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Januari en Maassluis van de Algemene Ned Grafische Bond 

1 Aantal inwoners 52 420 

De plaatselijke verenigingen Het Groene Kruis en Het 
Oranje-Groene Kruis verenigd onder de naam Vlaarding-
se vereniging voor gezondheidszorg Het Groene Kruis-
Het Oranje-Groene Kruis 

3 In de geheel gevulde zaal van de Visbank geeft 
schilder Jan van Heel een uiteenzetting over de achter
grond van zijn werk, hiertoe uitgenodigd door de com
missie die exposities in de Visbank organiseert Dit naar 
aanleiding van eerder door ingezonden-stukken-schrij-
vers geuite kritiek op de moderne schilderkunst in het al
gemeen 

Een kip van de heer W Struijs heeft een ei van 113 gram 
gelegd 

4 Het echtpaar J van Krimpen-De Heer 60 jaar ge
trouwd 

5 Pastoor H Theissen benoemd tot pastoor van 
de Parochie van de H Jozef te HiUegom In zijn plaats 
benoemd pastoor H A A Rouw uit lerseke 

6 Reisvereniging Transvaal viert haar eerste lus
trum 

7 In de Stadsgehoorzaal jubileumuitvoenng door to
neel- en letterlievende vereniging Varia ter gelegenheid 
van haar 80-jarig bestaan Vertoond wordt 'Roversver-
haal' van Edmond Wolf 

8 In overleg met de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor de Beneden-Maas houdt de secretaris van de 
Nederlandse Kamer van Koophandel voor Amerika, drs 
PC A M de Bruijn, in het Handelsgebouw zitting voor 
hen die in de export naar en de import uit de Verenigde 
Staten geïnteresseerd zijn 

Mej H Jacobs benoemd tot onderwijzeres aan de Van der 
Palmschool aan de Van der Duyn van Maasdamlaan 

9 Een aantal Belgische diplomaten bezoekt Vlaar-
dingen en heeft een bijeenkomst met het gemeentebestuur 
en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 

Groenten- en fruithandel W Post, Oranjelaan 40, overge
nomen door S Boer 

13 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Ballet der 
Lage Landen voor de afdelingen Schiedam, Vlaardingen 

Tussen Vlaardingen en Maassluis is de boottrein van 
Hoek van Holland naar Amsterdam op de D-trein naar 
Hamburg gereden Persoonlijke ongevallen bleven be
perkt tot twee (niet ernstig) gewonden 

14 Het politieke lekcntabaret De Knijpkat treedt in de 
Stadsgehoorzaal op voor de afdeling Vlaardingen van de 
Partij van de Arbeid 

Gevestigd als huisarts LT de Vries, Goudsbloemstraat 
32a 

15 In de Oosterkerk propaganda-avond van de ver
eniging Blinden-Penning, met medewerking van het Am
sterdams blindenkoor 

16 Gevestigd mr H M M van de Pas, advocaat en 
procureur, Westhavenkade 104 

Advertentie 
"Willen de ouders van het jongetje, gekleed m grijs jasje, 
welke maandagavond ± 5 uur een step meenam, deze te
rugbezorgen Parkweg 148 " 

16-17 Postduivenhoudersvereniging De Adelaar organi
seert een nationale postduivententoonstelling 

17 In Excelsior solistenconcours, georganiseerd door 
de federatie van Vlaardingse muziekgezelschappen 

Leden van de Vlaardingse Gemeenschap brengen een be
zoek aan de gemeenschap te Zaandam, om van gedachten 
te wisselen over het werk van beide gemeenschappen 

18 H A A Rouw als pastoor van de Parochie van St 
Joannes de Dooper geïnstalleerd 

19 H de Bordes, oud-burgemeester van Vlaardinger-
Ambacht, viert zijn 80ste verjaardag in zijn woonplaats 
Bussum 

21 Te laat op straat Op het Westerhoofd trot een po
litieman dinsdagavond om 9 uur twee jongens aan van 9 
en 8 jaar, die rustig een sigaretje aan het smoken waren 
Vermoedelijk had een van de jongens de sigaretten weg
genomen De ouders hebben hun kroost van het bureau 
opgehaald 

L Bakelaar, baas van de afdeling oud touw en zeildoek, 
25 jaar in dienst van de Zuid-Hollandse metaalmaatschap-
pij Zethameta N V 
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Op de Markt legt een officier van de Nationaie Reserve de 
officierseed af (31 januari). 

22 De afdeling Vlaardingen van het Centraal Comité 
van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg 
ten behoeve van gerepatrieerden organiseert een contact
avond in Excelsior. 

24 In het R.K. verenigingsgebouw viert Oranjever
eniging Jacob van Dijkstraat haar 15-jarig bestaan. 

Geopend het jeugdhuis van het Leger des Heils in de 
Baanstraat. 

26 In de Harmonie viert de Chr. Middenstandsbond 
zijn eerste lustrum met een poppenspel door Guido van 
Deth. 

Ds. Th.H. van Andel, gereformeerd predikant, heeft het 
op hem uitgebrachte beroep naar Amsterdam aangeno
men. 

Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt een nieuwe kan
tine en een recreatiegebouw in gebruik. 

28 Opgericht de Vlaardingse Federatieve Commissie 
voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening. 

31 Opgericht de afdeling Vlaardingen van de Neder
landse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V.S.H.). 

Twee officieren van de Nationale Reserve, reserve-ka
pitein O.A.A. Kesselring en reserve-tweede luitenant R 
Zoon, leggen op de Markt de officierseed af in handen 
van de plaatsvervangende inspecteur der Nationale Re
serve, luitenant-kolonel S.R van 't Hof 

In de Harmonie leerlingenbal, georganiseerd door A. 
Korpershoek, die 12'/2 jaar geleden zijn carrière als dans

leraar begon met vijf leerlingen. In de zaal zijn ruim 300 
leerlingen aanwezig. 

Februari 

1 Een watersnoodramp teistert Zeeland en de Zuid-
Hollandse eilanden. Het Noordzeewater, opgestuwd door 
een combinatie van springtij en een noordwestenwind 
van orkaankracht, slaat bressen in dijken en waterkerin
gen. Grote gebieden staan blank. 

In Vlaardingen stijgt het water tot 3,72 NAP en blijft 
slechts enkele centimeters onder de bovenzijde van de 
sluisdeuren. De waterkerende spoordijk tussen de slui
zen en Vlaardingen-Oost heeft het zwaar te verduren. Er 
wordt koortsachtig gewerkt om doorbraak te voorkomen. 
De bewoners van de Vettenoordsepolder en het oude Oos
ten worden gewaarschuwd dat zij zich bij het volgende tij 
gereed moeten houden om, als het alarmsignaal klinkt, 
een veilige plek te zoeken. Gelukkig is dit niet nodig. 
Buitendijks is de schade groot. Terreinen en gebouwen 
van de industrieën staan onder water. 
Politie, brandweer, de Nationale Reserve, de reserve-poli-
tie, het Rode Kruis, het Leger des Heils en vele gemeen
tediensten zijn de gehele dag in touw. Een groep van 90 
militairen van het garnizoensdetachement 's-Gravenhage 
wordt naar Vlaardingen gezonden om zonodig hulp te 
bieden. 

Zandzakken moeten het Handeisgebouw en omgeving 
beschermen tegen het v/ater, dat uit de sluiskolk omhoog dreigt 
te komen (1 februari). 
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WATERSNOOD 1953 
Vonge week op 28 Januin is hier m Vlaardmgen opgericht de Plaatselijke 
Federatieve Commissie voor Vrouwelyke Vnjwillige Halpverlening in na 
volging van de Provinciale Landelijke Federatie De Fed stelt zich ten doel 
sociale hnlp te verlenen in de meest mime zin van het woord zonder te 
komen op het terrein van de l>estaande organisaties Mevr Heasdens is 
presidente van de commissie Niet verwacht werd dat de federatie zo spoedig 
metterdaad zou moeten gaan werken i v m de watersnood die ons nu ge 
troffen heeft Ook in Vlaardingen worden inzamelingen gehouden en wel 
voor geld op Dinsdag 3 Februari en voor kleding dekking en huisraad op 
Woensdag 4 Februari Zoieel mogelijk vnjwil1igers<ster$) worden verzocht 
zich morgenochtend 9 uur aan hel Handelsgebouw, kamer no 4 op te geven 
voor Dinsdag en gaarne ook voor Woensdag voor de goederen actie Ook 
kunnen coUectriccs en collectanten zich opgeven bij vertegenwoordigers van 
de plaatselijke federatie Voorts wordt gevraagd om 25 vrachtauto's met 
chauffeur die enkele straten knjgen aangewezen voor inzameling bijgestaan 
door collectanten 

Het geld en goed zullen in overleg met het Gem Bestuur dat op zijn 
betirt overleg pleegt met het Provinciaal Bestuur en het Nationale Rampen 
comité, worden gezonden naar die gebieden die aangewezen worden Wan 
neer het ooit nodig was zich te melden dan toch zeker nu Aan enkele 
bednjven wordt gevraagd ruimte beschikbaar te stellen ^oor opslag, (zich 
te melden aan Sociale Raad Telef 2182). Giften per giro kunnen worden 
overgemaakt op nr 360613 Sociale Raad \'laardingen of 318657 Gemeen 
telijke Dienst Sociale Zaken Vele verenigingen zijn reeds ingeschakeld, 
aanmelden telefoon nr 2182 

Oproep vrijwilligers voor inzamelingsacties (Nieuvi/e 
Vlaardingsche Courant 2 februari) 

Het echtpaar C J van der Windt-Van Oeveren 60 jaar ge
trouwd 

4 Inzameling van kleding, dekking en huisraad voor 
de watersnoodslachtoffers 

Advertentie 
"Dankbetuiging Aan allen, die ons hebben bijgestaan en 
nog hulp verlenen in de moeilijkheden waarin wij door 
de stormvloed kwamen te verkeren, betuigen wij on/e 
welgemeende dank Fen eervolle vermelding verdienen 
in dit verband de fam Pauw, Westerhoofd 109, en de fa 
Van Heusden, Daycr Firma Brons, Westerhoofd 110" 

Vele activiteiten in de stad hebben tot doel hulp te verlenen 
ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp 
De meeste feestelijke evenementen worden afgelast 

5 De gemeenteraad besluit tot het plaatsen van gei
sers in gemeentewoningen met badcel 

2 De door NV W Kwakkelstein ter beschikkmg 
gestelde VL 70 met volledige bemanning onder schip
per K.eus is uitgevaren voor een orientcnngsvaart naar de 
overstroomde gebieden van Middelharnis, Stellendam, 
Den Bommel en Ooltgensplaat 

^ Ruim 600 collectanten melden zich in het Handels
gebouw voor de geldinzameling voor de watersnood
slachtoffers Opbrengst ruim ƒ 68 000,-, inclusief de 
bijdragen van personeel en directie van HVO en Gerfa 
ij 15 000,-) en van de Vlaardingse aannemers (ƒ 5 000,-) 

Inzameling huisraad voor de vi/atersnoodslachtoffers (4 februari) 

6 Het personeel van A de Jong NV, scheepswerf, 
machinefabriek en constructiewerkplaats, zal op de vier 
zaterdagmiddagen in de maand februari vier uur per mid
dag overwerken Het verdiende bedrag wordt door de di
rectie met een gelijk bedrag verhoogd en ter beschikking 
gesteld aan het Nationaal Rampenfonds 

De commissaris van politie doet een dringend beroep op 
gebruikers van stofzuigers en andere stonngverwekken-
de apparaten in de omgeving van de Richard Holstraat, 
om deze instrumenten zo weinig mogelijk te gebruiken, 
omdat de daar opgestelde radiozender, die verbindingen 
met het getroffen gebied onderhoudt, door dat gebruik 

ernstige moeilijkheden ondervindt 

De waterstokerij en tabakshandel van 
B L Salij, Emmastraat 61, overgenomen 
door I Vermeulen 

7 Opening van een filiaal van de 
firma Lengkeek, huishoudelijke artike
len. Hoogstraat 85 

8 Ten bate van het Nationaal 
Rampenfonds worden collectes gehouden 
in de kerken Opbrengst / 29 242,56 

9 M den Breems, medeoprich
ter van voetbalvereniging Fortuna en 
oud-voorzitter van watersportvereniging 
Vlaardingen, op 66-jarige leeftijd over
leden 
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10 P Maat 50 jaar in dienst bij de firma G Struijs 

12 Geopend de gemoderniseerde vishandel Neptunus 
van Joh Pronk, Rotterdamseweg 3 

14 Het eerste deel van de hulpverlening van Vlaar
dmgen aan de slachtoffers van de watersnoodramp is be
ëindigd door de overdracht van het ingezamelde geld en 
de bijeengebrachte goederen aan de afdeling Vlaardmgen 
van het Ned Rode Kruis 

15 Het collectantencollege St Hilanus van de paro
chiekerk St Joannes de Dooper bestaat 50 jaar 

16 WF Jansen, secretaris van het hoofdbestuur 
van de centrale organisatie van voetbalscheidsrechters, 
spreekt voor de Vlaardingse voetbalscheidsrechters over 
'De scheidsrechter en zijn sport' 

17 Aanbesteed de bouw van het flatgebouw voor be
jaarden aan de Burg Pruissingel 

19 Geopend een filiaal van bakkerij Verburg aan de 
Kemperstraat 26 

19-26 In de Visbank tentoonstelling 'Boek en Jeugd', ge
organiseerd door de Chr openbare en de Openbare lees
zaal en bibliotheek 

20 Levensmiddelenhandel J A Leenders, Van 
Riebeeckstraat 86, overgenomen door A van de Pol 

Arbeiderszangveremging De Stem des Volks en 
toneelvereniging OVU treden op in de Stadsgehoorzaal 

23 Schrijver Leonard Roggeveen houdt een lezing in 
Excelsior op uitnodiging van boekhandel A Pontier 

In de Harmonie spreekt de heer Tilenius Kruithof namens 
de Stichting tot bevordering der Bescherming Bevolking 
voor de Federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverle
ning over de dienst sociale verzorging in het kader van de 
bescherming burgerbevolking 

24 J Buis neemt afscheid als penningmeester van de 
Stichting Volksgebouw 

De Commissie sanering, uitbreiding en vestiging winkel
bedrijven van de Vlaardingse Middenstands Centrale 
heeft aan deze centrale het manuscript overgedragen van 
een boek over het vraagstuk van de stadsuitbreiding, als
mede van nieuwbouw, verbouw en vestiging van winkel
en ambachtsbednjven in Vlaardmgen 

JG Kolkman en wethouder T de Bruijn spreken voor 
de Zakenstudiekring Vlaardmgen respectievelijk over 
'Vlaardmgen, zoals het was' en 'Vlaardmgen, zoals het 
wordt' 

25 De afdeling Vlaardmgen van de Chr 
Metaalbewerkersbond houdt een feestavond in de Stads
gehoorzaal ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan 

In de Harmonie finale van de schooldeclamatiewedstnj-
den 

A Visser, 40 jaar als schipper in dienst van de Visserij 
Maatschappij Vlaardmgen, onderscheiden met de ereme
daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau 

De Rotterdamse Tour de France-renner Andre de Korver 
spreekt voor de Vlaardingse rennersclub De Coureur in 
het Volksgebouw 

Het Ned Jeugdtoneel vertoont m de Stadsgehoorzaal het 
spel 'Monus, de man van de maan' van A D Hildebrand 

Gesticht door de verenigingen die deelnemen aan de 
tafeltenniscompetitie de Combinatie van Vlaardingse 
Tafeltennisverenigingen 

In Excelsior tontactavond voor evacues In Vlaardmgen 
verblijven er in totaal 450 

27 De bedrijfschapsprijs voor de best verzorgde ha
ring of VIS gedurende de teelt 1952 is in Vlaardmgen toe
gekend aan schipper K Poot van de VL 172 Clara van 
Visserij Maatschappij Vlaardmgen De bedrijfschapsprijs 
voor visconserven is toegekend aan visconservenfabnek 
Delfinus 

NV Hotelexploitatie Maatschappij Vlaardmgen i o heeft 
het gemeentebestuur verzocht een hotel-cafe-restaurant te 
mogen bouwen in en aan het water van de Nieuwe Maas, 
ten westen van het wagenveer 

Heropend rijwiel- en radiozaak J Pluimgraaff, Hoog
straat 93 

28 Geopend een filiaal van de firma J Sas v/h P Sas 
in huishoudelijke artikelen, Westnieuwland 11 

28-10 maart 
In de Visbank tentoonstelling van wandtapijten, afkom
stig uit het atelier van handwevenj De Knipscheer De 
tentoonstelling wordt geopend door Pierre Jansen, redac
teur beeldende kunsten van Het Vrije Volk 
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Maart 

1 Gemeentearchivaris M C Sigal neemt afscheid 
in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde 
leettijd 

2 De winkel in melk, boter, kaas enz van A Ver
kade, Mahlerstraat 28, overgenomen door W J Suijker 

Op verzoek van personeel van de Ned Spoorwegen is op 
station Vlaardingen-Oost een man door de politie uit de 
trein verwijderd Hij had geen plaatsbewijs en weigerde 
de trein te verlaten Proces-verbaal is opgemaakt 

Wethouder T de Bruijn slaat de eerste paal voor de bouw 
van 55 middenstandswoningen in de Babberspolder 

4 Ds Van Veenen uit Rotterdam en reserve-officier 
van gezondheid H Hasper spreken op een voorlichtings
avond in Obddjd voor militairen van de lichting 1951 

In het kader van de boekenweek draagt toneel- en roman
schrijver A van der Lugt voor uit eigen werk voor de af
deling Vlaardingen van de Katholieke arbeidersjeugd De 
bijeenkomst wordt gehouden in het R K -jeugdhuis en is 
toegankelijk voor alle R K jongemannen vanaf 16 jaar 

5 De afdeling Vlaardingen van de Ned Chr reis-
vereniging organiseert een filmavond over luchtvaart en 
toerisme in de aula van het Groen van Pnnstererlyceum 

6 Het oefenverband Vlaardingen van de Nationale 
Reserve organiseert een propagandafilmavond in Excel
sior 

Advertentie 
"Biedt zich aan een nette JONGEN om opgeleid te wor
den in het boerenvak Brieven onder nr 3030 aan Dors
man & Ode" 

In Concordia afscheidsreceptie van gemeentearchivaris 
MC Sigal 

Mej M van der VIis geslaagd voor het doctoraalexamen 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden 

7 Feestavond in de Stadsgehoorzaal voor supporters
vereniging Fortuna en ontspanningsvereniging Fortuna-
Boys, ter gelegenheid van respectievelijk het 25-jarig en 
het 20-jarig bestaan 

9 J Wolters uit Rotterdam benoemd tot dirigent van 
de Chr Harmonievereniging Sursum Corda 

11 Declamatiewedstrijd voor volwassenen in de Har
monie 

13 De afdeling Vlaardingen van de Ned vereniging 
van ex-politieke gevangenen houdt een herdenkingsbij
eenkomst in Soil Deo Gloria 

De zondagsschool van de Ned Protestantenbond bestaat 
60 jaar 

De politie wijst het publiek er op dat het op de openbare 
weg plaatsen van vuilnisemmers slechts is toegestaan 
vanaf een kwartier voordat de afhaaldienst arriveert 
De geledigde emmer dient terstond te worden binnenge
bracht 

14 Het gezelschap Ons Toneel vertoont in de Stads
gehoorzaal het stuk 'En zo begon het' van PhiIip King, 
ten bate van hospitaalkcrkschip De Hoop Opbrengst 
ƒ 723,06 

17 Onder auspiciën van het Vlaardings Kunstcentrum 
vertoont het Rotterdams Toneel in de Stadsgehoorzaal 
'Hendrik de Vierde' van Luigi Pirandello In de hoofdrol 
Ko van Dijk 

Wethouder H K van Minnen opent in het Handelsgebouw 
de tentoonstelling van dameshandwerken van het comité 
Naald en Draad 

18 In de Harmonie declamatiewedstrijd voor jonge 
mensen 

19 In de Visbank onderwijstentoonstelling 'De 
Linoleumindustne' 

Geopend het clubhuis van de Vlaardingse ontspannings
vereniging in de Havenstraat 56 

20 In het Handelsgebouw reikt burgemeester Heus-
dens aan 89 oud-militairen die in Indonesië hebben ge
diend een militaire onderscheiding uit 

H van Kooy s loodgietersbedrijf verplaatst van Markt 54 
en Rembrandtstraat 2 naar Oosthavenkade 14 

N Sparnus recipieert ter gelegenheid van zijn afscheid als 
directeur van NV HoUandia in verband met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd Tot zijn opvolgers 
zijn benoemd mr A Hooites Meursing en I A Stuit 

21 Geopend het gemoderniseerde modehuis Van Be
ver, Hoogstraat 179-181 
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Dameskapsalon G. Nachtegaal, Emmastraat 86, bestaat 
25 jaar. 

Geopend schoenherstellersbedrijf CA. Janse, Van der 
Spiegelstraat 18a. 

24 Het Vlaardingse politie-elftal heeft door een 3-1 
overwinning op de Rotterdamse Kon. Marechaussee het 
kampioenschap van zijn afdeling behaald. 

In de zaal van café Mes spreekt J. van Swaemen, ko
nijnenkeurmeester uit Eindhoven, voor de Vlaardingse 
pluimvee- en konijnenliefhebbersvereniging over de teelt 
van raskonijnen. 

25 In Amicitia propaganda-avond van wandelsport
vereniging Flardinga. 

In de Stadsgehoorzaal feestavond voor de afdeling Vlaar-
dingen van de Algemene Ned. Metaalbedrijfsbond, waar
op 30 leden wegens hun 25-jarig lidmaatschap worden 
gehuldigd. 

In een zaal van de Emmaüskerk spreekt zuster F.G. de 
Veer, directrice van het Algemeen Ziekenhuis, voor de af
deling Vlaardingen van de Ned. Chr. Vrouwenbond over 
de ziekenverpleging. 

Geopend ijs- en patat-fritessalon van Leen Kalkman & 
Zoon, Westhavenplaats 6. 

27 M. den Admirant jr. geslaagd voor het doctoraal 
examen in de economische wetenschappen aan de Econo
mische Hogeschool te Rotterdam. 

In Excelsior spreekt zuster C. van Beek-Zijp voor de afde
ling Vlaardingen van de N.V.S.H. over moederschap en 
voortplanting. 

In de raadszaal van het stadhuis officiële opening door dr. 
H.R Bremmer van een tentoonstelling over Vincent van 
Gogh, georganiseerd door de Commissie voor beeldende 
kunsten ter herdenking van de honderdste geboortedag 
van de schilder, gevolgd door een lezing over de kunste
naar en zijn werk. 

28-19 april 
De Van Gogh-tentoon stel ling is opengesteld 

voor het publiek. Toegangsprijs ƒ 0,50. 

28 Abraham J.A. Qualm, dierenarts, op 43-jarige 
leeftijd overleden. 

29 De heer Latour, conservator van het museum te 

EXPOSITIE 
VINaNT VAN GOGH 

D )̂̂ l̂ lu «a> tO-l? • • n ?ai lf.21 wm; 7m- m hoMlfM n l2-t7 Mr 

ViSBANK - VLAARDINGEN 
28 MAART • 19 APU 1953 

COMHISSIt VOO» BiElDJHDt KUMSTtN VtAAIIPIHSSt SEMEENSCHAr 

Affiche voor de Van Gogli-tentoonstelling in de Visbank (28 maart-
19 april). 

Arles (Frankrijk), en de heer Taalbaut, ex-conservator 
van het Musée d'Art te Antwerpen, brengen een bezoek 
aan de Van Gogh-tentoonstelling. 

April 

1 In de Harmonie een door het Vlaardings Kunst
centrum georganiseerde muziekavond met Herman Kreb-
bers, viool, en Marinus Flipse, piano. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van het Unilever Re
search Laboratorium. 

S. Verburg 50 jaar liefdedrager van de R.K. dragersver
eniging St. Barbara. 

4 Geopend de nieuwe ijssalon Winzo aan het Van 
Schravendijkplein. 

In het R.K. verenigingsgebouw vertoont toneelgroep De 
Rederijkers voor de rennersclub Vlaardingen 'De Martel
gang van Kromme Lindert' van A.M. de Jong. 

De afdeling Vlaardingen van het Instituut voor arbeiders-
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ontwikkeling houdt een culturele avond ter gelegenheid 
van haar eerste lustrum in Excelsior 

Heropend het gemoderniseerde kledingmagazijn The 
Boston House, Schiedamseweg 61 

De Hotcha's en de Chromonicats verzorgen een program
ma van mondorgelmuziek in de Stadsgehoorzaal 

5 Slagerij Abr Blenk Rozenlaan 63, bestaat 25 
jaar 

9 Pierre Jansen, medewerker beeldende kunsten van 
Het Vrije Volk te Rotterdam, spreekt in Excelsior over 
'Die onbegrijpelijke moderne kunst" 

Grossierden] in tabak en tabaksartikelen Joh Korpers-
hoek & Zonen, Westhavenkade 3, bestaat 50 jaar 

10 In Excelsior houdt de afdeling Vlaardingen van de 
Algemene bond van ambtenaren een feestelijke bijeen
komst in verband met de huldiging van enige leden voor 
hun 40- en 25-jarig lidmaatschap 

J Vogel heeft op de Flora te Heemstede voor de ver
zorging van een ongeveer 40 m lange groep de ereprijs 
gewonnen, een door Prins Bernhard ter beschikking ge
stelde medaille 

Gevestigd houthandel Gebr Breederveld, Van der Spie
gelstraat 38 

11 In De Oude Markt feestavond van voetbalvereni
ging H VO ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

Het Vlaardings Koperkwartet verzorgt een muziekavond 
in de muziekzaal van het Volksgebouw 

12 Ds WJH Hubeek houdt een afscheidspredikatie 
voor de Remonstrants Gereformeerde gemeente in ver
band met zijn vertrek naar de gemeente Leiden-Oegst-
geest 

14 De Chr Lyceistenvereniging Universia houdt een 
feestavond in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van 
haar eerste lustrum Vertoond wordt het spel i n de scha
duw van de guillotine' door Will Brakenburg 

16 F H Post, chef van de Albert Heijn-winkel aan de 
Schiedamseweg, 25 jaar in dienst van dit bedrijf 

18 In Excelsior spreekt de heer Langer van de Arbeids
inspectie voor het personeel van de ENCK over de veilig
heid in het bedrijf 

Collecte voorde samenwerkende Prot Chr kinderbescher
mingsorganisaties Opbrengst / 1 706,21 

20 De Van Gogh-tentoonstelling in de Visbank heeft 
ongeveer 3 000 bezoekers getrokken, waarvan ca 1 200 
van buiten de stad 

22 Het Vlaardings Symphonic Orkest en het Shell-
mannenkoor geven een concert in de Grote Kerk ten bate 
van het Rampenfonds Opbrengst ƒ 514,42 

Geopend Speciaal Beddenhuis, Westhavenkade 2 

23 In de Emmauskerk spreekt ds G Meijnen te Hil
versum op de 35ste jaarvergadering van de meisjesver-
eniging Sticht elkander over het onderwerp 'Jij meisje, 
waarom, waar en hoe sta je in het leven'̂ ' 

A L Nouwens, hoofd van de Dienst Bescherming Bevol
king in de A-kring Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, 
houdt een lezing over deze organisatie in het R K vereni
gingsgebouw 

24 Advertentie 
"Waarschuwing' Degene, die zondag n m te 9-10 u mijn 
fiets wegnam bij Concordia, wordt aangeraden deze als
nog terug te bezorgen Goudsbloemstraat 24c, daar de 
dader bekend is " 

Geopend kledingmagazijn Van der Borden, Fransenstraat 
1 

25 De Statenknng Delft van de Chr Hist Unie houdt 
een vergadering in de Harmonie, waar mr H K J Beer-
nink, lid van de Tweede Kamer, spreekt over 'Het belang 
der a s gemeenteraadsverkiezingen' Wethouder H K 
van Minnen spreekt over 'Vraagstukken bij de ontwikke
ling van een stad' 

28 M van der Gaag, hoofdcommies eerste klasse, 50 
jaar in gemeentedienst 

In de Emmauskerk voorjaarsconcert, georganiseerd door 
de Federatie van zangverenigingen 

29 Het echtpaar J Groeneveld-De Kok 60 jaar ge
trouwd 

Voetbalvereniging RK WIK gepromoveerd naar de eerste 
klasse R VB 

H van Boxtel, dirigerend officier der Rijkspolitie 2de 
klasse, commandant van het district Zuid der politie te 
water, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nas-
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sau. De eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, verleend aan A. Buis, lid van de Chr. Har
monievereniging Sursum Corda, en de medaille in brons 
aan P. Maat, kuiper-haringpakker bij de firma G. Struijs. 

30 Koninginnedag. Vlaggenceremonie, poppen-
kastvoorstellingen, wagenspelen, wielerwedstrijden, 
toneelvoorstellingen, havenloop, muziekuitvoeringen, 
filmvertoning en vuurwerk. 

Mei 

1 M. Hofman, beherend vennoot van de CV. Magnc-
siet- en Amarilfabrieken, is afgetreden. 

J. van der Heul treedt in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd af als directeur van het kan
toor Vlaardingen van de Ned. Middenstandsbank N.V. Hij 
wordt opgevolgd door zijn zoon D. van der Heul. 

2 Geopend schoenherstellersbedrijf G.Th. van Breu-
kelen, Waalstraat 43. 

4 Herdenking der gevallenen. 

5 Viering van Bevrijdingsdag. 

6 Een groep Zwitserse keurturnsters uit het kanton 
Basel geeft op uitnodiging van gymnastiekvereniging 
Hollandia een uitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

7 De ledenvergadering van de afd. Vlaardingen van 
de Ned. Ver. tot bescherming van dieren besluit, voor de 
bouw en exploitatie van een dierenasiel, over te gaan tot 
oprichting van de Stichting Vlaardings Dierentehuis. 

8 Het Comité voor auto- en boottochten organiseert 
een autotocht voor invaliden. 

9 Jeugdhuis De Haven geopend in het voormalige 
Zeemanshuis aan de Westhavenplaats. 

L. Andriessen, inkoper, 25 jaar in dienst van N.V. W.H. 
v.d. Toorn's industriële ondernemingen te Schiedam. 

12 Geopend de zaak in herenmode-artikelen van Jan 
de Koning, Fransenstraat 13. 

14 Op het Nationaal zaalconcours te Aalsmeer be-
haah harmonievereniging HVO een eerste prijs met lof 
van de jury. Door dit succes gaat de vereniging over naar 

Burgemeester Heusdens hijst de bedrijfschapswimpel op de VL 
172 Clara, daarbij gadegeslagen door schipper K. Poot (23 mei). 

de Vaandelafdeling, de hoogste afdeling in de Nederland
se federatie van harmonie- en fanfaregezelschappen. Als 
extra prijs ontvangt de vereniging een door H.M. Konin
gin Juliana geschonken medaille. 

17 J. Breur 40 jaar als kapper verbonden aan het Al
gemeen Ziekenhuis. 

19 In de Stadsgehoorzaal vertoont toneelgroep Het 
Vrije Toneel, onder auspiciën van het Vlaardings Kunst
centrum, het spel 'Engelen zonder vleugels' van Albert 
Husson. 

20 W.M.W. Don 40 jaar voorzitter van de afd. Vlaar
dingen van de Nat. Chr. geheelonthoudersvereniging. 

22 Kranslegging bij het Vissersmonument ter herden
king van hen die op zee gebleven zijn. Met medewerking 
van het Vlaardings mannenkoor Orpheus. 

P. van Meurs neemt afscheid na een 55-jarig dienstver
band bij Hollandia N.V. 



23 Vlaggetjesdag. Burgemeester Heusdens hijst de 
bedrijfschapswimpel op de VL 172 Clara, voor de best 
verzorgde haring van de Vlaardingse vloot gedurende de 
teelt 1952. 's Avonds verlichting van de gepavoiseerde 
vloot in de Koningin Wilhelminahaven en verschillende 
festiviteiten, met als afsluiting taptoe. 

Zesde haringrit, georganiseerd door de Motor- en Au-
toclub Vlaardingen, onder auspiciën van de Kon. Ned. 
motorrijdersvereniging. 

Feestelijke opening van de winkelgalerij aan de Fransen
straat. Nic. Hartog, woninginrichting, de firma Leng-
keek, huishoudelijke artikelen, Th. Vermeulen & Zoon, 
naaimachinehandel, en A. Vons, horlogerie, openen hun 
deuren. 

23-30 Een groep Duitse bazuinblazers uit Hage-Haspe is 
te gast bij de Federatie van Chr. Jeugdverenigingen Liefde 
en Vrede. 

24 Pinksterreveil op de Markt met ongeveer 5.000 
deelnemers. 

26 Om 6 uur vaart de haringvloot uit. 

J. Ligthart, eigenaar van speelgoedmagazijn Het Kinder
paradijs en van sigarenmagazijn en leesbibliotheek J. Ligt
hart, recipieert in de zaal van café Mes ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig zakenjubileum. 

27 Gemeenteraadsverkiezing. 
Nieuwe zetelverdeling van de raad: 
PvdA 13 AR 5 SGP 1 
CHU 7 KVP 3 VVD 2 

Met de opening van de nieuwe kapperszaak Jan Verhagen 
in de Fransenstraat wordt tevens het 75-jarig bestaan van 
dit bedrijf herdacht. 

28 De eerste steen gelegd voor de bouw van een nieu
we ambachtsschool aan de Veersingel (de latere Delta
weg). 

Het dameskoor Viva Melodia onder leiding van Jo Mul
der geeft onder auspiciën van de afd. Vlaardingen van de 
Volksbond tegen drankmisbruik een uitvoering in Excel
sior. 

29 Als eerste Vlaardingse schip heeft de VL 97 Prin
ses Juliana, schipper A. van Roon van de N.V. Dogger
maatschappij, in IJmuiden 22 kantjes nieuwe haring aan
gevoerd. 

30 Tamboers- en pijperskorpsen De Pijpers en De 
Jonge Pijpers geven een concert op het Feestterrein. 

31 F.J. Broers, rustend geneesheer te Oegstgeest, 
voormalig huisarts te Vlaardingen, is op 84-jarige leeftijd 
overleden. 

Juni 

1 Ir. W.J.P. Pelle is 40 jaar in dienst bij Hollandia 
N.V. 

3 Pastoor H.A.A. Rouw van de parochie van St. Jo
annes de Dooper viert zijn zilveren priesterfeest. 

F. van Dorp, vijler en slijper, 25 jaar in dienst van de firma 
C. van der Burg & Zonen. 

4 M. Korver 25 jaar als incasseerder in dienst bij R. 
Mees & Zoonen. 

5 In de Stadsgehoorzaal 42ste Spaarbankcongres, 
waaraan 614 bestuurders van 145 spaarbanken deelne
men. 

6-9 In de Visbank internationale spaarbanktentoon
stelling 'Zo spaart de wereld'. 

8 Op Paleis Soestdijk wordt de Koninginneharing 
aan koningin Juliana aangeboden door schipper P. Keus 

Onder toeziend oog van burgemeester Heusdens overhandigt 
schipper R Keus van de VL 70 Hendrik en Jan de Koninginne
haring aan l<oningin Juliana (8 juni). 
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van de VL 70 Hendrik en Jan van de N V Visserij Maat
schappij Holland 

In het Handelsgebouw spreekt drs P de Jong, socioloog, 
directeur van het Sociologisch instituut der Ned Her
vormde Kerk te Utrecht, in verband met het instellen van 
een sociologisch onderzoek in Vlaardingen, in opdracht 
van de Ned Hervormde gemeente en de gemeente Vlaar
dingen 

9 Opbouwdag 
- De eerste steen gelegd voor de bouw van een huishoud
en industneschool voor meisjes aan de Van Hogendor-
plaan door Ellen van Noort en Marianne Kwakkelstein, 
- De eerste paal geslagen voor de bouw van 176 woningen 
aan de Van Beethovensingel, 
- De eerste paal geslagen voor de bouw van een flatge
bouw voor bejaarden aan de Billitonlaan door de minister 
van wederopbouw en volkshuisvesting, ir H S J Witte, 
- Geopend de brug over de Vlaardingse Vaart nabij de 
Delftseveerweg, 
- De eerste paal voor de bouw van woningen aan de 
Delftseveerweg kan met worden geslagen, omdat nog 
geen vergunning is verleend De volgende dag is dit wel 
het geval en wordt de eerste paal alsnog geslagen 

9 Monseigneur J F Huibers, bisschop van Haarlem, 
consacreert de Willibrorduskcrk aan de Insulindesingel 

10 LM Sluijs uit Leiden benoemd tot kapelaan van 
de parochie van St Joannes de Dooper 

Heropening van de gemoderniseerde slagerij J Maarle-
veld, Ie Van Leyden Gaelstraat 50, die 50 jaar bestaat 

U De Vereniging voor Veilig Verkeer houdt een ver-
keersexamen voor bestuurders van auto's, motorfietsen, 
brommers en rijwielen 

13 Collecte ten bate van de Ned vereniging De Red-
dingsmedaille Opbrengst ƒ 2 298,06 

15 Als eerste leerling aan het Groen van Prmsterer
lyceum IS geslaagd voor het examen gymnasium-B mej 
WC van der Windt 

Op het VFC-sportpark opent wethouder H K van Min
nen de sportweek, georganiseerd door voetbalvereniging 
VFC ter gelegenheid van het 40-jdrig bestaan 

16 De nieuwe ambulance van de gemeente wordt in 
gebruik genomen 

17 Op het VFC-sportpark motorpolowedstrijd tussen 

de Vlaardingse Meteors en The Thunderjets uit Breda 

18 De gymnastiekverenigingen Leonidas-Dovido en 
LVT geven een uitvoering op het VFC-sportpark 

19-25 In een speciale middagvoorstelling wordt m het 
Luxortheater de kleurenfilm van de kroning van Elisa
beth II van Engeland vertoond 

20 Tot besluit van de VFC-sportweek op het Feestter
rein vaneteprogramma door supportersvereniging VFC 

25 Gymnastiekvereniging Hollandia geeft een uitvoe
ring in park 't Nieuwelant Elf personen, die 25 of meer 
jaren lid zijn van deze vereniging, ontvangen het zilveren 
insigne van de vereniging 

29 Verschenen een stratengids van de gemeente 
Vlaardingen 

30 AG Bax, directeur van R Mees & Zoonen te 
Vlaardingen, neemt afscheid in verband met de pensioen
gerechtigde leeftijd 

Chr Harmonievereniging Sursum Corda, het Vlaardings 
mannenkoor Orpheus, het politiemannenkoor Herman
dad en het Oostvoorne's mannenkoor verzorgen een con
cert in de Grote Kerk ten bate van het Nationaal Ram
penfonds 

Juli 

1 Het bijkantoor Vlaardingen van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau verheven tot zelfstandig Gewestelijk Ar
beidsbureau Tot directeur is benoemd J C Buis 

Slagerij L Booster, Kuiperstraat 80, bestaat 25 jaar 

3 De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, on
derhoudende artikel 31 der kerkenorde, heeft het gemeen
tebestuur verzocht om verkoop van een perceel gemeen
tegrond aan de Groen van Prmstererstraat voor de bouw 
van een kerkgebouw 

6 Aan de Industrieweg voetbalwedstrijd tussen een 
elftal van schildersbedrijf Kloet en een combinatie uit de 
overige Vlaardingse schildersbedrijven 

7 Voor de arrondissementsrechtbank te Rotterdam 
een geval van fraude van ƒ 60 000,- bij het Algemeen Zie
kenhuis behandeld 

9 J van der Schaar, leraar Nederlands aan het Groen 
van Prmstererlyceum, promoveert aan de Rijksumver-
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Dr. J. van der Schaar, leraar Nederlands aan het Groen van 
Prinstererlyceum (9 juli). 

siteit te Leiden cum laude tot doctor in de Nederlandse 
letteren en wijsbegeerte op een proefschrift, getiteld 'Uit 
de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familie
namen'. 

10 Advertentie: 
"Gratis snoepen en zeer goede huur, voor wie jonggehuw
den (bbhh) aan inwoning helpt. Brieven onder no. 7169 
aan v.d. Kooy, Oosterstraat." 

Burgemeester Heusdens benoemd tot erevoorzitter van 
het Vlaardings mannenkoor Orpheus. 

13 Dameskapsalon G.O. Pinck, Westhavenplaats 18, 
bestaat 25 jaar. 

14 K. Moerman aan de vakschool Station voor Male-
rij en Bakkerij te Wageningen geslaagd voor het diploma 
handciskennis en het vakdiploma brood- en banketbak
ker. 

M. van der Gaag, hoofdcommies eerste klasse, chef van 
de afdeling onderwijs en personeelszaken ter gemeente
secretarie, neemt afscheid wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

15 Chr. Harmonievereniging Sursuin Corda en het 

Vlaardings mannenkoor Orpheus geven een concert in 
het Hof 

Opgericht aquariumvereniging Betta Splenders. 

Stadsbeiaardier Cor Don aan de beiaardiersschool te Me-
chelen geslaagd voor het diploma beiaardier. 

16 Heropend na verbouwing slagerij A. Zeeuw, Een-
drachtstraat 7. Openingsreclamc 500 gram runderlappen 
en 250 gram vet voor / 2,-. 

17 Geopend de gemoderniseerde dameskapsalon H. 
Roodenburg, Eendrachtstraat 4. 

23 Aan J. Hartog, die met ingang van 1 juli jl. eervol 
is ontslagen als controleur bij de Dienst der Nederlandse 
Haringcontrole, wordt de eremedaille in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend. 

24 Ds. Th.H. van Andel, gereformeerd predikant, 
neemt afscheid in de Oosterkerk in verband met zijn ver
trek naar Amsterdam-West. 

25 Collecte ten bate van de Stichting Vlaardingse 
bejaardenzorg. Opbrengst / 626,37. 

Op het Feestterrein jubileumfeest van de Vlaardingse Be
stuurdersbond ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. 

27 De president van de arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam doet uitspraak in een kort geding naar aan
leiding van de scheuring in de Gereformeerde gemeente 
ten aanzien van de toewijzing van het kerkgebouw in het 
Westnieuwland. 

W.F. Berkhout, secretaris van de redersvereniging en be
stuurslid van de afdeling Vlaardingcn van de Volksbond 
tegen drankmisbruik, op 70-jarige leeftijd overleden. 

29 Laatste Hofconcert van het seizoen door arbeiders-
zangvereniging De Stem des Volks en Van Dijk's amuse
mentsorkest. 

Schildersbedrijf J. Kramer verplaatst van Hoogstraat 106a 
naar Willem Beukelsznstraat 16a. 

Augustus 

1 Op de Markt opent mevrouw Heusdens de vakan
tieweken door het hijsen van de vlag van het Vacantie-
comité naar de omloop van de toren. Na de openings
plechtigheid maskerade-optocht voor de jeugd. De eerste 
prijs gaat naar Betta van Weencn en Piet de Buck voor de 
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De medewerkers van het Vacantiecomité zitten klaar om de 
duizenden bezoekers van de vakantieweken te ontvangen 
(1-15 augustus). 

uitbeelding van een Spaans paar. Tot koning en koningin 
van de vakantieweken worden gekozen Hans en Louiske 
de Rond. 

Op het Feestterrein concert door de Koninklijke Militaire 
Kapel. 

H. Hoogerboord, incasseerder, 40 jaar in dienst van het 
gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijf. 

C.M. van Wijngaarden, directeur van de Rotterdamse 
Bank Vlaardingen, 25 jaar in dienst bij deze bank. 

Sierviskwekerij De Maanvis opent een nieuwe zaak aan 
de Binnensingel 166. 

1-15 in de Visbank houdt schildersvereniging De Vlaar-
dingse Kunstkring een tentoonstelling van eigen werk. 

3 Op het Feestterrein treden ruim 60 Vlaardingse 
amateur-artiesten op onder de titel 'Door Vlaardingers 
voor Vlaardingers'. 

Rondrit door de stad van versierde fietsen. 

4 Filmvoorstelling en hersengymnastiekwedstrijd 
voor verloofde en gehuwde paren op het Feestterrein. 

Jeugdwandelmars in en rond Vlaardingen met 500 deel
nemers. 

Onderlinge voetbalwedstrijd van Vlaar
dingse middenstanders op het VFC-
sportpark. 

5 De Vereniging van Haringhan
delaren heeft besloten haar vereniging te 
ontbinden en zich aan te sluiten bij de 
Vereniging ter bevordering van visserij, 
handel en nijverheid. 

6 In de Stadsgehoorzaal optre
den van de Wiener Sangerknaben. 

Op het stampvolle VFC-sportpark mo-
torpolowedstrijd. 

In de Voorstraat spannende zeepkisten
races. 

7 Gaston van den Bergh, hulp
beiaardier van het Belgische Mechelen, bespeelt het 
Oranjecarillon. 

Op het Feestterrein vertoont Speelgroep Phoenix het spel 
'De voetbalpool' van Arnold Ridley. 

8 Het nieuwe kantoor van de Coöperatieve Boeren
leenbank aan de Kethelweg geopend. 

Op het terrein van de Van der Palmschool demonstraties 
judo, jioe-jitsoe en basketbal. 

Schipper H. Plugge 25 jaar in dienst van de N.V. Stoom-
visserij Flevo lil. 

10 Een twee kilometer lange lampionoptocht, waar
aan duizenden kinderen deelnemen, trekt door de stad. 

11 Politiedag. Op het VFC-sportpark voetbalwed
strijd tussen elftallen van de politie en de Vlaardingse 
pers. De kapel van de Rijkspolitie houdt een mars door de 
stad en geeft een concert op het Feestterrein. 

12 In de Stadsgehoorzaal optreden van het negeren
semble Keita Fodéba uit Frans Equatoriaal Afrika met de 
negerrevue 'Donker Afrika'. 

Op het Feestterrein vertoont toneelgezelschap De Witte 
Vogel het spel 'De nieuwe kleren van de keizer' van Rolf 
Petersen. 

Watervreugd voor de jeugd in de Vlaardingse Vaart. 

13 Overleden toneelspeler Jan van der Linden, regis-
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seur van de R K gemengde toneelvereniging Vondel 

De Oostenrijkse Olympische damesgymnastiekploeg 
geeft een turnuitvoering op het Feestterrein, in samen
werking met de R K sportvereniging WIK en de heren-
keurgroep Hollandia 

14 Opgericht NV Hotelexploitatie Maatschappij 
Vlaardingen Directeur is C H Buschmann 

Demonstratie rolschaatsen op de geïmproviseerde baan 
aan de Insulindesingel 

1 "> Tot slot van de vakantieweken op hel Feestterrein 
optreden van Breda's Amusementsorkest Fiesta en het 
Confettikwartet uit Den Bosch 

19 De Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg heeft een 
reisclub opgericht 

21 BIJ de Nieuwe Vlaardingsche Courant wordt een 
oproep gevoegd, gericht aan de inwoners van Vlaardin
gen, om te protesteren tegen de voorgenomen opspuit-
plannen van de Vaart- en Vlietpolders 

22 Officiële opening van het BPM-sportpark De Vijf 
Sluizen, dat door de directie van de BPM wordt geschon
ken aan de directie van de installaties Pernis, Vlaardin
gen en Maassluis, ten behoeve van de leden van de perso
neelsvereniging ROVS 

De afdeling Vlaardingen van de Ned Chr Bouwbedrijfs
bond bestaat 40 jaar en houdt een receptie in het gebouw 
van de Vlaardingse Chr Besturenbond, PK Drossaart-
straat 69 

29 Vanete-avond in de Stadsgehoorzaal met mede
werking van Joop de Knegt, The Chico's, Tobi Rix, Ro
land Wagter, Max van Praag en Dick Harris 

Kapelaan J C Loerakker uit Bennebroek benoemd tot ka
pelaan van de St WiUibrorduskerk 

Collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds 
Opbrengst ƒ 2 228,62 

opnoep 
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JJodit U de winkel gealoten vinden atopt U uw ondertekendtotmull» dan In de bnal 
Doel I nog vandaag en andera morgen 

HIER LANGS AFKNIPPEN 1 

31 BIJ de nieuwbouw van het stadhuis wordt een ge
denksteen onthuld door burgemeester Heusdens en een 
loden koker met oorkonde en twee geldige Nederlandse 
munten ingemetseld door de nestor van de gemeenteraad, 
J C Hoorweg 

Laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude 
samenstelling Vastgesteld wordt de verordening tot in
stelling van een onderscheidingsteken van de gemeente 
Vlaardingen Voor onmiddellijke toekenning van dit on
derscheidingsteken komen in aanmerking wethouder J 
Buis, die helaas door ziekte afwezig is, met de penning 
in goud en de leden M den Admirant en W Don met de 
penning in zilver 

In het Hot optreden van de Marinierskapel van de Ko
ninklijke Marine 

P Wapenaar, technisch hoofdambtenaar eerste klasse, 
neemt afscheid van de Dienst gemeentewerken in verband 
met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

September 

1 Dr J P Moet benoemd tot conrector van het Groen 
van Prinstererlyceum in de plaats van J G Minkhorst 

Ottdet getekende Imeoner van Vlaiidtogen, pimealeerl krachUg tegen 
«e voorgenomen Opapultplannen Vaart, en VUetpoldeti en wenat. dat 
•Ue middelen rullen worden aangewend om uitvoering hiervan te 
roorkomen' 

Vlaardingen, 

geen bagger langs de Vaart en Vlieten I 

Auguatua 1863 

Ondarlskening 

Oproep om te protesteren tegen de plannen om de Vaart en 
Vlietpolders te gebruiken als bergplaats voor baggerspecie 
(Nieuwe Vlaardingsche Courant 21 augustus) 
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BPM-sportpark De Vijf Sluizen (22 augustus). 

J C. Hoorweg metselt de oorkonde in onder de trap, die naar de 
ingang in de Paterstraat leidt De gemeentesecretaris, de heer C. 
van der Linden, geeft aanwijzingen (31 augustus). 

Gemeenteraadsvergadering. Beëdiging en installatie van 
de nieuw benoemde raadsleden, benoeming van de wet
houders (waarvan nieuw benoemd G. Walstra), benoe
ming van de commissieleden en samenstelling van de 
secties tot onderzoek van de gemeentebegroting 1954. 

Gymnastiekvereniging LVT bestaat 25 jaar. Medeoprich
ter J. van Rossen is nog steeds actief lid van de vereni
ging-

3 Minister Zijlstra van Economische Zaken en de di
recteur-generaal van het ministerie, dr. Kramer, brengen 
een bezoek aan Vlaardingen. Op het programma staan 
een bespreking met het gemeentebestuur en een bezoek 
aan de in aanbouw zijnde fabriek van Cincinnati Neder
land N.V., waarbij ook de Amerikaanse president-direc
teur, F.V. Geier, aanwezig is. 

In het Handelsgebouw aanbesteding van de bouw van een 
hotel aan de Maasboulevard voor de N.V. Hotelexploitatie 
Maatschappij Vlaardingen. 

4 Op het BPM-sportpark De Vijf Sluizen offici
ële opening van het schaaktoernooi om het persoonlijk 
kampioenschap van Vlaardingen, georganiseerd door de 
schaakverenigingen HVO, ROV Shell en VSG. 

5 R Vink en C. van der Windt, beiden 50 jaar in 
dienst van de firma IJzermans & Co., onderscheiden 
met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

In Excelsior feestavond ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de afdeling Vlaardingen van de Centrale or
ganisatie van voetbalscheidsrechters. 

6 Ds. J.G.J. van Iterson, remonstrants predikant, be
vestigd door ds. W.J. Wegerif uit Oosterbeek, doet zijn 
intrede. 

9 Op de werf I.S. Figee tewaterlating van de Albert 
Humphries, een landingsvaartuig dat voor het Shell-con
cern is gebouwd voor gebruik in Nigeria. 

10 Tweemaal moet de brandweer uitrukken voor een 
brand in reclamebureau annex winkel in plastic speelgoed 
M. Jans, Hoogstraat 82. 

De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse aannemers-
en patroonsbond voor de bouwbedrijven viert het 50-jarig 
jubileum. 

12 Tamboers- en pijperskorps De Jonge Pijpers orga
niseert een jeugdpijpersmiddag ter gelegenheid van het 
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De brandweer in actie bij een brand in reclamebureau M Jans 
aan de Hoogstraat (10 september) 
(Foto P van den Berg Collectie Stadsarchief) 

5-jarig bestaan, waaraan korpsen uit Amerstoort, Dor
drecht, 's-Gravenhage, Rotterdam en Schiedam deelne
men 

Tennispark Soenda aan de Soendalaan geopend door me
vrouw Th A Heusdens-Mansholt 

Mej D Biesheuvel 40 jaar in dienst van Van Toor's Olie-
goedfabriek 

14 Hengelaarsvereniging De Zwervende Visser be
staat 30 jaar 

16 Buurtvereniging Beatrix bestaat l*! jaar 

17 Vier nieuwe winkels geopend aan de Van der Duyn 
van Maasdamlaan op nr 99 A N Knijnenburg, slagerij, 
op nr 105 F Mooy, melk- en zuivelhandel, op nr 101 C 
Poot, kiuidenierswaren en op nr 103 R Bakker, schoen-
herstelbedrijf 

18 Gevestigd grammofoon- en radiohandel G P van 
Daalcn & Zn , Hoogstraat 106 

19 De politiehondenvereniging Vlaardingen geeft een 
demonstratie op een terrein aan de Veersingel 

20 Het echtpaar N Verboon-Van der Spek 60 jaar ge
trouwd 

21 Start van een cursus voor de noodwachters van de 
Dienst Bescherming Bevolking 

22 In hel Volksgebouw spreekt wethouder T de 
Bruijn op een PvdA-ledenvergadering over de "geruchten 
omtrent de baggerspecie" 

23 De Ned Chr Bouwbedrijfsbond, afd Vlaardin
gen houdt een tccstavond in de Stadsgehoorzaal ter gele
genheid van het 40-jarig bestaan 

Advertentie 
"WIJ zoeken voor onze hoofdjuffrouw nette kamer met 
wasgelegenheid dl ot met gemeubileerd Lietst met hui
selijk verkeer Brieven onder nr 7338 aan Dorsman & 
Ode 

23-24 Wol-en kousenhuis L vd Broek organiseert een 
modeshow van handgebreide kleding in de Harmonie 

24 Spoedeisende raadsvergadering over een voorstel 
tot het instellen van beroep tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten met betrekking tot de plannen tot opspuiting 
van de Aalkeet-Buitenpolder en de Broekpolder 

25 Dames- en herenkapsalon Het Permanenthuis, 
Vaartweg 6, van P Stal overgenomen door zijn zoon, H 
Stal, en thans heropend onder de naam Maison Ina 

In het Handelsgebouw aanbesteding van de bouw van 
een complex bedrijfsgebouwen voor het gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijf aan de Hoflaan 

De firma C Buisman, woninginrichting, Schiedamseweg 
lOd, bestaat 50 jaar 

26 In de Stadsgehoorzaal kindervoorstelling 'De 
avonturen van Pinokkio' van Peter van der Luiden 

Toneelgroep De Phoenix vertoont in de Stadsgehoorzaal 
het spel 'Zwarte koffie' van Agatha Christie 

27 Mevrouw A C Bakker-Nebbeling 35 jaar officier 
van het Leger des Heils 

30 K Hofland 25 jaar in dienst van de firma C van 
der Burg & Zonen 

Oktober 

I Geopend het clubhuis voor bejaarden van de Stich
ting Vlaardingse bejaardenzorg aan de Oosthavenkade 

Mevrouw Th A Heusdens-Mansholt opent een bazaar 
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van de Vereniging voor volksonderwijs in de kleuter
school aan het Westnieuwland. 

Feest in de weefkamer van de Herman Frantsenstichting 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van helpster M. 
Penning. 

2 Opening magazijn Artistique, luxe- en kunstnij-
verheidsartikelen, Hoogstraat 104. 

Reclame voor de melkproducten van de Vlaardingse 
Melkcentrale (Nieuwe Vlaardingsche Courant, 2 oktober). 

3 Leerlingen van muziekschool Tyn Pangalila geven 
een concert in Excelsior. 

Collecte voor de gezamenlijke reclasseringsinstellingen. 
Opbrengst/ 1.746,50. 

6 Kledingmagazijn De Bijenkorf, Schiedamseweg 
55, bestaat 30 jaar. 

Zakenstudiekring Vlaardingen viert zijn 10-jarig bestaan 
in de Harmonie. 

8 Hoofdstad Operette vertoont in de Stadsgehoor
zaal de operette 'Wiener Blut' van Johann Strauss. 

L. Nuyt 25 jaar als kuipersbaas in dienst van de firma 
Warmelo en Van der Drift. 

9 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
Ned. Chr. Grafische Bond houden de afdelingen Vlaar
dingen, Schiedam en Maassluis een gezamenlijke feest
avond in zaal Irene te Schiedam. Medewerking verlenen 
de voordrachtskunstenaar J.B. Oosterwelder uit Amster
dam en de Vlaardingse accordeonvereniging Concertino. 

In de Visbank een tentoonstelling over het werk van de 
Bescherming Bevolking. 

10 A. van 't Oor, voorman-monteur, 40 jaar in dienst 
bij het gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijf 

13 De Vlaardingse Chr. Besturenbond houdt een 
feestavond in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van het 
45-jarig bestaan. 

Slagerij J. Meeder, Hoogstraat 119, bestaat 25 jaar. 

14 In de Billitonlaan heeft de PTT een publieke tele
fooncel geplaatst, zodat het niet meer nodig is voor een 
telefoongesprek bij de winkeliers aan te kloppen. 

Op uitnodiging van Varia vertoont De Haagse Comedie 
in de Stadsgehoorzaal het spel 'Staatszaken' van Louis 
Verneuil. 

Medewerkers en medewerksters bij de hulpverlening tij
dens de watersnoodramp van 1 februari jl. houden een 
reünie in Excelsior. 

15 Een tweede filiaal van groentenhandel W.L van 
der Knaap & Zonen geopend in de Van der Spiegelstraat 
62. 

16 In Concordia kennismakingsbijeenkomst van de 
in januari jl. opgerichte afdeling van de N.V.S.H., met 
een lezing door de secretaris van het hoofdbestuur over 
'Noodzaak en praktijk van de sexuele hervorming'. 

In de Stadsgehoorzaal propaganda-avond van het Ge
reformeerd Jeugdverband, met vertoning van het spel 
'Djoeke Hilberts' van Dirk Verèl. 

17 Het Bevrijdingskoor geeft een concert in de Stads-
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gehoorzaal met medewerking van de pianisten Pierre 
Palla en Peter Kellenbach 

H J Stuvel houdt een lezing en vertoont een tilm over de 
watersnoodramp voor personeelsvereniging Hollandia in 
de Harmonie 

20 De eerste paal geslagen voor de turnzaal van de 
Dr H Colijnschool in de Huijgensstraat 

In de Visbank opent H K van Minnen als voorzitter van 
de Stichting Vlaardingse Gemeenschap een tentoonstel
ling van werken, die zijn vervaardigd door leden van 
teken- en schilderclub Centaur 

21 In Lietde en Vrede spreekt mej J Reinders uit 
Zeist voor de afdeling Vlaardingen van de Ned Chr 
Vrouwenbond over het onderwerp 'Van een oud volk en 
een jonge kerk" 

Reclame voor het rokertje' (Nieuwe Vlaardingsche Courant, 21 
oktober) 

22 De eerste paal geslagen voor de bouw van een ho
tel aan de Maasboulevard 

F de Stoppelaar, longarts en geneesheer-directeur van 
het districtsconsultatiebureau te Schiedam, spreekt voor 
de afdeling Vlaardingen van de C H -kiesvereniging over 
'Overheid en volksgezondheid' 

23 Ter herinnering aan de hulpverlening door het per
soneel om de fabriek te redden bij de watersnoodramp 
van 1 februari j l , is door de directeuren van enkele zus-
terfabrieken een gedenkraam overgedragen aan de NV 
Lever's Zeep Maatschappij te Vlaardingen 

Advertentie 
"De wedstrijd Holland-Belgie is bij ons a s zondag op 
de televisie te zien' Komt u kijken'''' Cafe Schoenmakers, 
Schiedamseweg 37" 

Wegens een excursie van de Vlaardingse rijwielhandela-
ren, aangesloten bij de V V R , zijn deze zaken a s dinsdag 
gesloten 

24 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Compag-
nia d'Opera Italiana met de opera 'Madame Butterfly' 
van Giacomo Puccini 

27 Evert Vermeer, lid van de Tweede Kamer, spreekt 
in de Stadsgehoorzaal op een propagandavergadering van 
het Nationaal instituut Steun Wettig Gezag De drumband 
van de Nationale Reserve verleent medewerking 

28 Geopend een zendingsbazar in het gebouw van het 
Leger des Heils in de Baanstraat. 

29 De Provinciale Commissie Zuid-Holland inzake 
het woonruimtevraagstuk houdt haar najaarsvergadering 
in de Harmonie J vd Griend, chef van het bureau huis
vesting in Schiedam, spreekt over 'De betekenis van het 
puntenstelsel bij de verdeling van woongelegenheid' 

29-30 Gespreksforum in de Harmonie, georganiseerd 
door de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie in het ka
der van de gezinsweek Een forum onder voorzitterschap 
van mr Roel Houvink bespreekt en beantwoordt vragen 
over huwelijk en gezin 

30 Aanbesteed te Utrecht de bouw van een tunnel on
der de spoorbaan bij het station Vlaardingen-Oost 

Advertentie 
"Handschoenen verven, alleen diepzwart, schoon van 
binnen, kleefvrij, reukloos en glanzend C W Schoenma
kers, Schiedamseweg 67, Markt 28 " 

Speciaal ingericht voor receptie's 
in handel en industrie. 

Geschenken 
• 

Assortimentskisten 
Luxe verpakkingen 

• 

GeschenkMndlngen door 
Nederland en over 

de gehele wereld 
* 

<4a.<?f.i 
SCHIEDAMSCHEWEG 5 9 - TELEFOON 2174 

SPECIAALZAAK 
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Aanbesteed de bouw van een kerkgebouw met bijlokalen 
op een terrein aan de Groen van Prinstererstraat voor de 
Gereformeerde Kerk art. 31 K.O. 

31 De R.K. gemengde toneelvereniging Thalia ver
toont het spel 'Stormeiland' in het R.K. verenigingsge
bouw. 

November 

4 In café Waardenburg aan het Emaus houdt de Chr. 
Boeren- en Tuindersbond, afd. Vlaardingen, een vergade
ring, waarop C. van Dijk uit 's-Gravenzande spreekt over 
'Onteigening, slibberging en belastingconsequenties'. 

De brood- en banketbakkerij van A.J.W. Bruggeman, 
Hoogstraat 59, overgenomen door zijn zoons A.C. en J.B. 
Bruggeman. 

6 In de Stadsgehoorzaal optreden van toneelgezel
schap De Haagse Comedie met het blijspel 'Luistert u 
niet dames' van Sacha Guitry. Acteur Cees Laseur wordt 
gehuldigd in verband met zijn 35-jarige toneelloopbaan. 
Burgemeester Heusdens biedt als voorzitter van het 
Vlaardingse huldigingscomité gelukwensen en een ca
deau onder couvert aan. 

Oproep: het bestuur van voetbalvereniging VFC verwacht 
alle leden morgenmiddag op het terrein in verband met 
werkzaamheden aan de nieuwe afrastering. Men wordt 
verzocht een combinatie- of nijptang mee te brengen. 

7 Watersportvereniging De Bommeer en de Delftse 
watersportvereniging houden een bijeenkomst in hotel De 
Maas, waar de prijzen, behaald in het afgelopen seizoen, 
worden uitgereikt. 

Door de ingebruikneming van een nieuwe distillatie-een-
heid is de Bataafse Petroleum Maatschappij te Pernis de 
grootste van Europa geworden. 

10 De sopraan Leni Hoogland treedt op als soliste bij 
een concert door het Promenade-orkest voor de KRO-ra-
dio. 

11 In de Stadsgehoorzaal uitvoering door gymnas
tiekvereniging Leonidas-Dovido. 

C. Niemantsverdriet geslaagd voor het doctoraalexamen 
tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

11-12 De dameshandwerkclub van de Remonstrants 
Gereformeerde gemeente houdt een bazar in de Remon
strantse Kerk ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. 

Sint-Nicolaas wordt welkom geheten (18 november). 

13 Advertentie: 
"H.H. Tenoren en Bassen. De heren van C.O.V. Gloria en 
Toonkunst willen gaarne versterking. Wie komt hen hel
pen? In studie de Johannes Passion en de Mis van Bruck
ner. Ook dames zijn welkom. Repetitie vrijdagsavonds 
van 8-10 uur in de grote zaal van het Handelsgebouw." 

In Excelsior feestavond van de Algemene Ned. Grafische 
Bond, afd. Vlaardingen, ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan. 

Een Haagse dame heeft de afdeling Vlaardingen van de 
Ned. Vereniging tot bescherming van dieren een bedrag 
van ƒ 500,- geschonken voor de bouw van een dierente
huis. 

14 In De Oude Markt feestavond van hengelaarsver
eniging De Zwervende Visser ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan. 

Klaprooscollecte ten bate van het Nederlands Oorlogs-
gravencomité. Opbrengst ƒ 779,02. 

15 Het R.K. zangkoor St. Caecilia viert het 50-jarig 
bestaan. 

16 Bakkerij Den Boer en Van der Houwen heeft als 
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eerste Vlaardingse bedrijf apparatuur aangeschaft voor 
het vervaardigen van verpakt en gesneden brood 

Het Vlaardingse politie-elftal behaalt het kampioenschap 
van de afdeling 1ste klasse West A 

18 De kerkenraad van de Remonstrants Gerefor
meerde gemeente heeft (met ingang van 1 januari 1954) 
benoemd tot tweede predikant in tijdelijke dienst mej ds 
CJ S Wcsterouen van Meeteren 

In de Stadsgehoorzaal zang- en toneeluitvoering door het 
Chr mannenkoor De Lofstem en de Chr toneelvereni
ging Animo 

Burgemeester en wethouders hebben de gemeentebegro
ting 1954 gepubliceerd 

In de Vissenjschool inschrijving van leerlingen voor de 
cursussen motordnjvers en stuurlieden 

Intocht van Sint-Nicolaas Aan de Maasboulevard wordt 
de Sint met luid gezang begroet Daarna trekt de stoet, 
voorafgegaan door de hofkapel van de Sint en gevolgd 
door zwarte, hoge en andere pieten, stadwaarts 

19 Opgericht de afdeling Vlaardingen van de R K 
Bond van bejaarden en gepensioneerden 

C Roest 25 jaar als zetter in dienst van NV Handels
drukkerij Verboom 

20 De bloemisterij en kwekerij van de firma Steijge-
man aan de Floreslaan wordt voortgezet door J J Roes
tenburg 

In de muziekzaal van het Volksgebouw spreekt E P Gold-
schmidt, tweede secretaris van de Stichting De Zonne
bloem, voor de afdeling Vlaardingen van de Vrouwen
bond van het NVV over het werk van deze stichting 

De afdeling Vlaardingen van de Kon Ned vereniging 
E H B O bestaat 25 jaar Op de feestavond in de Stads
gehoorzaal worden vijf leden, die sinds de oprichting lid 
zijn, door het hoofdbestuur onderscheiden met de Dr 
CW Tilanuspenning 

23 Opnieuw heeft W Korpershoek het kampioen
schap schaken van Vlaardingen behaald 

Het Amerikaanse schip Hurricane is op de Nieuwe Wa
terweg tussen Maassluis en Vlaardingen aan de grond ge
lopen Met sleepboothulp van L Smit & Co is het weer 
vlotgetrokken 

24 In De Oude Markt bespreekt de Vlaardingse Mid-
dcnstandscentrale de vakantieregeling 

25 Van Berkels Patent Constructie Mij NV in op
richting heeft het gemeentebestuur 2 000 m2 grond in de 
industriepolder gevraagd voor het vestigen van een on
derneming voor de vervaardiging van weegbruggen en 
meetinstrumenten voor de industrie 

De Vlaardingse Bestuurdersbond organiseert kinderfees
ten in de Stadsgehoorzaal 

26 Expeditiebedrijf A Zwanenburg op de Markt be
staat 30 jaar 

Banketbakkerij W Scholtes, Callenburgstraat 96, her
opend na modernisering 

Hef eerste wmkelblok aan de Van Hogendorplaan geopend door 
burgemeester Heusdens (27 november) 
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27 Burgemeester Heusdens opent de eerste 20 win
kels van winkelgalerij Van Hogendorplaan. Het betreft de 
volgende bedrijven: 

1 Piet Engelse, fotostudio: 
3 P. Both, luxe en huishoudelijke artikelen; 
5 Hoogland, optiek; 
7 A.M. de Ruiter, sigarenmagazijn; 
9 Albert Heijn, levensmiddelen; 

11 Gemeente Vlaardingen, propaganda (in dit pand is 
een expositie ingericht met maquettes e.d. over de stads
uitbreiding); 
13 J.J. Shiis, horloger-juwelier; 
15 De Beddenheurs, woninginrichting; 
17 Maison Kok, dames-, heren- en kinderkapper; 
19 J.A. Herlaar, drogist; 
21 G. Broek, slager; 
23 J. Storm, speelgoedmagazijn Meccano; 
25 De Kaashal, kaashandel; 
27 Korpershoek, groenten- en fruithandel; 
29 C. Smulders, banketbakkerij; 
31 Firma F. Oversluizen, woninginrichting; 
33 Boogaard, licht, kracht, radio, televisie; 
35 Van der Meer & Schoep, brood en banket; 
37 Firma W. de Wilt, levensmiddelen; 
39 Magazijn Twenberg, textiel. 

In de Stadsgehoorzaal huldiging van mevrouw K. 
Verhoeff-Torn ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum 
als muziekonderwijzeres. 

De Vereniging voor volkshuisvesting Patrimonium's Wo
ningen heeft het gemeentebestuur gevraagd om uitgifte 
in erfpacht van gemeentegrond aan de Burg. Pruissingel 
voor de bouw van 124 etagewoningen, tien eengezinswo
ningen en vier winkels. 

Radio Franken, Hoogstraat 72, is uitgebreid met een 
Music-hall voor het beluisteren van grammofoonplaten 
en radiotoestellen. 

28 Burgemeester en wethouders van Geleen brengen 
een bezoek aan Vlaardingen. In de raadszaal worden zij 
welkom geheten door burgemeester Heusdens. Later ma
ken zij een boottocht door de havens en een rondrit door 
de stad. 

Collecte voor de Stichting Chr. blindenhulp De Fakkels 
Bijeen. Opbrengst ƒ 1.121,44. 

29 Slagerij Jan Spaans, Groen van Prinstererstraat 
66, bestaat 25 jaar. 

Melkhandel Ph.K. van der Kooy, Van Schravendijkplein 
36, bestaat 25 jaar. 

OJPOemCHTtSSO tmJW 

Hopelijk wordt het een strenge winter! (Groot Vlaardingen, 27 
november). 

Mevrouw K. Verhoeff-Torn wordt in de bloemetjes gezet bij haar 
40jarig jubileum als muziekonderwijzeres (27 november). 
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December 

1 In de Stadsgehoorzaal volkscontert door het Rot
terdam Philharmonisch Orkest, met medewerking van de 
cellist Samuel Brill 

2 J Warnaar, 40 jaar in dienst van de firma Betz en 
Van Heyst, onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

3 PL Streefkerk benoemd tot onderwijzer aan de 
Prins Hendrikschool FC Wolfert benoemd tot onderwij
zer en mej G H Paskamp tot onderwijzeres aan de Mei-
doornschool 

4 Wethouder H K van Minnen opent sportschool 
Van Gorsel, Azaleastraat 2 

8 In de Stadsgehoorzaal vertoont toneelvereniging 
Vondel het spel 'Kermisvolk op Kerstmis" van H Gheon 
en geeft zangkoor St Caecilia een uitvoering van het 
Kerstoratorium van B Verhoeven 

9 Schietvereniging Wilhelmina bestaat 60 jaar 

In de Stadsgehoorzaal feestavond ter viering van het 100-
jarig bestaan van het Chr Jonge Mannen Verbond C J V 
Liefde en Vrede vertoont het spel 'Loes redt het toch' 

G Spijkers opent een filiaal van zijn bloemenhandel aan 
de Schiedamseweg 55-1 

11 Drukkerij Van Dooren N V viert het 60-jang be
staan met een feest in de Harmonie 

Het bestuur van de Vereniging voor ziekenverpleging 
heeft per 1 februari 1954 tot geneesheer-directeur van het 
Algemeen Ziekenhuis benoemd de arts J Ris uit Schie
dam 

F de Stoppelaar, longarts, beëindigt per 1 januari 1954 
zijn raadslidmaatschap wegens te drukke werkzaamhe
den als medicus 

De gemeenteraad heeft de gemeentebegroting 1954 met 
algemene stemmen goedgekeurd 

12 De gerestaureerde bovenzaal van de Harmonie (de 
voormalige societeitszaal) in gebruik genomen 

Aan de Hoflaan wordt de eerste paal geslagen voor 
de dienstgebouwen van het gemeentelijke Energie en 
Waterleidingbedrijf (23 december) 

In de Stadsgehoorzaal optreden van het ballet Soma 
Gaskell 

13 Kapelaan Jos Koomcn van de parochie St Joan
nes de Dooper viert zijn koperen priesterfeest 

14 Het echtpaar C Visser-Schuicr 60 jaar getrouwd 

15 In de Stadsgehoorzaal vertoont Politietoneelver-
eniging Die Flardinga spelers voor de Ned vereniging De 
Reddingsmedaille het spel 'Het Chinese landhuis' 

In de Emmauskerk uitvoering van het kerstoratorium van 
Jos Vranken 

18 Geopend in de Visbank een tentoonstelling van 
werken van de in 1949 overleden kunstschilder Jos Croin, 
georganiseerd door de Commissie voor Beeldende Kun
sten 



G D Birnie, 30 jaar bestuurder van de Spaarbank, onder
scheiden met de erepenning van de Nederlandse Spaar
bankbond 

19 Geopend woninginrichting 't Woonhuis aan de 
Oosthavenkade 21 

In de turnzaal van het Handelsgebouw kersttoernooi van 
de Combinatie van Vlaardingse Tafeltennisverenigingen 

Mej PJ Beugelink IS op 1 januari 1954 40 jaar onderwij
zeres aan de Erasmusschool in het Westmeuwland Dit 
feit wordt op de laatste schooldag van dit jaar op de school 
herdacht 

20 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de VARA, 
afd Vlaardingen, ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan 

Het echtpaar F Oversluizen-Ommering 60 jaar ge
trouwd 

21 Gevestigd modevakschool Amoda, Smalle Haven
straat 11 

23 De eerste paal geslagen voor de bouw van dienst
gebouwen voor het gemeentelijke Energie- en Waterlei
dingbedrijf aan de Hof laan 

26 In de Stadsgehoorzaal een kerstvarieteprogramma 
met bekende radioartiesten 

28 Ds Joh Lever te Sybrandaburen heeft het beroep, 
dat op hem is uitgebracht door de Gereformeerde Kerk, 
aangenomen 

W Berveling 50jaar in dienst van NV HoUandia 

31 Geopend breimachine- en kousenreparatiemachi-
nehandel Miep van Leeuwen, Smalle Havenstraat 11 

W van 't Woudt, magazijnmeester bij de dienst Gemeen
tewerken, verlaat de gemeentedienst wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 

Alle foto's collectie Stadsarchief Vlaardingen 
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