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"Vurige" beesten knikken
Op het "Lic11tfestijn"
't Jltlianapark

In

aangeboden. oòk financieel; om de
ditmaal mogelijk te maken."
Zo verklaarde S.G.-voorzitter :\I. Hotl
in zijn inleidende toespraak, Het
mag dan ~ijn dat niet alle programmapunten een succes ~Un. maar in
eik geval is de gemceoschaps/:,cdachtc gc,roeid. De gedachte dat men
met elkaar en In samenwerking lets
kan bereiken.
Aangetrokken
door 'het prettige
weer (en misschien visueel ook door
de vrQlijk klapperde vlaggen aan de
ingang van het park aan de B.K.laan) hebben gisteravond reeds duizenden Schiedammers een bezoek gebracht aan het .,Lkhtíestijn",
Het Ta m boers- en Pijperskorps
..Harmonie" en hei muziekgezelschap
St. Ambrosius hebben met 'vrolijke
klanken het wachten tot delicbten
aanfloepten en men door het park
kon trekken. verkort.
..Lichtíestijo"zal elke avond van
acht tot twaalf uur (het lich,t gaat
omst.reeks 9.15 UUI' aan) geopcnd
blijven tot en met. 15 augustus. Als
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het goed weer blijft mí~schien wel
langer. Op de rotonde ln het park
is een buffet geopend en rlaar kan
men ook zitten bij een koele dronk.
Wat voor velen ook van belang is:
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't entree is laag gesteld op '0 kwart.
jl' voor volwassenen en 'n dubbel.
tje voorkinderen. Goedkoper kan
echt niet.
'

I

"iofammy, kan dat beest nu niet
hier komen:'''. niet zijn knuistje stevig in. moeders hand geklemd keek
het kleutertje met diep ontzag op
de vier Ihltt uitstralende olifannur'die
teri
rustij; op het gras in het Ju-

moest natUltrlij1c weer even
kijken of die krokodil Zal! happen. die eige1nDij::e jongen. Manr

schudden en
ter. draaien.

kwiek hun

hoewel hij "Vllrig" w(t$, die krokodil op het ..Lichtfestijn", håppen deed hij niet.

de burgerzin versierkt", zoverkhlarde mr. Peek. Met het .uitspreken van
de hoop dat de feesten dit jaar een
even groot succes mochten zijn als
in de' voorgaande jaren. verkl<larde
hij èn Lichtfestíjn ën de Vakantie[eesten voor geopend.
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Jeugd Jolijt

kv
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sluit

met de kop stonden

te
staartjes lieOp de geruststellende
vl\rklaring' van moeder' dat liet leen
èchte bef.'stcl1 waren slapte het .IonJ;'etje dan weer voort, ma.:\r bleef wel

lianapark

Hij

De Jeugd Jolijt is (..helaas", zullen
vele kinderen zeggen, weer bijna
ten einde. Woensdagavond heeft de
sluitings-bijeenkomst plaats in de
Plan~age. aanvang 7.30 u\<-r. De Har- I
monte, de drumband D.O.K. .en de I
band van de Oranje Garde maken:
voor hel laatst \vertrek om 7 uur)
een mars en wel vanaf de Dwarsstraat. het dr. Wibautplein en bei
Edisonplein., In de Plantage werken
zij bovendien mee aan het programma, waaraan verdel' wordt meegewerkt door de V,C.J,C.. Ruimte en
de gymnastiekver. D.O.K. en O.D.O.
Volgende week heeft men nog de:
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omkijken, "Mooi. hèmam!"
jaI
dit jongetje hebben I;lsp
De
tH~vom\ nQndudcn kindere" (en
be\vondering
met
ook volwasscnen)
sc!
de
vele
gekeken
of plezier
naar
versti,
13
lichte (Ucrengroepen, die in het tot
nu overtuigend
..Voor bet Mrst
omgetoverde Juliana. lI:ebleken
"LichtCestijn"
dat de Schiedamse burí(erij
park zijn opgesteld.
bp.hoelte .heeft aan dete VakantIeDeze gr~p olifanten., op natuur- feesten. Wa.nt van alle kanten Is hulp
1
]ijlte grootte. was centraal opgesleld
hel
en trok zo sterk de aand~ht. Maar er
zjjn nog veel meer dieren tijdelijk in
volgende evenementen: maandag-! d<t1
avond Autoped kampioenswedstrij- i bu
Er
bet Julianapark ondergebracht.
S,tccl.
den voor de winnaars van de wed-' 9r
waren giraffen met jongen. die gem
Bij hel :Stedelijk Gymnasium te strijden in de verschillende wijke:n;
duldig "ja" en "nee" kniklen op cle
De
En
opmerkingen van de passanten.
Schiedam zijn toegelaten tot de eer- aanvang 7.15 UUl in de Lange Nieuw~ hel
zebra's. tijgers en een statige ijs~er.
ste klas: J. C. E. van Baarle (m);
Dmsdagavond IS er" oog een spE)l- Val
Bij de centrale vijvel' haple éen gi- Z. Beckcrs (mI: M. G. van Boehove
avon~ om 7.15 uur bIJ de.Kon. WIl- CT
~antische krokodil hongerig met z'n Im); M, M; Brugman (m); L. Conkaken zonder iets te vangen, Ook niet furius (m), Vlaardingen; W. H. V!ln/ helrnmaschool In Kethel.
het eekhoorntje dat flitsende spron- Duy] (j); J. W. B. Hartendorp ()I;
C: Hoendel'kamp (m); E. L.
lZen maakte door de bomen langs de M. Th.
.fon~ (m); A. Jungerius (m): H.
,
rotonde in hel park. Een heel aardi- de
W. Kerst
ge vondst. deze eekhoorn. hoewel een
M. Kamp (mJ.Rotterd?m;
sto
(j); S. V<ln Keulen \J) j.L, Meyer
beetje onopvallend.
var
(j): G, van del' Molen <J), VlaarNoì
Maar hoewel deze van plastic ver- dingen;
van Nievelt (j).:, N. de
C.
he~
dieuitstralende
licht
vaardigde en
Roos tm): H. W. J. Schmltz (t!');
bl'O
Tedmg
ren. evenals de stille (Juorescerende
J.
Spaling
w..
D.
(~);
p.
E.
aan
bloemengroep, wel bijdroegen tot het
van Berkhout (J). Vla<lrdmgen; J.
Het Plaatselijk Schoolmelkcomité
.,Ucht'., komt het ..festijn" loch meer
Teunissen <mI. Vlaardingen; R.. A. te Schiedam heeft besloten om in
het
van
illuminatie
van de feestelijke
Timmet'(j): H. Tjia (m): W. Ubrn'/l: augustus. bij de aanvang vlln de
park zelf. Mel 240 slerke schijn'....er. (m);
L. van Weele (jl: G. J, B. ~choo1cursussen.een nieuw systeem
pers in verschillende kleur en nog Wevers
Stous Ol. Vlaardingen.
:"'un betalinj; van de sc~oolmelk ~n
andere kleine armaturen zjjn de bf).
m~n NO h~no:fð"C' ,:>h ,.1.:. ""jl'J'lH'\ri~H""
j;edurÎj:"
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