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Januari er een einde gekomen aan de levensmiddelendistributie 

I Aantal inwoners 50 471 

In het stadhuis drukbezochte nieuwjaarsreceptie van bur
gemeester Heusdens 

A van Minnen benoemd tot secretaris van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas 

Door de gestegen papierprijzen is de abonnementsprijs 
van de Nieuwe Vlaardingsche Courant met 30 cent ver
hoogd tot ƒ 2,45 per kwartaal 

3 De afdeling Vlaardingen van de Volksbond tegen 
Drankmisbruik organiseert een oliebollenmiddag voor de 
ouden van dagen 

5 In Excelsior feestavond van de volkstuindersver-
eniging Vlaardingen 

7 H Dikker benoemd tot directeur van het post- en 
telegraafkantoor 

De eerste trawlhanng van 1952 in Scheveningen aange
voerd door de VL 30 Janny, die in het Kanaal 260 kisten 
verse haring heeft gevangen 

9 De bouw van de R K kerk aan de Insulindesingel 
gegund aan de firma Kloppers & Zn te Schiedam voor 
ƒ 299 723,-

II Voor 't Nut wordt een voorstelling gegeven van de 
film van de Nederlandse Heidemaatschappij, getiteld 
'Langs nieuwe klingen' 

J H van der Vaart 25 jaar in dienst als ambtenaar bij het 
gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijf 

Commissaris van politie K van der Ham spreekt voor de 
Vereniging voor Veilig Verkeer over verkeersproblemen in 
de stad 

Advertentie 
"Laat thans uw regenjas, winterjas, mantels of costuum 
keren, prijzen vanaf / 20,- Tobe, Vettenoordstraat 1 " 

12 De Vereniging van ouden van dagen Flardinga viert 
haar eerste lustrum 

N V Slavenburg's Bank neemt zijn nieuwe bankgebouw 
in gebruik op Schiedamseweg 58 

14 Met het ophetlen van de rantsoenering van koffie is 

Fruithandel Maat, Schiedamseweg 73, heeft een eerste 
prijs gewonnen bij een landelijke etalagewedstrijd, geor
ganiseerd door de groenten- en fruitcentrale in Den Haag 

15 In Excelsior filmavond voor de redersvereniging 
Vlaardingen over de problemen van de Noordzeevisserij, 
georganiseerd door de Inspectie van de Visserij 

De 25 000ste spaarder ingeschreven bij de Spaarbank 
Vlaardingen 

18 Slotbijeenkomst van het Demobilisatiecomite Dit 
comité werd in 1948 geïnstalleerd om overzee verblijven
de militairen bij terugkeer en demobilisatie steun te bie
den In totaal repatrieerden 671 militairen 

19 In de ontvangstzaal van Lever's Zeep Maat
schappij muziekavond, georganiseerd door de combinatie 
van Vlaardingse personeelsverenigingen 

De heer Chandu spreekt voor de personeelsvereniging 
ENCK over het onderwerp 'Achter de schermen bij de 
toekomstvoorspellers' 

22 Chr Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo 
geeft een uitvoering van het oratorium 'Elias' in de Grote 
Kerk 

Geopend aan de Schiedamseweg 16 Verboon's geschen-
kenhuis, een filiaal van de firma H Verboon aan de 
Westhavenkade 

N V Slavenburg s Bank heeft zijn intrek genomen in de uit 1889 
daterende Villa Home aan de Schiedamseweg (12 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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23 Ds J Fokkema, lid van de Tweede Kamer, spreekt 
voor de A R kiesvereniging Nederland en Oranje over 
'Religie en politiek' 

24 Propagandafeestavond van de Centrale bond van 
werknemers in het transportbedrijf 

29 Aanbesteed het aanleggen van de verbindingsweg 
van de Westlandseweg naar de Vlaardingse Vaart, aanslui
tend op de Gedempte Biersloot (Delftseveerweg) 

29-2 In het Handelsgebouw tentoonstelling 'Met naald 
en draad' 

30 Chr Harmonievereniging Sursum Corda concer
teert in de Grote Kerk ter gelegenheid van haar 50-jang 
bestaan 

31 Dirigent Jos Vranken jr neemt afscheid van het 
Vlaardings mannenkoor Orpheus. 

Dr PA de Groot en bosnegerpredikant E M Koomdijk 
spreken op een Suriname-avond in de Grote Kerk 

Februari 

1 G Hartman, hoofdbode-concierge, 25 jaar m dienst 
van de gemeente 

Brandmeester W van Vliet neemt afscheid van het brand
weerkorps 

2 A Vranken 25 jaar dirigent van het Toonkunstkoor 

4 De N V HoUandia, fabriek van melkproducten en 
voedingsmiddelen, bestaat 70 jaar 

5-9 In de Visbank tentoonstelling door de groep 
' Spiritualistische geestesvrienden' 

7 Melkhandel A vd Pol, Oosterstraat 114, bestaat 
25 jaar 

8 J Buis jr vertelt voor het Instituut voor arbeiders-
ontwikkeling over zijn reis naar Nieuw-Zeeland 

9 Heropend na verbouwing Technisch Handels
bureau A Keijzer, Hoogstraat 83 

Winterconcert door Harmonievereniging HVO in het 
Handelsgebouw 

In het R K verenigingsgebouw cabaretavond ten bate van 
de R K kinderuitzending 

11 In de Schuilhoek spreekt mevrouw Van der Sluis 
voor Kerk en Vrede over 'Ons vaste fundament' 

12 In de Grote Kerk concert door de Wiener 
Sangerknaben 

Dr PH Ritter spreekt voor de Zakenstudiekrmg 
Vlaardingen over 'Jan Salie en Jan Kordaat' 

14 Opening van een gemeentelijke wasinrichting voor 
huisvrouwen aan de Adriaan Pauwstraat Op proef zijn 
hier twee wasmachines en een centrifuge geplaatst 

De eerste paal geslagen voor de nieuw te bouwen St 
Willibrorduskerk aan de Insulindesingel door pastoor H 
Theissen 

16 BIJ padvindersgroep Mamix van St Aldegonde 
worden drie nieuwe verkenners, afkomstig uit de B E 
(Bijzondere Eisen) welpenorde van het Doofstommen-
instituut in Rotterdam, geïnstalleerd 

Collecte ten bate van de actie 'Klokken voor Amerika' 
Opbrengst ƒ 558,36 Bij haar bezoek aan Amerika m april 
zal koningin Juliana namens het Nederlandse volk een 
carillon aanbieden aan het Amerikaanse volk 

17 G Hoogland redt een 9-jarige jongen, die door de 
gladheid in de haven is gevallen 

Het dameskoor Vivezza bestaat 35 jaar 

18 Voordrachtskunstenaar Albert Vogel jr treedt op 
voor het Comité voor Volksontwikkeling 

20 Wethouder H K van Minnen houdt voor de Chr 
Middenstandsvereniging een causerie, getiteld 'Wij groei
en vast in tal en last' 

Ds D B Hagenbeek, emeritus-predikant van de Gerefor
meerde kerk, op 73-jarige leeftijd overleden 

22 Heropening van de verbouwde rijwiel- en radio-
handel D A Vogel & Zn in de Eendrachtstraat 

G van Vliet geslaagd voor het diploma 2e stuurman Grote 
Handelsvaart 

Tot dirigent van het Vlaardings mannenkoor Orpheus is 
benoemd de heer Piet Ketting uit Rotterdam 

Heropend het gemoderniseerde café De Oude Markt De 
nieuwe eigenaar is H Boomert 
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In Excelsior propaganda-avond van het Centraal 
Genootschap voor kinderherstellingsoorden en gezond-
heidskolonies 

Het Vlaardings kinderzendingsgenootschap bestaat 100 
jaar 

23 Voetbalvereniging Zwaluwen behaalt het kampi
oenschap van de 3e klasse A van de zaterdagmiddagcom-
petitie 

Prins Carnaval op bezoek bij de vereniging van 
Limburgers en Brabanders Libra 

26 In het kader van de boekenweek spreekt auteur Piet 
Bakker over zijn boek 'De Slag' 

Commissaris van politie K van der Ham spreekt voor de 
Zakenstudiekring Vlaardingen over de plaats en de taak 
van de politie in de moderne maatschappij 

In de gemeenteraadsvergadering wordt de gemeentebe
groting 1952 met algemene stemmen vastgesteld 

27 C J de Ronde benoemd tot onderwijzer aan de 
Prins Bemhardschool 

28 De nieuwe gereformeerde Emmauskerk aan de 
Kethelweg door de bouwcommissie aan de kerkenraad 
overgedragen 

De nieuwe Emmauskerk aan de Kethelweg (28 februari) 
(Collectie Stadsarctiief Vlaardingen) 

Geopend stoffenhuis Planje, Schiedamseweg 25 

29 Eerste jeugdconcert van dit seizoen in de turnzaal 
van het Handelsgebouw 

Inspecteur A H Poot neemt afscheid van het Vlaardingse 
politiekorps wegens overplaatsing naar Almelo 

De firma Spronkers heropent zijn zaak in ijzerwaren, 
gereedschappen e d aan de Hoogstraat 172-174 

Maart 

I M Schepen 25 jaar in dienst bij de firma C 
Pietersen, elektrotechnisch installatiebureau, aan de 
Westhavenkade 

3 De heer Ph Jordaans, dingent van het muziekkorps 
Voorwaarts, 50 jaar musicus 

H A Bakker heeft in Amsterdam uit handen van prins 
Bemhard het Bronzen Kruis ontvangen voor betoonde 
dapperheid in de oorlogsdagen van mei 1940 

4 De afdeling Vlaardingen van de Volksbond tegen 
drankmisbruik bestaat 60 jaar 

J A Verschuren, adjunct-commies, 40 jaar in dienst bij de 
Nederlandse Spoorwegen 

5 Het atelier van vlaggemndustne Prima Nova op de 
Hoogstraat is uitgebrand 

Het Vlaardings Kunstcentrum heeft zijn 2 000ste lid inge
schreven 

Advertentie 
"Laat uw baard staan en kom Vrijdagavond tussen 5 en 9 
uur naar C J Jerommus, Billitonlaan 90, waar voor u vrij
blijvend gedemonstreerd wordt met het ideale electr 
scheerapp De Philishave Philips deskundige aanwezig " 

8 Collecte ten bate van de tbc-bestrijding Opbrengst 
ƒ 2 068,69 

In het Handelsgebouw concert door het mannenkoor 
HVO, onder leiding van J de Peinder 

Overleden J Molendijk, die bijna 40 jaar de portieren van 
de trouwrijtuigen voor het stadhuis opende 

II De regeringsvoorlichtingsdienst vertoont voor de 
Zakenstudiekring Vlaardingen films over de haring- en 
oestervangst 

De eerste steen gelegd voor het garagebedrijf P A van der 
Kooij aan het Burg de Bordesplein 

13 De gemeenteraad besluit tot verkoop van de in aan-
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bouw zijnde 20 woningen en vier garages aan de 
Riouwlaan aan N.V. Havenbedrijf Vlaardingen Oost. 

14 Advertentie: 
"Het Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen vraagt per 1 april 
of eerder een goede kookster, van goede getuigschriften 
voorzien." 

15 L. van Aken, machinist bij de firma C. van der 
Burg & Zn., 25 jaar in dienst. 

Het echtpaar L. Poldervaart-Overgaauw 50 jaar getrouwd. 

16 H. Sterk, speler van voetbalvereniging Fortuna, 
speelt zijn 350ste competitiewedstrijd. 

17 De VARA zendt een opname uit van een bespeling 
van het Oranje-carillon door stadsbeiaardier Cor Don. 

18 De opslagplaats van meubelen en materialen van 
de firma Blom en Willemse aan de Gedempte Biersloot 
door brand verwoest. 

19 In Den Haag wordt door het Bedrijfschap Visserij 
de bedrijfschapsprijs uitgereikt aan schipper G. van der 
Snoek van de VL 84 Hcndrika en Adriana van de rederij 
N.V. Zeevisserij Maatschappij en Haringhandel v.h. A. 
Verboon. 

In een advertentie laat de firma Kofa/Hofstee weten dat zij 
genoodzaakt is op zaterdagmiddagen van 2 tot 4 uur geen 
kinderwagens toe te laten in verband met klachten van 
klanten over de hinder die zij hiervan ondervinden. 

Benoemd tot bedrijfsleider-administrateur van de Stads
gehoorzaal de heer F.B.J. Drion uit Den Haag. 

H. van den Arend 25 jaar in dienst bij schildersbedrijf G. 
Bot Gzn. 

22 Speldjesdag van het Leger des Heils ten bate van 
de nationale inzameling, onder het motto 'Het Leger hijst 
de stormvlag'. 

22-23 Het Stafmuziekkorps van het Leger des Heils in 
Nederland bezoekt Vlaardingen. 

24 Opgericht de N.V. Vlaardingse Exploitatie-
Maatschappij van Fabrieksgebouwen. 

25 Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor de Beneden-Maas houdt mr. Van 
Meeuwen, verbonden aan het ministerie van Economische 
Zaken een lezing over de nieuwe winkelsluitingswet. 

26 Dr. Bos spreekt voor de R.K. vrouwenbeweging 
over 'De levensgang van man en vrouw'. 

19-22 Collecte ten bate van het 
Opbrengst/ 1.706,19. 

Leger des Heils. 27 

20-23 In het Volksgebouw bazar voor het 
bouwfonds van de Arbeiders Jeugd 
Centrale. 

20 Geopend de showroom van 
Vranken's pianobedrijf. Hoogstraat 83. 

In de Grote Kerk spreekt ds. J.J. Buskes 
uit Amsterdam over het onderwerp 
'Moeten wij als Christenen achter de 
bewapening staan?', georganiseerd door 
het Comité inzake het bewapeningsvraag
stuk. 

21 Bij de Albatros Superfosfaat-
fabrieken te Rotterdam-Pernis is de 
grootste hijskraan van Europa geplaatst. 

Opgericht 
Centaur. 

de amateur-schilderclub 

Dr. H. Nieuwenhuis spreekt voor de Vlaardingse 
afdelingen van de Ned. 
Onderwijzersvereniging en 
het Humanistisch Verbond 
over 'Het probleem van de 
massajeugd'. 

Heropening van de verbouw
de drogisterij Zonneveld aan 
het Burg. de Bordesplein. 

29 Geopend modehuis 
Van Bever, Hoogstraat 181. 

In gebruik genomen het ver
bouwde jeugdhuis van de ver
eniging Liefde en Vrede aan 
de Willem Beukelsznstraat. 

Burgemeester Heusdens ontsluit 
de deur van jeugdhuis Obadja 
aan de Willem Beukelsznstraat 
(29 maart). 
(Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen). 
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31 De Rotterdamse rechtbank veroordeelt de 
Vlaardinger W C H tot ƒ 6,- boete subsidiair een dag 
hechtenis voor het feit dat hij geen radiozegels heeft 
geplakt 

April 

1 Het A Capella-koor en het Jongenskoor onder lei
ding van mevrouw Verhoeff-Tom geven een uitvoering in 
Excelsior 

Aanbesteed de bouw van 128 etagewoningen aan de Van 
Beethovensingel 

2-4 Chr Harmonievereniging Sursum Corda houdt een 
bazar ten bate van het instrumentenfonds 

4 Advertentie 
"Heren Rokers Wilt gij u zelf eens tracteren dan moet ge 
onze Hazewind proberen ' Grote kloeke 15 cents-sigaar 
Alleen bij J Kwakkelstein, Billitonlaan 42, Telefoon 
2550 " 

5 Huldiging van A Oosthoek en J Jacobs wegens 
hun 40-jarig dienstverband, en A van der Brugge en J 
Droppert wegens hun 25-jang dienstverband bij de Kon 
Rotterdamse Lloyd N V te Rotterdam 

Opening van een nieuw hoofdkwartier van padvinders-
groep Prins Maurits, NPV groep 3, in de Ie Van Leyden 
Gaelstraat 33 

Opening van de winkel in tabaksartikelen, koffie en thee 
van B Breederveld jr , Van der Driftstraat 4a 

7 Het bureau Bescherming Bevolking door de onder
commandant van de dienst Bescherming Bevolking in 
gebruik genomen 

Bekendmaking 
"De Commissaris van Politie maakt bekend, dat de hier 
volgende rijwielen in Vlaardingen onbeheerd werden aan
getroffen, maar tot op heden met door de eigenaars wer
den afgehaald Deze eigenaars, of anderen, die inlichtin
gen kunnen verschaffen, worden verzocht, zich te vervoe
gen aan het bureau van politie, dtdeling recherche 
1 17 Februari 1952 een damessportrijwiel bij de 

spoorwegovergang Vlaardingen-Oost, 
2 28 Februari 1952 een herenrijwiel in de 

Waalstraat, 
3 2 Maart 1952 een damesrijwiel in de Billitonlaan, 
4 9 Maart 1952 een damesrijwiel op de Hoogstraat " 

7-9 Collecte ten bate van het Comité tot het organise
ren van auto- en boottochtjes voor lichamelijk gebrekki-
gen Opbrengst ƒ 807,45 

9 Opgericht klaverjasclub De Gouden Leeuw 

9-10 Opvoering van het paasspel 'De kinderen van 
Jeruzalem' door leerlingen van de hoogste twee klassen 
van de zondagsschool van de Ned Protestantenbond 

14-19 Padvindersactie 'Een heitje (kwartje) voor een kar
weitje' Het eerste karweitje is het boenen van het stad
huisbordes Op het werklijstje wordt aangetekend "65 
heitjes van de leden van de gemeenteraad en de gemeen
tesecretaris, voor aan het bordes verrichte karweitjes Het 
bordes is er zichtbaar van opgeknapt Veel succes verder " 
Totale opbrengst ruim 2 800 heitjes 

15 In Concordia propagandabijeenkomst van de 
Vereniging voor Veilig Verkeer 

19 Emmabloemcollecte ten bate van de tbc-bestrij-
ding Opbrengst ƒ 1 021,69 

Toneelgezelschap Inter Nos vertoont voor de personeels
vereniging MAF (Magnesiet- en Amarilfabriek) het spel 
'Welkom binnen' van Chr Hoogewerf 

In Excelsior feestelijke bijeenkomst voor leden en oud-
leden van het NVV 

Kunstavond in de muziekzaal van het Volksgebouw ter 
gelegenheid van het eerste lustrum van het Vlaardings 
koperkwartet 

19-3 In de Visbank tentoonstelling van werken van 
schilders uit de 17de tot de 20ste eeuw uit Vlaardings par
ticulier bezit 

21 Ds H Zandbergen, gereformeerd predikant, zal 
met het emigratieschip Johan van Oldenbamevelt als 
geestelijk verzorger een reis meemaken naar Australië 

22 In Excelsior teestavond van de Vlaardingse 
Vrijwillige Brandweerlledenvereniging DOV Zeven leden 
die het 12'/2-jarig jubileum vieren, ontvangen uit handen 
van commandant H Groeneveld het bronzen kruis met 
oorkonde 

De Vereniging voor gezondheidszorg Het Groene Kruis 
opent in gebouw Obadja haar bureau voor prenatale zorg 

23 De Vlaardingse padvinders vieren St Jonsdag 
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23-3 Etalagewedstrijd door de Vlaardingse midden
stand. 

24 De eerste vier woningen van een complex van 517 
woningen in de Spoorwijk overgedragen aan Patrimo-
nium's Woningen. Namens het gemeentebestuur schenkt 
wethouder De Bruijn een gevelsteen, die bij het 40-jarig 
jubileum van de vereniging was toegezegd. 

In het R.K. verenigingsgebouw afscheid van kapelaan H. 
Beek, die is benoemd tot kapelaan aan de St. Agnes-
parochie te Amsterdam-Zuid. Tot zijn opvolger is 
benoemd A.W. de Greef 

26 De centrale kerkenraad van de Ncd. Hervormde 
gemeente deelt in een brief aan het gemeentebestuur 
mede, dat zij principieel geen gebruik zal maken van de 
uitnodiging om de opening van de Stadsgehoorzaal bij te 
wonen. 

28 Belangrijke dag voor Vlaardingen. 
Om 10 uur op het stadhuis aanbesteding van de beton
bouw voor het nieuwe zwembad. 
Om 10.30 uur oplevering van de eerste van tien midden
standswoningen in het Van Heutzpark. Deze woning 
wordt overgedragen aan de directie van de Caltex. 
Om 11 uur wordt de eerste proefpaal voor het zwembad 
geslagen door dr. P. Muntendam. 
Om 12 uur worden aan de Kethelweg de eerste woningen 
van de 706 door MUWI te bouwen arbeiderswoningen 
opgeleverd. 
's Avonds officiële opening van de Stadsgehoorzaal, 
gevolgd door het blijspel 'De bruiloft van Figaro' door 
toneelgroep De Nederlandse Comedie. 

29 CA. Varossieau neemt afscheid 
van het gemeentelijke Energie- en 
Waterleidingbedrijf wegens het berei
ken van de pensioengerechtigde leef
tijd. 

30 Koninginnedag. Zangaubade, 
carillonbespeling, bonte avond en 
vuurwerk vormen de feestelijke evene
menten. 

Het programma voor de officiële opening. 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

De Stadsgehoorzaal aan de Schiedamse-
weg, naar een ontwerp van architect 
Sybold van Ravesteyn (28 april). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, onder leiding van Eduard Flipse, 
met Theo van der Pas, piano. 

Mei 

1 Landarbeider G. van Gameren 25 jaar in dienst bij 
landbouwer K. Chardon. 

In de vacature hoofd van de Prins Bemhardschool, ont
staan door het vertrek van E.W.L. Wüppermann, wordt 
voorzien door de overplaatsing van P Vis, hoofd van de 
Karel Doormanschool, naar de Prins Bemhardschool. 

S. den Hoedt, drukker, 25 jaar in dienst bij de firma C. van 
der Burg & Zn. 
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2 Het Toonkunstkoor zingt in de Stadsgehoorzaal het 
requiem van Mozart, met medewerking van het 
Rotterdams Kamerorkest. Na afloop van het concert wordt 
op bescheiden wijze het feit herdacht dat het koor reeds 25 
jaar onder leiding staat van Arnold Vranken. 

P. Honing, adjudant der Rijkspolitie, ontvangt de ereme
daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 
en A. Oosthoek de eremedaille in zilver 

3 Herdenking der gevallenen; stille omgang. 

Uitbreiding van het gezin van de familie Wijker-Nauta in 
de RK. Drossaartstraat door de geboorte van een drieling. 

5 Viering bevrijdingsfeest. De meeste bedrijven 
geven de middag vrijaf met behoud van loon. 's Middags 
wielerwedstrijden en wedloop rond de Oude Haven. 
's Avonds muziek, film en kennis. 

Door een aantal onderaannemers wordt aan het gemeente
bestuur een artistieke tafel aangeboden ter verfraaiing van 
het interieur van de Stadsgehoorzaal. 

6 Aanbesteed het maken van de onderbouw van een 
gewapend betonnen brug over de Vlaardingse Vaart in het 
verlengde van de Gedempte Biersloot. 

Toneelvereniging Varia vertoont in de Stadsgehoorzaal het 
blijspel 'Kleine kinderen worden groot' van Noel Lanley. 

7 Voor het sluiten van een geldlening, waardoor de 
vereniging De Ambachtsschool een nieuwe school kan 
bouwen aan de Veersingel (huidige Deltaweg), wordt 
ministeriële goedkeuring verleend. 

Aan de Schiedamsedijk wordt de eerste paal geslagen 
voor het fabrieks- en kantoorgebouw van Cincinnati-
Nederland N.V door de president-directeur van het 
Amerikaanse bedrijf, de heer Geier. 

Geopend meubelzaak Eigen haard van Js. van der 
Heijden, Hoogstraat 77. 

Auteur K. Norel spreekt in Liefde en Vrede over zijn 
werk. 

8 Toneelvereniging TOS vertoont voor de Vereniging 
voor Volksonderwijs het blijspel 'Tehuis voor daklozen'. 

10 De eerste steen gelegd voor de bouw van een lage
re school voor de Vereniging voor bijzonder Chr. 
Schoolonderwijs aan de Rotterdamseweg. 

Onder feestelijk vlagvertoon wordt de eerste paal geslagen voor 
het Cincinnati-gebouvi/ aan de Schiedamsedijk (7 mei). 
(Collectie J. Borsboom). 

10-17 In de Visbank tentoonstelling van levende planten, 
aquaria, diorama's, biologieën en natuuropnamen van de 
afdeling Vlaardingen van de Kon. Ned. Natuurhistorische 
vereniging. 

12 Postagentschap geopend in de kapperszaak van R. 
Liebrechts, Billitonlaan 26/28. 

De sectie toneel van de Vlaardingse Gemeenschap ver
toont in de Stadsgehoorzaal het spel 'De rode pimpernel' 
van mr. H.M. Planten. 

13 S. Klaasse 40 jaar in dienst bij de N.V. Dorsman & 
Odé. 

14&20 Jubileumavonden van de Alg. Ned. Metaal
bedrijfsbond ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. 

15 A. Gagestein benoemd tot hoofd van de Karel 
Doormanschool. 

16 De firma C. van der Burg & Zn. bestaat 80 jaar. 

Advertentie: 
"Opnieuw verzinken van wasketels en teilen. In 1 week 
gereed. Als nieuw terug. Huijgensstraat 4." 
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17 In de Stadsgehoorzaal ontspanningsavond voor de 
personeelsvereniging ENCK, verzorgd door het eigen 
toneel- en cabaretgezelschap. 

De afdeling Zuid-Holland van de Nationale Woningraad 
houdt haar jaarvergadering in de Harmonie. Na het huis
houdelijke gedeelte spreekt wethouder T. de Bruijn over 
'Vlaardingen op en over de scheidingslijn'. 

Vlaggetjesdag. Een stoet versierde wagens, die het 
Vlaardingse visserijbedrijf uitbeelden, trekt door de stad. 
In de Koningin Wilhelminahaven liggen o.m. politiekrui-
ser H.M. Luymes, het vaartuig van de visserij-inspectie 
Anthony van Leeuwenhoek, het hospitaal-kerkschip De 
Hoop en uiteraard de VL 84 Hendrika en Adriana van 
rederij N.V v.h. A. Verboon, waarop de bedrijfschaps
wimpel wordt gehesen. In de Oude Haven een wedstrijd 
haringjagen met rederij sloepen. Op het Grote Visserijplein 
wordt 's avonds het openluchtspel 'Vlaggetjesdag 1952 
Vlaardingen' onder leiding van Jo Mulder opgevoerd. 
Daarna wordt de film 'Het schot is te boord' vertoond, 
gevolgd door een taptoe door De Pijpers. 

In Excelsior feestavond van de Willem de Zwijgergroep 1 
van de NPV ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. 

20 A.H. van Dijk slaagt aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden voor het artsexamen. 

J. den Draak opent schoenreparatiebedrijf VKB, Mark
graaflaan 98. 

Aanbesteed het verbouwen van het politiebureau aan de 
Markt. 

21-15 De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de 
Beneden-Maas verzorgt een Vlaardingse stand op de ten-
toonstellmg 'De Rijn in de R.A.l.' in het RAI-gebouw te 
Amsterdam, ter gelegenheid van de opening van het 
Amsterdam-Rij nkanaal. 

23 In de Stadsgehoorzaal feestavond voor de perso
neelsvereniging I.S. Figee. 

24 Buisjesdag. Het grootste deel van de haringvloot 
vertrekt naar de visgronden. De VL 56 Eben Haëzer vaart 
als eerste de haven uit. 

26 In de Stadsgehoorzaal optreden van toneelgezel
schap Comedia met het spel 'De dood van een handelsrei
ziger' van Arthur Miller. 

Om de aandacht te vestigen op de jaarlijkse collecte van 
het Rode Kruis is bij drogisterij De Vijzel, Hoogstraat 211, 

een speciale etalage ingericht. In de N.V.C, verschijnt een 
artikeltje over het werk van het Rode Kruis met de (in 
1953 actueel wordende) titel 'Als de dijken breken!' 

26-7 Collecte ten bate van het Rode Kruis. Opbrengst 
ƒ 3.076,32. 

27 M.A. de Wilt geslaagd voor het te Den Haag 
gehouden examen voor kruideniersvakbekwaamheid. 

Aanbesteed de bouw van acht winkels met bovenwonin
gen aan de Fransenstraat. 

28 De R.K. operettevereniging Flardingha geeft in de 
Stadsgehoorzaal een opvoering van 'De klokken van 
Comeville'. 

De Vlaardingse hengelaarsvereniging Vriendschap bestaat 
30 jaar. 

30 Van de uitvoer van pekel- en steurharing geduren
de het eerste kwartaal van dit jaar nam Vlaardingen 
27,12% (4.446.171 kg) voor zijn rekening. 

G.A.M. van Rangelrooij heropent zijn gemoderniseerde 
levensmiddelenzaak aan de Nieuwelaan. 

31 Start rondvaarten vanuit Vlaardingen met het 
motorpassagiersschip Echo. 

P. van der Vlies opent in de 2e Van Leyden Gaelstraat een 
zaak in motorrijwielen en bromfietsen. 

De Vlaardingse stand op de tentoonstelling 'De Rijn in de R.A.l.' 
(21 mei). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 
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Harmonievereniging HVO en het Bevnjdmgskoor concer
teren in de Stadsgehoorzaal 

Juni 

1 Pinksterreveil op de Markt door de Ned 
Hervormde kerk en het Leger des Heils 

GW van der Schouw, hoofdagent en redacteur, 50jaar in 
dienst van het Rotterdamsch Nieuwsblad 

Benoemd tot hoofd van de Prinses Beatrixkleuterschool 
mcj G Moree 

3 Geopend wasmachineverhuurinrichting Macorva, 
Goudsesingel 18 

4 Jeugdtoneelgroep De Witte Vogel vertoont in de 
Stadsgehoorzaal 'Het wonderpaard van Marjolijntje' 

J A V d Griend benoemd tot onderwijzer aan de Mr J J L 
van der Brugghenschool 

6 Wethouder H K van Minnen opent in de Visbank 
de onderwijstentoonstelling 'De tapijtindustrie', uitgaande 
van de Stichting onderwijstentoonstellingen 

Advertentie 
"Wil degene, die een rood schooletui gevonden heeft, dit 
terugbezorgen Sweelinckstraat 158" 

De Koninginneharmg, aangevoerd door de VL 84 
Hendrikd en Adriana, schipper G van der Snoek, van de 
N V V h A Verboon, wordt op Paleis Soestdijk aangebo
den 

7 In de Stadsgehoorzaal feestavond voor leden van 
de personeelsvereniging Sunlight ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van deze vereniging 

8 Pastoor A de Bot van de nieuw opgerichte St 
Willibrordusparochie viert zijn 25-jarig jubileum als 
priester 

9 Opening van de dansschool van C J van Rijswijk, 
Hoogstraat 202 

Het echtpaar J Schoones-Van Hal 60 jaar getrouwd 

Op Paleis Soestdijk wordt de Koninginneharmg aangeboden aan 
koningin Juliana Rechts burgemeester Heusdens en op de voor 
grond schipper G van der Snoek van de VL 84 Hendnka en 
Adriana (6 luni) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

10-11 Openbare les in de Ambachtsschool, Oosterstraat 
86 

11 M Boerdam, piano- en orgelleraar en organist van 
de Nieuwe Kerk, op 63-jdrige leeftijd overleden 

De eerste steen gelegd voor de St Wilhbrorduskerk aan de 
Insulindesingel door de Deken van Schiedam, R Reijnen 

Op de Nenijto-sintelbaan te Rotterdam behalen de VFC-
meisjes het kampioenschap op de 4 x 80 m estafette 

12 Mr Daams, mevrouw Ploeg-Ploeg, Koos Vomnk 
en mr Van Walsum spreken in de Stadsgehoorzaal op een 
propaganda-avond van de PvdA 

14 Met ingang van heden vissen de haringloggers 
weer met 80 netten De schepen hadden de eerste weken 
van de nieuwe teelt een vleet van 60 netten aan boord om 
de binnenlandse markt niet te overvoeren 

Het Comité Hanngnt 1952 organiseert een Vier 
Visstedenrit voor auto's en motoren Start voor de 170 km 
lange tocht is bij het Circustheater in Scheveningen Via 
IJmuiden en Katwijk naar de finish op het Raadhuisplein 
in voomialig Vlaardinger-Ambacht 's Avonds feestelijke 
bijeenkomst in de Harmonie 

Optreden van Hennette Davids en Lou Bandy in de 
Stadsgehoorzaal 

14-21 Feestweek ter gelegenheid van het eerste lustrum 
van de jaarlijkse Hanngnt Diverse activiteiten, o a 
Paradiso in het Hof met een collectie bloemen, vogels, vis
sen en andere dieren en een vermaakcentrum aan de Van 
Hogendorplaan 
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Reclame op de Oude-Havenbrug voor de actie 'Nationale 
leningen voor de Woningbouvi/ (17 juni). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

17 Het gemeentebestuur deelt mee dat door houders 
van rentespaarbrieven en obligaties van de Nationale 
leningen voor de Woningbouw 1952 ten aanzien van de 
gemeente Vlaardingen voorkeur is uitgesproken tot een 
bedrag van ca. ƒ 725.000,-. 

J.G. Nientied 40 jaar onderwijzer bij het R.K. bijzonder 
onderwijs. 

18 Na een mars door de stad taptoe op de Markt door 
de drumband van de Nationale Reserve. 

Gevestigd G.F. Bleeker, specialist voor keel-, neus- en oor-
ziekten. 

Het echtpaar D. de Bruijn-Schenk 55 jaar getrouwd. 

Aan de Soendalaan demonstratie door rijvereniging Die 
Flardingha Ruiters en gymnastiekvereniging HoUandia. 

19 Pauw Storm, gewezen torenkijker, op 76-jarige 
leeftijd overleden» 

20 A. Lazet behaalt een eerste prijs op het ten bate van 
wezen en blinden te Kortrijk gehouden radio-concours 
voor amateurs. 

21 Geopend chemische wasserij Alco, Waalstraat 19. 
Vijfde internationale Haringrit. De finish is in de Groen 
van Prinstererschool. In het Handelsgebouw krijgen de 
deelnemers een broodje haring. 

De Vlaardingse broodbezorgers mogen - in verband met 
de te verwachten drukte in de stad door de Haringrit - twee 
uur vroeger bezorgen. 

23 Het echtpaar H. van Zelm-Smith 55 jaar getrouwd. 

De Stadsgehoorzaal wordt als bioscooptheater in gebruik 
genomen. 

25 Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Aantallen uitgebrachte stemmen in 
Vlaardingen: KVP 2.569 (9,59%), PvdA 10.440 (38,99%), 
AR 4.135 (15,44%), CHU 5.143 (19,21%), VVD 1.952 
(7,29%), CPN 891 (3,33%), SGP 1.094 (4,09%), Recht en 
Vrijheid 40, Soc. Unie 62, Geref Politiek Verbond 207, 
Middenstandspartij 20. 

28 Geopend de nieuwe speeltuin aan de Billitonlaan. 

In de Harmonie receptie van de afdeling Vlaardingen van 
Het Groene Kruis ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
en het zilveren bestuursjubileum van mevrouw M.C. van 
Meurs-Vink. 

Juli 

1 P.H. Wielaard, 40 jaar in dienst bij L. Smit & Co's 
internationale sleepdienst in Maassluis, onderscheiden 
met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

In Concordia receptie van de Hervormde Diaconessen-
arbeid ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. 

2 Vanaf 16.00 uur verkoopt vishandel Dirk Pronk en 
Zn., Hoogstraat 128, fish and chips. 

Met dit logo promoot het Bedrijfschap voor Visserij-producten 
deze populaire Engelse lekl<ernij in Nederland. 
Vishandel D. Pronk en Zn. mag zich een officieel 'Fish and 
Chips'-bedrijf noemen (2 juli). 
(Uit: Groot Vlaardingen). 

71 



PG de Vries cum laude geslaagd voor het ingenieursdi
ploma tropische bosbouw 

Eerste Hofconcert van het seizoen door muziekvereniging 
Voorwaarts 

4 Grootscheepse oefening van de Rode Kruis-colon-
nes Rotterdam-Vlaardingen en afdelingen van de genees
kundige troepen uit Amersfoort, waarbij vier straaljagers 
over de stad vliegen 

De achtste klas van de Prof Dr Gunningschool voor vglo 
heeft de eerste prijs gewonnen met een werkstuk voor een 
wedstrijd, uitgeschreven ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van de Staatsmijnen, waaraan 85 jongensklassen 
van vglo-scholen deelnamen 

5 D van Dorp 25 jaar als ijzerwerker in dienst bij 
scheepswerf A de Jong N V 

Het gemeentebestuur van Zaandam brengt in het kader 
van een uitwisselingsschema een bezoek aan Vlaardingen 

7-12 Jubileumfeestweek ter gelegenheid van het 50-
jang bestaan van Chr Harmonievereniging Sursum Corda 
met een gevarieerd programma 

12 Heropening van de gemoderniseerde en vergrote 
elektriciteitszaak G Boogaard aan de Schiedamseweg 

Nationale zwemvierkamp in het zwembad in de 
Spoorhaven 

Aan de BiUitonlaan de eerste steen gelegd voor de bouw 
van de Mr J J L van der Brugghenschool (ulo) 

14 Buurtvereniging PKD bestaat 15 jaar 

15 F van Kralingen, chet van de afdeling Algemene 
Zaken ter secretarie, neemt afscheid wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 

W J K Mollevanger, drukker-calculator, 40 jaar in dienst 
bij de N V Dorsman & Ode 

19 Hengelconcours ter gelegenheid van het 20-jang 
bestaan van de firma Wout van Leeuwen 

Tamboers- en pijperskorps De Pijpers bezoekt Breda op 
uitnodiging van het Comité Breda Oranjestad 1952, ter 
opluistering van de festiviteiten ter gelegenheid van het 
700-jarig bestaan van die stad 

23 Opgericht de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg, 

die zich ten doel stelt een sociëteit voor bejaarden op te 
richten 

Mej C Verschoor, onderwijzeres aan de Prinses Juliana-
school, viert haar 25-jarig jubileum 

Contactavond voor de oprichting van een plaatselijke 
afdeling van de R K standsorganisatie De Werknemende 
Middenstand 

Tijdens de ouderavond van de Mamixschool neemt het 
hootd van de school, F J W Boogaard, afscheid wegens 
zijn benoeming tot hootd van de nieuwe school aan de 
Rotterdamseweg In zijn plaats is benoemd T v d Berg 

D enPB den Boer gehuldigd wegens hun 25-jarig dienst
verband bij het aannemersbedrijf L Maat & Zn 

Mej J C Booden 25 jaar kleuteronderwijzeres aan de 
Koningin Emmakleuterschool 

De directie van de BPM-installaties Rotterdam-Pemis en 
Vlaardingen recipieert ter gelegenheid van het 50-jang 
bestaan van de installatie Rotterdam-Pemis 

28 Opgericht een plaatselijke afdeling van de Ned 
R K bond van hogere, middelbare en lagere technici St 
Bemulphus 

29 Aanbesteed het verlengen van de Van Hogendorp-
laan 

30 In de Stadsgehoorzaal uitvoering door het 
Amsterdams Toneelgezelschap van de kindervoorstelling 
'Ketelbinkie in circusland' 

Augustus 

1 Aanbesteed de verbouwing van het pand 
Westhavenplaats 16 (Zeemanshuis) tot jeugdcentrum 

BIJ de thuisschietwedstrijden van de Ned Politie Sport
bond eindigt brigadier van politie H Boer als eerste bij de 
wedstrijden 'personeel buks' en wordt daarmee, evenals in 
1951, kampioen 

2 De N V Vlaardingse machinefabriek I A Kreber 
bestaat 50 jaar 

Opening schilderijententoonstelling in de Visbank, geor
ganiseerd door de Vlaardingse Kunstkring ter gelegenheid 
van het eerste lustrum 

Opening van de vakantieweken door de voorzitter van het 
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Vacantiecomité, H.K. van Minnen, gevolgd door een mas
keradeoptocht. Tot koning en koningin worden uitgeroe
pen Henny de Buck als Neptunus en Lotty Vogel als bloe-
menmeisje. 

Op het Feestterrein concert door The Carlton Main 
Frickley Colliery Band, dat gedeeltelijk in het water valt 
door een onweersbui. 

Het bestuur van het gezelschap The Music Friends organi
seert een boottocht naar Hoek van Holland onder de naam 
'Moonlighttrip on the river'. De hele avond gelegenheid 
tot dansen. 

2-15 In het Handelsgebouw tentoonstelling 'Openbare 
orde en veiligheid', georganiseerd door de afdeling Vlaar-
dingen van de Vereniging voor Veilig Verkeer. 

3 Het echtpaar J. Groeneveld-Vermaat 60 jaar 
getrouwd. 

4 Mej. H. Verboon behaalt in Amsterdam het diplo
ma Engels MO A en de heer P.P. van Rooijen het diploma 
Engels MO C. 

Izaak Anthonie Kreber (1874-1938), oprichter van de geliiknami-
ge machinefabriek (2 augustus). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

Bonte avond op het Feestterrein, waar een wedstrijd voor 
verloofde paren wordt gehouden en waar de film 
'Mijnheer de gouvernante' wordt vertoond. 

W. Mersch, onderwijzer aan de St. Willibrordusschool, 
slaagt in Den Haag voor de akte Duits LO. 

4-6 Boottochten voor bejaarden en invaliden naar de 
Rotterdamse havens. 

5 Jeugdwandelmars van 15 km, waaraan ongeveer 
750 jongens en meisjes deelnemen. 

Het radio-ensemble Vrij en Blij, onder leiding van Wessel 
Dekker, concerteert op het Feestterrein met medewerking 
van de vocalist Henk Dorel. 

6 Een ensemble van de Opera di Roma, bestaande uit 
de coloratuur-sopraan Beatrice Preziosa, de mezzo
sopraan Marie-Teresa Mandalari, de tenor Luigi Rumbo 
en de bariton Mario Bolaffio, brengt een operaprogramma 
ten gehore in de Stadsgehoorzaal. 

8 F.J. Timmermans, onderwijzer aan de Don 
Boscoschool, slaagt in Den Haag voor de hoofdakte. 

9 Op het bloemencorso Den Haag-Bloemenzee wint 
een wagen van De Oude Lijnbaan, die geheel met touw en 
bloemen is opgemaakt, de eerste prijs. 

11 Op een KNVB-jeugdsportkamp in Doetinchem 
wint de Fortuna-jeugd het merendeel van de prijzen. 

Advertentie: 
"Jongelui die wensen te trouwen zoeken ongem. kamer 
met gebruik van keuken. Liefst bij oude mensen. Brieven 
onder nr. 6430 aan Dorsman & Odé." 

12 In het kader van de vakantieweken middenstands
voetbalwedstrijden, kinderspelen, motorpolowedstrijd en 
lampionoptocht. 

13 Tamboers- en pijperskorps De Pijpers en de koren 
Vivezza en Jong Leven concerteren in het Hof 

14 Op het Feestterrein optreden van Vlaardingse ama
teur-toneelspelers met het spel 'Daar was laatst een meis
je loos'. 

16 Op het schoolplein van de Van der Palmschool aan 
de Van der Duijn van Maasdamlaan sportdemonstratie met 
basketbal, schermen en volleybal. 
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Op het Feestterrein oud-Hollandse poppenkast en gooche
len 

September 

Collecte ten bate van de Stichting Vlaardingse Bejaarden 
Opbrengst ƒ 2 949,37 

De Luchtmachtkapel onder leiding van Harry van 
Diepenbeek concerteert op het Feestterrein ter afsluiting 
van de vakantieweken 

18 WTh van Waas, chef-chauffeur, 25 jaar in dienst 
bij de tlrma C van der Burg & Zn 

19 Het Leger des Heils organiseert een uitstapje voor 
300 kinderen naar Oosterhout 

20 Het boek 'Brood uit het water' van J CJ Kolkman 
verschenen in een Noorse vertaling 

De eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, is toegekend aan J J Larrewijn, kapitein 
van de sleepboot Argus van de N V L Smit & Co's inter
nationale sleepdienst 

De vakantieweken zijn ondanks het slechte weer goed 
geslaagd 7 800 vakantiegidsen werden verkocht en onge
veer 21 000 personen kwamen op het vakantiebureau voor 
informatie en aanmelding 

Laatste Hofconcert van dit seizoen door Van Dijk's amu
sementsorkest 

21 Opheffingsuitverkoop van House of England, 
herenmode. Hoogstraat 202 

Aanbesteed de bouw van een lagere technische school aan 
de Veersingel 

25 Overleden op 67-jarige leeftijd GW van der 
Schouw, Vlaardings redacteur van het Rotterdamsch 
Nieuwsblad 

29 Opgericht de Wielrennersclub Vlaardingen 

30 J de Bruijn, autogeenbrander, 25 jaar in dienst bij 
de Zuid-Hollandse Metaalmij Zethameta 

Collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds 
Opbrengst ƒ 2 884,-

31 De Oxford korpskadettenbrigade van het Leger des 
Heils bezoekt Vlaardingen 

1 Overleden op 52-jangc leeftijd W de Graaf, 
opzichter bij Lever's Zeep Maatschappij 

Alle openbare lagere scholen zijn opleidingsscholen 
geworden De maartscholen Juliana van Stolberg en Karel 
Doomian zijn omgezet in scptcmbcrscholen, de Erasmus-
school door gebrek aan localiteit nog niet 

Mej M F Ranshuijsen 25 jaar in dienst van Lever's Zeep 
Maatschappij 

De Spaarbank opent een bijkantoor in een van de lokalen 
van de Emmauskerk aan de Kethelweg 

2 In het kader van de uitbreiding van het stadhuis 
wordt de bouw aanbesteed van een nieuwe vleugel met 
bijkomende werken aan de Paterstraat 

4 C Braat benoemd tot onderwijzer aan de Juliana 
van Stolbergschool. 

5 Brood- en banketbakkerij C B F Rothschenk op de 
Hoogstraat bestaat 25 jaar 

6 Een door J Vogel versierde wagen ontvangt op het 
bloemencorso te Amsterdam de eerste prijs en de ereprijs, 
een gouden medaille van de koningin 

Officiële opening door burgemeester Heusdens van het 
sport- en recreatiecomplex 't Nieuwelant Tevens wordt 
hier het nieuwe sportcomplex met clubgebouw van De 
Hollandlaan in gebruik genomen 

T Brons en L van Es, machinale houtbewerkers, en M de 
Heer, voorman-perser, 40 jaar in dienst van de firma C 
van der Burg & Zn Zij ontvangen een koninklijke onder
scheiding 

Automobielbedrijf PA van der Kooij aan het Burg de 
Bordesplein officieel geopend door burgemeester 
Heusdens 

8 Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe 
banen in het in aanleg zijnde sportpark De Vijfsluizen 
heeft personeelsvereniging Shell een veertiendaags ten
nistoernooi uitgeschreven Burgemeester Heusdens speelt 
de openingspartij 

10 Procfvaart van de stalen motorvrachtlichter Tor 4, 
bestemd voor Nederlands Nieuw-Guinea, gebouwd op de 
werf I S Figee 
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Concurrentie voor de schoorsteenvegers'^ (advertentie in de 
Nieuwe Vlaardingsche Courant van 24 september 1952) 

Het Maassluise motorloggerschip MA 5 Cathanna aange
kocht door de N V J Komaat's Handelmaatschappij Het 
zal als de VL 89 deelnemen aan de haringvangst 

Tewaterlating van het motorschip DO 48 Dagong, 
gebouwd op de werf 1 S Figee, voor rekening van een 
Indonesische firma 

12 In de fabriekshal van Cincinnati-Nederland aan de 
Industrieweg 15 is de eerste machine in Nederland ver
vaardigd een fraismachine voor massaproductie. 

Geopend een filiaal van het Delftse kledingmagazijn Van 
Uffelen, Hoogstraat 202 Nieuw voor Vlaardingen is de 
afdeling verhuur van herengelegenheidskleding 

13 Leesgezelschap Chrysostomus bestaat 100 jaar 

13&20 Het gezelschap Alex Wins en Jan Blok vertoont in 
de Stadsgehoorzaal het stuk 'Pension Zonneschijn' voor 
de afdeling Vlaardingen van de Alg Bedrijfsgroepen 
Centrale 

15 De zmken centen zijn buiten omloop gesteld Tot 
en met 15 december kunnen ze nog worden ingewisseld 
bij de postkantoren. 

Manufacturenmagazijn De Zwaan van L A Hoekstra ver
plaatst van P K Drossaartstraat 73 naar nr 67 

Pater Paul Jansen van de Missionarissen van het H Hart 
te Tilburg spreekt voor de R K vrouwenbeweging over de 
missie in de Minahassa op Noord-Celebes. 

17 De Haagse Comedie vertoont m de Stads
gehoorzaal het blijspel 'Zijne Excellentie' 

18 In de zaal van het Leger des Heils vertellen de heer 
en mevrouw Boesman over hun avontuurlijke ballonvaart-
tochten 

Feike Asma bespeelt het orgel van de Grote Kerk 

19 CA Teijgeler aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
cum laude geslaagd voor het doctoraalexamen pharmacie 

20 Bridgeclub Vlaardingen organiseert een grote brid-
ge-dnve in de Harmonie ten bate van de tbc-bestnjding 

21 Collecte voor de vereniging De Reddingsmedaille 
Opbrengst ƒ 1 879,56 

22 Het bouwen van de nieuwe vleugel van het stad
huis is gegund aan het bouwbedrijf B Voogd te Delft voor 
ƒ521 891,-

De bouw van de lagere technische school aan de 
Veersingel is gegund aan het aannemingsbedrijf Gebr. 
Kwaaitaal te Rotterdam voor ƒ 994 700,-

De Natuurvriendencommissie van het Instituut voor arbei-
dersontwikkeling organiseert een paddestoelententoon
stelling in de kleine zaal van het gebouw van de 
Volksbond 

24 In de Stadsgehoorzaal concert door Chr 
Harmonievereniging Sursum Corda ter vienng van het 50-
jarig bestaan Ter gelegenheid van dit feit overhandigt bur
gemeester Heusdens de verguld-zilveren medaille van de 
gemeente aan voorzitter L van Zanten 
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Chr. Harmonievereniging Sursum Corda poseert ter gelegenheid 
van liet 50-jarig bestaan op liet plein van de brandweerkazerne 
(24 september; zie ook 30 januari). 
(Collectie Sursum Corda). 

Als administrateur van het Algemeen Ziekenhuis is P. van 
Esseveld benoemd in de plaats van W.G. van Herk. 

25 In de Stadsgehoorzaal concert door het R.K. 
gemengd koor St. Cecilia met medewerking van het Zuid-
Hollandse Orkest en de alt Jeanne Tas. 

Geopend de Dr. H, Colijn-uloschool van de Vereniging 
voor Geref. onderwijs in de Vondelstraat. 

26 Bijeenkomst van Vlaardingse Indonesië-veteranen 
om te komen tot de stichting van een afdeling Vlaardingen 
van het Veteranenlegioen Nederland. 

29 De eerste paal geslagen voor de bouw van een 
watertoren aan de Van Linden van den Heuvellweg. 

150 Oud-militairen ontvangen uit handen van de burge
meester het hen door de minister van Oorlog toegekende 
ereteken voor Orde en Vrede, voor het eervol vervullen 
van militaire plichten in Indonesië. 

30 Aanbesteed het bouwen van een Chr. industrie- en 
huishoudschool aan de Van Hogendorplaan. 

Eerste wedstrijden van de tafeltenniscompetitie tussen 
teams van een aantal Vlaardingse clubs. 

P.L. Eibers, hoofd van de Don Boscoschool, neemt 
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Hij wordt opgevolgd door L.J.D. Heijnen. 

Reclame van Jac. van Soest voor gevi/assen en gesneden groen
te (advertentie in Groot Vlaardingen van 3 oktober 1952). 

Berry Kievits en Gerard Walden brengen in de 
Stadsgehoorzaal de revue 'Per expresse'. 

Oktober 

1 Geopend brandstoffenhandel Jan Hoogenberg, 
Hoogstraat 46. 

W. Lindeman, leraar aan het Groen van Prinsterer 
Lyceum, gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuur
kunde. 

De plaatselijke afdeling van de Alg. Bond van ambtenaren 
viert haar eerste lustrum in de Stadsgehoorzaal. 

W. van den Berg, incasseerder, 40 jaar in dienst van het 
gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijf 

Deze machine.... 
is een uitkomst voor de huisvrouw. Uw winter-
kost weer panklaar. Op de meest hygiënische 
wyze voor elke soort groente een aparte af
deling. 

Uifersl verzorgd, goedkoop en goed 

CHeerlijke SINAASAPPELS, N 
Sunkist, 16 voor ƒ!,— y 

JAC. VAN SOEST 
P.K.DROSSAARTSTRAAT 19 — TELEF. 3718 
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In de Harmonie receptie en feestavond van de afdeling 
Vlaardingen van de Hollandse Maatschappij van 
Landbouw ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. 
Tevens huldiging van voorzitter P. Hoogendam, die de 
afdeling 25 jaar heeft geleid. 

Heropening van de gemoderniseerde slagerij Alex 
Schippers, Prins Hendrikstraat 8. 

3 Personeelsvereniging A. de Jong viert haar eerste 
lustrum. 

5-12 De Vlaardingse R.K. jeugd- en jongerenorganisa
ties organiseren een katholieke jeugdweek. 

6 Gevestigd Th. Pascales, huidarts, Binnensingel 21. 

7 Geopend aan de Industrieweg de fabriek van bak
kerij-grondstoffen Damco. 

8 Het cabaret van Wim Kan en Corry Vonk brengt in 
de Stadsgehoorzaal het programma 'Bibelonië'. 

R. Puik, hoofd van de Ds. J.D. de Stoppelaarschool, aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht geslaagd voor het examen 
Middelbaar pedagogiek. 

9 Ds. W.J.H. Hubeek spreekt voor de Ned. 
Protestantenbond afd. Vlaardingen over 'Leven in een 
veranderende tijd'. 

10 In de Stadsgehoorzaal propaganda-avond van de 
Ned. Vereniging tot bescherming van dieren. 

Advertentie: 
"Zakmesjes met sportfiguren in de clubkleuren van 
Fortuna, HoUandiaan, VFC, Zwaluwen. Prijs 90 cent. 
Speelgoedmag. Hofland, Schiedamseweg 55, Telefoon 
2005." 

11 In de Emmaüskerk orgelconcert door Piet van den 
Kerkhof, met medewerking van het mannenkoor 
Concordia uit Rotterdam. 

Opening van speciaalzaak in behangsels J. Boerdam, 
Jacob van der Wintstraat 18. 

13 Kunstfotograaf Cas van Os uit Rotterdam spreekt 
voor de amateur-fotografenvereniging Vlaardingen. 

14 Feestavond in de Harmonie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de afdeling Vlaardingen van de Kon. 
Ned. Middenstandsbond. 

Het personeel van de Magnesiet- en Amanifabnek viert tiet 50-
larig bestaan (15 oktober). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

15 In de Stadsgehoorzaal concert door arbeiderszang
vereniging De Stem des Volks. 

De Magnesiet- en Amarilfabriek C V bestaat 50 jaar. 

16 De Foreign Press Association, een organisatie van 
correspondenten van de buitenlandse pers in Nederland, 
organiseert in Vlaardingen een internationaal forum over 
'De Visserij'. 

17 In een afscheidsvoorstelling in de Stadsgehoorzaal 
vertolkt Jan Musch de rol van Harpagon in het blijspel 'De 
vrek' van Molière. 

Blijleven's boekbinderij, lijstenmakerij en leesbibliotheek 
aan de Waalstraat bestaat 25 jaar. 

18 Het Corsettenhuis van Gez. de Rave op de 
Hoogstraat bestaat 35 jaar. 

Geopend een meubelshowroom van de firma Poorter aan 
de Markt. 

Voor de VARA-vrienden wordt in het R.K. verenigingsge
bouw het spel "n Zeeman ging passagieren' opgevoerd. 

18-19 De visserijpolitiekruiser H.M. Luymes, liggende in 
de Koningin Wilhelminahaven, is voor het publiek te 
bezichtigen. 

20 In de Grote Kerk optreden van een dubbelkwartet 
bazuinblazers, behorende tot de Duitse bond van CJMV-
groepen. 

Opgericht de Filmkring Vlaardingen. 
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De op 4 mei 1952 in dienst gestelde vissehjpolitiekruiser 
H.M. Luymes ligt ter bezichtiging in de Koningin Wilhelmina-
haven (18-19 oktober; zie ook 17 mei). 
(Foto Timmer, collectie M.R Zuydgeest). 

21 In de Stadsgehoorzaal vertoont de R.K. toneelvere
niging Vondel voor de KAB afd. Vlaardingen het spel 'De 
vlucht naar de evenaar'. 

22 Herenkapsalon A. Stenis, Prins Hendrikstraat 2, 
bestaat 35 jaar. 

De koren Ons Clubje, De Vlaardingse Zangvogeltjes en 
Ons Meisjeskoor vertonen in de Stadsgehoorzaal de ope
rette 'De verdwenen koningszoon" van mej. Jo Mulder. 

23-26 De tentoonstelling 'Van Juliana tot Juliana', met 
voorwerpen uit het Koninklijk Huisarchief, is te bezichti
gen op een schip in de Oude Haven. 

24 Filmavond van 't Nut met tilms over de door de 
geallieerden tijdens de voorbereiding van de invasie in 
Normandië door het Kanaal aangelegde pijpleiding. 

H.M.M. v.d. Pas aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
geslaagd voor het doctoraalexamen Nederlands recht. 

25 G.J. van Hoorn 40 jaar in dienst bij de 

Administratie der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnsen, 

In de Emmaüskerk spreekt ds. H. Volker, studentenpredi-
kant te Wageningen, voor het Gereformeerd Jeugdverband 
over 'Mieren, klipdassen, sprinkhanen en hagedissen'. 

Aan de Rotterdamseweg geopend de Nicolaas Beets-
school van de Vereniging voor bijzonder Chr. School-
onderwijs. 

28 J. Steenhoek 40 jaar in dienst bij de firma Dorsman 
&Odé. 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse, 
met medewerking van Gerard Hengeveld. piano. 

30 In het Luxortheater eerste voorstelling van de 
Filmkring Vlaardingen met 'Louisiana Story'. 

31 Bloemenmagazijn H. van der Vecht verplaatst van 
de Kuiperstraat naar Waalstraat 32. 

Taxibedrijf Kramer neemt een taxibus (tot 8 personen) in 
gebruik. 

Op de 13de Internationale Slagersvaktentoonstelling in 
Utrecht behaalt G.F. Herlaar zeven prijzen en F. 
Roodenburg vier. 

November 

1 Geopend aan de Kethelweg patat-friteszaak L. 
Kalkman. 

Leerlingen van Tyn Pangalila's muziekscholen geven een 
uitvoering in Excelsior. 

2 Schildersbedrijf G. Bot Gzn. bestaat 50 jaar. 

5 In de Stadsgehoorzaal concert door het Vlaardings 
mannenkoor Orpheus. 

Het echtpaar W. Quak-Hordijk 50 jaar getrouwd. 

S. Barendregt spreekt voor de Vlaardingse bestuurders
bond over 'Arbeidersproblemen'. 

6 De gemeenteraad besluit tot de aanschaf van een 
Magirus-ladder voor de brandweer. 

10 W.C. Schouten 25 jaar in dienst bij B. Sprij's Hout
en Meubelindustrie N.V. 
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12 In de Stadsgehoorzaal opvoering van 'Het geheim 
van de prins' door toneelgroep Puck, de eerste door de 
gemeente gesubsidieerde jeugdvoorstelling. 

L. Hahn 25 jaar in dienst bij zeilmakerij A. van Roon. 

Drs. M.C.P. Stapelkamp, districtsbestuurder te Rotterdam, 
spreekt voor de Arjos Vlaardingen over het onderwerp 
'Wat vraagt het AR-beginsel vandaag van ons jongeren?' 

14 Overdracht van het eerste van de twee vaartuigen, 
die op de werf I.S. Figee zijn gebouwd voor rekening van 
de Directie Economische Zaken van de Republiek 
Indonesia. 

Het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft 
aan L. van Zanten de Landsteinerpenning in brons toege
kend voor het vijfmaal een halve liter bloed afstaan. 

Opgericht de Vlaardingse accordeonorkestvereniging 
Concertino. 

Advertentie: 
"Gevraagd een verstelnaaister. Westerapotheek, Voorstraat 
53." 

15 Winkelcentrum Billitonlaan viert het éénjarig 
bestaan. 

15-29 In de Visbank tentoonstelling van werken van de in 
Parijs woonachtige Nederlandse schilder Willem Oepts. 

16 Het echtpaar W. Vermaat-Moree 60 jaar getrouwd. 

17 In de Remonstrantse kerk jubileumconcert door het 
Remonstrants kerkkoor ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan. 

18 Radioreporter Jan de Troije houdt een lezing voor 
voetbalvereniging De Hollandiaan over sport en de groei
ende deelname aan de Olympische Spelen. 

19 P.C. Silver, majoor van de Rijkspolitie te water, zal 
op uitnodiging van de politie van Thailand een bezoek van 
drie maanden brengen aan Bangkok om aldaar te advise
ren over de organisatie van de politie. 

In de Grote Kerk uitvoering van het oratorium 'Die 
Schöpfung' van Haydn door het Chr. gemengd koor 
Excelsior ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. 

Luitenant-generaal J.J. Calmeyer spreekt voor de CH-
kiesvereniging over 'Nederland op de bres voor vrijheid 
en democratie'. 

20 Hoofdbestuurslid H.W. van Arnhem spreekt voor 
de Alg. Ned. Grafische Bond afd. Vlaardingen over 
'Werkclassificatie en Tariefsysteem'. 

Bakkerij Verburg, Hoogstraat 13, bestaat 25 jaar. 

20-22 Bazar in de Kleuterhof aan de Kethelweg ten 
behoeve van de verbetering van het gebouw. 

22 In Excelsior optreden van toneelclub OVU met de 
klucht 'Rimboe in Mokum' van R. van Weert. 

Intocht van Sint-Nicolaas. 

23 Tengevolge van een kabelstoring valt de elektrici
teitsvoorziening van een gedeelte van de Schiedamseweg 
tussen 22.30 en 23.00 uur uit. Bezoekers van de 
Stadsgehoorzaalbioscoop moeten een half uur in het don
ker wachten. 

24 In Liefde en Vrede feestavond van de Vlaardingse 
geitenfokkersvereniging Ons Genoegen ter gelegenheid 
van het 12'A-jarig bestaan. 

27 Heropening van de gemoderniseerde kruideniers
zaak D.G. Simons, Handelstraat 2. 

Geopend bloemenmagazijn Gebrs. Poot op de hoek Ged. 
Biersloot/Cronjéstraat. 

28 Opening toonzaal en verkoopruimte van loodgie
tersbedrijf J. Sas, Hoogstraat 107. 

Als eerste winkel in de Spoorwijk geopend het levens
middelenbedrij f A. van der Weijden in de Kemperstraat 
(voorheen Ie Van Leyden Gaelstraat 12). 

29 Geopend de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool aan 
de Billitonlaan. 

De R.E.T. stelt stadsbuslijn I in gebruik. 

In de Oosterkerk concert door het Haagse Congres
muziekkorps ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van 
het Vlaardingse Leger des Heils-muziekkorps. 

December 

1 -2 Avondopenstelling voor het publiek van de werkin
richting en weefkamer van de Herman Frantsen Stichting. 

2 Voor het Vlaardings Kunstcentrum treedt voor
drachtskunstenares Nel Oosthout op met het Chinese stuk 
'De Krijtring' naar een vertelling van Li-Hing Tao. 
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3 P. van Minnen 25 jaar in dienst bij de firma C. van 
der Burg & Zn. 

Advertentie: 
"Nog niet geslaagd met een Sint-Nicolaascadeau? Geef 
dan een lidmaatschap van de Openbare leeszaal en biblio
theek. Lidmaatsch. van ƒ 5,- of ƒ 3,50. Oosthavenkade 38 
boven, Vlaardingen." 

4 Eerste paal geslagen door wethouder J. Buis voor 
de nieuwe stadhuisvleugel aan de Paterstraat. 

5 Ingezonden brieven in de krant naar aanleiding van 
het voornemen van de gemeente Rotterdam om ca. 700 a 
800 ha in de Broek- en Aalkeetbuitenpolder te onteigenen 
voor berging van baggerspecie uit de Rotterdamse havens. 
Schrijvers protesteren tegen het voorstel "om prima cul
tuurgronden te degraderen tot baggerspeciebergplaats". 

Gevestigd J. Klinkhamer, tandarts, Burg. Verkadesingel 7. 

Openstelling van de Burg. Pruissingel voor het verkeer. 

6 Opening van kantoor en verkoopruimte van kolen-
handel firma P. Maarleveld, Hoogstraat 43. 

Officiële ingebruikneming van het gerestaureerde politie
bureau op de Markt. 

Bert Brugmans' marionettentheater treedt in de Harmonie 
op met de opera 'Paljas' voor de personeelsvereniging 
Hollandia. 

7 In de Noorderkerk in de Kuiperstraat spreekt 
mevrouw G. Kraan-Van der Burg over 'Een ongetrouwde 
apostel en het ideale huisgezin'. 

8 B. Helleman, oud-architect, oud-bestuurslid van de 
vereniging Patrimonium's Woningen, oud-directeur van 
de Ambachtsschool en de burgeravondschool, op 72-jari-
ge leeftijd overleden. 

9 In de Stadsgehoorzaal concert door het Vlaardings 
Symphonie-orkest onder leiding van Piet van Mever, met 
medewerking van Janine van Mever, piano. 

10 Het Duitse stoomtankschip Ellen op de Nieuwe 
Maas ter hoogte van de Sunlightfabriek overvaren door 
het motorschip Maasdam van de Holland-Amcrikalijn. 
Zes bemanningsleden van de Ellen komen om. 

11 C. van der Moolen benoemd tot onderwijzer aan de 
Karel Doormanschool. 

12 Contactavond van Motor- en Autoclub Vlaar
dingen, waar o.a. een film wordt vertoond van de beroem
de TT-races op het Engelse eiland Man. 

15 In de Stadsgehoorzaal schooljeugdconcert voor 
ongeveer 600 kinderen van diverse scholen. 

Overleden A. Boogaard, oud-raadslid en voorman van de 
Vlaardingse vakbeweging. 

16 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Ballet der 
Lage Landen, georganiseerd door het Vlaardings 
Kunstcentrum. 

De eerste paal voor de nieuwe vleugel van het stadhuis gaat de 
grond in (4 december) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 
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17 BIJ Koninklijk Besluit is mr J Heusdens per 1 
januari 1953 opnieuw benoemd tot burgemeester van 
Vlaardmgen 

Wim Korpershoek van het Vlaardings Schaakgenootschap 
heeft met succes de vorig jaar door hem verworven 
Snelleman-plaquette verdedigd 

18 In Excelsior geven leerlingen van muziekschool 
Het Westen een uitvoering 

19 De Vlaardingse melkhandelaren maken bekend dat 
de bezorging van melk op Tweede Kerstdag gewoon zal 
plaatsvinden 

De gemeenteraad heeft de gemeente- en bedrijfsbegrotm-
gen 1953 goedgekeurd 

Jubileumfeestavond van biljartvereniging Figee ter gele
genheid van het vijijarig bestaan 

Advertentie 
' Te koop gevraagd Blokje Eengezinshuizen Aanbie
dingen onder nummer 1578 aan Dorsman & Ode " 

20 D Poot, schipper in dienst van de N V Vlaardingse 
Stoomvissenj, op 71-jarige leeftijd overleden 

21 Inwijding van de St Willibrorduskerk aan de 
Insulmdesingel 

Ds W J H Hubeek, remonstrants predikant, heeft een 
beroep naar de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te 
Leiden en Oegstgeest aangenomen 

22 In de Grote Kerk kerstwijdingsconcert door 200 
zangers van verschillende koren onder leiding van 
mevrouw C Verhoeff-Torn en de Chr Harmonie
vereniging Sursum Corda onder leiding van gast-dirigent 
Gijsbert van Nieuwland, kapitein der mariniers 

Geopend bloembinderij H Wissink, Goudenregen-
straat 2a 

Het tweede van de door de werf I S Figee voor de 
Republiek Indonesia gebouwde motorschepen overgedra
gen aan de vertegenwoordiger van de Aanschaffingsdienst 
der Directie Economische Zaken van de Republiek 

23 Geopend in de Visbank een tentoonstelling van 
werken van de Haagse schilder Jan van Heel 

De Vrijzinnig Christelijke Jeugdgemeenschap vertoont het 
kerstspel 'De Heilige Kribbe' van Evelijn Hart 

In de Harmonie vogeltentoonstelling van de afdeling 
Vlaardmgen van de Ned Bond van Vogelliefhebbers 

In het Hof traditionele verkoop van overtollig gevogelte 
door de gemeente aan de burgerij 

27 Heropend de Petroleumhal aan het Westnieuw-
land 104 

28 Plechtige installatie van pastoor A de Bot tot her
der van de nieuwe St Willibrordusparochie 

30 Chris Holland's gezelschap vertoont in de 
Stadsgehoorzaal het spel 'Roodkapje en de wolf' 

In de Harmonie afscheidsreceptie van C H Buschmann, 
directeur van de ENCK Tijdens deze receptie deelt bur
gemeester Heusdens mede, dat het de koningin heeft 
behaagd de heer Buschmann te benoemen tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau 

31 Aan de gemeentelijke Zeevishal is in 1952 door 
460 schepen 493 525 kg verse vis en 2 686 538 kg verse 
haring aangevoerd voor een totaalbedrag van 
ƒ 845 991,75 
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