nisch Orkest een promenadeconcert geeft, ontvangt hoornist Pieter Gouderjaan uit handen van wethouder ir. P.O. Vermeulen een
gouden exemplaar van de c d . 'Hoornconcerten van Mozart'.
25-9 juni. Istanbul Festival bij het Museum voor Volkenkunde.
27. In het Stadhuis vindt de constituerende vergadering plaats
waarbij het Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten (OOR) officieel
wordt opgericht.
29. De president van Venezuela, C A . Pérez, vergezeld door zijn
echtgenote en Z.K.H, prins Claus, brengt een bezoek aan de Rotterdamse haven.
29. Bekendgemaakt wordt dat 17 studenten van de Hogeschool
voor Economische Studies tuberculose hebben opgelopen.
29. De Rotterdamse Elektrische Tram neemt 60 nieuwe autobussen in gebruik.
30. Het voorstel van de Noorse reder en aandeelhouder Torstein
Hagen om de jaarrekening van de Koninklijke Nedlloyd Groep
NV niet goed te keuren, wordt door een meerderheid van de aandeelhouders aangenomen.
30. De voorzitter van de raad van bestuur van de Kombinatie
Willemsspoortunnel v.o.f., J. Wentink, opent de verbinding tussen de acht tunnelelementen onder de Nieuwe Maas en de rest van
de tunnel.
30. De Rotterdamse architect prof. J. Hoogstad neemt de tweejaarlijkse Architectuuronderscheiding van de gemeente Gouda in
ontvangst, die is toegekend aan het door hem ontworpen kantoorgebouw van Unichema Chemie BV.
30. Vijfenzestig patiënten verhuizen van het oude IJssellandziekenhuis aan de Bergweg (voorheen Bergwegziekenhuis) naar het
nieuwe ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.
31. Bekendgemaakt wordt dat in het Rayon Rotterdam van de
Nederlandse Spoorwegen NV voor het einde van het jaar 40 conducteurs extra zullen worden aangesteld.
31. Werknemers van de Europe Combined Terminals BV wijzen
een stakingsoproep van de Vervoersbond FNV van de hand.
31. Bekendgemaakt wordt dat de moleculair biologe mevrouw
drs. J.M.H. Verkerk, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam, het erfelijk materiaal heeft ontdekt dat verantwoordelijk is voor het zogenoemde 'fragiele-X-syndroom'.
31. De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, drs. H.J. Simons, opent in de Dr. Daniël den Hoed Kliniek
het zogenaamde 'Skillab', een opleidingsruimte voor radiotheramei
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