




Januari 

1 Aantal inwoners 54 994 

Ir A C Couvee, oud-directeur van de N V HoUandia, op 
70-jarige leeftijd overleden 

3 In de Remonstrants Gereformeerde Gemeente in
trede en bevestiging van mej ds G S Westerouen van 
Meeteren 

In het R K Verenigingsgebouw ontvangt J Klaasman de 
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' ter 
gelegenheid van zijn 55-jarig jubileum als kerkzanger 

4 M Bot, chet van de afdeling stadsuitbreiding, viert 
zijn 25-jarig ambtsjubileum. 

7 J van Wijk benoemd tot gemeenteraadslid in de 
vacature F de Stoppelaar 

Aankondiging van een concert door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest (Nieuwe Vlaardingsche Courant 8 januari) 

COMMISSIE CVLTUBEEL OONTACT 

DINBDAO U JANUARI. 8 ttOr a l̂n.: 

ROÏÏERD. PHILH. ORKEST 
O.I.V. EDUARD FLIPSE 

Solist: HKNRYK SZ£BTNO„ vlooL 
PROGRAMMA: 
Ouverture Oberon, C. M von W«ber. 
Vioolconcert in D, Joh. Brahms, 
Zevende Symphonie, Ludwig van Beethoven. 

PrUxea der plaatsen: ƒ1.— voor alle rangen. 
Plaatebespreking: Leden van btl de COC aan
gesloten organisaties Maandag 11 en Dinsdag 
13 Januari van 10 tot 3 uur aan de zaal. Ook 
telefonisch 4341 van 11 tot 3 uur. 
Niet-leden alleen Dinsdag 12 Januart van 10 tot 
3 uur. Tel. van 11 tot 8 Uur. 

BQ de OCC zUn aangesloten d« Combinatie 
van Personeelsverenigingen, het Vlaardlng» 
Kunstcentrum en het Conalté voor Volksontwik
keling (in samenwerking met de NW-Bestuur
dersbond) . 

In de gemeenteraadsvergadering spreekt burgemeester J 
Heusdens zijn nieuwjaarsrede uit 

Opgericht de Gronniger Verainiging De Martinitoren 

Evert Bagchus is de 10 000e bezoeker van het in mei 1953 
geopende clubhuis De Haven 

13 Opening slagerij D van Nes, Fransenstraat 29 

F Weiland benoemd tot gemeenteraadslid in de vacature 
M Vlug 

14 Met een programma, geheel verzorgd door Vlaar-
dingse artiesten, wordt de nieuwe feestzaal Muzanda aan 
de Hyacinthstraat 5 geopend 

15 In de Harmonie buitengewone vergadering van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-
Maas 

In de Harmonie danswedstrijden van de Rotterdamse 
Amateur Dans Unie, onder auspiciën van dansschool C J 
van Rijswijk 

16 In de Stadsgehoorzaal optreden van de toneelafde
ling van personeelsvereniging Sunlight met het blijspel 
'Ik moet met je trouwen' 

18 Mej C Doelman, leerlinge van het Chr Blinden-
instituut Bartimeus te Zeist, geslaagd voor het examen 
Engelse handelscorrespondentie 

19 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de Gijsbregt 
van Aemstel door de Nederlandse Comedie onder leiding 
van Johan de Meester De nieuwjaarswens van Thomas-
vaer en Pieternel wordt uitgesproken door de Vlaardingse 
amateur-toneelspeler Dries van Roon en zijn echtgenote. 

20 Stadgenoot majoor-vliegtuigtelegrafist H C van 
Wingerden vliegt de nieuwe Neptunes, tweemotorige 
patrouillevliegtuigen voor onderzeebootbestrijding, ge
bouwd m de Verenigde Staten, voorde Marine Luchtvaart 
Dienst over naar Nederland 

21 In de Volksbond voorlichtingsavond voor de Vrou
wenbond van het N VV en de Vrouwenbond van de PvdA, 
verzorgd door de Peulvruchten Studie Combinatie uit Wa-
geningen De aanwezigen krijgen een hapje peulvruchten 
aangeboden in de vorm van bruine bonen met kerriesaus 

22 A Maat van de firma L Maat & Zn heeft een kos
tenbesparende uitvinding gedaan met een nieuw model 
scharnier 



Danswedstrijden in de Harmonie (15 januari). 
(Coll. Stadsarchief) 

23 In de Stadsgehoorzaal 'mental show' door telepaat 
en helderziende Chandu. 

25 In de bovenzaal van de Harmonie opgericht de Ne
derlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), afde
ling Vlaardingen. De afdeling begint haar werkzaamhe
den met ongeveer 50 leden. 

27 In de Harmonie eerste optreden van accordeonor
kest Concertino. 

28 Op scheepswerf Vlaardingen-Oost wordt de kiel 
gelegd voor de nieuwe veerboot, bestemd voor de verbin
ding tussen Tiel en Wamel over de Waal. 

28-30 In de Bethelkerk tentoonstelling Kerk en Gezin, 

met medewerking van het Museum voor Ouders en Op
voeders te Rotterdam, de Vlaardingse Padvinderij, de 
CJMV en een aantal boekhandelaren. 

29 Op de Tweede Vliet schaatswedstrijden, georgani
seerd door het Vlaardingse politiekorps. 

30 Op de ijsbaan van tennispark Soenda demonstra
ties ijswalsen en kunstrijden. 

Geopend kledingverhuurbedrijf J.J. de Coster, Kui
perstraat 110-112. 

In de Harmonie solistenconcours, georganiseerd door de 
Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen. 

31 Inwijding door pastoor De Bot van het R.K. jeugd
huis 'De Stee' in de benedenruimte van het pand Hoog
straat 202. 

Februari 

1 Mej. mr. J.M.C. Carijot benoemd tot inspectrice bij 
de gemeentepolitie. 

2 In de Stadsgehoorzaal voorstelling door het Caba
ret Wim Sonneveld, getiteld 'In de Winckel van Sinckel'. 

3 De Dienst voor Sociale Zaken verstrekt een extra 
rantsoen kolen aan zijn cliënten. 

Zuster G. de Geus benoemd tot adjunct-directrice van het 
Algemeen Ziekenhuis. 

4 A. Snoek, bankwerker-monteur, 50 jaar in dienst 
bij Machinefabriek Griffijn. 

De gemeenteraad besluit tot aankoop en restauratie van 
de korenmolen aan de Kortedijk. 

5 Oliebollenactie van de afdeling Vlaardingen van 
de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 

6 De Vlaardingse Gemeenschap, afdeling Vacantie-
comité, organiseert een 50 km lange tocht op de schaats. 
Start vanaf Botenhuis Oosterlee. Ruim 400 deelnemers. 

6-7 In Excelsior jongerenweekend van de Christelijk 
Historische Unie. 

6 en 13 In de Stadsgehoorzaal jubileumuitvoering door 
Tamboers- en Pijperskorps De Pijpers ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan. 
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Schaatstocht door het Westland (6 februari). 
(Coll. Stadsarchief) 

8 De Erasmusschool, hoofd D.H. Barendregt, heeft 
een eigen verkeerstafel, vervaardigd door ouders en per
soneel van de school. 

9 Geopend postagentschap Babberspolder, Schim-
melpenninckstraat 16. 

10 Het personeel van Machinefabriek C. de Neeff 
heeft een personeelsvereniging opgericht. 

13 In de Harmonie huldiging van C.J. van Rijswijk 
door de leerlingen ter gelegenheid van het 15-jarig be
staan van zijn dansschool. 

15 In Excelsior filmavond 'Er komt een vogel gevlo
gen', georganiseerd door Postduivenvereniging De Ade
laar. 

De onlangs door de gemeente opgerichte beschutte werk
plaats, Oosterstraat 86, officieel in gebruik genomen. 

16 De kruidenierszaak van E. Post, 
overgenomen door C.G. van Velthoven. 

Rozenlaan 72, 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest met gastdirigent Karl Elmendorff en 
pianosolist Bram Boelee. 

17 Tot vice-consul van Denemarken te Vlaardingen is 
benoemd de heer C.M. van Wijngaarden, directeur van de 
Rotterdamsche Bank N.V. te Vlaardingen. 

P.O. van Vliet benoemd tot onderwijzer aan de St. Wil-
librordusschool. 

In de Stadsgehoorzaal muziek- en toneclavond door arbei
dersmuziekvereniging Voorwaarts en toneelclub OVU. 

In Liefde en Vrede film- en demonstratie-avond van de 
Vrouwenbond van het N.V.V. 

19 Het Bedrijfschap voor Visserijproducten heeft voor 
de best verzorgde haring van de teelt 1953 in Vlaardingen 
de bedrijfschapsprijs toegekend aan schipper L. Rog van 
de VL 83 Cornelis van rederij C. van Toor Hzn. 

Op het te Amsterdam gehouden examen van de Stichting 
Vakexamens Speelgoederen is L. Ligthart geslaagd voor 
het diploma speelgoedspecialist. 

20 M. van der Struijs, onderbaas van de afdeling 
transport, 40 jaar is dienst van de N.V. Wilton Fijenoord te 
Schiedam. 

In de bovenzaal van Excelsior receptie van wandelsport
vereniging Flardinga ter gelegenheid van het 15-jarig be
staan. 

M. Stolk, onderbaas van de constructiewerkplaats, 25 jaar 
in dienst van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. 

21 J. van Rij, sergeant-majoor van het Vlaardingse 
Leger des Heils, is 45 jaar heilsoldaat. 

22 Met de slagzin 'U de haring, wij de ton' begint de 
Ned. Hervormde Gemeente een actie om geld bijeen te 
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brengen voor de bouw van nieuwe kerken De acht wijk-
gemeenten zullen trachten zoveel mogelijk haringen aan 
de man te brengen Als reder fungeert ds W J Schouten 

T van der Pluijm, monteur Ie klas, 25 jaar in dienst van de 
gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven 

23 In de Stadsgehoorzaal personeelsavond HVO met 
optredens van de harmonievereniging, de balletgroep en 
de toneelgroep 

24 In de Stadsgehoorzaal optreden van politietoneel-
vereniging Die Flardingha Spelers met een uitvoering van 
'De Meid' en 'Brand in de Jonge Jan' van Herman Heijer-
mans 

26 In 1953 bedroeg het aandeel van de Vlaardingse 
haringexporteurs in de export van haring 16 385 066 kg 
(27,15% van de landelijke export) met een waarde van 
ƒ 9763 123,-

In Excelsior feestavond voor de medewerkers van het Va-
cantiecomite 

27 In de Schuilhoek aan de Kortedijk bijeenkomst 
van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie 
(JOVD), afdelingen Vlaardmgen, Schiedam en Rotter
dam Spreker is de heer Germain Cnudde van de Belgi
sche Bond van Jong Liberalen 

In Muzanda carnavalsfeestavond 

Maart 

1 F Weber treedt aan als gerant van cafe-restaurant 
Boer in de Smalle Havenstraat 

BIJ de BPM te Pernis breekt na een enorme ontploffing 
brand uit in twee tanks De brand wordt bestreden door 
de bednjtsbrandweer van de BPM, bijgestaan door brand
weerkorpsen uit Rotterdam en omliggende gemeenten 
Ondanks de spiegelgladde wegen door sneeuwval en vorst, 
spoeden duizenden Vlaardingers zich naar de Maasboule
vard om het beangstigende schouwspel te zien 

In Excelsior feestavond van ruitervereniging Die Flar-
dinga Ruiters 

2 In de Stadsgehoorzaal optreden van toneelgezel
schap Varia met het stuk 'Aan d'oever van een snelle 
vliet' 

4 Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering 
wordt F Weiland geïnstalleerd als raadslid 

Op 68-jarige leeftijd overleden ds G J van Vliet, voor
ganger van de Oud-Gereformeerde Gemeente 

In Excelsior opent mevrouw Th A Heusdens-Mansholt de 
jubileumbazar van het Vlaardings mannenkoor Orpheus 
De opbrengst is bestemd voor een studievleugel 

5 Twee dronken Engelse zeelieden hebben op de 
Westhavenkade een agent van politie neergeslagen Zij 
zijn op het politiebureau ingesloten De politieman heeft 
een bloedende hoofdwond en vermoedelijk een hersen
schudding 

In de Stadsgehoorzaal feestavond van watersportvereni
ging De Bommeer Toneelgroep De Rederijkers geeft een 
voorstelling van de klucht 'Een rare familie' 

6 W Hoogerboord 25 jaar in dienst van de gemeen
telijke Energie- en Waterleidingbedrijven 

8 Onlangs opgericht als afdeling van de landelijke 
stichting de Commissie voor huishoudelijke- en gezins-
voorlichting Doel is huisvrouwen voorlichting te geven 
op huishoudelijk gebied 

In de Harmonie feestavond van gymnastiekvereniging Le-
onidas-Dovido ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan 

9 Het echtpaar Van Zandwijk 60 jaar getrouwd 

13 In het gebouw van het Leger des Heils in de Baan-
straat Geuzenherdenking door het district Vlaardmgen 
van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke gevan
genen 

In de Stadsgehoorzaal optreden van Toon Hermans en 
zijn gezelschap 

14 Op 49-jarige leeftijd overleden A van Luyk, alge
meen procuratiehouder bij de NV HoUandia 

15 Dubbel feest bij slagerij GF Herlaar De slagerij 
aan de Schiedamseweg bestaat 40 jaar en het filiaal m de 
Cronjestraat 25 jaar 

16 In de Stadsgehoorzaal voorstelling van de opera La 
Bohème van Giacomo Puccini door de Italiaanse Opera, 
de Compagnia d'Opera Italiano 

Heropening van de gemoderniseerde kapsalon van P van 
Eijk op het Van Schravendijkplein 

17 De door wijlen C Hoogendijk Kzn nagelaten pa
pieren geschonken aan het Gemeente-archief De collec-

65 



tie bevat genealogische aantekeningen en brieven van en 
aan leden van de familie Hoogendijk 

Door de afdeling bevolking van de gemeente een Cito-
graaf (ponssysteem) in gebruik genomen 

In Muzanda feestelijke familie-avond van de afdeling 
Vlaardingen van de Ned Chr Bond van Overheidsper
soneel 

19 De firma Kofa-Hofstee aan de Hoogstraat 220 
opent een nieuwe afdeling dames- en kinderconfectie 

In de Stadsgehoorzaal feestavond van de Chr Lyceisten-
vereniging Universia 

22 In de Harmonie vergadering van de Vlaardingse 
Middenstandscentrale over de onlangs gepubliceerde 

De ponsmachine doet haar intrede bij de afdeling Bevolking van 
de gemeente (17 maart) 
(Coll Stadsarchief) 

middenstandsnota Spreker is drs H J Neefs uit Amster
dam, secretaris van de texticldetaillistenorganisatie 

24 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Surinaams 
Danstheater, dat een wereldtournee maakt onder auspici
ën van de stichting Eerste Surinaamse Conservatorium 

De eerste paal geslagen voor een lagere school aan de Bil-
litonlaan 

Tijdelijk station Vlaardingen-Oost in gebruik genomen 
Ter voorbereiding van de bouw van een tunnel en een 
nieuw station worden het huidige haltegcbouw en het per
ron gesloopt 

25 In Muzanda zang- en muziekavond door het Chr 
gemengd koor en kinderkoor Prinses Beatrix en accorde
onvereniging Concertino 

A Swaneveld 25 jaar in dienst van de firma P de Zeeuw 
Azn 

In de gymnastiekzaal van het Groen van Pnnsterer Ly
ceum aan de Westhavenkade voorlichtingsavond over de 
vliegopleiding door de Rijksluchtvaartschool KLM-vlie-
ger S Zittema spreekt over de opleiding tot KLM-vhe-
ger 

C van Witzenburg, beheerder van Concordia, D van Eke-
lenburg en J Schaar 25 jaar in dienst van de firma H van 
Toor Jzn 

De gemeenteraad besluit tot de bouw van een politiebu
reau met turnzaal aan de Delftseveerweg 

26 J Zeilstra 25 jaar in dienst van Havenbedrijf Vlaar
dingen-Oost 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering van 'Die Jahreszeiten' 
van Joseph Haydn door arbeiderszangvereniging De Stem 
des Volks 

J Schouten, machinebankwerkersbaas, 25 jaar in dienst 
van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 

27-3 In de Visbank tentoonstelling van binnen- en bui
tenlandse encyclopedieën, georganiseerd door boekhan
delaar Aart Pontier ter gelegenheid van de boekenweek 
1954 

31 Met een jubileumuitvoering in de Stadsgehoorzaal 
herdenkt mcj Jo Mulder het feit dat 25 jaar geleden het 
operetteclubje Ons Clubje werd opgericht Uit dit clubje 
zijn later voortgekomen Onze Kleintjes, Ons Meisjeskoor, 
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De Vlaardingse Zangvogeltjes, het Operettekoor en het 
dameskoor Viva Melodia 

De Vlaardingers KI Chardon, L Lankester, B van Saus 
en J Dorsman zenden een adres aan de leden van de Eer
ste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het op
spuiten van de Aalkeet-Buitenpolder en de Broekpolder 
met baggerspecie uit de Rotterdamse havens 

In verband met haar pensionering neemt mej P J Beuge
link afscheid van de Erasmusschool, waaraan zij 40 jaar 
als onderwijzeres verbonden is geweest 

April 

2 Kleywegt's orgelhandel verplaatst van Eendracht-
straat 9 naar Callenburgstraat 74 

Zuivel- en levensmiddelenbednjf C van der Ende, P K 
Drossaerstraat 70, bestaat 50 jaar 

3 In het Hollandiaan-clubhuis in park 't Nieuwelant 
cabdrctavond door en voor leden van voetbalvereniging 
Hollandlaan 

In de bovenzaal van de Harmonie feestavond van de af
deling Vlaardingen van de Ned Ver van Postzegelverza
melaars ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de 
landelijke vereniging 

Aan de Groen van Prinstererstraat wordt de eerste steen 
gelegd voor de nieuwe kerk van de Gereformeerde kerk, 
art 31 

In de Stadsgehoorzaal Avro's revue 'Op en Top' Voor 
het begin van de voorstelling hebben de artiesten Willy 
Walden en Piet Muyselaar, gekleed als portier, zich bij de 
ingang opgesteld om de bezoekers welkom te heten en een 
'tip' in ontvangst te nemen Bij het programmanummer 
'Pot voor meneer' blijkt dat zij ƒ 82,91 hebben ontvangen 
In totaal hebben zij op deze manier al ƒ 28 580,60 bijeen
gebracht ten behoeve van polioslachtoffers 

Op het tennispark Soenda officiële opening van het tennis-
seizoen door de onlangs opgerichte tennisclub Soenda 

4 Op 73-jarige leeftijd in Diepenheim overleden 
Herman Frantsen, oprichter van de Herman Frantsen-
stichting, werkinrichting en weefkamer voor geestelijk-
misdeelden 

5 In Excelsior bijeenkomst, georganiseerd door de 
R K Vrouwenbeweging, de Middenstandsvereniging en 
de Werknemende middenstand De psychologe dr Sis 

Heyster spreekt over het onderwerp 'Kinderen in de con
tramine' 

6 In de Harmonie 'Moderevue' door de firma's Van 
Bever (damesconfectie), Bracco (badkleding). Dijkshoorn 
(bloemen), Groeneveld (meubelen), Kruiniger (schoe
nen), Roodenburg (kapper). Verboon (tassen en byoux) en 
Weerheim (hoeden) 

6-7 In Liefde en Vrede bazar van het Chr gemengd 
koor Excelsior 

7 In de Bethelkerk herdenkingsdienst onder leiding 
van ds WJ Schouten ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan van Tamboers- en Pijperskorps De Pijpers 

In het St Canisiusziekenhuis te Nijmegen overleden mej 
JA Huisman, onderwijzeres aan de St WiUibrordus-
school 

De oorzaak van de tankbrand op I maart jl op de rat-

Boelhuis wegens opheffing van het boerenbednjf van A van der 
Ende op De Hoogkamer (Nieuwe Vlaardingsche Courant 9 april) 

BOELHUIS VLAARDINGEN 
H. P. DOLK, Notaris te Vlaardingen, 

zal wegens opheffing van het bedrijf, op 
V R I J D A G 23 APBIL 1954. des morgens 
om 10 uur, ten verzoeke van de heer A. VAN 
DER ENDE op de door hem bewoonde hofstee 
„DE HOOGKAMER" aan de Zuidbuurtseweg 
nummer 6 te VLAARDINGEN, 

IN HET OPENBAAB 
TEGEN CONTANTE BETALING 

VERKOPEN: 
zestien kalf- en melkkoeien, vijf drachtige vaar-
zen, hooiwagens, maalmadilne, nieuwe zwat-
keerder, merk Lely, melkwagen, omnibusbrik, 
mestkar, hooischudder, zo goed als nieuwe 
tweetons mestschouw, kuipen, tobben, een 
antiek kabinet, diverse meiü)llaire goederen, 
koperen mellcketel met antieke testen, hooi, 
mest en alles wat voorts ten verkoop zal wor
den gelxxlen. 

Te bezichtigen één uur vóór de verkc^>ing. 
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finaderij van de BPM is naar alle waarschijnlijkheid het 
optreden van statische elektriciteit 

In Muzanda optreden van het kinderkoor Jong Leven en 
het Jongenskoor onder leiding van mevrouw Kath Ver-
hoetf-Torn met het zang- en speelstuk 'Juffertje Hap' 

9 De politie heeft driejongens van respectievelijk 14, 
11 en 12 jddr aangehouden, die een groot aantal inbraken 
hebben gepleegd 

H van der Velden, fluitist bij het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, benoemd tot leraar in fluit- en blokfluitspel 
aan de Vlaardmgse muziekschool 

Na een forse uitbreiding heropening van njwielbedrijf 
Planeet van A Heijblom, Billitonlaan 18 

9-27 In de Visbank Paastentoonstelling van werken van 
kunstschilder O Herbert Fiedler, georganiseerd door de 
Commissie voor Beeldende Kunsten 

10 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes-Pas
sion van J S Bach door Toonkunst en de Chr Oratorium
vereniging Gloria in Fxcelsis Deo 

J C Kram, chef van het gereedschapsmagazijn, 25 jaar in 
dienst van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 

In de Harmonie feestavond van de Alg Bedrijfsbond voor 
de meubilermgs- en houtbednjven ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan 

13 De dames van hockey vereniging Pollux promove
ren naar de 4e klasse van de Kon Ned Hockeybond 

14 In het Bouwcentrum Rotterdam aanbesteed de 
bouw van het nieuwe Groen van Prinsterer Lyceum aan 
de Rotterdamseweg, hoek Van Hogendorplaan 

15 De hoofdagenten van de gemeentepolitie P van 
Spronsen en D Neutjes bevorderd tot brigadier 

Het Kraamcentrum van de vereniging Het Groene Kruis 
voor Vlaardingen en omstreken verhuisd van A Knotten
beltsingel 10 naar Schiedamseweg 99 

16 Advertentie 
"Vereniging ter bevordering van Visserij, Handel en Nij
verheid zoekt gegadigden voor te verpachten moderne 
haringkarren op gunstige standplaatsen in de gemeente 
Vlaardingen (erkenning vereist) Aanmelden uitsluitend 
schriftelijk Thorbeckestraat 27 " 

17 In de Stadsgehoorzaal viert personeelsvereniging 
ENCK het eerste lustrum onder de titel 'Lustrumklankcn 
1954' 

19 In de Grote Kerk 'Jeugdavond op Eerste Paasdag', 
georganiseerd door de Federatie van Chr jeugdverenigin
gen Liefde en Vrede Tot de medewerkenden behoort het 
Bazuinkorps van CJMV's in Westfalen 

20 In Muzanda voert R K toneelvereniging Vondel 
het toneelstuk Tn 'n andere wereld' op voor de Vlaardmg
se Zakenstudiekrmg 

20-24 Padvindersactie 'Een heitje voor een karweitje' 

21 In De Oude Markt tentoonstelling met ruilbeurs, 
georganiseerd door vereniging De Verzamelaar 

24 In de Harmonie receptie van voetbalvereniging 
Fortuna ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 

Programmaboekje van de feesteli/kheden rond het 50-jarig 
jubileum van voetbalvereniging Fortuna (24 april) 
(Call Stadsarchief) 
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Met een speciaal door de Nederlandse Spoorwegen be
schikbaar gesteld treinstel brengt de nagenoeg voltallige 
gemeenteraad, vergezeld door enkele hoofdambtenaren, 
een tegenbezoek aan de gemeente Geleen 

In het schoolgebouw Emmastraat 45 officiële opening van 
de nationale schietwedstrijden, georganiseerd door schiet
vereniging Wilhelmina ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan Onder de prijzen die beschikbaar zijn gesteld, 
zijn zilveren medailles van Prins Bernhard, de minister 
van Oorlog en burgemeester Heusdens, en een zilveren 
beker van het gemeentebestuur 

Op het bloemencorso in de Bollenstreek behaalt bloem-
sierkunstenaar J Vogel met twee door hem ontworpen en 
uitgevoerde wagens een eerste en een tweede prijs 

25 In het R K Verenigingsgebouw receptie van RK 
WIK ter gelegenheid van de promotie van de voetbalclub 
van de Ie klasse RVB naar de 4e klasse KNVB 

26 In de Stadsgehoorzaal jubileumrevue 'Zeg ter wat 
van', uitgevoerd door leden van Fortuna ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging 

27 De ouderen van de bejaardensocieteit van de 
Volksbond maken een tochtje naar de bollenvelden 

Zes ondernemende Nederlanders, waaronder stadgenoot 
Cornells Kornaat, hebben in de Verenigde Staten het be
langrijkste deel van hun opleiding tot vlieger met succes 
afgesloten Op Bryan Air Force Base, een vliegbasis van 
de Amerikaanse luchtmacht, zijn zij onlangs door een Ne
derlandse officier in het bezit gesteld van de 'vink' der 
Nederlandse luchtstrijdkrachten Het daarbij behorende 
brevet van straaljagervlieger en de zilveren 'wings' van 
de Amerikaanse luchtmacht hadden zij reeds ontvangen 

28 De gemeenteraad besluit met algemene stemmen 
opnieuw in beroep te gaan bij de Kroon tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-HoIIand om volgens 
de onlangs gewijzigde verordening ontheffing te verlenen 
aan de Stichting Landverbetering Zuid-Holland van het 
verbod tot opspuiting van de Aalkeetbuiten- en Broekpol
der 

29 H Wijnhorst en A van Rees 25 jaar in dienst bij de 
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereniging De Voor
loper 

In de raadszaal van het stadhuis aanbesteding van de 
bouw van de nieuwe stadhuisvleugel langs de Waalstraat, 
hoek Paterstraat 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering door de heren van gym
nastiekvereniging Hollandia ter gelegenheid van het 45-
jarig bestaan 

In de Visbank opent H K van Minnen, wethouder van 
onderwijs, een onderwijstentoonstelling over de rubber
industrie De tentoonstelling is bestemd voor leerlingen 
van de hoogste klassen van de lagere school en heeft ten 
doel de jeugd kennis te laten maken met de belangrijkste 
industrieën 

30 Gemeentesecretaris C van der Linden benoemd 
tot officier in de Orde van Oranje-Nassau De eremedaille 
in zilver is toegekend aan W Berveling, J Droppert en 
PJ Paauw 

Koninginnedag Om 7 30 uur reveille door de Jonge Pij
pers en de drumband van de Padvinders Vlaggencere-
monie met zang en declamatie voor het stadhuis Wieler
wedstrijden in de Babberspolder Optredens op het Feest
terrein, poppenkastvoorstellingen op diverse plaatsen, 
lampionoptochten in de wijken 

Mei 

1 Mej J J Oorebeek 25 jaar in dienst van de Nuts-
kleuterschool aan de Binnensingel 

Collecte ten bate van de kinderuitzending Opbrengst 
/ 1 520,42 

F Ranshuijsen, technisch bedrijfsleider, 25 jaar in dienst 
bij N V Levers Zeep Mij 

4 Dodenherdenking Stille Omgang van de Markt 
naar de Algemene Begraafplaats, waar bloemen worden 
gelegd bij het Geuzenmonument, en vandaar naar het 
Verzetsmonument op het Verploegh Chasseplein Her
denkingsdiensten in de Oosterkerk, de Joannes de Doo-
perkerk en het gebouw van het Leger des Heils 

5 Op het veld van Fortuna aan de Floreslaan mo-
torpolowedstrijd tussen de Vlaardingse Meteoren en de 
Maaslandse Gele Rijders 

In gebouw Jeruel aan de Zomerstraat spreekt de Engelse 
zendelinge K Lesley over haar werk in het grensgebied 
van Tibet 

6 In de Oosterkerk bevestiging en intrede van ds 
Joh Lever 

Het bestuur van de Vlaardingse Oudheidkamer en het 
Visserijmuseum richt een adres aan het college van B 
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en W. met suggesties voor een oplossing van het huisves
tingsprobleem van de Oudheidkamer. 

7 Kapper CA. de Vette verhuisd van Hoogstraat 20 
naar Kortedijk 85. 

7-8 Op het Feestterrein internationale circusshow door 
Circus Althof. 

8 Geopend Verf- en Glashandel Schilder, Hoogstraat 
48. 

Clubhuis De Haven viert het éénjarig bestaan. De Stich
ting Vlaardingse Jeugdgemeenschap biedt een eigen vlag 
aan. 

Eerste steen gelegd voor de nieuwe vleugel van de Nico-
laas Beetsschool aan de Rotterdamseweg. 

9 Opening van het zeilseizoen door Watersportver
eniging De Bommeer. 

10 Uit een overzicht van de bevolkingsaanwas in ge
meenten met meer dan 25.000 inwoners blijkt dat Vlaar-
dingen in 1953 de snelst groeiende gemeente was. 

Actie van de Vereniging voor Veilig Verkeer onder het 
motto 'Niet het kwade wordt gestraft, maar het goede be
loond'. Gekeken wordt of weggebruikers zich gedragen 
naar de slagzin 'Wees een heer in het verkeer'. De cor
recte rijders, waaronder burgemeester Heusdens, krijgen 
een sigaar, voorzien van een bandje met afbeelding van 
een verkeersbord, en een 'diploma'. 

Advertentie: 
"Ten onze kantore kan geplaatst worden een pientere 
jongste bediende. Bij voorkeur met ULO-diploma of 3-
jarige HBS. R. Mees & Zoonen, Vlaardingen." 

11 In Muzanda culturele avond met optreden van 
Georgette Hagendoorn en Pierre Verdonck, georganiseerd 
door de afdeling O & A van Wilton-Fijenoord. 

11-13 Verkeersexamen Vlaardingse jeugd. 

12 Schietwedstrijden tussen de politiekorpsen van 
Schiedam en Vlaardingen. 

13 De heer C. Baars redt de 11-jarige A. van Zeventer, 
die niet kan zwemmen, uit de Vlaardingse Vaart. 

In de Emmaüskerk concert door een aantal koren, aange
sloten bij de Federatie van Zangverenigingen. 

Officiële opening van de jactitwerf en het clubhuis van 
v/atersportvereniging De Bommeer (15 mei). 
(Coll. Stadsarchief) 

Wethouder J.L. Jonker neemt ontslag als lid van de ge
meenteraad. 

14 Op het kantoor van notaris Dolk wordt de oprich
tingsakte van de Stichting Culturele Kring gepasseerd. 

In de Stadsgehoorzaal jubileumuitvoering door het Man
nenkoor Wilton Fijenoord ter gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan van Wilton Fijenoord. 

15 Op het toernooi om het tafeltenniskampioenschap 
van Vlaardingen in de turnzaal van het Handelsgebouw 
wordt HVO-er C. Duyverman kampioen. 

C. van der Burg Jzn. herdenkt het feit dat hij 40 jaar gele
den zijn arbeid begon als lid van de firma C. van der Burg 
& Zonen. 

In Muzanda bonte avond met bal na door de Vlaardingse 
amateur-cabaretvereniging 'Non stop'. 
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Met het hijsen van de clubvlag opent burgemeester Heus-
dens officieel de jachtwerf en het clubhuis van water
sportvereniging De Bommeer. 

16 Op de Vaart en Vlieten zeilwedstrijden, georga
niseerd door watersportvereniging De Bommeer en de 
Delftse Watersportvereniging. 

Mr. H. 
AR. 

Luyken benoemd tot gemeenteraadslid voor de 

17 Propagandafilmavond van het Nederlandse Rode 
Kruis in De Oude Markt. 

21 De Vlaardingse politie heeft een mobilofoon-auto 
in gebruikgenomen. 

Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring gehecht 
aan het besluit van de Vlaardingse gemeenteraad om de 
korenmolen aan de Kortedijk te herstellen in de oorspron
kelijke staat. 

Opening van het Kraamcentrum van de Stichting Het 
Groene Kruis aan de Schiedamseweg door A. in 't Veld, 
inspecteur voor de Volksgezondheid. 

Aan de vooravond van Vlaggetjesdag kranslegging bij het 
Vissersmonument op het Monumentenplein (het latere 
Grote Visserijplein). 

22 De zaak in aardappelen, groenten en fruit van M. 
Moerman, Dicpenbrockstraat 135, is overgenomen door 
M. Klinge. 

Vlaggetjesdag. Burgemeester Heusdens hijst de bedrijf
schapswimpel op de VL 83 Cornells, schipper L. Rog, van 

Demonstratie nettenboeten op Vlaggetjesdag (22 mei). 
(Coll. Stadsarchief) 

Rederij C. van Toor Hzn. De boetsters geven een demon
stratie nettenboeten. 
Een andere wimpelplechtigheid heeft betrekking op de 
'busjesactie' ten bate van het hospitaal-kerkschip De 
Hoop. Ds. Heida reikt de Blauwe Wimpel uit aan de be
manning van de VL 166, schipper Westerdijk, die het 
grootste bedrag bijeengebracht heeft. Een reportagewa-
gen van de Wereldomroep maakt opnames van de fees
telijkheden. 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van Agatha Christie's 
thriller 'Flat te huur' door toneelgroep Het Masker van 
de R.O.V Shell. 

Op het BPM-sportpark De Vijf Sluizen nationale atle-
tiekwedstrijden. 

23 In de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan af-
scheidsdienst voor de commandanten van het Leger des 
Heils, sr.-majoor en mevrouw Bakker-Nebbeling. 

24 Op de Koningin Wilhelminahaven luisteren onge
veer 1.000 schoolkinderen met open oren en monden naar 
schipper W. Spanjersberg, die in onvervalst Vlaardings 
verteh over zijn lange loopbaan in de haringvisserij. Deze 
'les in de open lucht' is onderdeel van de door het Comité 
Vlaggetjesdag uitgeschreven opstelwedstrijd. 

A.P. Harms 25 jaar in dienst bij de firma C. van der Burg 
& Zonen. 

Onder grote belangstelling verlaten de Vlaardingse ha-
ringloggers om 6 uur 's avonds de haven. Zij varen naar 
IJmuiden om vandaar na 12 uur 's nachts koers te zetten 
naar de visgronden. In voorgaande jaren hadden de Sche-

Buisjesdag. De bevolking is uitgelopen om de haringvloot uit te 
zwaaien (24 mei). 
(Coll. Stadsarchief) 

71 



vemngse en Katwijkse schepen een grote voorsprong bij 
de race om de Hollandse Nieuwe 

25 In de Stadsgehoorzaal voert de toneelgroep van 
CJ V Liefde en Vrede het toneelstuk 'Waarvoor leven wij'^' 
op ten bate van de kerkbouwactie van de Ned Hervormde 
kerk 

26 De leeszaal van het Gemeentearchief, Raadhuis
plein 5, IS met ingang van heden iedere woensdagavond 
van 8 tot 10 uur geopend 

A Putter benoemd tot onderwijzer aan de Ds J D de 
Stoppelaarschool 

Tussen de Julianalaan en de Westlandseweg proberen jon
gens in de avonduren met behulp van lakens voorbijgan
gers aan het schrikken te maken 

Advertentie 
"Gevraagd Weeshuis der Hervormden vraagt hulp op 
de naai- en linnenkamer Spoedige aanmelding aan het 
Weeshuisplein 18" 

Aan het Verploegh Chasseplein opent wethouder H K 
van Minnen Instituut Schoevers, dag- en avondschool 
voor kantooropleidingen 

28 Aan de Nijverheidsstraat opent burgemeester 
Heusdens het nieuwe bedrijf van Houthandel Daan Hoek 

29 Op het terrein aan de Floreslaan jubileumwedstnjd 
Fortuna 1 Feyenoord 1 ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van Fortuna Feyenoord wint met 5-3 

Op het Feestterrein jubileumbuitenconcert door Tam
boers- en Pijperskorps De Pijpers 

In de finales om het bridgekampioenschap behalen ir J W 
Klinkenberg en J P B Verhey Pols het kampioenschap van 
de Ie klasse 

In de vergaderzaal van het BPM-sportpark De Vijf Slui
zen receptie van The Shell Boys ter gelegenheid van hun 
promotie naar de 4e klasse van de KNVB 

In de zaal van tennispark Soenda feestavond van tafel
tennisvereniging HVO ter gelegenheid van het eerste lus
trum 

31 In de Stadsgehoorzaal volksconcert door het Rot
terdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard 
Flipse 

Afscheid van A van der Leeden bij de gemeentelijke Ha
vendienst in verband met pensionering 

Juni 

1 Th J Oosterwijk, plv directeur van N V Van Gend 
& Loos, 25 jaar in dienst van dit bedrijf 

J Brouwer, hootd van de Jan Ligthartschool, 40 jaar on
derwijzer bij het openbaar onderwijs 

Ir WA den Bakker, directeur van de Eerste Nederlandse 
Coöperatieve Kunstmestfabriek, viert zijn zilveren ambts
jubileum 

2 Aan de Industrieweg eerste paal geslagen voor de 
nieuwe fabriek van NV Machinefabriek A Fontijne 

3 In aanwezigheid van het college van B en W de 
gemeentesecretaris en vertegenwoordigers van de Neder
landse Spoorwegen wordt de eerste paal geslagen voor de 
spoorwegtunnel bij Vlaardingen-Oost 

Een gezelschap Duitse stedenbouwkundigen, die op uit
nodiging van de regeringsvoorlichtingsdienst een tournee 
door Nederland maakt, brengt een bezoek aan Vlaardm-
gen en wordt m de Stadsgehoorzaal welkom geheten door 
burgemeester Heusdens en de wethouders De Bruijn, Van 
Minnen en Walstra 

J Kleijn benoemd tot onderwijzer aan de Willem de Zwij-
gerschool 

4 De middelbare handelsavondschool Kennis is 
Macht neemt afscheid van M Poot, die na een dienstver
band van 40 jaar met pensioen gaat 

5 Interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Kui-
perstraatkerk Doel het bevorderen van contact en toena
dering tussen jongeren van gereformeerde gezindte, die 
tot verschillende kerken behoren 

8 N Lens 40 jaar in dienst van de firma Dorsman & 
Ode Bij deze gelegenheid ontvangt hij de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

9 De reisvereniging van ouden van dagen in Vlaar-
dmger-Ambacht maakt met vier bussen een uitstapje naar 
's-Hertogenbosch 

De gemeenteraad neemt afscheid van wethouder J L Jon
ker Na een toespraak overhandigt burgemeester Heus
dens de penning van de gemeente Vlaardingen in goud 
aan de heer Jonker 
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Opening van de nieuwe fabriel< van Cincinnati Nederland door 
Z.K.H. Prins Bernhard (15 juni). 
(Coll. Stadsarchief) 

10 L. van der Linden, bankwerker, 25 jaar in dienst 
van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. 

12 Vooruitlopend op de officiële opening van de 
nieuwe fabriek van Cincinnati Nederland N.V. biedt bur
gemeester Heusdens, in aanwezigheid van de heer F.V. 
Geier, president-directeur van Cincinnati en de directeur 
en plv. directeur van Cincinnati Nederland, een marmeren 
bank aan. Namens het personeel biedt D. Verbrugge een 
zonnewijzer aan. 

In het VFC-sportpark muziek- en sportdemonstraties door 
de harmonieverenigingen HVO, Sursum Corda en Voor
waarts, de gymnastiekverenigingen Hollandia en LVT, de 
voetbalverenigingen VFC en Zwaluwen en de tamboers-
en pijperskorpsen Jong Excelsior uit Rotterdam, De Jonge 
Pijpers en De Pijpers. 

In de Stadsgehoorzaal muziek- en balletuitvoering door 
leerlingen van de Vlaardingse muziekschool. 

De Stichting Vlaardingse bejaardenzorg houdt een col
lecte ten bate van de bouw van een clubhuis. 

14 De firma IJzermans, die meer dan 150 jaar als re
der en haringhandel in Vlaardingen gevestigd is, gaat zijn 
activiteiten verplaatsen naar Scheveningen. 

Drie mijnenvegers van de Koninklijke Britse Marine be
zoeken Vlaardingen. Na aankomst in de Koningin Wil-
helminahaven brengen de consul-generaal en enkele of
ficieren een officieel bezoek aan het gemeentebestuur. 
Hierna volgt een tegenbezoek van het gemeentebestuur 
aan boord van de mijnenvegers. 

15 De Nederlandse Kappersbond, afdeling Vlaardin
gen, bestaat 50 jaar. De aangesloten kappers vieren dit 
jubileum met een busexcursie. 

Officiële opening van de nieuwe fabriek van Cincinnati 
Nederland N.V. aan de Schiedamsedijk door Prins Bern
hard. 

H. van Dorssen, chef-boekhouder, 40 jaar in dienst van de 
firma C. van der Burg & Zonen. 

16 In dichte mist wordt de VL 142 Voorwaarts, schip
per L. Kuiper, aangevaren door de KW 147. Het schip 
maakt water, maar kan pompend boven water worden 
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gehouden. Met assistentie van de KW 147 en de VL 115 
vaart het schip naar Aberdeen. 

17 In de Stadsgehoorzaal wordt aan de opvarenden 
van de Engelse mijnenvegers een cabaretavond aangebo
den door het gemeentebestuur. 

In het VFC-sportpark motorpolowedstrijd tussen de plaat
selijke Meteoren en de Thunderjets uit Breda. 

18 Gevestigd Accountantskantoor A.H.P. Sigterman, 
Delftseveerweg 39d. 

J. de Winter, chef-touwslager, 35 jaar in dienst van N.V. 
De Oude Lijnbaan. 

Met een feestprogramma van een week viert het Vlaar-
dings mannenkoor Orpheus zijn gouden jubileum. 

Kapsalon Roodenburg, Eendrachtstraat 2, bestaat 50 
jaar. 

19 Zevende internationale Haringrit, georganiseerd 
door Motor- en Autoclub Vlaardingen. De ruim 1.000 
deelnemers worden op het stadhuis ontvangen door loco
burgemeester H.K. van Minnen. In het Handelsgebouw 
worden broodjes haring geserveerd door meisjes van de 
huishoudschool, 's Avonds défilé langs het Handelsge
bouw en een feestprogramma op het Feestterrein. 

In het kader van de feestelijkheden rond de Haringrit is 
het nieuwe gebouwencomplex van Cincinnati van 14.30 
- 16.30 uur te bezichtigen door het publiek. 

73 



De salonboot Kasteel Staverden verlaat de Buitenhaven voor een 
zesdaagse tocht voor chronisch zieken (21 juni). 
(Coll. Stadsarchief) 

21 Het Ned. Rode Kruis organiseert een zesdaagse 
boottocht voor chronisch zieken. 

21-25 Avondvierdaagse en jeugdavondvierdaagse, geor
ganiseerd door wandelsportvereniging Flardinga. 

22 Op het bouwterrein aan de Van Hogendorplaan/ 
Rotterdamseweg wordt de eerste paal voor de bouw van 
het Groen van Prinstererlyceum geslagen door de jongste 
leerling, de 12-jarige Frank Kwakkelstein. 

In het kerkgebouw van de Chr. Gereformeerde kerk aan 
de Emmastraat viert ds. Driessen zijn 75e verjaardag. 

25 Tijdens een lunch met het college van B. en W. 
deelt de directie van Cincinnati Nederland N.V. mee dat 
zij de gemeente Vlaardingen enige gebrandschilderde 
ramen zal schenken voor het trappenhuis van de nieuwe 
noordvleugel van het stadhuis. De Vereniging voor Zie
kenverpleging ontvangt een geldbedrag ten behoeve van 
het ziekenhuis. 

In de Grote Kerk zullen in de maanden juli en augustus 
en de eerste twee weken van september als proef vroege 
diensten worden gehouden van 8 - 9 uur. Door de vele 
nieuwingekomenen zijn de ochtenddiensten overvol. 

Het bedrijf Marmerwerken en Steenhouwerij van C. Groe-
newegen, Emmastraat 9, overgenomen door J. de Vries. 

26 In Liefde en Vrede receptie ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van het Tamboers- en Pijperskorps De 
Pijpers. 

Het personeel van Van Toor's Oliegoed- en Confectiefa-
brieken maakt een uitstapje naar Berg en Dal en de Wes-
terbouwing. 

In Excelsior receptie van het 50-jarige Orpheus. De be
langstelling is overweldigend. 

Kapsalon J. Schilder, Van Schravendijkplein 28, bestaat 
25 jaar. 

28 Op de in Den Haag gehouden brandweerwedstrij
den voor Zuid-Holland behaalt een groep van de Vlaar-
dingse Vrijwillige Brandweer onder leiding van onder
brandmeester J. Spuijbroek de eerste prijs in groep 2 en 
de wisselprijs. 

De jongste leerling van het Groen van Prinstererlyceum, Frank 
Kwakkelstein, slaat de eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw 
(22 juni). 
(Coll. Stadsarchief) 
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30 In een volle Stadsgehoorzaal uitvoering door het 
gouden Orpheus 

Opening van de nieuwe turnzaal bij de Dr Colijnschool 
aan de Huijgensstraat 

De werf I S Figee levert twee nieuwe schepen af, de mo
torsleepboot Bolnes 17 en een duwboot voor Shell Tan
kers Ltd in Londen 

Juli 

1 Mej P Bok benoemd tot onderwijzeres aan de 
Hugo de Grootschool 

In de gemeenteraadsvergadering wordt M H L Weststrate 
benoemd tot wethouder in de vacature Jonker 

Mej J van Aken 35 jaar als verkoopster in dienst van de 
tirma Dulfer 

J van 't Hoff benoemd tot onderwijzer aan de Meidoorn-
school 

Mej E Voorbrood, verloskundige, viert haar 45-jarig ju
bileum 

Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid 
mr H Luijken 

In de Stadsgehoorzaal jubileumuitvoering van Leonidas-
Dovido met medewerking van de Zweedse damesploeg 
Huskvarna Gymnastikforenmg en de herenploeg van 
Stockholms Gymnastikforenmg 

3 A Huijzer, ketelmaker, 25 jaar in dienst bij Haven
bedrijf Vlaardingen-Oost 

Tot besluit van de feestweek van het gouden Orpheus ge
nieten ongeveer 1 000 kinderen 's middags op het Feest
terrein van de jeugdvoorstelling en 's avonds ongeveer 
2 500 toeschouwers van het varieteprogramma 

4 Het echtpaar J de Willigen-Van der Borden 50 jaar 
getrouwd 

5 De winkeliers aan de BiUitonlaan kampen na en
kele jaren al met ruimtegebrek L Pronk heeft zijn zaak 
in huishoudelijke artikelen en speelgoed inmiddels uitge
breid door bijtrekking van de tuin 

Oud-stadgenoot A van Santen, kolonel der Grenadiers, 
bij Koninklijk Besluit benoemd tot adjudant van Hare Ma
jesteit de Koningin in buitengewone dienst 

7 Aan 672 meisjes en jongens, die aan de verkeers-
wedstrijden hebben deelgenomen, wordt het diploma uit
gereikt 

In de aandeelhoudersvergadering van de NV Exploitatie 
MIJ Vlaardingen wordt de heer E R Horst te Vianen per 
1 januari 1955 benoemd tot directeur van het in aanbouw 
zijnde hotel aan de Maasboulevard 

8-10 Op het Feestterrein voorstellingen van het circus 
Jos Mullens 

9 Aan de door het Comité Vlaggetjesdag georgani
seerde opstelwedstrijd namen ongeveer 1 000 jongens en 
meisjes deel Het winnende opstel over Vlaggetjesdag is 
geschreven door Arie Brons 

10 Het Bevrijdingskoor onder leiding van dirigent Jan 
de Peinder behaah op een concours in Dordrecht de eerste 
prijs in de afdeling uitmuntendheid 

14 Officiële opening van de Dr Bavinckkleuter-
school 

15 Aan de Vaartweg slaat oud-wethouder J L Jonker 
de eerste paal voor het flatgebouw Vaartzicht Het is het 
eerste bouwwerk in de vrije sector 

16 Ds H Rijksen te Middelburg heeft het beroep naar 
de Gereformeerde Gemeente in het Westnieuwland aan
genomen 

17 Opening van het nieuwe pand van transportbedrijf 
Gebr Hooymeyer aan de Nijverheidsstraat 

Garage P van der Vlies verplaatst van de Ie Van Leyden 
Gaelstraat 29 naar Nijverheidsstraat 10 

Pijpersdag in het kader van de jubileumfeestelijkheden 
van De Pijpers Hieraan wordt deelgenomen door diverse 
korpsen 's Middags een geslaagd optreden in de Stadsge
hoorzaal Het geplande defile op de Markt en het optreden 
in het VFC-sportpark kunnen door de aanhoudende regen 
met doorgaan 

21 De Chr Huishoudschool aan de Van Hogendorp-
laan officieel geopend door mej J F Beumer, inspectrice 
voor het nijverheidsonderwijs 

22 In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het Hemel
bed van Jan de Hartog door Lily Bouwmeester en Frits 
van Dongen 

23 De gemeente Terheijden, die tijdens de Tweede 
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Wereldoorlog en de watersnoodramp in 1953 veel hulp en 
bijstand heeft ontvangen van de gemeente Vlaardingen, 
heeft voor de nieuwe vleugel van het stadhuis een elektri
sche klok toegezegd 

24 De kaartclub van ROV Shell organiseert in sport
park De Vijf Sluizen een klaverjastoernooi, waaraan 260 
personen deelnemen 

28 De firma IJzermans & Co schenkt het oudste ge
deelte van zijn bednjfsarchief aan het Gemeentearchief 

In de Stadsgehoorzaal optreden door het Amsterdams 
Kindertonccl met 'Bulletje en Bonestaak' 

Eerste steen gelegd voor het Dierentehuis aan de Van Lin
den van den Heuvellweg door mevrouw M Schot 

29 BIJ de werf 1 S Figee is het kustwachtschip Pat 4, 
bestemd voor de Indonesische regering, te water gelaten 

Benoemd tot hoofd van de in aanbouw zijnde openbare 
Dr A Plesmanschool aan de Ambonlaan de heer J H 
Prinsen 

30 Advertentie 
"De geslaagden van de Chr Middenstandscursus 1953-
'54 danken hierbij de leraren A de Weger en P van der 
Vaart voor het genoten onderwijs " 

In de Stadsgehoorzaal officiële opening van de Paletma-
nifestatie 1954, die tot 22 augustus wordt gehouden in de 
Harmonie onder het motto 'Vlaardingen, zoals het was, is 
en werkt' Voor dit culturele evenement zijn 180 schilde
rijen, tekeningen en aquarellen ingezonden 

31 Op de Markt opening van de vakantieweken met 
toespraken van respectievelijk wethouder H K van Min
nen en burgemeester J Heusdens Daarna wordt de vlag 
van de Vlaardingse Gemeenschap naar de torcnomloop 
gehesen en gaan acht grote ballonnen de lucht in 

31-14 In het Handelsgebouw miniatuurspoorwegbedrijf 
en miniatuurlunapark 
In het Hot, het Oranjepark en de Visbank een door de 
Stichting Kunst en Gezin ingerichte beeldenexpositie 

Augustus 

2 In de Voorstraat zeepkistenrace en op het Feestter
rein ruitersportfeest door Die Flardinga Ruiters 

3 In het VFC-sportpark voetbaltoernooi, waaraan 
deelnemen elftallen van gemeenteraadsleden, politieve-

teranen, Universia en pers Na een 1-1 stand tussen Uni
versia en Hermandad winnen de politiemannen met het 
nemen van strafschoppen 

4 Op het Feestterrein optreden van Cees de Lange en 
andere artiesten 

5 Vier Italiaanse operasterren, de sopraan Beatrice 
Presiosa, de mezzo-sopraan Maria Teresa Mandalare, de 
tenor Luigi Rumbo en de bariton Mario Bolaffio, treden 
op in de Stadsgehoorzaal 

6 Een van de beelden in het Oranjepark, een vrou
welijk naakt, is van zijn voetstuk geworpen en ernstig be
schadigd 

Opgericht Winkeliersvereniging Van Hogendorplaan 

C P van Reeven, 2e Van Leyden Gaelstraat 43, is een 
nieuw taxibedrijf begonnen onder de naam Taxibedrijf 
Spoorwijk De garage is gevestigd in de Azaleastraat 

De nieuwe rolschaatsbaan aan de Insulindesingel officieel 
overgedragen aan de Stichting Vlaardingse Speeltuinen 

7 Drumbandconcours voor de jeugd met zelfge
maakte instrumenten Voorafgegaan door Sursum Corda 
wordt een rondwandeling door de stad gemaakt 

11 Op het Feestterrein kinderoperettemiddag onder 
leiding van mevrouw K Verhoeff-Torn met het sprookje 
Doornroosje 

14 Collecte voor het Groene Kruis, het Wit-Gele 
Kruis en het Oranje-Groene Kruis Opbrengst f 1 175,-

Op het Feestterrein middagvoorstelling door het kinder
circus Tijl Uilenspiegel 's Avonds bezoeken duizenden 
mensen de variete-avond door Kees Manders en zijn me
dewerkers 

Reclamestunt van Albert Heijn Op een voetbalterrein aan 
de Parallelweg landt een AH-helikopter om een mand met 
boodschappen te bezorgen bij een klant 

16 De wedstrijdfietstocht met versierde fietsen wordt 
in verband met de regen in de garage van de gemeenterei-
niging gehouden 

In verband met het slechte weer zullen de vakantieweken 
met enkele dagen worden verlengd om de programma
punten, die moesten worden afgelast, alsnog een kans te 
geven 
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U w t>ooclscHapp«n p4»r H«llcof>t*r ttiulststtzor^ydl 

Landt 8at«r"ia«Borg«n 1< Au^jstus 1954 op h«t voett)8lt»rr«in 
F̂in i)e Tarallslwag. 

Hot b»«lcl van de toekomst T 
Wurhesrt «n ho^^mr de opvoering on jj« verbetoring wan de tecKniefc 
in het fiKHier.te luchtverkeer ort» «uilen brengen, i» nM Ie «ooripellen 
Stted» betere, tnéllere en efftcl4nter me^lnei voigen eikeer re^elmetig oo 
Albert Hei|n, h«t vooruHstrevefKie krufdenlertbednff m Nederlend, geeft 
nu reedt een demonttretia wen delgene wet on* tn de loekomtt mogetiik 
iteattewAchten, n I 

UW BOODSCHAPPEN PER HELICOPTER THUISBEZORGD! 
Deze ««««k zuilen n I In een «entel pleeUen In NederUnd een pnkele 
etfMMnen d« boodschappen op deze w^im worden thu4ib«zorgd. De 
Albert Heijn Helicopter tcomt. weMiiomstendig îeden voorbehouden, 
MORGEN boven de f^eali waw U woont en («ndt die dag lutten 
9 2 0 - 9 50uurophet Voetbalterrein nu>l de B P M . en Levcrieep Mij 
Tijdeni de landing waardebonnen met w^-ratitngen voor de jeuQd en ouderen 

LET OP DE 

ALBERT HEIJN HELICOPTER 
Ha kQini in dt plami» van Uw itiwenfng. 

Reclamestunt van Albert Heijn (14 augustus). 
(Coll. Stadsarchief) 

Op de Nenijtosintelbaan behaah Willy Ketting van atle
tiekvereniging VFC de eerste prijs op het nummer ver
springen dames C met een sprong van 4.80 meter. Zij pro
moveert hierdoor naar klasse B. 

Advertentie: 
"Verloren: Vulpen zonder dop, tussen Visbank en Laven
delstraat. T.b.t.b. T.A. Vogel, Lavendelstraat 10b." 

De elfjarige Max de Goede redt een driejarig meisje uit de 
Vlaardingse Vaart. 

De 10.000e bezoeker van de exposities in het Handelsge
bouw, de heer A. van Doorn, wordt met een bloemstukje 
verwelkomd door het Vacantiecomité. 

17 De schoenmakerij van H. Bakker Rzn., Ridder-
straat 61, bestaat 40 jaar. 

Op het Feestterrein optreden van zes jazzgezelschappen 

met oude en nieuwe jazzmuziek. 

18 J.J. Kolpa, directeur van de Dienst Gemeentewer
ken, na een langdurige ziekte overleden. 

19 Als besluit van de verlengde vakantieweken op het 
Feestterrein optreden door het Engelse muziekgezelschap 
The Norman Memorial Youth Band met een programma, 
getiteld 'Youth on parade'. Helaas zorgt de regen voor een 
gering bezoekersaantal. 

20 Het taxibedrijf van C. van Roon's automobielbe
drijf overgenomen door Snel-Taxi-Peters, Ie Van Leyden 
Gaelstraat 19. 

In het Handelsgebouw aanbesteding van de bouw van de 
derde vleugel van het nieuwe stadhuis, gelegen langs de 
Schoolstraat. 

22 L. van der Plaat, die lange tijd gedichtjes schreef 
in de Nieuwe Vlaardingsche Courant, op 85-jarige leeftijd 
overleden. 

25 Voor de gemeente heeft de gemeentearchivaris van 
de firma H. Maarleveld een collectie koperen en tinnen 
voorwerpen gekocht, die gedurende drie generaties in het 
bezit van de firma was. 

26 De heer M. Romaine, president-directeur van Cin
cinnati Nederland N.V., benoemd tot officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Tijdens zijn afscheidsreceptie, in de 
kantine van het bedrijf, ter gelegenheid van zijn terugkeer 
naar de Verenigde Staten, speldt burgemeester Heusdens 
de versierselen, behorende bij deze onderscheiding, op. In 
de raadzaal van het stadhuis, later op de dag, biedt de heer 
Romaine een ontwerp voor een gebrandschilderd raam 
voor de hal van het nieuwe stadhuis aan. 

27 Gevestigd G. Molendijk, tandarts, Kethelweg 
103a. 

28-30 Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet brengt een 
driedaags bezoek aan de Kwartet Verein Clocke te Ho-
henlimburg. 

29 De nieuwe katholieke noodkerk in de Meidoorn
straat ingewijd door R. Reijnen, Deken van Schiedam. 
Daarna installatie van pastoor L. Sluys als pastoor van de 
Parochie van de H. Geest. 

30 In aanwezigheid van het voltallige college van B. 
en W. wordt op het in aanbouw zijnde hotel aan de Maas
boulevard de vlag gehesen ten teken dat het hoogste punt 
is bereikt. 
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31 Het postagentschap in de Schimmelpenninckstraat 
wordt gesloten en zal worden heropend aan de Van Ho-
gendorplaan 99, zodra de in aanbouw zijnde panden in 
gebruik worden genomen 

Op het terrein van Die Flardinga Ruiters springconcours 
om het streekkampioenschap door de ruiterverenigingen 
uit Vlaardingen, Maasland en Schipluiden 

In het Hof concert door de Koninklijke Militaire Kapel 
onder leiding van kapitein R van Yperen 

September 

1 Het echtpaar W van Straten-Van "t Hoff 55 jaar ge
trouwd 

Als nieuwe bevelvoerende officieren van het Leger des 
Heils zijn aangesteld de kapiteins Bergsma in de plaats 
van de kapiteins Sneep, die om gezondheidsredenen tijde
lijk uit actieve dienst treden 

A H Benner benoemd tot hoofd van de St Barbara-
school 

2 Het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, art 
31 K O , op de hoek van de Groen van Prinstererstraat en 

Zendeling Govert Maan op Halmaheira waar hij 20 /aar werkzaam 
was (16 september) 
(Coll Stadsarchief) 

de Dr Abraham Kuyperstraat, officieel in gebruik geno
men 

3 De oplevering van het tweede complex winkels 
aan de Van Hogendorplaan loopt vertraging op De huren 
zijn vastgesteld op ƒ 25,- voor de winkels, ƒ 12,- voor de 
bovenwoningen en ƒ 14,- voor de bedrijfsruimten 

6 Officiële opening van de openbare lagere Mei-
doornschool aan de Meidoornstraat 

7 De gemeenteraad besluit het nieuwe zwembad de 
naam 'Kolpabad' te geven, naar de onlangs overleden di
recteur van Gemeentewerken 

9 In Excelsior feestavond van de bejaarden-breiclub 
van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afd Vlaardin
gen, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan 

11 Collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina-
fonds voor de kankerbestrijding Opbrengst J 3 096,79 

13 Opgericht op initiatief van de Vlaardingse Speel
tuinen een, nog naamloze, rolschaatsclub 

Tot directrice van het rusthuis, dat deel zal uitmaken van 
het flatgebouw aan de Burgemeester Pruissingel, is be
noemd mej M C M Prins 

N van der Vaart, kuiper, 35 jaar in dienst bij de firma P H 
van Abshoven, rederij en harmghandel 

BIJ graafwerk achter slagerij H Bezemer, Kortedijk 106, 
wordt een gevelsteen uit de 17e eeuw met de afbeelding 
van een boom en een vos opgegraven De heer Bezemer 
schenkt de steen aan het Gemeentearchief 

14 In het kerkenraadskantoor van de Ned Hervormde 
kerk aan de Maassluissedijk aanbesteding van de bouw 
van een kerkgebouw aan de Billitonlaan 

In de bovenzaal van de Harmonie lezing door oud-ge-
meentearchivans M C Sigal over het culturele leven in 
Vlaardingen in vroeger tijden, georganiseerd door A 
Pontier als onderdeel van de serie 'Ontmoetingen met 
Vlaardingse auteurs' 

16 De in Vlaardingen geboren oud-zendeling Govert 
Maan op 85-jarige leeftijd overleden te Hilversum Als 
Vlaardingse boerenzoon kreeg hij op 19-jarige leeftijd, 
toen hij op weg was met een vracht veevoer van Vlaar
dingen naar Schiedam, plotseling roeping om zendeling 
te worden Na zeven jaar stapte hij op de boot naar zijn 
eerste zendingsterrein op Zuid-Celebes 
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17 Opening van de nieuwe drogisterij Van der Goot 
en het postagentschap Babberspolder, Van Hogendorp-
laan 99. 

18 Collecte voor de gezamenlijke TBC-fondsen. Op
brengst ƒ 1.964,37. 

Als afsluiting van de feestelijkheden ter gelegenheid van 
het zilveren jubileum wordt voor het stadhuis op de Markt 
een taptoe gehouden door het Tamboers- en Pijperskorps 
De Pijpers. 

21 In het kerkenraadskantoor van de Ned. Hervormde 
kerk aanbesteding van de bouw van een kerkgebouw aan 
de Van Hogendorplaan. 

22 In de afslagzaal van het Handelsgebouw wordt aan 
198 B.B.-leden een diploma uitgereikt. 

23 J. Boot, boorder-kotteraar, 25 jaar in dienst van 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. 

J. Verburgh 25 jaar in dienst als sluiswachter bij het Hoog
heemraadschap Delfland. 

24 Opening van aardappelen-, groenten- en fruithan-
del L.A. Buitelaar, Van Hogendorplaan lila. 

25 In Muzanda muziekshow door de Vlaardingse 
Ontspanningsvereniging. 

27 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de operette 
'Sag' beim Abschied leise Servus' door het Hoofdstad 
Operettegezelschap. 

J. Korpershoek, Vlaardings schaakkampioen sinds 1942, 
opnieuw de beste. 

Opgericht de Stichting Neutrale Kleuterscholen door 
Volksonderwijs, de Kleuterhof en het departement Vlaar-
dingen van de Mij. tot Nut van 't Algemeen. 

In Sportpark De Vijf Sluizen politiesportdag, georgani
seerd door de Vlaardingse politiesportvereniging. 

28 Op initiatief van de Sociale Raad is een plaatselijk 
comité van Internationale Vluchtelingenhulp opgericht. 

De Stichting Tuberova start de tweede ronde van het be
volkingsonderzoek op tuberculose. Burgemeester Heus-
dens neemt als eerste plaats op het apparaat. 

In de gereformeerde Oosterkerk aan de Schiedamseweg 
bevestiging en intrede van ds. H. Rijksen. 

Beschuitfabnek Het Beschuitje aan het Westnieuwland gaat in 
vlammen op (2 ol<tober). 
(Foto A.J. van Druten, Coli. Stadsarchief) 

29 De R.K. Vrouwenbeweging opent het wintersei
zoen met een feestavond in de Stadsgehoorzaal. 

30 De Stichting Culturele Kring stelt zich voor aan 
het publiek met een concert door het Utrechts Stedelijk 
Orkest. 

Oktober 

1 De wachtmeesters bij de Rijkspolitie te water G. 
Malipaard en J.C. van der Hilst vieren hun zilveren jubi
leum in rijksdienst. 

Opening van dames- en herenkapsalon Geja, Van Hogen
dorplaan 105a. 

P. Zoutendijk viert zijn zilveren ambtsjubileum als koster 
van de Grote Kerk. 

2 In de kantine van de brandweerkazerne officiële 
opening van het nieuwe dierentehuis aan de Van Linden 
van den Heuvellweg door burgemeester Heusdens. 

Felle brand verwoest Het Beschuitje, de beschuitfabriek 
van de firma Ten Kate aan het Westnieuwland. 
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3 Met het ingaan van de winterdienstregeling van 
de Nederlandse Spoorwegen wordt de frequentie van de 
dienst Rotterdam-Maassluis op werkdagen uitgebreid tot 
een halfuurdienst 

5 In de Stadsgehoorzaal judo- en jiu-jitsu-demon-
stratieavond van sportschool Van Gorsel Enkele bekende 
judoleraren en hun leerlingen, waaronder Anton Geesink, 
zijn aanwezig 

6 Opening van het nieuwe schoenherstellersbedrijf 
A L Dekkers, Adriaan Pauwstraat 10 

In het R K verenigingsgebouw lezing door broeder Mar-
colinus over 'Wichelroede en aardstralen' georganiseerd 
door de afdeling Vlaardingen van de Katholieke Arbei
ders Beweging 

Aan de vooravond van de echte raadsvergadering eerste 
bijeenkomst van de jeugdgemeenteraad, die door burge
meester Heusdens wordt geïnstalleerd 

8 Opening van banket- en chocolatenebednjf Mai-
son Korpershoek, Van Hogendorplaan 113a 

Opgericht biljartvereniging Tot Lennghe ende Vermaeck 
(LEV) 

9 In de Stadsgehoorzaal jubileumavond van The Ki-
lima Hawaiians ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 

11 Start van de actie 'Een Heitje voor Heintje' De op
brengst IS bestemd voor een afscheidscadeau aan Heintje 
Davids die op 16 oktober zal optreden in de Stadsgehoor
zaal 

In Excelsior afscheid van mej L C C Hakbijl, onderwij
zeres aan de Juliana van Stolbergschool, die na een 45-ja-
rige loopbaan in het onderwijs met pensioen gaat 

13 K Riedijk chet van de afdeling Koelkamer 40 
jaar in dienst bij N V HoUandia 

15 Geopend dameskapsalon Liebrechts, Billitonlaan 
26 

Officiële opening van de nieuwe vleugel van de Nicolaas 
Beetsschool aan de Rotterdamseweg 

J Traas benoemd tot bedrijfsleider van het nieuwe Kol-
pabad 

Opening van de winkel in uurwerken, goud en zilver De 
Loupe van J de Bruyn, Van Hogendorplaan 103 

Opening van NV Kolenbron, het bestelkantoor van de 
Vlaardingse brandstotTiandclaren, Van Hogendorplaan 
123a 

16 In de Stadsgehoorzaal optreden van Heintje Da
vids Na de voorstelling huldigingstoespraken namens het 
gemeentebestuur, de Stichting Stadsgehoorzaal en het co 
mite van het Vlaardingse publiek, en overhandiging van 
cadeaus 

De bakkerswinkel van C B F Rothschenk, Hoogstraat 54, 
wordt opgeheven De straatwijk gaat gewoon door 

16-31 In de Visbank schilderijententoonstelling 'Start' 
met werken van jonge schilders 

18 A J van der Kooy 40 jaar in dienst van NV Hol-
landia 

C van der Velden, concierge van het Handelsgebouw 25 
jaar in dienst van de gemeente 

19 In de serie 'Ontmoetingen met Vlaardingse au
teurs' bijeenkomst met Nico Molenkamp en Nel Ver
schoor-van der Vlis 

20 Nabij Rijksweg 20 steekt wethouder T de Bruijn de 
eerste spade in de grond voor de aanleg van de Westwijk, 
die circa 20 000 mensen huisvesting zal gaan bieden 

In de Stadsgehoorzaal wordt het 60-jarig bestaan van de 
Ned Chr Beambtenbond op feestelijke wijze herdacht 

J C Smith, voorheen Dayer 1, opent zijn nieuwe kapsalon 
op Dayer 4 

Afscheid van mej L C C Hakbijl onderwijzeres aan de Juliana 
van Stolbergschool (11 oktober) 
(Coll Stadsarchief) 
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22 De openbare lagere Dr A Plesmanschool officieel 
geopend De KLM biedt een portret van wijlen dr Ples-
man aan 

23 In de Stadsgehoorzaal propagandafeestavond van 
de afdeling Vlaardingen van de Alg Ned Metaalbedrijfs
bond 

Het landelijk comité 'Vluchtelingenhulp 1954' doet een 
beroep op de bevolking om een uurloon af te staan ten 
gunste van de vluchtelingen De in Vlaardingen gehouden 
collecte brengt ruim ƒ 4 305,- op 

De enkele weken geleden opgerichte B B -wandelgroep 
Vlaardingen behaalt op de achtste Rode Kruis Mars in 
Den Haag de tweede prijs 

25 In de Harmonie spreekt G Nabrink voor de ge
meenschap Vlaardingen van het Humanistisch Verbond 
over 'Humanisme en Opvoeding' 

27 Het schoolkorps Natuurbescherming begint zijn 
activiteiten Schoolklassen melden zich bij de gemeen
telijke plantsoenendienst om behulpzaam te zijn met het 
planten van bloembollen en het onderhoud van plantsoe
nen 

28-29 In Excelsior viert Oranjevereniging Pro Regina het 
30-jarig bestaan 

31 Op 58-jarige leeftijd overleden L Bolderheij, ad
ministrateur van de gemeentelijke Volkskredietbank en 
diaken van de Gereformeerde kerk 

November 

1 P Lalleman benoemd tot directeur van het PTT-
postkantoor 

Burgemeester en wethouders hebben de bedrijfsleider van 
de Stadsgehoorzaal oneervol ontslagen in verband met 
onregelmatigheden bij de kascontrole 

Het Vlaardings politiekorps neemt afscheid van mevrouw 
A van Minnen-Meyer, die ruim 33 jaar als werkster werk
zaam was op het politiebureau 

Zuivelhandel A Moerman, Vondelstraat 14, bestaat 30 
jaar 

2 Voor de leden van het Vlaardings Kunstcentrum 
geeft de Haagse Comedie in de Stadsgehoorzaal een voor
stelling van Schillers drama 'Maria Stuart' 

Voor het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling houdt 
D van Sijn in Excelsior een lezing met filmbeelden over 
'Marokko, de tuin van Allah'. 

3-6 In de Harmonie vogeltentoonstelling, georgani
seerd door de afdeling Vlaardingen van de Ned Bond van 
Vogelliefhebbers 

4 De schoenmaker!) van J Lengton, Ie Van Leyden 
Gaelstraat 91, bestaat 50 jaar Naar schatting 150 000 paar 
schoenen zijn in die periode gerepareerd 

L Knoop, voormalig hoofd van de afdeling bevolking en 
militaire zaken, overleden na een val van de marmeren 
trap in de nieuwe vleugel van het stadhuis 

H Steenhoek 35 jaar in dienst van de firma Wed D van 
Heusden 

5 Het 'uitgaansleven' in Vlaardingen is een attrac
tie rijker geworden In restaurant Boer kan 's avonds een 
kopje koffie worden gedronken met muzikale begeleiding 
door de Rotterdamse pianist/accordeomst Harry Wijnste-
kers 

6 Op 80-jarige leeftijd overleden ds W de Rover, 
predikant van de Vrije Gereformeerde Gemeente 

7 In de St Joannes de Dooperkerk Solemnele Hoog
mis ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Ka
tholieke Arbeidersbeweging 

9 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de Kon 
Ned Middenstandsbond ter gelegenheid van het 35-jang 
bestaan 

10 Opgericht Schoonmaakbedrijf Vlaardingen door 
glazenwassersbednjf J Poot en H Mommers 

12 Advertentie 
"Burgemeester en wethouders van Vlaardingen roepen 

gegadigden op voor het huren van een KAPPERSSALON 
annex sigarenkiosk en een TOKO in de hall van het flat
gebouw voor bejaarden aan de Burgem Pruissingel, al
hier Nadere inlichtingen worden verstrekt door de admi
nistrateur van het flatgebouw voor bejaarden, Lijnstraat 
2a, Vlaardingen " 

De textielhandel van de firma Wed A van Leeuwen, 
Voorstraat 31, overgenomen door Textielhandel M van 
der Schaft en Zonen, Rijkestraat 9 

13 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Dutch Swing 
College Band onder leiding van Peter Schilperoort 
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Sint Nicolaas zal hier ongetwijfeld wel slagen (Nieuwe 
Vlaardingsche Courant 26 november) 

In Muzanda optreden van L van Dijk's Amusementsor
kest 

G Boelen 50jaar in dienst van de NV Hollandia 

Op het terrein tussen Cincinnati-Nederland en Wilton-Fij-
enoord vliegerwedstnjd, georganiseerd door clubhuis De 
Haven 

17 Graveennrichting Madern in de Adriaan Pauw
straat geopend door P van den Broek, directeur van Patri-
monium's Woningen 

Winkelcentrum Van Hogendorplaan officieel geopend 
door het hijsen van de Nederlandse en de Vlaardingse 
vlag door loco-burgemeester H K van Minnen en wet
houder T de Bruijn 

Op 83-jarige leeftijd overleden J van Driel, oud-gemeen-
teraadslid en oprichter en erevoorzitter van muziekvereni
ging Voorwaarts 

19 Geopend Bnllenspecialist Van der Meer, Westha
venkade 11 

In de Stadsgehoorzaal optreden door het Rotterdams Kin
dertoneel met het sprookje 'Roodkapje en de wolf' 

20 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de Alg Ned 
Bouwbedrijfsbond ter gelegenheid van het 35-jarig be
staan 

24 Aankomst van Sint Nicolaas aan de Maasboule
vard, triomftocht door de stad en ontvangst op het stad
huis 

25 Mej A Visser 25 jaar als werkster werkzaam bij 
het gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijf 

De restauratie van het Kolpabad is verpacht aan J Brou
wer 

25-27 In het Handelsgebouw postzegeltentoonstelling, 
georganiseerd door de afdeling Vlaardingen van de Ned 
Ver van Postzegelverzamelaars en Shell postzegelvereni
ging Pernis 

J H Hoekstra, Ie molenaar, 25 jaar in dienst van De Hol
landse Pelmolen 

27 De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de 
Beneden-Maas huldigt haar ondervoorzitter B G Hoo-
gendam ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag 

29 Eerste paal geslagen voor de derde fase van het 
nieuwe stadhuis 

Adjudant PJ Paauw van de Rijkspolitie te water neemt 
dtscheid in verband met het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd Tot zijn opvolger is benoemd opper
wachtmeester B Kloots 

30 Aanbesteed de bouw van een fabrieksgebouw in de 
Vettenoordsepolder, bestemd voor Ouwenbroeks Meubel
fabriek 

DezrSt. Nicolaas 

\ 

zult U zich 25 Jaar 
herinneren als Uw 
keus valt op de 

Sblikan 
D»z« St. Nicolaas 
%vordt nooit verge
len, door ieder die 
verrast wordt met 't 
prachtige PELIKAN 
étui. Want dit bevat 
een vulpen en een 
drukpotlood voor 
een leven lang heer
lijk schrijven. Er IS een Pelikan 

voor elke hand. Wij 
hebben een ruime col

lectie penpunten, waaruit 
U keus Kunt maken 

Een Pelikan drukpotlood raakt 
nooit defect, is altijd klaar voor 

actie! 

Hoogland'* 
Schiedamsaw. 31 

vulpenhuis 
Tiltlton 34 3 5 
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December 

1 Tot stationschef van station Vlaardingen is be
noemd G.J. Hilbelink, als opvolger van H.H. Boven-
kamp. 

Opgericht N.V. Visserijmaatschappij De Nieuwe Mercuri-
us. Tot directeur is benoemd J.C. van Büüren van Heyst. 

M. Steenhoek, boekhouder, 25 jaar in dienst van banket-
fabriek De Valk. 

Het Vlaardingse ziekenhuislaboratorium is uitgebreid en 
gemoderniseerd. 

2 Benoemd tot onderwijzeres aan de Erasmusschool 
mej. A. Moes. In de vacature Hibma aan dezelfde school 
is benoemd J.W. van 't Hof 

De gemeenteraad besluit tot de aanleg van een volkstuin
complex tussen de Cura9aolaan, de Maassluissedijk en de 
Zuidbuurtseweg. 

C.C. de Waal, baas van de koperslagerij, 25 jaar in dienst 
van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. 

3 Een groep buitenlandse geneeskundigen, die een 
medische cursus in Rotterdam volgt, bezoekt het kraam-
centrum van het Groene Kruis aan de Schiedamseweg. 

Op 64-jarige leeftijd overleden K. van Oosten, schipper 
van de VL 80 Gesina van de N.V. Vlaardingse Stoomvis-
serij. 

4 Bij Drukkerij Van Doo-
ren N.V. huldiging van C. Rij
ke, F.W. Slaaf, J. Klinge en C. 
Goos in verband met hun 25-
jarig dienstverband. 

8 In de vacature van hoofd 
van de Dr. A. Kuyperschool is 
benoemd J.C. van Veelen, voor
heen hoofd van de Prinses Juli-
anaschool. In zijn functie is D. 
van Rijn benoemd. Als hoofd 
van de school voor VGLO in 
de Stationsstraat is benoemd 
A. Don. 

L. van Dorp 25 jaar in dienst 
van G. Kornaat's Handelsmij. 
N.V. 

9 Officiële opening van de nieuwe ambachtsschool 
aan de Veersingel (de latere Deltaweg), 's Avonds in de 
Stadsgehoorzaal feest voor de leerlingen. 

11 Het Wit-Gele Kruis bestaat 25 jaar. 

13 J. Noordhoek, procuratiehouder bij de N .V. Nieuwe 
Matex, 25 jaar in dienst van dit bedrijf. 

De N.V. Hotelexploitatiemaatschappij heeft besloten het 
in aanbouw zijnde hotel aan de Maasboulevard de naam 
'Deltahotel' te geven. 

Aan de Technische Hogeschool te Delft geslaagd voor het 
ingenieursexamen voor werktuigkundig ingenieur J. J. den 
Boer en l.A. Kreber. 

Advertentie: 
"Zondag 19 december a.s. naar het schitterend verlichte 
Brussel. Prijs ƒ 9,- per persoon. Bewijs van Nederlander
schap vereist. Plaatsbewijzen Reisbureau EVAG, Willem 
Beukelsznstraat 64/68, telefoon 3393." 

A. van Rijn, oud-wethouder, nog steeds actief bij de firma 
Van Abshoven, viert zijn 80e verjaardag. 

15 Opgericht een plaatselijk comité tot steun aan de 
Stichting Het Vierde Prinsenkind. Deze stichting bezorgt 

De nieuwe Technische School aan de Veersingel (Deltaweg) (9 
december). 
(Coll. Stadsarchief) 
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oorlogs- en watersnoodwezen en oorlogsinvalide jongeren 
een onbezorgde vakantie. 

Voor de Zakenstudiekring in de Stadsgehoorzaal opvoe
ring van het blijspel 'Een bruid kwam op bezoek' door 
toneelvereniging Vondel. 

Advertentie: 
"Voor de schitterende avond, die wij gezamenlijk moch
ten beleven bij het zien van de IJsrevue 'Holiday on Ice' 
willen wij langs deze weg onze directie hartelijk dank 
zeggen. Personeel Gebr. A. & G. Dekker, Ie Maasbos-
straat 68-72." 

De N.V. Aspro, die haar bedrijf van Maassluis overbrengt 
naar Vlaardingen, heeft haar intrek genomen in haar nieu
we pand aan de Oosthavenkade. 

16 Banketfabriek De Valk in de Ie Van Leyden Gael-
straat door brand verwoest. 

In de Nieuwe Kerk uitvoering door het Chr. gemengd koor 
Excelsior onder leiding van zijn nieuwe dirigent Laurens 
van Wingerden. 

De gemeenteraad heeft de begroting 1955 ongewijzigd 
aangenomen. 

17 Aan de Van Hogendorplaan eerste paal geslagen 
voor het nieuwe filiaal van de Spaarbank. 

18 In Concordia huldiging van P. Steiger, M. Bors-
boom en P. Sosef, die respectievelijk 40, 25 en 25 jaar in 
dienst zijn van Alg. technisch installatiebedrijf C. Pieter-
sen. 

18-27 In de Visbank foto-expositie door de Amateurfo-
tografenvereniging Vlaardingen ter gelegenheid van het 
eerste lustrum. 

19 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Haagse to-
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neelgroep De Schouwspelers met het toneelstuk 'Boefje' 

20 In de Grote Kerk afscheid van ds 1 S Kijne in ver
band met zijn vertrek naar Seroei op Nieuw-Guinea 

21 In het clubgebouw van Levers Zeep Mij kerstbij
eenkomst van het Vlaardingse politiekorps 

Onder auspiciën van de Volksbond tegen drankmisbruik 
in de Stadsgehoorzaal kerstuitvoering door alle koren van 
mej Jo Mulder 

22 Officiële indienststelling van het op de scheeps
werf A de Jong N V gebouwde njkspolitievaartuig RP 
18 door de secretaris-generaal van het departement van 
Justitie, mr J C Tenkink 

In de Grote Kerk gratis toegankelijk kerstconcert door 
Chr harmonievereniging Sursum Corda, het dameskoor 
Vivezza en het Jongenskoor onder leiding van mevrouw 
K Verhoeff-Torn 

Op een bijeenkomst van het ENCK-personeel worden 17 
jubilarissen gehuldigd, die in 1953 en 1954 hun zilveren 
jubileum vierden 

In de Volksbond bijeenkomst van de jongerenorganisatie 
van de PvdA, Nieuwe Koers, over 'De mogelijkheid en 
wenselijkheid van een derde week vakantie voor werkne
mers onder de 23 jaar' 

23 Het boek 'Het eiland in de verte' van oud-stadge-
note Marie van Dessel-Poot door de Kon Vlaamse Aca
demie te Gent bekroond met een premie 

De kerstcollecte van het Leger des Heils brengt ƒ 2 967,25 
op 

In verband met de zware storm wordt het dijkleger gemo
biliseerd en gemeentelijke diensten, politie, brandweer en 
BB staan paraat Het water buiten de keersluizen in de 
Oude Haven staat 40 cm lager dan in februari 1953 In 
het buitendijkse gebied is veel wateroverlast De Rijks
politie te water moet een aantal arbeiders weer 'aan wal' 
brengen 

25 In de Stadsgehoorzaal om 6 uur 's morgens kerst-
wijdingsdienst door het Leger des Heils 

29 Het Griekse schip Rodos komt als 20 000e schip 

Hef Griekse schip Rodos stoomt de Nieuwe Waterweg op (29 
december) 
(Call Stadsarchief) 

van dit jaar de Nieuwe Waterweg opstomen met bestem
ming de Nieuwe Matex te Vlaardingen Van de ingeko
men schepen was bijna 10% bestemd voor Vlaardingen 

30 BIJ scheepswerf A de Jong N V wordt het motor-
kust vrachtschip Orion voor de NV Bataafse Petroleum 
Maatschappij te Den Haag te water gelaten 

31 De inspecteur-generaal voor de scheepvaart acht 
de schipper van de motorlogger KW 147 schuldig aan de 
aanvaring met de motorlogger VL 142 Voorwaarts op 16 
junijl 
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