
door Allan Penning 

Zij noemden dat ;,goeie zaken", 
maar ;het was een zachte vorm 
van -getoiereerde oplichting. Toen 
Duvenaire zoetjes aan de moei
lijkheden :hoorde, waarmede de 
arme · zendeling 

1 

te kampen had , 
kwam zijn oude ·ge-est weer bo
ven. Hij vergat voor een ogen
blik, dat voor hem slechts geld 
telde, dat geld zijn enige afgod 
was en hij schold op de schooi
ers, die zich ten -koste van die 
brave eerlijke kerel, die missiona
ris , trachtten te verrijken. 

Hij sprak eens rustig met de mis
sionaris, met belangstelling en 
medeleven lill'istel'de hij naar al 
zijn moeilijkheden, verdiepte hij 
zich in de meer dan ingenieuze 
productiemethoden, die de zen
deling .in zijn dooie eentje had 
uitgevonden. De nieuwe loten 
van de klimplant leidde hij over 
de hekken, waaraan de orchidee 
zic'h vast-klemt, weer naar bene
den, waar zij met graagte zich in 

Het tee:htse gedeelte wordt U als 
bewijs van inleverirng terng1gege
ven. 

de bodem ingroeven om opnieuw 
wortel te schieten en een nieuwe 
jonge plant te do~n ontkiemen. 
Dan sneed hij de oud·e loten uit, 
waardoor, althans voor zover de 
va nill eplant aan gaat, h et reeds 
eeuw en gezochte perpet·uum mo
büe gevonden was. Maar de prij
z.en, waarvoor het kostbare pro
duct verkocht werd, waren ho
peloos. 

Ofschoon Tony niet volledig op 
de hoogte was van de prijzen, die 
voor vanille .in de open markt 
golden, voelde hij dat de b rave 
zendeling er tussen werd geno
men en dat er telkens opnieuw 
weer van zijn behoefte aan con
tanten, gebruik werd gemaakt om 
d e prijs te -drukken. In een op
welling. van onbaatzuc'htigheid 
beloofde Tony de missionaris in 
Londen ·en New York uit te vin
den, wat de werkelijke prijzen 
waren, die voor zijn eerste klasse 
vaniHe ,te bedingen zouden zijn. 

"En" , voegde hij er genereus aan 
toe, "wanneer •·ik merk, dat u in
derdaad, zoaJs. ik vermoed, opge
licht wordt, dan vind ik wel de 
w eg u eens ,en voor altijd te hel
pen. Ten slotte maakt u hier zo 'n 

,ndaardkwaliteit, dat het mak-

PROGRESSip 
IN HOEK VAN HOLLAND. 
Vier bussen :.net mensen 'en één 
geladen met instrumenten !kwa
men j.1. Za1·e11dagavond vanuit 
Rotterdam in H. v. Holland aan. 
De accord~onvereniging "Pro
gressio" , he1t v ori'g' ja ar ook in 
·de Hoek op !bezoek ,geweest , 
ruimde ditm1aal weer een avond 
in voor dit ;g,emeentedeel van de 
·hav,enstad ien concerteerde op 
deze stormachtig·e avond in de 
H armonie. Van uit H. v. Holland 
b leek de bcda.ngstelling· d aarvoor 
niet treHend ,g:root , alrhoe wè1 de 
zaal ,ge.heel ·gevuld was ö m1da t 
"Prog,ressio" een groot aántal 
leden ·en donateurs in de gele
g1enlheid :had ,g,estdd, dit concert 
bij te wonen. Welnu, de diDig1ent · 
komt .alle 1]of toe, want ondanks 
de eenzijdige accordeon.-,gelui
den, die bepaald niet een ieder 
1kunnen bekoren om e1en ge!hele 
avond er naar te luisteren, heeft 
:hij1 :met aJ,lerlei variaties een -aan
treik.kelijik afw isselend concert 
weten te verzo Dg,en. Overig·ens 
w·aren :het bepaalde so:li die 
door jeug1d:i1ge accordeonnisten 
g_ebrnc'ht, !bijzondere aandacht 
verdirenden . Inderdaad <heeft de 
vel1eni.ginrgi een goede vooruit
'gang gemaa!kt sinds !het laatste 
jaar en daarom volkomen waa rd 
lhet optreden bij- een derigelij.k 
concert als in de Hoek te be
luisteren . Het opmerkelijlke is ,het 
materiaal , waarmede wordt ·ge
we11kt. Accordeons verte1g1en
woordig•en •g·rote sommen 1gdds 
en instrumenten van deze 47 
leden d:ie in de Hoek optraden, 
vertegienwoordigden een ikapitaa,J 
van ru~m 30.000 g1u1den, doch iS 
particulier eirg1endom , en wrordt 
geheel tien dienste gesteld van de 
verienigingi "Prog.ressio". 
H. v. Holland hoopt U meer te 
mogen ontvail·g·en! 

LEDENVERGADERING 
VAN DE K.V.P. . 
In ca:fé "iDe Kroon" :kwamen 
Maandagavond de leden van- de 
Kath. Volks Partij in verg1adering 
bijereilJ ter bespreking v an de a.s. 
Gemeen ter a·adsverlkiezirng1en ep 
tot af1handeiling van diversè in1g:e
·komen stuikrkren; ·en verdere ihuis
houdelijrke aangeleg1enlheden. . 
Voorzitter, de 1heer De Bruyn, 
legde de nadruk in zij1n ópenin-g:s
wool.1d op !het feit , dat stemmen
verlies oorzaak is niet van de 
doorbraaikgedachte maar een ·g·e"'. 
volg van 1het rrtate11ia:lisme. Voor
zitter maaikte bek·end, dat de be
stuursfuncties als voligt •waren 
verdeeld: Voorzitter de lheev A. N. 
M . de Bruyn; vice-voorzitter de 
heer Bots, secreta ris de heer Fruy
tier ; penning.meester de heer 
Schaets ·en commissaris de ihee,r 
Lang,eslag. 
De afdeling1 :kon vervoltg1ens g·een 
meeroerheid op leveren voor aan
wij1zing v an candidaten voor de 
Gemeenteraad. 
De ibehoefte werd gevoeld een 
candidaat uit H . v . Holland voor 
te dvarg!en 'Ïn het belang van H. v. 
Holland zelf. Met het centraal 
bestuur te Rotte11dam . zal daar
omtrent ·contact worden opgeno-

kelij k genoeg moet zijn uw jaar
productie te verkopen. Maak u 
over de financiering maar ·geen 
bezwaar, w a nt, a ls -i k de produc
tie in eens kan plaatsen, heb ik 
er geen enkel bezwaar if:e.g.en u 
verder te financieren. U kunt dan 
per maand disponeren over wat 
·u nodig hebt en verscheept per 
drie maanden aan mijn adres, 
w a t klaar is ... Ik moet natuur
lijk iets ·er aan verdienen, maar 
u krijgt het verkoopcontract en 
ik bereken 5 pct commissie . . . 

Dan zijn, naar ik hoop, beide 
partijen 1gediend . .. " 

" God zal het u vergelden" , zei 
de zendeling dankbaar , "want ik 
kan u verzekeren, dat de finan
ciële eisen, die de zending aan 
mij stelt, heel vaak maar a l te 
zwaar drukken en w anneer ik het 
Hoofdbestuur ·kan ontlasten, 
komt dat, zoals u b egrijpt, weer 
een andere zending ten ·goede ... 
elke cent, die we meer ontvangen 
voor onze v anill e, brengen plan
nen, die ik al jaren koester, om 
iets meer voor mijn mensen te 
kunnen doen, naderbij ... Ik zal 
·het nooit vergeten en u nooit 
dankbaar genoeg ·kun nen zijn , a ls 
u dit kunt bereiken.1' 

AGENDA 
(verstrekt door Agenda-bureau) 

12 Feb. Ledenvergadering van de 
afd. " De Reddingsmedaille" in 
Hotel America. Aanvang 8 uur. 

, 16 Feb. Lezing en film over de 
. moderne geneeswijze door d r Ba

ruch in de Harmonie. 
16 Feb.Gem. Zangvereniging De 
Vereniçide Zangers uit Maassluis 
concert in hotel America. 

Maandag , 23 Febr. 1953: 
Ontspanningsavond Herv. Zang
ver. "Hosanna" in de Harmoni5!. 
A1anvang 8 uur. 

15 Apr~! Vox Humana. Concert 
in de Harmonie. Aanvang 8 uur. 

H.S.V. VIERDE FEESTELIJK 
HAAR ZEVEN -JARIG 
BESTAAN 
Er waren oo:k ditmaal twee avon.:. 
den !belegd om alle leden, dona
teurs en introducé's in de 1gele
gen:heid te stellen vertegenwoor
digd te zijn :bij ihet zeven-jarig. be
staan van de Hoekse Sportver
eni1 giirugi '46. 
Dit !bleek achteraf wel nodig rgie
weest te zijn, aangeûen beide 
avonden buitengewoon veel be
langsteliling grenoten; ook een rbe
wij1s dat de H.S.V. een ruime 
plaats inneemt onder de bevol
king v·an H. v . Holland. 
De tweede av.ond 'had echter meer 
Sll'Cces dan de eerste; het pro
gramma, voornamelijk verz-011gd 
door de ."Hhythm Stars" werd 
n.l. de tweede avond veel 1\rlotter 
afg1ewerlt ,en de amateurs H .S.V.
ers ondervonden meerdere w iaa.r
dering voor hun optreden dan 
op de Donderdag .. Maar 1het ty
perende ·is nu altijd dat H.S.V.
jaarfeesten een bepaald g.ezelhg 
karakter hebben, welke intirn iteit 
ook ditmaal niet ontlbrak e n 1het 
daarom voor 'beide 'avonden een 
ges•laagde feestviering m-ag h eten. 
De steunpilaren van de sport
vereniging werdcen ditmaal ook 
niet ver.geten. De '.heren S iekles 
en Ouw1endij1k, respectiev elijk 
zweminstru-cteur 1en ·gymnastiek
ler.aar 1kregen . bijzondere da .\'lik
wodrden -van · dê - voorzitter , de 
heer v. d. Made toegezonden, 
verg1ezeld 1g:aande van een 1gie
schernk in natura ; .direct hierna 
w as ihet Jacolb Edel en zijn b an'd 
die op velerlei wij1ze, 1herr v olk.o
men toevertrouwd, nag1enoeg de 
·gehele 1avonid de 1fees.tviering 
leidde. De slhow met Puppes ·en 
Van1 Neuteren· verlkree1g' een .bij
zondere waardering, terwij1l · de 
schets van de strijd om de drie 
vrouwen ·aan rhet slot een dave
rend .applaus moclht opleveren . . 

ONGEVAL 
Bij de werkzaamheden aan . de 
de bouw van de ·woningen voor 
Ouden van Dagen heeft de 19-
jarige W.K. verwondingen opge~ 
lopen aan zijn rechteahand. Hij 
was in aanraking gekomen met 
een draaiende lindzaag en is. te!' 
plaatse verbonden, waarna hij op 
eigen gelegenheid naar het zieken
huis is gereisd. 

T ony Duvenaire dacht meer aan 
de vijf percent op de stoep ge
vonden commissie, dan aan een 
goddelijke vergelding en toch zou 
het laatste meer -teHen dan de 
paar procentjes, die zo makkelijk 
verdiend .leken . Reeds een paar 
jaar ·had hij nu met de mis ,iona
r·is samen·gewèrkt. Hij · had de 
jaarproductie zonder eni-ge moei
te telkens weer aan dezelfde ko
p er i:J. New York afgezet. De 
prijzen ,hadden niet merkbaar ,ge
fluctueerd en de zendeling, die 
maandelijks op zijn gdd van Du
venaire ·kon .rekenen , had p1an
nen, waarvan hij reeds jal.1en .ge
droomd had, kunnen verwezen
lijken en was dus . de konin_g te 
rijk. 

rDuvenaire was voor hem het 
'toonbeeld van fatsoenJ.ijk zaken- ' 
man en T1ony stelde zieh buiten 
de commissie, met een paar lap
jes van duizend, die tussen ka -en 
schip vielien, tevreden en vond, 
d at dat hem voor zijn "eerlijk
heid" wel toekwam . D e hel e we
.rdd sc1heen dus tevreden met 
haar lot, totdat deze ontze ttende 
keldering de koffiemarkt b eroer
de en vriend Tony t en g.evolge 
van een maar al te bewogen 

Predikbeurteit 
Zondag 8 Februari. 

' . 
N èd. Hervormde Kerk: 

10 u. v.m. Ds Gijsmans uit den 
Haag. 
7.- uur n.m. Ds. van Offeren 

N .~H. Zondagsschool: 

11.45-1 uur: in de Chr. School. 

(V 0or ieder kind). 

Geref. Kerk: 

10.- uur v.m. Ds. P. Rullmann 

; 4.-'- uwr n.m. Ds. P. Rullmann 
' ' 

Ver. van Vrijz. Hervormden. 

Zondagschóol van 11.30-12.JO u. 

7.30 uur n.m. Ds Wagenvoorde 

uit , 's-Gravenzande. Jeugddag''.. 

R.K. Kerk: 

7.15 uur v.m. Uitr. H. Comm. 

7.30 uur v.m. H .Mis. 

9.- uur v.m. Hoogmis 

10.30 uur v.m: H. Mis. 

7.- uur n.m. Lof. 

Burgerlijke stand 
Geboren : Pieter H. zoon v. P 
Nieuwhof en W. v. Dani. Dil 
dr. v. J. v. Pijnacker èn M. lV 
Admiraal. . 

Overleden : A. Mulder 81 jr · 
( • 

en D. ' v. d. Ent 67 jaar. 

RadiQprogramma .8.M. 
Golflengte 31 m . · 9,6 ~ile~a1 . ._ 

Maandag, 9 Febru\ui 1953 
22.00 Verzoekplaten . ·, 
23.00 Jo Stafford 
23.15 Muziek voor . ,iegeree~ 
24.00 Sluitirw_ 

Dinsdag 10 Februari 1953 
22.00 Verzoe,kplaten . " ' 
22.45 The Bing Crdsby Srow ' · 
23.15 Een pfaatw·en eêtl' p~&ïà~· 
24.00 Sluiting ~ · · ' · · · 

Woensdag 11 Februari 1953 · , 
22.00 By invitation Çp}. Mai:sge,n 
22.30 Alfredo Antonini , , , , ·· 
22.45 Jo Stafford zingt " 
23.00 Verzoekplaten 
24.00 ·Sluitîng , · · 

.· -.. . ~ ' 

Donderdpg . 12 Februari 1953 ; 
22.00 Patty Page .. zingt . ..,,. 
22.15 Hook Hits ' · · 
23.00 The Jack Smith Show : ' 
23 .30 Verzoekplaten . , . ; , ·1· 

12.00 Sluiting 

Vrijdag 13 Februari 1953 
22.00 Verzoekplaten 
24.00 Sluiting ' 

Zaterdag 14 Februari 1953 
22.00 Verzoekplaten , . . 
23.00 Herhali~g Bing Cros.by S,how 
23.30 Janf Sessioil , - · · · '' 
23.45 Verzoekplaten 
01.00 Sluiting 

B.M.R.S wenit alle luisteraars 
een goed weekend, ·. · ·- · 

avondje een fout in de levefings
termijn maakte en op, het punt 
stoncl voor ·een akelige 30 mille 
zijn · :hele fortuin te verspelen. In 
die eindeloze nacht dacht Tony 
aan zijn vriend, de zéndellng, die 
al 1een aardig sommetje voorschot 
van .hem te pakken ,had, maar pas 
over eren paar maa_ndeh een :par
tij vanille tèr versc'hêpihg:: g~reed 
zou hebben. Dan 1eerst zou het 
voorgesC:hote'n geld, ph,ts nog een 
resitantje, vrij komen', ; maa'.l'{ op 
het moment zait dat geld zo "vast 
als een 1huis. 
Het smakk!ertje lag. dus te 'pieke
ren en langzaam ,groeide het ,sno
de plan in zijn pientere brein . ; .. 
Hij zou de partij, waarop ,hij nog 
,een flink tijdje te wachten zou 
hebben toch maár direèt afsche
pen 1en' de dll'iten er v~or, zoals 
hij 'het noemde. evert v~n de bank 
lenen. ·Maar ei'. bes,taat ook een 
andere uitdrukking voor ... 
Hij liet een . stejletj e kisten vullen 
met dezelfde dicht.gesol~eerde 
blikken, waarin vanille ver
scheept werd. Alleen, er zat geen 
vaniHe in, in.aar een partijtje 
steengrufä, oude kranten en weet 
ik wat voor een andere rommel,. 

(Wordt vervolod) . 
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Heden is geheel on
verwachts van ons 
weggenomen onze lieve 
Manen Vader,Sehuwd 
en Grootvader, Broer 
en Oom 

Dirk van der Ent 
in de ouderdom van 
67 jaar 

' 
Uit aller naam 

W . N. van der Ent-
Vollebregt 

H. v. Holland, 3-2-'52 
v. Caerdenstraat 25 
De teraardebestelling z al 
plaats hebben op Z aterdag 
7 Feb. op de Alg. Begraa f
plaa's te Hoek v. Holland. 
Vertek van het sterfhnis 
n.m. 1.30 uur. 

DANKBETUIGING 
Langs deze weg betuigen 
wij onze hartelijke dank aan 
allen die in de stormnacht 
geholpen hebben om mijn 
woning zo snel mogelijk te 
ontruimen. 

J. Zeeman 
H. v. Holland, Feb. 1953 
Krimsloot 4 

Hierbij voldoe ik aan het 
verzoek van de geefster of 
gever u te berichten dat ik 
de f 100.- voor de Hulp
Ktie van de Hongaren ank 
angen heb. Onze hartelijke 

· {ank. Mevr, LocK 

'Vuurtorentjes' 
f L- per 3 regels. Iedere regel meer 
40 et. Uitsluitend bij vooruitbet. 

Radio te koop, Harmens, 
'13-Gravenzandseweg, H.v.H. 

fi uur. · x 
-.1 

, 1" / 
~ / ,J ie. wil woning ruilen in 

4J"' ~ Holland voor vrij huis 
~~nster. 

·. bev. 8.v,d.B. x 

Te koop een Philips Radio 
i.g.st f 50.--
Adr. bev. Bur. van dit blad 

Hotel - Café - Restaurant 

ZONNEWENDE 
Schelpweg 40 Tel. 507 

Bij Jax vindt u gezelligheid 
M atige prijzen 

Zaal disponibel voor 
bruiloften en partijen 

Gem. zomerhuisje te huur. , 
tot Mei, tegen winterprijs. 

Geen zorg voor een 

· Strenge Winter 
door op tijd Uw kolenhok. 

bij te laten vullen door 

T. de Graaf 
Brandstoffenhandel 

P aardenstraat 15, T el. 412 

Grote sortering 

HAARDEN 
en 

KACHELS 
Kolenkitt en e n 
Kolenschoppen 
Emaille waren 
Emmers, 
Teilen enz. e n z . 

,,·fa.·-· ·RoONEV 
.· ConcÓrdiastr. t 
.', · ~Telefoon 333 

Reclame : Alleen deze week 
Gebraden gehakt 3 5 et p. 100 gram. 

.100 gram. P e k elvlees en 100 gram. 
Leverworst v o or 65 et 

:Qauwe :Qéuzel 75 et per .500 g r am. 

EET N U SPEK: 
Kinn~bakspek 
Vet Vers Spek 
Vet Rookspek 
Speklappen 

500 gram f 1.25 
500 gram f 1.40 
500 gram f 1.50 
500 gram f. 1.60 

Rund-, Kalfs- en, Vark~nsslagerij 

Jac. H. Alders 
Pr. Hendrikstraat 249, Telefoon 423 

~ Electriciteit 

Kap lampen 
Kronen 

Wasmachines 
Stofzuigers 

Telefoon 500 

Van Vliet's Zuivelbedrijf 
Concordiastraat 26, T elefoon 234 

Het adres voor alle le klas Kaassoorten en fijne 
Vleeswaren 

Prijsverlaging Losse Roomboter van f 1.17 nu f 1.12 per 250 gram 
Jonge BoerenjVolvet f;0.30 p. 100 g. Jonge bel kaas. f 0.32 p. 100 g. 
Boeren Meikaas f 0,34 p. 100 g. Jonge Leid se kaas f 0.31 p. 100 g. 
Oude Leidse Kaas f 0,35 p. 100 g. 

WEEKQECLAME 
100 gr.gev. Spek en 76 et 
100 gr. Lunchworst 

4 OF 6 KLEUREN IN 

Met volledige garant ie 

Ook alle reparaties a an 

a 11 e merke n vulpennen 

Vlug en billijk 

Kantoorboekhandel 

Nic. v. d. Graaf 
Prins Hendrikstaaat 177 

VERGROTEN 
van Uw b este opnamen 

doet in de perfect i e 

* FOTO VELLEKOOP 
v. d. Kasteelestr. 5, T elef. 909 
· s-Gravenzande. 

De vogels roe pen van de daken : 
Scho tten, die kan rollade· maken! 
2 e Scheepvaart straat 115a, Tele foon 494 

Bezoek 

Ca fé "De Kroon" 
Rietdijkstraat 104 Telefoon 515 

Vergaderzaa l disponibel 

Aanbevelend, 
Mej. J. W. Zeeman 

Wanneer de pen plotseling leeg ia 
schokel je eenvoudig om·, net als 
bij een outol Bij een .dictaat of 
wanne er en woor ook maor. de 
Geha·Schalier is steeds lat je dienst. 
Oe typische vulpenhouder vaar de 

~~~J~n ~:~14·lor. ·•~t~• 

Kantoor boekhandel 
NIC. VAN DER GRAAF 
Prins Hendriks traat 177 Tel 453 

••••••••••••a•••••m••••••••a•••~••man&•• • • 1 HALLO, HALLO 1 
5 HOEKSE HUISMOEDERS ! = 
• Komt allen a.s. Zaterdag naar de winkel van • • • • G ebr. de Man. Wij hebben • • • 1 P uike Red Star Eigenheimers = 
1 Recla me van Sinaasappelen. Ziet onze etalages. 1 
1 W ij kun nen geen prijzen verntelden 1 
• daar wij op het moment dat de courant ter • • • 1 perse gaa t, aan de appelen en Sinaasappelen = 
• veîling zijn. Maar onze zaak is Uw zaak. • • • • W ij blijven concurreren. • • • I Een ied er die drie gulden bes t eedt 1 
1 één k ilo Appelen gratis. 1 
1 Behalve b ij de aankoop van Aardappelen. 1 
• • • Dus allen a.s. Zaterdag naar • • • : Gebr. de Mant E 
1 Pr. Hendr ikstraat 24.3 Telefoon 556 1 · • • • 
••••m••a••••••••••ao•~•nmn••••••••~••••• 

Uw ~dres voor 

Groenten en Fruit 
is als het kan 

H. de Man J r 

Roggeveenstr. 27 
Telefoon 659 

Adverteert 
in dit blad Kantoorboekhandel 

Nic. v. d. Graaf 

Rijwiel"Service 
VANDEWERKE 

De in 'dit b lad aangekon~ 
digde opening van onze 
nieuwe Z'ilak op Vrij dag 

6 Febr uar i zal NIET 
d oorgaan. 

Dit in verband met de on
ukere omstandigheden van 
familie, vrienden en onze 

naasten. 

Klaverjassen voor het 
RAMPENFONDS 

Maandag 9 Febr. 7.30 uur 
wordt er geklaverjast in de 

Schiettent. 
Inleggel d f 1.• 
Aanmeld~n bij : 

J. v. Baalen, kapper 
A.v. Blanken, Huydecoper
straat 24 
J. v. cl . V lies, café H arwich 

Dagelijkse Bodedienst 
H.v .Holla nd, Vlaardingen, 
Schiedam. R 'dam en Zuid 

Uw goederen op tijd, 
Als Leo de Jong ze , rijdt. 
Bestelhuizen Rotterdam: · 
De Valk, Aleidisstraat 31, Tel. 38277 
De Toren, Tollenstraat 44, " 47880 
Prins & Schox, Voorburgstr .124, T.47777 
Vert rek n.m. 6 u. Z at erdag•s i u . 
Bestelhuizen H. v. Holland 
Garage Rooney, Concordiastr . 1 Tel. 333 
Bode Leo de Jong, 
Dijkweg 61. Naaldwijk. 
Telefoon 4774 

IETS NIEUWS I 
Geen brandende htiid 
meer door 
UNICO 
NEUTJlOGENA 
de geglycerineerd~ en 
doorzichtige scheerzeep 
beschermt de huid en 
geneest huiduitslag 
Vraagt een 

G RAT IS 
proefstaafje . Kapsalon 

J. VAN BAALEN 
Pr. H endrkstraat I 98a 

HUMPO HOTSFL OTS, VERLIEST EEN P ENSÉEL 

52. "En ·heb je fij n gesC'hilderd 
vandaag?" v roeg E vy bel:ang
steilend, terwij1l ze een sig<aret 
opstak -en op de rand van H um
po' s tafel ging zitten. 

angst ihe'b •gezeten!" 
"0 , wat interessant!'' zei Evy 
me t een .gilletje van opwinding. 
"V ertd me daar eens iets meer 
van, lief hotsflotje!" 

vroe1g1 Evy , "hadden ze het over 
biljetjes? Over wat voor biljet-
jes?" . 
"D at weet ik niet!" antwoordde 
Hum.po, terwijl 1hij zijn eetgerei 
wegbor.g" "En dat 1kan me niks 
schelen ook!" 

Stort Uw bijdrage op Giro 957 5 

"Gesc'.hilderd?" vroeg H umpo, 
"schei uit! lik 'heb een h eel avon'-' 
tuur b eleefd. lik •heib eerst in.ge
hrnken in eien vreemd !huis en 
daarna werd i1k 1bijna ontmas
kevd door de twee bew0ners, die 
juist 11hu:iskwamen. W at ik in 

En Humpo vertelde zijn avon
tuur van die midda1g-. Hoe >hij 
eerst was .gaan schuilen ·en toen 
in de kast was gekropen •en hoe 
de •beide mannen bij·na ruzie had
den gekreg-en . 

"Zo," antwoordde EveHentje 
naderrkierud , "nou, ik ga maar, 
H umpo. Dag1! " .,Dat is gemeen!" 
riep Humpie Hotsflots veront
w.aardigd uit, ."we zouden van
avond samen naar de b ios .gaan." van het Nationaal Rampenfonds "W at zeiden idie twee mann 7" 


