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Januari 

I Aantal inwoners 56 970 

A Ch Welters benoemd tot hoofd van de Don Boscoschool in 
de Curagaolaan 

De levensmiddelenzaak van J Storm, Eendrachtstraat 54, over
genomen door levensmiddelenbedri|f NIDO 

3 In de Stadsgehoorzaal meuw/jaarsfestival voor de leden 
van het Vlaardings Kunstcentrum 

H van Munster, chef van de afdeling propaganda van de N V 
De Arbeiderspers, 25 jaar in dienst van dit bedrijf 

De Pyramid Rubber Company te Texas, USA, besluit in Vlaar-
dingen een dochteionderneming te vestigen onder de naam 
Evenflo-International N V Het bedrijf wordt gevestigd in de 
Grote Vettenoordsepolder 

B Maat 45 jaar in dienst bij de gemeentelijke Plantsoenen
dienst 

6 In de gemeenteraadsvergadering spreekt burgemees
ter Heusdens zijn traditionele nieuwjaarsrede uit 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot 
deelname van de gemeente aan de tentoonstelling E-55 te 
Rotterdam, op voorwaarde dat deelname niet meer kost dan 
ƒ 36 000,-

In het Zeemanshuis wint biljartveieniging Excelsior het biljart-
toernooi om de Zeemanshuisbeker 

8 Officiële opening van het Kolpabad dooi mevrouw E 
Bloemgarten-Elias, echtgenote van ir H Bloemgarten, alge
meen directeur van de NV Bataafse Petroleum Maatschappij 
Een ploeg van de Rotterdamse dameszwemclub slaagt ei in een 
Nederlands record te vestigen op de 4x100 m wisselslag esta
fette 

In de Haimonie uitvoering van het blijspel Als spinrag' door 
arbeiderstoneelvereniging De Fakkel 

9 Commandant en mevrouw E Thykjaer-Larssen, de 
hoogstgeplaatste functionarissen van het Leger des Heils in 
Nederland, brengen een bezoek aan het Vlaardingse korps Zij 
lelden drie bijeenkomsten 

10 De Vlaaidingse bevolking wordt in de gelegenheid ge
steld het nieuwe Kolpabad te bezichtigen 

II Bij het passagieien van vier Engelse zeelieden heeft 

één van hen op de Westhavenkade een ton met haring in de 
haven laten rollen Een schadepost van ƒ 49,- De man is aan
gehouden door de politie 

12 In het Luxortheater veiligheidsforum, georganiseerd 
door de plaatselijke afdeling van de Algemene Nederlandse 
Metaalbednjfsbond Het is de eerste door de vakorganisatie 
belegde veiligheidsavond in Nederland 

14 Advertentie 
"Opsporing verzocht 
De brugwachter van de Julianabrug te Vlaardingen verzoekt 
bekend gemaakt te worden met de verblijfplaats van de eige
naar van een prachtige bruine originele Staalmeester-hoed, 
welke op 23 december uit de Haven werd opgehaald Nadere 
gegevens "Handwerk", opgeslagen rand, hard initialen R C -
K" 

J W Lucieer, erevoorzittei van de postduivenvereniging De 
Adelaar, opent de derde nationale postduivententoonstelling in 
het clubgebouw aan de Stationsstraat 

Officiële opening van het Kolpabad (8 lanuari) 
(Coll Stadsaicfiief) 

Op de propagandafeestavond van de Algemene Nederlandse 
Agrarische bedri|fsbond in Excelsior wordt G Harmsen gehul
digd wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van het NVV 

15 De firma I Bouman, beton- en vlechtwerken, opent zijn 
nieuwe bedrijfshal aan de Nijverheidsstraat Het is het eerste 
betonvlechtwerkbedrijf in Nederland 
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In de Rotterdamse Rivièrahal worden dertig Vlaardingse ju
bilarissen van de Shell-installaties en fabrieken Pernis gehul
digd, die in 1954 hun ambtsjubileum vierden. 

Het terrazzo- en kunststeenbedrijf van de firma Tomaello ver
plaatst van Oranjestraat 1 naar 3^ Industriestraat 6-8. 

De eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw van de 
Ned. Hervormde gemeente aan de Rotterdamseweg door ds. 
J. van Noort. 

17 De ledenwerfactie van het Nederlandse Rode Kruis, af
deling Vlaardingen, heeft ongeveer 1 500 nieuwe leden opge
leverd. 

18 Na 24 jaar werkzaam te zijn geweest in de Vlaardingse 
wijkverpleging neemt zuster Annie Kust afscheid in verband 
met haar pensionering. 

20 J.D. Hulsmann 25 jaar in dienst van Machinefabriek W. 
Houdijk. 

Ds. J. van Noort legt de eerste steen voor de Ned Hervormde 
Immanuelkerk aan de Rotterdamseweg (15 januari) 
(Coll Stadsarchief) 

Majoor P.C. Silver, commandant van het district Vlaardingen 
van de Rijkspolitie te Water, door de koning van Thailand be
noemd in de Orde van de Kroon van Thailand. 

21-23 In het bedrijf van de NV. EVAG, Beslaan 6-12, Ford-
show ter gelegenheid van de aanstelling als Official Ford Dea
ler. 

Programma van het zwemfeest ter gelegenheid van de opening van het 
Kolpabad (29 januari) 

(CoH Stadsarchief, Archief Kolpabad invnr. 43). 

28 Forum, belegd door de havenvereniging Rotterdam, 
waaraan zeven burgemeesters uit de regio deelnemen. Tal van 
problemen passeren de revue. Het forum dringt aan op meer 
samenwerking van de betrokken gemeenten. Als de kwalijke 
luchtjes van de industrieën in Pernis ter sprake komen, merkt 
burgemeester Heusdens op dat deze bedrijven veel werkgele
genheid bieden en dat men de luchtjes maar op de koop toe 
moet nemen. 

De havendienst, politie, politie te water en brandweer worden 
gealarmeerd dat grote hoeveelheden stookolie in de haven drij
ven, waardoor het gevaar van een oliebrand niet denkbeeldig 
is. Er wordt zoveel mogelijk olie van het water geschept en er 
wordt gespuid op de Vlaardingse Vaart. 

Aan de Van Hogendorplaan opening van een inrichting voor 
heilgymnastiek en massage van P.J. de Ronde en een pedicure/ 
manicuresalon van E J. de Ronde-den Ouden. 

29 Groot zwemfeest in het Kolpabad met zwemwedstrijden 
en demonstraties, waarvoor veel belangstelling bestaat, niet 
alleen van de toeschouwers binnen, maar ook van een aantal 
'clandestiene' kijkers aan de buitenkant van de glazen wand. 
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30 In de Harmonie eerste instuifavond vooi leden van de 
katholieke jeugdorganisaties, georganiseerd door de Katholieke 
Instuifbeweging 

31 Op de wei f I S Figee wordt de kiel gelegd voor een 
trawllogger, bestemd voor Visserijmij De Nieuwe Mercurius 

Februari 

1 Opiichtingsvergadenng van damesvoetbalvereniging 
Union De naam is ontleend aan de eerste herenvoetbalvereni-
ging van Vlaardingen 

Kunsthandel 't Toepad van kunstschilder J van der Pi]l aan de 
Schiedamseweg 7 bestaat 25 jaar 

2 Zang- en muziekgroep Berg Vrij viert haar eerste lus
trum in Liefde en Vrede 

4 Bil|artvereniging 't Oosten bestaat 25 jaar 

In het Noletziekenhuis in Schiedam heeft mevrouw Van den 
Boogaait uit de Valenusstraat het leven geschonken aan een 
dneling Matthias, Antoon en Gijsbertus Het gezin telt nu zes 
zonen 

5 Opgericht Judoclub Vlaardingen Reeds 40 leden heb
ben zich aangemeld Als oefenzaal wordt gebruik gemaakt van 
sportschool Van Gorsel in de Azaleastraat 

Postduivenvereniging Keer Weer viert in het R K verenigings
gebouw haar 20-jarig bestaan 

6 Twee Engelse zeelieden, afkomstig van de kusttanker 
Asperity, liggend bij de Nieuwe Matex, die aan het passagieren 
zijn geweest, zijn in benevelde toestand te water geraakt en 
verdronken 

8 In de Stadsgehoorzaal treedt De Haagse Comedie op 
VOOI de leden van Varia met de voorstelling 'De Derde' van 
Andrew Rosenthal 

In Concoidia vieit het Streekverband De Waterweg een com
binatie van St Maartensrecht uit Schipluiden De Maasruiters 
uit Maasland en Die Flardinga Ruiters, het eerste lustrum met 
een optieden van het gezelschap van Harry Kloege 

Op het in Leiden gehouden kapconcouis behaalt H Rooden-
burg in de afdeling dameskappen de eeiste piijs met het voor
jaarskapsel 1955 'De Vlam' 

9 De Algemene Emigratie Centrale organiseert voor a s 
emigranten een cursus Engels 

Met een ingezonden brief reageert de heer G van dei Molen op 
een uitspiaak van buigemeester Heusdens dat men ter wille 
van de werkgelegenheid de kwalijke lucht|es maai op de koop 
toe moet nemen De fabricage van bestrijdingsmiddelen aan 
de overkant neemt hand over hand toe, met alle gevaien van-
dien HIJ verwijst naar een waarschuwing van het ministerie 
van Landbouw, Vissen] en Voedselvoorziening aan de boeren 
om bij het gebruik van ontsmettingsmiddelen een stofmasker 
vooi neus en mond te dragen 

11 Advertentie 
"1955 Groot toenstenbezoek Hebt U plaats voor een ot meer
dere personen"^ Alleen voor NACHT-logies Brieven met gege
vens aan Hotel Boer, de zaak met telkens weer een gezellige 
sfeer. Smalle Havenstraat 7" 

Het gemeentebestuur verklaart zich akkooid met het voorstel 
van de gemeentesecretaris om de molen aan de Koitedijk, die 
gerestaureerd wordt, de naam te geven van de God van de 
Wind, Aeolus 

12 Restaurant-bar White House, Parallelweg 6, heropend 
na restauratie en uitbreiding 

Mevrouw J G Backer-Gratama legt de eerste steen voor het 
nieuwe bijkantoor van de Spaarbank aan de Van Hogendorp-
laan 

14 Op de internationale duivenolympiade te Barcelona 
behaalt Ad Pronk met een van zijn duiven de hoogste Neder
landse plaats en de tweede prijs Internationaal 

15 In Liefde en Vrede spreekt H H Mooy voor de leden 
van de Vlaardingse Chr Middenstandsvereniging over het on
derwerp 'Is de ti]d van de middenstand voorbij''' Tot slot van 
de bijeenkomst vertoont de heer O Niestadt een kleurenfilm, 
getiteld 'Olie biacht Curagao welvaart' en Shell hlmkroniek', 
beide handelend over olie en de BPM 

16 P Kuijper, bedrijfsdirecteur van de NV Nieuwe Matex, 
slaat de eerste paal voor een nieuwe zeesteigei 

17 AC Gog voorman-straatmaker, 25 jaai in dienst bij 
Gemeentewerken 

18 Op 60-jarige leeftijd overleden PJ Paauw, oud-adju-
dant van de Rijkspolitie te Water en voorzitter van zangvereni
ging Orpheus 

In de Stadsgehoorzaal feestavond voor de leden van de Chr 
Metaalbewerkersbond Drie jubilaiissen, J van der Linden, C 
Simons en L Bot, krijgen het gouden CNV-insigne opgespeld 

19 Door geringe bouwactiviteiten sti|qt de woningnood 
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De 70%-regeling, waarbij huiseigenaren voor 70% van de vrij
komende woningen in Vlaardingen zelf een gegadigde mochten 
aanwijzen, kan niet langer gehandhaafd worden en is met in
gang van heden vervallen. 

21 Voor de NVV-bestuurdersbond treedt het gezelschap 
Adrie van Oorschot op met de cabaretrevue 'We nemen 'n snip-
perdag'. 

Het college van burgemeester en wethouders en de waarne
mend gemeentesecretaris brengen een bezoek aan het ge
meentebestuur van 's-Hertogenbosch. Er wordt gesproken 
over industrialisatievraagstukken. 

23-24 In de Harmonie modeshow van Modehuis Scheffer. 

26 In de kantine van de nieuwe ambachtsschool reikt de 
voorzitter, S. van Riet, aan 71 leerlingen, die de driejarige cur
sus met succes hebben doorlopen, het diploma uit. Drie leerlin
gen, Manfred Jürs, Jacob Oprel en Cor van der Sar, ontvangen 
bovendien een ereprijs. 

Ten kantore van notaris H.P. Dolk wordt de stichtingsakte van 
de Stichting Internationale Haringrit gepasseerd. 

H. Groeneweg, constructiewerker, 25 jaar in dienst van Haven
bedrijf Vlaardingen-Oost. 

22 Voor de Vlaardingse gemeenschap van het Humanis
tisch Verbond spreekt de schrijfster Anna Blaman over haar 
roman 'Op leven en dood'. 

Op 83-jarige leeftijd overleden Francina van der End, die ruim 
50 jaar haar krachten wijdde aan de zondagsschool Laat de kin-
derkens tot mij komen. 

23 De negenjarige Coeni Jans is de 50.000̂ "̂ *̂  bezoekster 
van het Kolpabad. Zij krijgt een seizoenabonnement aangebo
den. 

In de Harmonie feestavond van de afdeling Vlaardingen van 
de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC) ter gelegenheid van het 35-
jarig bestaan. 

De oudste boetster van Vlaardingen, de weduwe E. van der 
Lugt-van der Pijl, gaat op 73-jarige leeftijd met pensioen. 

In de Emmaüskerk eerste optreden van het Vlaardings Jeugd 
Kamerorkest onder leiding van H. de Ligt. 

J.H. de Kluyver wint het persoonlijk kampioenschap van de 
Rotterdamse Dambond. 

28 L.W. van Doorn heeft café-restaurant Mes, Schiedam-
seweg 17, overgenomen van J. Mes. 

'Pomona' in het Oranjepark (3 maart). 
(CoU. Stadsarchief). 

Maart 

1 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de afdeling 
Vlaardingen van de Vereniging Volksonderwijs ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan. 

N. Akkerman 40 jaar in dienst van de N.V. Hollandia. 

2 Sigarenmagazijn W. van Selm, Smalle Havenstraat 13, 
opent een tweede zaak aan de Brede Havenstraat 3 (voorheen 
sigarenmagazijn Koetsveld). 

Door honger gedreven heeft een aantal kemphaantjes een tij
delijke verblijfplaats gevonden in de opengehouden bijt in de 
grote vijver van het Oranjepark. 

De firma A. Vermeer Azn., glas- en verfhandel, opent een fili
aal aan de Rozenlaan, hoek Leliestraat. 

3 De gemeente koopt het beeld Pomona van de Amster
damse beeldhouwer W. van Hoorn. 

De gemeenteraad benoemt dr. C.J. Storm tot directeur van de 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, mej. C.W. Eernstman tot 
tweede schoolarts, J. van Keulen tot ambtenaar van de Burger
lijke Stand en J. Schol tot onderwijzer aan de Meidoornschool. 
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Als één van de eerste bedrijven in de metaalindustrie heeft 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost een ondernemingsraad geïn
stalleerd. 

De afdeling Vlaardmgen van de Ned. Ver. van Ex-Politieke ge
vangenen bestaat tien jaar. 

De afdeling Vlaardingen van de Bond van kleinhandelaren in 
aardappelen, groente en fruit Ons Belang viert het 20-jarig be
staan in Excelsior. 

In de Stadsgehoorzaal jubileumuitvoering van gymnastiekver
eniging Hollandia ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 
de damesgymnastiekvereniging. 

8 De Vlaardingse inzending voor de tentoonstelling E-55 
te Rotterdam zal worden verzorgd door C. Nieuwland te Rot
terdam. 

9 In de Stadsgehoorzaal optreden van de koren Jong Le
ven en Het Jongenskoor met de operette 'De Toverring', ter 
gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Jong Leven. 

10 L R. van Kralingen draagt het voorzitterschap van de 
Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond over aan C. de Vries. 

J Borsboom 25 jaar in dienst van Havenbedrijf Vlaardingen-
Oost. Hij is de 1A7^^^ zilveren jubilaris van het nog maar 35 jaar 
bestaande bedrijf 

11 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het stuk 'Anasta-
sia' door toneelgroep Theater, waarmee toneelspeelster Rika 
Hopper haar afscheidstournee maakt. 

In de kantine van de brandweerkazerne uitreiking van het 
diploma 'geoefend man' aan veertien reservisten van de ge
meentepolitie, waarna ze door de commissaris van politie, K. 
van der Ham, worden beëdigd als onbezoldigd veldwachter van 
de gemeente Vlaardingen. 

14 Burgemeester Heusdens neemt zitting in het comité 
van aanbeveling tot het oprichten van een gedenkteken voor 
Willem Beukelszoon, de uitvinder van het haringkaken, in Bier
vliet. Prms Bernhard heeft het voorzitterschap aanvaard. 

De Bond voor badhuizen, openluchtzweminrichtingen en zee-
badbedrijven houdt een congres in de Harmonie. 

17 Mevrouw Th.A. Heusdens-Mansholt opent de bazar 
van de brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaardig. 

M. Verhoetf herdenkt het feit dat hij 50 jaar geleden, op elfja
rige leeftijd, lid werd van Sursum Corda. 

Bij de werf I.S. Figee afscheidsfeest van 'baas Willem' (W.J. 
Geudeke) van de bankwerkerij in verband met emigratie. 

18 Advertentie: 
"Verloren: Woensdag omtrek Plein '40 3 melkmaten, 1 lekbak 
en sleutel. Teg. bel. terug te bezorgen W. Broek, Bankastraat 
15, telef 4615." 

20 Mevrouw C.M. Bracco Gartner-Bleeker herdenkt de dag 
waarop zij 50 jaar geleden haar manufacturenhandel aan de 
Hoogstraat opende. 

21 In Pulchri Studio in Den Haag ontvangt schipper M. 
van der Snoek van de VL 89 Jan en Ineke van rederij G. Kor-
naat's Handelmaatschappij de bedrijfschapsprijs voor de best 
verzorgde haring van 1954. 

22 In het Handelsgebouw openbare aanbesteding van de 
aanleg van toegangswegen voor de spoorwegtunnel bij het sta
tion Vlaardingen-Oost. 

Op 65-jarige leeftijd overleden M. Wapenaar, directeur van de 
firma Lieve & Co, mede-directeur van de olie- en rubberkle
dingfabriek Nowa en oprichter en ere-voorzitter van de 
Zakenstudiekring. 

23 Op boerderij Holy van boer Roodenburg werpt een 
schaap vijf lammeren. 

Advertentie voor MIPA-2 (Nieuwe Vlaardingsche Courant, 25 maart). 
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Een aantal jongeren van 8 tot 14 
jaar wordt naar het politiebureau 
gebracht wegens vernieling van 40 
ruitjes van het gebouw van Visse-
njmaatschappij Vlaardingen aan de 
Koningin Wilhelminahaven 

De grote uitvoering van gymnas
tiekvereniging LVT in de Stadsge
hoorzaal IS, evenals de jeugduit-
voering van 19 maart jl , een suc
ces geworden 

24 In de Stadsgehoorzaal of
ficiële opening van de boekenweek 
door burgemeester Heusdens Het 
programma wordt verzorgd door 
de auteurs Annie M G Schmidt, 
Simon Carmiggelt en chansonniere 
Georgette Hagendoorn 

J C Sprui|t, ambtenaar in algeme
ne dienst ter gemeentesecretane, benoemd lut vuuilulmnys-
ambtenaar 

In Liefde en Vrede viert de Chr Geitenfokvereniging Ons Ge
noegen het derde lustrum 

25 In de Stadsgehoorzaal filmvoorstelling van de Chr 
Filmactie met de film 'Menjntje Gijzens Jeugd 

In de Harmonie feestavond van personeelsvereniging De Jong 
met de revue 'Holderdebolder', waaraan o a meewerken Berry 
Kievits en Geiard Walden 

De banketbakkerij van J Korpershoek aan de Van Hogendorp-
laan ovei genomen dooi J L Kuil, Waalstraat 63 

Opening van de uitleenpost van de Openbare- en Chr Open
bare Leeszaal en Bibliotheek in de Dr A Plesmanschool aan 
de Billitonlaan 

26 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes Passion 
van J S Bach door de koi en van Chr Oratonumveieniging Glo
ria in Excelsis Deo en Toonkunst onder leiding van dirigent Piet 
van den Kerkhof 

Leden van de Zaandamse Gemeenschap zijn te gast bij de leden 
van de Vlaardingse Gemeenschap 

28 In cafe-restaurant Mes zitting van de middenstands
commissie voor sanering, uitbreiding en vestiging winkelbe
drijven 

nel nieuwe Delidhotel aan de Maasboulevard met op de achtergrond het 
wagenveer Vlaardingen-Pernis vv (31 maart) 
(Coll Stadsarchief) 

W Oostveen viert zijn 25-jarig jubileum als directeur van he-
rengymnastiekvereniging Hollandia 

29 In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het blijspel 
'Hooikoorts' van Noel Coward door toneelvereniging Varia 

30 In Liefde en Vrede viert de afdeling Vlaardingen van de 
Ned Chr Vrouwenbond het 25-jarig bestaan 

31 Officiële opening van het Deltahotel door de staatsse
cretaris van Economische Zaken, dr G Veldkamp 

Het eerste in Vlaardingen gevonden kievitsei wordt door vee
houder P Dijkshoorn aangeboden aan ir W A den Bakker, pre
sident-commissaris van de NV Hotelexploitatie Maatschappij 
Vlaardingen 

A J Meijer, calculator en chef tekenkamer, 25 jaar in dienst van 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 

Bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 1956 eervol ont
slag verleend aan notaris H P Dolk 

Tassenhuis Lengkeek opent een filiaal in de Peperstraat 

April 

1 Handelsdrukkerij C Verboom N V herdenkt het feit dat 
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50 ]aar geleden het bedri|f m de Paterstraat werd gevestigd 
Tevens wordt het 50-jarig jubileum van M den Admirant en 
het 40-jarig jubileum van D Kramer gevierd 

Zuster M van der Marel benoemd tot ad|unct-directrice van het 
Flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruissingel 

A Kranenburg, chef afdeling Algemene Zaken van de gemeen
tesecretarie benoemd tot referendaris in algeme
ne dienst LC Moerman, souschef van de afdeling 
stadsuitbreiding, benoemd tot zi|n opvolger 

De zaak in rook- en aanverwante aitikelen van K 
den Draak Groen van Prinstererstraat 188, over
genomen door Joh Bijl 

1-17 In de Visbank expositie van de Haagse 
schilder Chiem van Houweninge en de Voorburgse 
beeldhouwster Marian Gobius 

2 Opening van het nieuwe Flatziekenhuis 
aan de Soendalaan door burgemeester Heusdens 

Op 45-jarige leeftijd overleden A Jonckheer di
recteur van Visschenjmaatschappij Irene 

Jopie de Ruyter ontvangt als 100 000* '̂̂  bezoeker 
van het Kolpabad eenjaarabonnement 

4 Gevestigd te Vlaardingen G L Ellis, inter
nist Spreekuren in het Algemeen Ziekenhuis 

In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel uitvoeiing 
van de Mattheus Passion door het Chr gemengd 
koor Excelsior, het R K gemengd koor St Caeciha 
en het arbeiderszangkoor De Stem des Volks, on
der leiding van dirigent Laurens van Wingerden 

5 In de Harmonie modeshow dooi modehuis 
Van Bever in samenwerking met de firma s Bracco 
(badcostumes). Dijkshoorn (bloemen), Groeneveld 
(meubelen), Kruiniger (schoenen), Roodenburg (kapwerk) Ver
boon (tassen en byoux) en Weerheim (hoeden) 

6 Opening van t Kaashuis Kuiperstraat 45 hoekPepei-
stiaat 

7 De gemeenteraad keurt het voorstel goed om een 
schetsplan te laten maken vooi een gemeentemuseum 

8 Eerste zwaluwen gesignaleeid in Vlaardingen 

De zaak in aardappelen groenten en truit van de Gebr Kor-
pershoek aan de Voorstraat oveigenomen door J Veen 

Op uitnodiging van de Vlaardingse Jeugdgemeenschap brengt 
een groep scholieren van de Ivanhoe Secondary Modern School 
en Community College uit het Engelse Ashby-de-la-Zouch tij
dens de paasvakantie een bezoek aan Vlaardingen 

9 Bazuinblazers uit Hagen (Westfalen) brengen een be
zoek aan Vlaardingen en bieden de CJMV een aantal muziek
instrumenten aan 

In de Harmonie wordt de nieuwe mode geprebenleerd (5 april) 

13 J en F Zuidgeest slagen voor het vakbekwaamheidsdi-
ploma als patioon in het automobiel- en gaiagebediijf 

lJ-15 In de turnzaal aan de Huijgensstraat basketball-toer
nooi geoiganiseerd door de Willem de Zwijgerschool onder 
leiding van L van Zoest 

14 In Excelsioi bazai geoiganiseerd door zeeverkenners-
groep De Geuzen De opbrengst is bestemd vooi de inrichting 
van een clubhuis 

fflod&ékow In ^^ Laar dingen 

Door de d«rlDe>in«r* 
wordt V irratU eeo 

thA eomplèt ««iicebodaB 

8 bekende firma's tonen U het 
allernieuwste op modegebied 
in een rijk gevarieerde show 

op Dinsdag 5 April a.s. 2 en 
8 uur in de zaal „Harmonie" 

DECI.NIIMBIM 

fa van Bever, dumesconteciie Hoogstr 179-181 

fa Bracco, badcostumes modes, Hoogstr 173 

ta Dijkshoorn, bloemen Hoogstraat 67 

ia Groeneveid, meubelen. Hoogstraat 206 

la Krumiger, schoenen. Hoogstraat 175 

la Rcodenburg, kapwerk, Eendrachistraat 2 

fa Verboon, tassen en byoux, Westhavenpl 35 

ia Weerheim, hoeden, Hoogstraat 144 

Gazlen wIJ verledin Jaar vela dames 

meeden teleurstellen, adviseren wij U 

H|dlg ven teegangsbew. te voorxien 

Kaarten bij de deelnemers verkrijgbaar è f 1.75 

oilt>i<BHE>'g>CB'<lMSNa><SKIF'*BinEii<Bifl>i<B ft fMng^^'^^^'g^^ lit ^ K! fl> TB nfr lfr<te4bn^<l><P0 
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15 In het Researchlaboratorium van Unilever N.V. aan de 
Deltaweg onthulling van een door het personeel aangeboden 
mozaïek, vervaardigd door Leen Verhoeven. 

15-23 In de Oude Haven bij de Visbank ligt museumschip 
Klein Artis van W.J.M. Deutz met een expositie van planten en 
dieren. 

16 J. Hoogerwerf 25 jaar firmant van de firma Hoogerwerf 
& Van Leeuwen, haringhandel. 

18 De eerste bewoners betrekken het Flatgebouw voor be
jaarden aan de Burgemeester Pruissingel. 

Eerste paal geslagen voor het winkelcomplex aan de Korte 
Hoogstraat door wethouder T. de Bruijn. 

In de Harmonie verkeersforum, georganiseerd door de afd. 
Vlaardingen van de Vereniging voor Veilig Verkeer. 

Op 64-jarige leeftijd overleden J. Steenhoek, chef machinezet
ter bij Dorsman & Odé en afdelingssecretaris van de Alg. Ned. 
Grafische Bond. 

19 Visconservenfabriek Flamingo van N.V. Handelmij. Van 
der Windt aan de Koningin Wilhelminahaven door brand ver
woest. 

20 In de kantine van de brandweerkazerne afscheid van 
inspecteur van politie J.H. van Geldere in verband met zijn ver
trek naar Katwijk, waar hij in gelijke functie is benoemd. 

21 Dr. W. Steigenga publiceert zijn rapport over de kern
vorming in Vlaardingen, samengesteld in opdracht van het ge
meentebestuur. 

In de Harmonie propaganda-avond van de afdeling Vlaardin
gen van de Ned. Ver. tot steun aan het Koningin Wilhelmina
fonds met toespraken van J.Th. Bernard, internist, en H. van 
Wijk, vertegenwoordiger van het Centraal Bureau van de ver
eniging. 

22 In de Dr. H. Colijnschool forumavond van de A.R.-kies
vereniging 'Nederland en Oranje'. 

23 In de Stadsgehoorzaal operaconcert door de Shell da
mes- en herenkoren, met medewerking van Sophie Both-Haas, 
sopraan. Evert Lutz, bas, en Ad Nijs, tenor. 

In het Handelsgebouw receptie van de Coöperatieve Bakkerij 
en Verbruiksvereniging De Voorloper in verband met het 50-ja-
rig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum krijgen de leden 
een krentenbrood, een zak koekjes en een fles limonade. 
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25 Ter gelegenheid van de tiende herdenking van de Be
vrijding ontvangen de cliënten van de Dienst voor Sociale Za
ken een feestgave: echtparen ƒ 10,-, alleenstaanden ƒ 5,- en 
elk niet verdienend gezinslid ƒ 1,-. 

26 Met het werpen van munten in de wensfontein Fontana 
di Trevi opent burgemeester Heusdens, na een vlucht per heli
kopter van Rotterdam naar Vlaardingen, de middenstandsten
toonstelling MIPA-2 (Middenstand Paraat) op het gemeentelijke 
terrein aan de Hoflaan. 

Burgemeester Heusdens arriveert per helikopter op het Fortunaterrem 
(26 april). 
(Cell Stadsarchief) 

Om de laatste grote inzameling van de Stichting 1940-1945 tot 
een succes te maken, gaan burgemeester Heusdens, alle wet
houders en een aantal raadsleden er met de collectebus op uit. 

27 Bij de firma Dorsman & Odé is een korte beschrijving 
verschenen van het wapen en de vlag van de gemeente Vlaar
dingen met een afbeelding van het wapen. Kosten 25 cent. 

In Muzanda contactavond van Pakhuismeesteren, speciaal voor 
de Vlaardingse personeelsleden, met optredens van 'Pakhuis-
meesterens Notenprikkers' en The Happy Cowboys'. 

28 In verband met het vlootbezoek tijdens de viering van 
de Bevrijdingsfeesten arriveert als eerste in de Koningin Wil
helminahaven Hr.Ms. onderzeebootjager Zeeland. 

In het Volksgebouw spreekt A. Gagestein voor de leden van 
de jongerenorganisatie van de PvdA Nieuwe Koers over onder
wijsproblemen. 



29 Buurtvereniging Beatrix viert de Bevrijding met een 
feest in de Diepenbrockstraat en op het Messchaertplein en 
buurtvereniging Jacob van Dijk met een feest in de Jacob van 
Dijkstraat. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana reikt 
burgemeester Heusdens aan vijf burgers onderscheidingen uit. 
Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau J.L. Jonker, 
directeur van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost en Gerfa gereed-
schappenfabriek en tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
W. Brouwer Azn., voorzitter van de Bond van Chr. Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken. Mevrouw E. van der Lugt-van der 
Pijl, voorheen hoofdboetster bij de Maatschappij Flevo III, en M. 
Verhoef, musicus, ontvangen de eremedaille in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw A.M.J. van Min-
nen-Meijer, gepensioneerd werkster van de gemeentepolitie, 
ontvangt de eremedaille in brons, verbonden aan de orde van 
Oranje-Nassau. Mej. C. Aalders, die als hoofdverpleegkundige 
werkzaam is op Nieuw Guinea, onderscheiden met de ereme
daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Op Koninginnedag en tijdens de Bevrijdingsfeesten rijden er 
MIPA-bussen door de stad om het publiek te laten genieten van 
de feestelijk versierde straten. 

Bevrijdingsfeest in de Jacob van Dijkstraat (29 april). 
(Coil Stadsarchief) 

In de Stadsgehoorzaal opening van de Bevrijdingsweek met 
een concert van de Koninklijke Militaire Kapel. 

30 Koninginnedag wordt gevierd met veel muziek en een 
lampionoptocht. 

Mei 

1 In Liefde en Vrede wordt een gedenkplaat onthuld ter 
nagedachtenis aan acht leden van de CJMV, die door oorlogs
geweld in concentratiekampen of voor een vuurpeloton om het 
leven kwamen. 

1 Meiviering met evenementen in Excelsior, in de Stadsgehoor
zaal en op het Voorplein. 

2 Opgericht de Vlaardingse roeivereniging Delta onder 
voorzitterschap van H.A. Imhoff, arts. 

3 De collecte voor de Stichting 1940-1945 heeft ongeveer 
10.000 gulden opgeleverd. 



De gedecoreerde mevrouw A M J van Minnen-Mei|er temidden van het 
politiepeisoneel (29 april) 
(Coll Stadsarchief) 

Op de Algemene Begiaafplaats aan het Emaus wordt het graf
monument op de graven van zes Vlaardingse verzetsstrijders 
onthuld 

In het Handelsgebouw aanbesteding van de bouw van een poli
tiebureau met garages en turnzaal aan de Delftseveerweg 

De kindeien uit de hoogste drie klassen van de lagere school 
herdenken de gevallenen voor het Bevii|dingsmonument op 
het Veiploegh Chasseplein 

4 Aan de schooljeugd wordt een gedenkboekje uitge-
leikt 

Stille Omgang en Dodenherdenking aan de vooravond van Be
vrijdingsdag 

De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers afdeling Vlaardmgen 
bestaat tien jaar 

HrMs fregat Wolf onder commando van luitenant ter zee l"̂  
klasse E H van Rees arriveert in de Koningin Wilhelminaha-
ven 

5 De zeegod Neptunus opent het seizoen van wateispoit-
vereniging De Bommeer door met een forse zwaai van zijn 
dnetand het lint te verbreken dat over de Vlaardingse Vaart is 
gespannen 

Een grote optocht met fraai versierde wagens van Vlaai dingse 
bedrijven en veienigingen tiekt door de stad 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van Het Nederlands Ballet 

Op 66-jarige leeftijd overleden K A van der Weijden Azn be
drijfsleider van de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereni-
ging De Voorlopei 

Voetbalvereniging Fortuna is toegelaten tot de afdeling betaald 
voetbal van de KNVB 

6 Een detachement mariniers defileert met de Mai iniei s-
kapel van de Koninkli|ke Marine op de Schiedamseweg voor de 
Stadsgehoorzaal voor de chef-staf van het korps en maicheert 
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door de stad. Op het Feestterrein taptoe door de kapel. De be
manningen van de marinevaartuigen in de Koningin Wilhelmi-
nahaven bezoeken een vlootavond in de Stadsgehoorzaal, met 
bal na in de Harmonie. 

7 Ter afsluiting van de Bevrijdingsweek sportwedstrijden 
op het BPM-sportpark De Vijf Sluizen, een herdenkingsavond in 
de Stadsgehoorzaal met optreden van Vlaardings Mannenkoor 
Orpheus en vuurwerk op de Burgemeester Luijerinksingel. 

Ongeveer 16.000 personen hebben de middenstandstentoon
stelling MIPA-2 bezocht (zie 26 april). 

10 W.C. labeling benoemd tot onderwijzer aan de Dr. A. 
Plesmanschool. 

Schipper K. Poot van de VL 172 Clara herdenkt de dag dat hij 
40 jaar geleden voor het eerst als schipper uitvoer. Tijdens de 
jubileumbijeenkomst speldt burgemeester Heusdens de jubila
ris de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, op. 

Onder leiding van hoofdinspecteur van politie J.W.F. Dorleijn 
neemt een groep politiepersoneel deel aan de 25 km-wandel-
marsen, georganiseerd door de politiesportvereniging te Was
senaar. 

De gemeenteraad neemt het Investeringsprogramma 1955-
1959, groot ƒ 95.000.000,- in behandeling, besluit de herten
kamp in het Hof te slopen, nadat deskundigen geconstateerd 
hebben dat het terrein niet geschikt is voor herten, en ƒ 570,-
bij te dragen in de kosten van oprichting van een gedenkteken 
voor Willem Beukelszoon van Biervliet, de uitvinder van het 
haringkaken. 

11-12 In de Stadsgehoorzaal negende tweedaagse jaarverga
dering van de Federatie van Hervormde Vrouwengroepen. 

13 W.M.W. Don, voorzitter van de Vereniging tot verbe
tering van de volkshuisvesting Patrimoniums Woningen, slaat 
de eerste paal voor een blok woningen aan de Burgemeester 
Pruissingel. 

14 In Obadja spreekt H.W. Tilanus, voorzitter van de 
Christelijk Historische Unie, voor de C.H.-jongerengroep over 
'De CHU en haar vragen van deze tijd'. 

Omslag van het gedenkboekje, geschreven door A Gagestein (4 mei) 
(Coll. Stadsarchief). 

Het Geuzengraf op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus (4 mei) 
(Coll. Stadsarchief). 
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En dit is óns cadeau'tje 

mams 

Als moeder het pakje openmaakt 

hoeft ze met net te doen alsóf ze 

het geschenk)e mooi vindt Want 

Setter Set kousen zijn altijd een 

verrassing. 

N Y L O N K O U S E N ^éüüarM ' % 
P A S S E N D en V E R R A S S E N D E L E C A N T 

Alleen verkrjjg'baar in 

Manulacturenmagazijn „de Zwaan" 
P. K. Drossaarisiraat 67 Telefoon 3691 

Zal moeder een paar nylonkousen krijgen' (Advertentie voor Moederdag 
in de Nieuwe Vlaardmgsche Courant 6 mei) 

In de Volksbond receptie van Arbeidersmuziekvereniging Voor
waarts ter gelegenheid van het 50-jai ig bestaan Tijdens de re
ceptie ontvangt voorzitter N van der Wal de zilveren medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

16 In de Harmonie spreekt vliegenier A Viruly voor Kerk 
en Vrede over zijn boek 'De zee en de overkant' 

Door een loonconflict tussen vissers en reders wordt het werk 
in de vissershavens Vlaardmgen, Scheveningen en Katwijk 
neergelegd 

18 Koningin Juliana brengt na de otficiele opening van de 
tentoonstelling E-55 (Nederlands Energie 1955) te Rotterdam 
onder meer een bezoek aan de Vlaardingse stand, waar burge
meester Heusdens enige toelichting geeft 

Viering van het gouden jubileum van Arbeidersmuziekvereni-

ging Voorwaarts met een wedstrijd op het Feesttenein, waar
aan elf gezelschappen deelnemen 

Op een bijeenkomst van de plaatselijke afdeling van de Oecu
menische Jongerenkring spreekt ds J P Mackaaij, Ned Herv 
predikant te Rotterdam, over zijn reis langs de vluchtelingen
kampen in Oost-Europa 

18-5 In de Visbank tentoonstelling met werken van Haagse 
aquarellisten, ingericht door de Commissie voor Beeldende 
Kunsten 

20 Aan de Schopenstraat metselt G M Verhulst jr de eer
ste steen voor de bouw van de nieuwe carrosseriefabriek van 
WC Verhulst 

Wethouder T de Biuijn slaat de eerste paal voor de bouw van 
een complex woningen aan de Van Hogendorplaan door de 
firma Gebrs B & P Both 

21 Vlaggetjesdag Burgemeester Heusdens hijst de be
drijfschapswimpel op de VL 89 Jan en Ineke, schipper G van 
der Snoek, van G Kornaat's Handelmaatschappij Hoewel een 
vrolijk zonnetje schijnt over de gepavoiseerde schepen aan de 
Koningin Wilhelminahaven, werpt het conflict tussen vissers 
en reders een schaduw over de dag De vloot zal als gevolg van 
de staking a s maandag niet uitvaren 

Tot bedrijfsleider van de Stadsgehoorzaal benoemd A G van 
Zuijlen uit Voorburg 

J G Nientied ontvangt de kerkelijke onderscheiding De Orde 
van St Sylvester voor zijn werk voor de Zuid-Hollandse bond 
van het Wit-Gele Kruis gedurende 25 jaar 

BIJ het tafeltenmskampioenschap in het Handelsgebouw wordt 
J Plooij kampioen 

De N V G Kornaat's Handelmaatschappij heeft de firma D & 
J Boot te Alphen a/d Rijn opdracht gegeven tot de bouw van 
een motorlogger, waarmee zowel de haringdrijfnetvisserij als 
de trawlvisserij kan worden uitgeoefend 

23 Door het openen van de kraan van de fontein en het 
ontsteken van de feestverlichting stelt burgemeester Heusdens 
het buitenbad van het Kolpabad in gebruik 

In de hal van het Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsingel geeft 
het pas opgerichte Vlaardingse Politiemannenkoor een uitvoe
ring voor de patiënten 

24 Eerste paal geslagen voor de uitbreiding van Van Ber
kels Patent Constructiemaatschappij aan de Industrieweg 
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25 De vissersstaking is opgeheven Als eerste schip vei-
tiekt de VL 97 Prinses Juliana, schipper A van Roon van de 
NV Doggermadtschappi] 

25-26 In de Chi Huishoud- en Industrieschool aan de Van 
Hogendorplaan tentoonstelling van werkstukken van de leei-
lingen 

26 In Excelsior houdt wethouder T de Bruijn een inleiding 
ovei 'De viouw en haai woning' voor leden van de Ned Ver 
van Huisvrouwen afd Vlaardingen 

Op de afscheidsreceptie van H de Graaf, die bijna 45 jaar in 
dienst is geweest van de firma A Hoogendijk Jzn reikt burge
meester Heusdens de eremedaille in zilver, veibonden aan de 
Orde van Oranie-Nassau, uit 

Het benzinestation van de firma P van der Vlies op de hoek 
Van Beethovensingel/lndustrieweg in gebruik genomen 

27 Namens het Carnegie Heldenfonds reikt buigemeester 
Heusdens onderscheidingen uit aan M de Goede voor het red
den van een driejarig kind uit de Vlaardingse Vaart, aan D 
Maat voor het tot staan brengen van een op hol geslagen paaid 
en aan N Oomen voor het aan wal brengen van een (reeds 
overleden) Engelse soldaat in Hoek van Holland 

29 De VL 71 Maiie, schipper Arie van der Toorn, van re
derij C van Toor Hzn vaart als eerste logger met Hollandse 
Nieuwe Haiing de Koningin Wilhelminahaven binnen Enkele 
uren latei volgt de VL 132 Flevo I van de firma Van Abshovan 

Juni 

1 Feestavond ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van biljartvereniging Excelsior 

G D Bil me legt zi|n huisaitspraktijk neer wegens gezondheids
problemen De piaktijk wordt voortgezet door J G van Andel 

2 Cafe-restaurant Mes aan de Schiedamseweg, sinds kort 
eigendom van de heer Van Doorn bestaat 50 |aar Kelner K 
Koite viert zijn 30-jarig jubileum 

Volgens traditie biedt de Veieniging tot bevordering van do 
Visseii] Handel en Ni|veiheid de raadsleden Hollandse Nieuwe 
Haring aan 

De gemeenteraad gaat in principe akkoord met de verplaatsing 
van kantoor en werkplaatsen van het Gemeentelijk Woningbe-
drijfnaai het Emaus 

BIJ de padvindersboerderij aan de Broekweg opent FJW 
Boogaaid,vooi zittel van de plaatselijke afdeling van de N PV, de 

'Pajupa', het Padvinders Jubileum Park, ingericht door de Marnix 
van St Aldegondegroep van de Ned Padvindeisvereniging ter 
gelegenheid van het tienjaiig bestaan 

In het Volksgebouw spreekt mej M E tor Heege voor de leden 
van de Coöperatieve Viouwenbond ovei het onderwerp Wets
ontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw' Geringe opkomsti 

2-4 Lustrumtoernooi van de sportafdelinqen van de perso
neelsverenigingen Sunlight en Caltex met een gekostumeerde 
voetbalwedstrijd en demonstratie van de damesgymnastiekaf-
deling 

3 Met de operettefilm 'Rose Mane in de Stadsgehoorzaal 
maakt Vlaai dingen voor het eerst kennis met de cinemascope 

Op 63-jaiige leeftijd ovei leden J Veiboon Azn sr, directeur 
van de NV Zeevisseiijmaaischappij en Haiinghandel vh A 
Verboon 

Brigadier J C Way van de gemeentepolitie 25 jaai in politie
dienst 

4 De Febe de evangelisatieboot van het Nederlandse Le
ger des Heils kiest ligplaats in de Oude Haven 

Collecte ten bate van het Ned Rode Kruis Opbrengst 
ƒ1 951,69 

De Electra II, het Maiconi-demonstiatiejacht, uitgeiust met 
een aantal elektronische apparaten vooi gebiuik op kustvaar-
ders en vissersschepen bezoekt Vlaardingen 

6 Komnginneharing, gevangen dooi de VL 200 Nelly, 
schipper B van Dorp, van rederij C van Toor Hzn , aangeboden 
aan koningin Juliana, puns Bernhard en prinses Wilhelmina 
dooi een delegatie van burgemeester, reder, schipper en hoofd-
contioleui WJ van dei Windt 

6-11 Brandweerfeestweek ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaar
dig, met jeugdbrandweerwedstujdon bezichtiging van het 
biandweermateiieel in de biandweei kazerne demonstratie op 
de Maasboulevard, optocht van oud en nieuw biandweermate-
iieel dooi de stad en tot slot een nationaal biandweerconcours 
op het Mendelssohnplein Tijdens een leceptie overhandigt 
burgemeester Heusdens aan het bestuur van DOV een cheque 
voor de aankoop van 99 uitgaansumtormen 

9 De eerste van twee nieuwe loopbruggen met een lengte 
van 117 m en een gewicht van 490 ton, bestemd voor Havenbe
drijf Vlaardingen-Oost, aangekomen in de Vuloaanhaven 
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10 In jeugdhuis De Stee, Hoogstraat 202, tentoonstelling 
van werkstukken, vervaardigd door jongens en meisjes van de 
afdeling Jeugd en Rooms Leven 

Mr W M Fockema Andreae, voorzitter van de Raad van be
heer van de Kon Ned Jaarbeurs spreekt voor de leden van het 
departement Vlaardmgen en Maassluis van de Ned Mij voor 
Nijverheid en Handel over 'Wat u op de E-55 niet ziet' 

10-11 Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de firma 
De Lange maakt het personeel een tweedaags uitstapje naar 
België en Luxemburg 

11 In het Volksgebouw receptie van klaverjasvereniging 
Door Oefening Machtig ter gelegenheid van het tienjarig be
staan 

J F Bolderheij gekozen tot voorzitter van de C H -jongeren
groep 

12 VFC definitief afdelingskampioen in de 3^ klasse KNVB 
door een 3-2 overwinning op voetbalclub Neptunus 

13 Autoverhuunmichting en garagebedrijf Eigenraam, 
Callenburgstraat 61-63a, opent een autorijschool 

Opgericht een plaatselijke afdeling van de Prot Chr Bond van 
Melk- en Zuivelhandelaren 

Het echtpaar H van der Linden-Van der Zwart 55 jaar ge
trouwd 

15 In de Harmonie expositie van elektrische apparaten 
dooi de Technische Unie Amsterdam 

Tijdens een bijeenkomst in het Handelsgebouw ontvangt H 
van Os de eremedaille in zilvei, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, in verband met zijn 40-jang dienstverband bij 
de NV Machinefabriek Giitfijn 

Banketbakker J Boer heropent ter gelegenheid van het 40-ja-
rig bestaan zijn gemoderniseerde winkel aan de Westhaven-
plaats 

De jeugdgemeenteraad vergadert onder voorzitterschap van 
J Schriel Op de publieke tribune zitten enkele leden van de 
'echte' raad 

16 Op 62-jarige leeftijd overleden J F Barendregt, oud-
raadslid De heer Barendregt was raadslid van 1930 tot 1949 

In Excelsior huldiging van me) A Ranshuijsen, hoofd van de 
kleuterschool van Volksonderwijs in het Westmeuwland, ter 
gelegenheid van haar 25-jarig jubileum 

17 Opening herenkapsalon/sigarenkiosk van PJ Kipping 
in het Flatgebouw voor beiaarden aan de Burgemeester Pruis-
singel 

Het dameskoor Vivezza onder leiding van mevrouw K Ver-
hoeff-Torn behaalt op het nationale concours te Schevemngen 
de eerste prijs in de ereafdelmg 

Het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde gemeente op 
de hoek van de Jacob van der Wintstraat/Dijklaan m gebruik 
genomen 

18 Internationale Haringrit met 1 166 deelnemers uit bin
nen- en buitenland 

21 J Bergwerf, oud-expert van de scheepvaartinspectie, 
viert zijn 90^"^ verjaardag 

W Prins, behanger-stoffeerder, 25 jaar in dienst van de firma 
A Groeneveld Azn 

23 D van der Ende, voorzitter van de plaatselijke afdeling 
van de Volksbond tegen Diankmisbruik, benoemd tot lid van 
het hoofdbestuur 

24 Eerste zomeravond-beiaardconcert door de Belgische 
beiaardier Jef Rottiers 

In Excelsior feestavond georganiseerd door leerlingen van 
de openbare Willem de Zwijger-uloschool Het hoofd van de 
school, L M Bouman, spreekt een openingswoord 

25 Heropening van de gemoderniseerde zaak in breima-
chines van mej M van Leeuwen in de Smalle Havenstraat 

In de Stadsgehoorzaal uitvoeiing door de Quartett-Verein 
Glocke uit Hohenlimburg in Duitsland en het Vlaardings Dub-
belmannenkwartet, met medewei king van het tamboers- en 
pijperskorps De Pijpers 

26 GD Birnie, oud-huisarts, op 64-jarige leeftijd overle
den 

Ter gelegenheid van de |aarli|kse Kerkenbouwzondag draagt de 
bisschop van Haarlem, mgr Huybers, 's morgens de Pontificale 
Hoogmis op in de Willebrorduskerk en 's middags celebreert hi| 
het Lof in de noodkerk van de H Geestparochie 

29 Met een receptie in het Ned Hervormd kerkenraads-
kantoor viert ds P van der Vloed zijn zilveren ambtsjubileum 

Het Flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruis-
singel officieel geopend door de minister van Sociale Zaken, 
JG Suurhoff 
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Het Flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruissingel, met op 
de voorgrond het eerder geopende Flatziekenhuis (29 juni) 
(Coll Stadsarchief). 

Hofconcert door muziekvereniging Sursum Corda en zangver
eniging Beatrix. 

Geïnstalleerd de Commissie Zeemanswelvaren, die op verzoek 
van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mr dr Van Rijn, zal 
bestuderen wat er in Vlaardingen kan worden gedaan om op
varenden van vreemde zeeschepen vermaak en ontspanning 
te bieden. 

Officiële opening van de nieuwe machinefabriek van de firma 
Fontijne aan de Industrieweg. 

W. Noordhoek 40 jaar in dienst bij de NV. Verenigde Glasfa-
brieken. 

Het nieuwe hospitaalkerkschip De Hoop legt tijdens een proef-
reis aan in de Vlaardingse haven. 

3 Grote sportmanifestatie van R.K. WIK op haar terrei
nen in park 't Nieuwelant. 

Zeshonderd leerlingen uit de hoogste klassen van de lagere 
scholen slagen voor het verkeersexamen. De Dr. Abraham Kuy-
perschool wint de verkeerswimpel 1955 voor de beste presta
ties. 

30 Ds. H.J. Heida, emeritus-predikant van de Gerefor
meerde kerk, viert zijn 80"'"^ verjaardag. 

Juli 

1 Aardappelen-, groenten- en fruithandel W. Dekker, De 
Ruijterstraat 40, overgenomen door N. van der Have. 

Beiaardconcert door stadsbeiaardier Cor Don. 

2 In de Stadsgehoorzaal feestavond ter gelegenheid van 
het eerste lustrum van de Stichting De Zonnebloem. 

Machinefabriek Fontijne aan de Industrieweg (2 juli) 
(Coll Stadsarchief). 
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5 Op het BPM-sportpark De Vijf Sluizen driekamp tussen 
de gemeentelijke politiekorpsen van Schiedam en Vlaardingen 
en de Rijkspolitie te Water, district Vlaardingen. 

6 Op 80-|arige leeftijd overleden A. van Rijn, oud-wet-
houder en AR-raadslid. 

7 Een halfjaar na de opening van het Kolpabad passeert 
de 250.000^'^ bezoeker, de vierjarige Rita Hoogerwerf de kas
sa. 

Benoemd tot hoofd van de Willem de Zwijger-uloschool C J 
Theunissen, als opvolger van L.M. Bouman, die per 1 februari 
1956 met pensioen zal gaan. 
Benoemd tot hoofd van een nieuw op te richten openbare ulo-
school N. van Vliet, thans onderwijzer aan de Willem de Zwij-
gerschool. 

9 In het zwembad van het BPM-sportpark De Vijf Slui
zen vijfkamp tussen de personeelsverenigingen van Wilton Fij-
enoord, RET, Unilever, Rotterdamse Droogdokmaatschappij en 
Shell De zwemmers van Shell winnen de wisselbeker. 

Bij het hengelconcours, georganiseerd door de Vlaardingse 

Tewaterlatinq van de motortrawllogger VL 27 Burgpimeester Heusdens 
(22 ju l i ) 

(Foto Klaver, coll Stadsarchief) 

Hengelaarsbond, wordt G. de Zwart van De Zwervende Visser 
hengelkampioen van Vlaardingen. 

12 In het Volksgebouw feestavond van de afdeling Vlaar
dingen van de Alg. Bednjfsbond Textiel en Kleding De Een
dracht ter gelegenheid van de inschrijving van het 100^"' lid. 
Tevens huldiging van C. Verburg, J. van der Ster, C. van Roon 
en P. Brouwer in verband met hun respectievelijk 40-, 25-, 25-
en 25-jarig lidmaatschap. 

14 In het Oranjepark openluchtsamenkomst van de Ned. 
Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en het Leger des 
Heils. 

Op feestelijke wijze wordt het 25-jarig dienstverband van M. 
Sprij bij B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie NV. herdacht. 

15 De in Vlaardingen geboren oud-voorzitter van de Partij 
van de Arbeid, J.J. Vorrink, op 64-jarige leeftijd overleden. 

16 Drie groepen van de Vlaardingse padvinders, de Mar-
nix van St. Aldegonde-, de Prins Maurits- en de Willem de 
Zwijgergroep betrekken de padvindersboerderij Huis te Merwe 
aan de Broekweg Bij deze gelegenheid wordt bij besluit van 
het padvindershoofdkwartier aan F.J.W. Boogaard de gouden 
Jacobsstaf verleend. 

De Jonge Pijpers en het pijperskorps Bernhard uit Amersfoort 
geven een concert in het Oranjepark. 

1 
•̂ f̂ ^ r̂ŝ -: 



W M de Vroome, onderwijzer aan de Erasmusschool, neemt 
afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd 

Extra Hofconcert dooi de Vlaardmgse Zangvogeltjes en Viva 
Melodia, onder leidinq van mej Jo Mulder 

17 Door het warme zomerweer bereikt het bezoek aan het 
Kolpabad een dagrecord met 5 695 zwemlustigen 

19 De volksdansgroepen van de federatie CJMV en CJVV 
Liefde en Vrede besluiten het seizoen met een zomeravond-
feest 

20 Eerste officiële wedstrijd van damesvoetbalclub Union 
tegen VVV Rotterdam 

Burgemeester Heusdens slaat de eeiste paal voor het nieuwe 
politiebureau aan de Delftseveerweg en opent de eerste politie
post in de Sneeuwbalstraat 

21 Wethouder H K van Minnen reikt aan 36 lagereschool-
leeilingen de prijzen uit van de kleurwedstrijd 'Spaart plant en 
groen in park en plantsoen' 

22 Op de wei f I S Fiqee doopt mevrouw Heusdens bij de 
tewaterlating de nieuwe trawllogger van Visserijmij De Nieu
we Mercurius met de naam Burgemeester Heusdens, VL 27 

23 De Vlaardmgse luchtvaartclub geeft haar eerste de
monstratie modelvliegen in park 't Nieuwelant 

26 Een elfjarige jongen verdrinkt in het zwembad van het 
BPM-sportpark De Vijf Sluizen 

Het Vacantiebuieau opent zi|n deuien 

27 Tijdens een concertreis door Nederland arriveert het 
Deens Jeugdsymphonieorkest in Vlaai dingen en wordt door 
het gemeentebestuur op het stadhuis ontvangen 's Avonds 
geeft het oikest een concert in de Stadsgehoorzaal 

Het meisjeskoor Jong Leven wint op een zangconcours te 's-
Gravenzdnde een eerste prijs 

29 Adr van Schaick, vooiman-timmerman bij Gemeente
werken, verlaat na 40 ]aar de gemeentelijke dienst wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

Mej E B J Voorbrood, verloskundige, legt na 46 jaar haar werk 
neer 

30 Mevrouw M E van Minnen-de Bruijn opent de vakan
tieweken met het hijsen van een vlag van het stadhuisbordes 

naar de torentrans van de Grote Kerk Na de opening jeugd-
maskerade 

Loco-burgemeester H K van Minnen opent aan de Billitonlaan 
een Oud-Hollandse markt 

30-13 In de Visbank tentoonstelling van door de leden van de 
Vlaardmgse Kunstkring vei vaardigde wei ken 

31 Annie Groenewegen van atletiekvereniging Fortuna 
wint in Den Haag het atletiekkampioenschap van Zuid-Hol
land 

Augustus 

1 In het Oianjepark stelt de voorzitter van het Vacantie-
comite, H K van Minnen, het waterorgel 'Dancing Waters' in 
werking 

Hoogtepunt van de vakantieweken het waterorgei Dancing Waters' 
(1 augustus) 
(Coll Stadsarchief) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
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In samenwerking met de Stichting Bejaar
denzorg organiseert het Vacantiecomite voor 
ruim 300 invahde en bejaarde stadgenoten 
een boottocht naar Hoek van Holland 

2 Ruim 700 kinderen nemen deel aan 
de jeugdwandelmars 

4 Op 58-jarige leeftijd overleden J 
Kamphorst, hoofd van de Ned Hervormde 
Groen van Pnnsterer-uloschool 

Het Engelse militaire harmonieorkest The 
King's Own Hussars geeft een concert op het 
Feestterrein 

5 Rolschaatsdemonstratie op de rol-
schaatsbaan aan de Insulindesingel 

6 Olympische middag in het VFC-sport-
park 

7 Op de nationale atletiekkampioen-
schappen m Rotterdam wint Puck van Duijne-
Brouwer het kampioenschap op de 100 en 200 
m 

8 Een aantal leden van voetbalvereni
ging TUS uit Heessen in Westfalen te gast 
bij voetbalvereniging Fortuna, woidt op het 
stadhuis ontvangen door het gemeentebe
stuur 

9 Voorafgaand aan haar huwelijksplech
tigheid hijst Bea Ouwenbroek, dochter van de 
directeur de vlag op het hoogste punt van het 
nieuwe gebouw van Ouwenbroeks Meubelfa
briek aan de Industrieweg 

OEBRUG 
T U S S E N 

SCHOOLEN 

PRAKTUK 

= SCHIEO M657^"»_Vl AAR0IN6EN 

OPGERICHT JAN 1937 

T E L E F O O N 3 8 7 6 

SEPTEMBER 
NIEUWE 

CURSUSSEN 
Secretaresse 

STENO 
TYPEN 

Nederl. Taal 
Ned. Handelscorresp. 
Engels V. beginners 

Engels, Duits, Frans 
Handelscor. en Conv. 

Boekhouden 
Middenst. opl. 

Dag- en 
avondcursussen 

Advertentie van Het Handelsinstituut (Nieuwe 
Vlaardingsche Courant 26 augustus) 

Het waterorgel in het Oranjepark was een groot 
succes met 44 466 betalende bezoekers 

BIJ het Haagse bloemencorso wordt de wagen 
van N V De Oude Lijnbaan, vervaardigd door 
bloemist J Vogel, bekroond met de eerste 
prijs 

Op het Feestterrein slotfeest van de vakantie
weken met een Tiroler show 

Tijdens een zware onweersbui slaat de blik
sem in een olietank op het BPM-terrein De 
hierna volgende brand zorgt voor een enorme 
rookkolom, die ook in Vlaardingen de aan
dacht trekt 

17 In het Kolpabad wint Goby Heinsius als 
snelste Vlaardingse zwemster definitief de 
Meerman-beker 

19 De dames C en F Spijkers slagen met lof 
op de te Aalsmeer gehouden examens voor het 
Rijksdiploma bloemschikken en -binden Mej 
A Wissink slaagt voor het examen Moderne 
bloemsierkunst 

21 Op de Vlieten zeilwedstrijden tussen de 
damesleden van watersportvereniging De 
Bommeer en DWSV uit Delft 

22 In cafe-restaurant Mes afscheidsavond 
voor de cursisten voor het middenstandsdi
ploma van de Chr Middenstandsvereniging 

Ondanks het regenachtige weer nemen 112 jongeren deel aan 
de dooi de politie georganiseerde opdrachtentocht per fiets 

Op het VFC-sportpark veteianentoernooi, waaraan deelnemen 
Universum de gemeenteraad de pers en de politie De raad 
wordt winnaar 

11 Lampionoptocht onder begeleiding van de muziekkorp
sen Sursum Gorda en Voorwaarts, waaraan ongeveer 1 800 
kinderen deelnemen 

13 Op het Feestterrein voorstelling van Gircus Harleki|n, 
die helaas voortijdig afgebroken moet worden vanwege een on
weersbui 

24 Opheffing van dameshoedenmagazijn 
Maison Hofman aan de Hofsingel 

Burgemeester Heusdens hijst de vlag op het hoogste punt van 
de derde vleugel van het nieuwe stadhuis 

25 De afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecre
tarie verhuisd van Brede Havenstraat 4a naar de tweede stad-
huisvleugel ingang Waalstraat 

26 B van Noort draagt het filiaal van zijn handel in aard
appels, groenten en fruit aan de Binnensingel 153 over aan A 
Voogt 

Huisarts L T de Vries verhuisd van Goudsbloemstraat 32a naar 
Petuniastraat 52a 
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27 Op de seriew/edstnjden korfbal tijdens de Bondsdis-
tnctsdag te Rotterdam behalen de Oranje-Nassau-junioren de 
eerste prijs door alle wedstrijden te winnen 

Laatste Hofconceit door accordeonorkest Concertino 

31 Kapelaan J Koomen, sinds augustus 1948 werkzaam in 
de parochie van St Joannes de Dooper, is door de bisschop van 
Haarlem benoemd tot kapelaan in Amsterdam Als zijn opvol
ger is benoemd kapelaan S C Th de Vette uit Spierdijk (N H ) 

September 

1 De nieuwe Algemene Politieverordening wordt van 
kracht In de Nieuwe Vlaardingsche Courant wordt een aan
tal artikelen, waarvan de meeste beginnen met 'Het is verbo
den ', onder de loep genomen 

De gemeenteraad vergadert voor het laatst in de oude raads
zaal 

De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst door wethouder West-
strate geïnstalleerd in een eigen gebouw, het Irenepaviljoen op 
het ziekenhuiscomplex aan de Hofsingel Bij deze gelegenheid 
neemt dokter Linzel afscheid als gemeentearts en wordt de ge
meentelijke ambulancedienst overgedragen aan de G G D 

Opgericht tafeltennisvereniging Intiem '55 De thuiswedstrij
den zullen worden gespeeld in zaal 't Centrum in de Joubert-
straat 

2 Advertentie 
"Modehuis Scheffer heeft al zijn prijzen verlaagd wegens het 
vervallen van de omzetbelasting Schiedamseweg 57-5 " 

6 In cafe De Gouden Leeuw aan het Emaus houdt oud-
stadgenoot A Moei man, thans tabaksplanter in Rhodesie, een 
lezing over Rhodesie en de veibouw van tabak 

In cafe-restauiant Mes opgericht een Vlaardingse afdeling van 
het Ned Verbond van Middenstandsverenigingen 

8 De zeven|di ige Jan Kortleven i edt een tweejai ig meisje 
uit de Vlaai dingse Vaart 

25 Zweedse studenten die in Nederland studie maken van het 
bejaardenpiobleem, brengen een bezoek aan het flatgebouw 
aan de Burgemeester Pruissingel 

9 Het Aalsmeers bloemencorso is een groot succes ge
worden voor J Vogel en zijn zoon F Vogel De vi|f door hen ver
sierde wagens worden bekroond met een ereprijs, twee eerste 
pii|zen en twee tweede prijzen 

Ds H A Heijer, emeritus predikant van de Ned Hervormde 
kerk te Vlaardingen, op 87-jarige leeftijd te Utrecht overleden 

Voetbalvereniging De Hollandlaan heeft aan damesvoetbalvei-
eniging Union toestemming verleend om de thuiswedstrijden 
op haar terrein te spelen 

Het gemeentebestuur heeft de film ovei Vlaai dingen van de 
cineast Jan Schaper 'Vlaardingen koerst op margen' goedge
keurd Het ligt in de bedoeling ook een Engelse versie te ma
ken. 

10 Het departement Vlaardingen van de Maatschappij tot 
Nut van t Algemeen bestaat 150 jaar 

In de Stadsgehooizaal feestavond van voetbalvereniging De 
Hollandlaan ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan 

12 De Vlaardingse dirigent Ton Stolk behaalt met de ge
mengde zangvereniging Nut en Genoegen uit Rozenburg een 
eerste prijs in de eerste afdeling op het Groot Nationaal Zang-
concours te Oisterwijk 

13 Aan de Van der Duyn van Maasdamlaan slaat meviouw 
H Spnj-Hoogerwert de eerste paal voor een complex van 265 
woningen, dat gebouwd wordt door de firma Gebrs B & P 
Both 

14 Advertentie 
"Te koop aangeboden Onze leesbibliotheek met pim 4 500 de
len, geheel compleet met stellingen enz , tegen nader overeen 
te komen prijs Betaling contant Dagelijks te bezichtigen A 
den Draak, boek- en kantooiboekhandel. Hoogstraat 186, tel 
3760" 

Het echtpaai J Spanjersberg 50jaai getiouwd 

De chocolatenewinkel van mej C Post, Cionjestiaat 3, overge
nomen door H Koiengevel 

15 Burgemeester Heusdens reikt de eiemedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uit aan P Bot in 
velband met zijn 40-jai ig dienstverband bij de firma Joost Pot, 
respectievelijk NV Betz en Van Heijst's Handelmi] 

Op het stadhuis ontvangt schippersknecht Jaap Oosterwijk uit 
Rotterdam namens het Carnegie Heldenfonds een fototoestel 
met inscriptie voor het redden van een zesjarige jongen uit de 
Oude Haven op 21 juni 1954 

D Schaper 25 jaai in dienst als concierge van de middelbare 
handelsavondschool Kennis is Macht 

16 Gevestigd G A Verstege, huidaits, Petuniastiaal 46a 
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16-24 In de Visbank tentoonstelling van de Vereniging van 
aquariumliefhebbers Ons Natuurgenot ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan. 

17-24 Jubileumsportprogramma ter viering van het tienjarig 
bestaan van de Vlaardingse bond voor lichamelijke opvoeding 
(VBLO) 

18 Hengelvereniging De Zwervende Visser wint op het 
hengelconcours in de Vlaardingse Vaart definitief de H. Boo-
mert-beker. 

19 G.J Bos, huisarts, verhuisd van Van Hogendorplaan 
175a naar Lyceumlaan 28. 

21 Slijterij De Wijnoogst opent een filiaal aan de Rozen-
laan. 

Een groep van acht Amerikanen, begeleid door J. Hoogerwerf, 
hoofdbestuurslid van de Algemene Bond van Ambtenaren, be
zoekt de bejaardenflat en het Kolpabad. Zij onderzoeken hoe de 
Amerikaanse hulp aan Europa heeft gewerkt. 

Leendert den Hoedt redt een tweejarig kind uit een vijver in 
het Oranjepark. 

22 Ir A. Backer, voorzitter van het Spaarbankbestuur, 
opent het bijkantoor van de Spaarbank aan de Van Hogendorp
laan. 

24 Hopman J.W.F. Dorleijn opent het nieuwe clubhuis van 
padvindersgroep Prinses Irene aan de 1̂  Van Leyden Gael-
straat. 

Als afsluiting van de VBLO-sportweek maken de leden van de 
plaatselijke gymnastiekverenigingen een mars door de stad en 
treden gezamenlijk op in de Stadsgehoorzaal. 

26 Modemagazijn De Gunst, Hoogstraat 150, bestaat 100 
jaar 

27 In de Stadsgehoorzaal wint J. Vink het judokampioen
schap van Vlaardingen en wordt daarmee de eerste bruine 
banddrager van Vlaardingen 

P. J. Zonruiter te Gouda spreekt voor de leden van de Zakenstu-
diekring over 'Volksgewoonten in vroeger eeuwen'. 

28 In de Stadsgehoorzaal feestavond ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van voetbalvereniging Zwaluwen. 

29 De weduwe P. van Heusden-van Zanten slaat de eerste 
paal voor het nieuwe pand van de firma D. van Heusden, wo
ninginrichting en meubelfabriek, aan de Gedempte Biersloot, 
hoek Korte Hoogstraat. 

Het bijkantoor van de Spaarbank aan de Van Hogendorplaan (22 
september) 
(Coü Stadsarchief). 



Stichting De Zonnebloem neemt een nieuwe clubkamei in ge
bruik aan de Westhavenkade 73 

Een contactgroep luchtverontreiniging ingesteld door de ge
meente 

30 Op een congres van het Ned Instituut voor volkshuis
vesting en stedenbouw in de Harmonie spreekt wethouder T 
de Bruijn over 'De ontwikkeling van Vlaardingen' 

Verschenen Glans en Gloed uit donkeie diepten' door oud-
stadgenoten J J Midderigh en B Midderigh-Bokhorst, een boek 
voor de jeugd over edelstenen 

De oudste inwoonster van Vlaardingen M A Eijck-Frudiger, 
viert haar 97"̂ '̂  verjaardag 

Oktober 

1 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Ballet dei Lage 
Landen voor de leden van het Vlaardings Kunstcentrum 

2 Proeftraining in het buitenbad van het Kolpabad met 
zwemmers en zwemsters die ons land zullen vertegenwoordi
gen op de Olympiade 1956 m Melbourne Het Kolpa-buitenbad 
IS het enige 50 meter bad in Nederland, dat verwarmd kan wor
den 

3 In de Stadsgehoorzaal feestavond tei gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van Brandweerliedenvereniging Door Oe-
tening Vaardig 

4 In het gezin Versluis-Hollaar is een dneling geboren 

Voor de leden van de afdeling Vlaardingen van de Ned Chr 
Geheelonthoudersvereniging spreekt zuster C Aalders over 
haar werk in Nieuw-Guinea 

5 JL Jonker en mr A Hooites Meui sing gekozen tot les-
pectievelijk voorzitter en tweede voorzitter van de Vereniging 
voor Ziekenverpleging 

Opgericht de eeiste Vlaaidingse lolschaatsclub Insulinde 

6 Vooi het departement Vlaardingen en Maassluis van 
de Ned Mij voor Nijverheid en Handel houdt wethouder T de 
Bruijn een lezing over 'Woningnood 1955 - een dieptepunt in 
hoogconjunctuur' 

De bouwcommissie voor het nieuwe ziekenhuis bestaat uit de 
heren J L Jonker, voorzitter, J M Bakker penningmeester, en 
geneesheer-directeur dr J Ris, medisch adviseur 

D van der Windt 25 jaai m dienst bij NV Gereedschappenfa-
briek Gerfa 

7 De American Cleaning Service opent een filiaal m de 
Johan de Wittstiaat 

Mevrouw R ten Kate-de Vries slaat de eeiste paal voor de 
nieuwe beschuitfabriek Het Beschuit|e aan de Van Beethoven-
singel 

8 De Rotterdamse organist Dirk Jansz Zwart geeft een 
concert op het orgel van de Giote Kerk 

T Boutkan wint het kampioenschap HVO-tafeltennissen 

Snackbar Vano geopend aan de Hoogstraat 

Geopend aan de Oosthavenkade 53 de meubelshowroom van 
de firma Smit 

9 In cafe De Griffioen receptie van biljartvereniging t 
Oosten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

10 Wethoudei H K van Minnen opent in de Visbank een 
paddenstoelententoonstelling, georganiseeid door de plaatse
lijke afdelingen van de Kon Ned Natuurhistorische Vereniging 
en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

Opgericht een Humanistische Werkgemeenschap in de plaatse
lijke afdeling van de PvdA 

11 Tijdens graafwerkzaamheden op de plaats van het 
nieuwe stadhuis worden twee waterputten blootgelegd, waar
schijnlijk overblijfselen van de woningen aan de voormalige 
Nauwe Steeg, die liep vanuit de Paterstraat tot op de Markt 

12 In de Stadsgehoorzaal feestavond van buurtvereniging 
Beatrix ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 

13 In het Volksgebouw jubileumavond ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van de afdeling Vlaardingen van de Alg 
Bond Textiel en Kleding De Eendracht 

14 VF Geier, piesident-directeur van Cincinnati-Ohio, 
onthult de door de directie van Cincinnati-Nederland NV ge
schonken gebiandschilderde ramen in het stadhuis 

Opgericht een plaatselijke afdeling van de Alg Ver van Ned 
Reserveofficieren 

De gebrandschilderde lamen in het stadhuis geschonken door 
Cincinnati-Nederland (14 oktober) 
(Coll Stadsarchief) 
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Geopend Hanegraaf's kledingreparatiebedrijf in de Johan de 
Wittstraat. 

Op het solistenconcours in Waddinxveen behaalt fluitist M. 
Verhoeff de eerste prijs in de superieure afdeling. 

De kring van Christian Scientisten Vlaardingen erkend als tak 
van de moederkerk onder de naam Christian Science Society 
Vlaardingen. 

15 In de Stadsgehoorzaal filmprogramma voor kinderen, 
georganiseerd door de plaatselijke NVV-bestuurdersbond ter 
gelegenheid van het Gouden Jaar van het NVV 

Bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt C. J.L. van der Walle, 
magazijnchef, afscheid in verband met pensionering. 

17 De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt aan J.J. Sierat in verband met zijn 
40-jarig dienstverband bij distilleerderij H. van Toor Jzn. 

Bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost wordt de nieuwe laadbrug 
door mevrouw M. gravin Batthyany-Thijssen in gebruik ge
steld. 

18 Ter gelegenheid van het bezoek van de gemeenteraad 
van 's-Hertogenbosch aan Vlaardingen wordt in de Stadsge
hoorzaal de première gegeven van de film 'Vlaardingen koerst 
op morgen' van Jan Schaper. 

19 J. van der Plas geïnstalleerd als hoofd Bescherming Be
volking Vlaardingen. 

21 Opening van de vergrote winkel van de firma Gebrs. 
Van der Caaij aan de Kortedijk. In de etalage is het Vlaardingse 
stadhuis in suiker te bewonderen. 

22 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Vlaardingse 
amateurgezelschap De Etona's ter gelegenheid van het tienja
rig bestaan. 

Het nieuwe dok van de werf I.S. Figee arriveert op zijn ligplaats 
in de Koningin Wilhelminahaven. 

25 Bij de viering van het eerste lustrum van personeels
vereniging HoUandia eerste optreden van de nieuwe Vlaar
dingse acrobatengroep De Vier Wega's. 

27 Opening van de verbouwde winkel van de firma Hakbijl 
aan de Brede Havenstraat door wethouder T. de Bruijn 

Het Rijk koopt het Gereformeerde kerkgebouw aan de Land-
straat voor uitbreiding van het Post- en Telegraafkantoor. 

28 Eerste paal geslagen voor de Van Heutszflat aan de Ri-
ouwlaan, hoek Floreslaan. 

D.J. van der Weijden, hoofd Plantsoenendienst, begeleidt de 
dertien herten van de Vlaardingse hertenkamp naar Nijme
gen. 

29 Het plaatselijke comité Vluchtelingenhulp houdt een 
collecte onder het motto 'De vluchteling wacht op uw sleutel'. 

31 Gevestigd G. Bordewijk, huisarts, Floreslaan 148. 

November 

1 K. van der Krans, kuiper in dienst van de firma J.C. 
van Dorp & Zonen, onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in verband met zijn 
50-jarig dienstverband. 

99 



Burgemeester Heusdens installeert de door de gemeenteraad 
ingestelde huurcommissie 

9 H J Stahlie benoemd tot adjunct-directeur van Ge
meentewerken 

K C van Waalwijk benoemd tot architect bi| Gemeentewerken 

De zaak van de firma WC Verhuist, iijwielhandel, wagen- en 
carrosseriebouw, verplaatst van Westnieuwland 1 naar Van 
Schravendijkplein 16/Schepenstraat 

G Don 40 jaar m dienst bij Lever's Zeep Mij 

2 Ir W E A van Oosterom benoemd tot directeur Ge
meentewerken, stadsuitbreiding en gemeentelijke reinigings-
en ontsmettingsdienst 

3 B & W bieden de gemeenteraad een sluitende begio-
ting voor 1956 aan 

De gemeenteraad besluit tot de stichting van een gemeente
lyceum 

5 Reunie van de Federatie van zangverenigingen van Ne
derlandse bedrijven in de sporthal van het BPM-sportpark De 
Vijf Sluizen 

Vanwege dichte mist gaan de meeste schepen op de Nieuwe 
Maas voor anker 

In de Stadsgehoorzaal jubileumconcert door het Bevnjdings-
koor onder leiding van Jan de Peinder ter gelegenheid van het 
tienjaiig bestaan 

N Verkade onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranie-Nassau, in verband met zijn 
40-|arig dienstverband bij de NV Hollandia 

In de Stadsgehoorzaal optreden van voordrachtskunstenares 
Charlotte Kohier 

In de Oosterkerk herdenkt ds H Zandbergen, gereformeerd 
predikant, zijn 25-jarig ambtsjubileum 

10 De afdeling Vlaardingen van de Alg Ned Invaliden 
Bond viert haar tienjarig bestaan 

In het kader van de Blauwe Maand spreekt mej Adii Pomper 
op de propaganda-avond van de Ned Ver tot afschaffing van 
alcoholische dranken over 'Verantwoordelijkheid' 

11 Leden van de Provinciale Drentse Schoonheidscom
missie brengen een bezoek aan Vlaardingen 

In de Stadsgehoorzaal Hervormde gemeenteavond met forum 
onder leiding van ds P van der Vloed en lekenspel door een 
Leidse studentengroep 

12 Autorijschool Succes, directeur M A van Leeuwen jr, 
opent een theorielokaal aan de Oosterstraat 

In de Harmonie contactavond voor gerepatrieerden 

6 Het echtpaar C Dijkshoorn-Van Dorp 60 jaar ge
trouwd 

Het gemeentebestuur besluit het Handelsgebouw wegens ver
zakking te ontruimen 

7 C de Bruin, oud-directeur van de Chr H B S , op 66-
lange leeftijd te Hilversum overleden 

8 In de Stadsgehoorzaal concert door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest voor de leden van het Vlaardings 
Kunstcentrum 

Voor de leden van de plaatselijke vereniging van de Neder
landse Reis Vereniging spieekt journalist G Monnink over 'Met 
fiets en tent naar d'Orient' 

De laatste Vlaardingse trekhond Bobby van groentenhandelaar 
J van Swieten aan de Callenburgstraat is met groot verlof Zijn 
trekhondenvergunning is ingetrokken 

Op de te 's-Gravenzande gehouden schietwedstrijden winnen 
drie korpsen van schietvereniging Wilhelmina een eerste prijs 
en Chr van Roon legt als hoogste korpsschutter beslag op de 
beker 

Burgemeebter Heusdens reikt de eremedaille in zilver uit aan mej R N J 
de Zeeuw (14 november) 
(Coll Stadsarchief) 
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13 Mej. H. Hopman, presidente van de CJVV, reikt aan 
mej. Jannie van 't Hof het insigne van verdienste uit wegens 
langdurige en trouwe dienst in de CJVV Liefde en Vrede. 

14 De eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt aan mej. R.N.J. de Zeeuw, gepensi
oneerd apothekersassistente bij apotheek Backer aan de Hoog
straat, na een 37-jarig dienstverband. 

15 Wethouder H.K. van Minnen opent de declamatiecursus 
van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap, die wordt gegeven 
door mevrouw Lili van Haghe. 

Toneelgezelschap Varia voert in de Stadsgehoorzaal het blijspel 
"Blijf zitten waar je zit' op. 

16 Het nieuwe wegencomplex met tunnel bij station Vlaar-
dingen-Oost nadert zijn voltooiing, zodat de lange wachttijden 
tot het verleden zullen behoren. De verkeersintensiteit is in een 
jaar tijd met 30% toegenomen. De verkeerspolitie concludeert 
dat uit de lengte van de files voor de gesloten spoorbomen bij 
Vlaardingen-Oost. Op spitsdagen staan er files tot de brug in 
de Westlandseweg. 

17 H. van Teijlingen 25 jaar in dienst bij Banketfabriek Jan 
Smelik. 

Het gemeentebestuur besluit de nieuwe toegangsweg bij sta
tion Vlaardingen-Oost Mr. L.A. Kesperweg te noemen. 

18 Bij het Deltahotel lost burgemeester Heusdens het 
startschot voor de deelnemers aan de IS"̂ "̂ " herfsttocht, georga
niseerd door de Kon Ned. Automobiel Club. 

Het schoenreparatiebedrijf van G. Struijs, Landstraat 118, be
staat 25 jaar. 

N. van der Wal benoemd tot ere-voorzitter en J Verburg ge
kozen tot voorzitter van de arbeidersmuziekvereniging Voor
waarts. 

19 Buurtvereniging De Ruijter viert het tienjarig bestaan. 

Burgemeester Heusdens geïnstalleerd als voorzitter van het 
gewest Zuid-Holland van de Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond. 

22 In Muzanda geeft de Ocrietfabriek te Baarn een demon
stratie met een lavet-wasmachine voor gemeentelijke autoritei
ten, raadsleden en vrouwenorganisaties. 

Expositie van werkstukken van de werknemers van de weefka
mer en werkinrichting van de Herman Frantsenstichting. 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Vlaardings Symphonie 

De nieuwe watertoren aan de Van Linden van den Heuvellweg (24 
november). 
(Coll. Stadsarchiet). 

Orkest, met medewerking van pianist Theo van der Pas, ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan. 

23 Na aankomst op de Maasboulevard maakt Sint Nicolaas 
een rijtoer door de stad. 

Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond spreekt ds. G. van Duinen uit 
Wassenaar over het onderwerp 'Mens durf te leven'. 

24 In de Harmonie eerste contactavond van de plaatselijke 
afdeling van de Alg. Ned. Ver. van Nederlandse Reserve-offi
cieren. 

Het nieuwe dienstgebouw van het Gemeentelijk Energie- en 
Waterleidingbedrijf aan de Hoflaan en de nieuwe watertoren 
in bedrijf gesteld door A.C.A. Deerenberg, lid Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland. 

25 Op de in Excelsior gehouden Zonneglorenavond spreekt 
de directrice van het sanatorium te Soestduinen, zr. Kley, over 
het ontstaan en het werk van Zonnegloren. Het zusterkoor 
zingt enkele liederen. 
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Wethouder T de Bruijn opent het tweede winkelcomplex aan 
de Fransenstraat Hier zijn gevestigd Firma Ehngs, radio, tv, 
huish apparaten. Van Dam, naaimachinehandel, Nic Hartog, 
slaapkamerinrichting, Hoogenberg, brandstoffenhandel, H 
Kruis, kantoormachinehandel, en Pdlthe, chem reinigen 

J Dorsman, directeur van Dorsman & Ode's boekhandel en 
drukkerij NV, viert zijn 70"'''̂  verjaardag 

25 en 30 In de Stadsgehoorzaal contactavond voor het gemeen
tepersoneel ovei de ontwikkeling van Vlaardingen sprekers de 
wethouders T de Brui|n en M H L Weststrate 

26 Madern's graveerindustrie-stempelfabriek opent een 
nieuwe showroom aan de Callenburgstraat 12 

Tijdens het afzwemfeest in het Kolpabad reikt Sint Nicolaas het 
1 OOQs'e diploma uit 

M Kalkman en J Vis 25 jaar in dienst bij NV De Hollandse 
Pelmolen 

Tijdens een feestavond van Drukkerij Van Dooren NV worden 
zeven zilveren jubilarissen gehuldigd 

De Jonge Pijpers maken in hun nieuwe uniformen een mars 
door de stad 

De zangverenigingen Zanglust en Crescendo winnen op een 
concours in Rotterdam een eerste prijs 

27 De bijzondere visserijdienst in de Grote Kerk, voorgan
ger ds W Glashouwer, wordt uitgezonden door het IKOR 

29 Voor de leden van de plaatselijke afdeling van de Alg 
Bond van Ambtenaren spreekt bondsbestuurder A van Aalst 
ovei "Het vraagstuk oudeidomsvooiziening en de positie van 
het overheidspersoneel 

Met enkele forse hamertikken legt mevrouw M C van Meuis-
Vink de eerste steen voor de nieuwe barak van de Vlaardingse 
vereniging voor gezondheidszorg Het Groene Kruis aan de 
Goudsesingel 

30 N van dei Hoek geinstalleeid als hoofd van de Groen 
van Prinsterer-uloschool 

December 

1 Geopend Behangselmagazijn Ponje, Hoogstraat 46 

R Husen, titter, 25 jaar in dienst bij het Gemeentelijke Ener
gie- en Waterleidingbedi ijf 

A Kievit benoemd tot hoofd van de Prins Hendrikschool, B A 
de Vree tot hoofd van de Juliana van Stolbergschool en mej J 
Sebes tot onderwijzeres aan de Hugo de Giootschool 

5 Vui|k 25 jaar directeur van de werkiniichting en weefkamer 
van de Herman Frantsenstichting 

2 De Vlaardingse stoomlogger VL 200 Nelly, schipper 
B van Dorp, van rederij C van Toor Hzn in dichte mist te 
Audresselles bi| Boulogne op de rotsen gelopen 

3 In Mu/anda Sint Nicolaasbal 

4 G van der Schee 65 jaar in dienst van reden] C van 
Toor Hzn 

6 In het Kolpabad afzwemfeest van de Zeerobben, onder
afdeling van B Sprij s personeelsvereniging Ons Allei Doel 

7 J van Toor Hzn opent de nieuwe kantine van Van 
Toor s Oliegoedfabnek aan de Parallelweg 

8 G H Hindriks, kandidaat-notaris ie Den Haag be
noemd tot opvolger van notaris H P Dolk 

9 De gemeenteraden van Vlaardingen, Maassluis en 
Maasland besluiten tot het opstellen van een gezamenlijk 
structuurplan 

10 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Haags Volksto
neel met 'De Witte Non' 

In de Vlaardingse muziekschool clavecimbeluitvoering door 
Lida Claus 

11 F Stam, organist en kooi diligent, op 39-jarige leeftijd 
overleden 

12 W Noordhoek procuratiehouder bi| de NV Ver Glas-
fabi leken te Schiedam onderscheiden met de eremedaille in 
goud, verbonden aan de Orde van Oianje-Nassau 

M Moei kei ken heft zijn herenkledingmagazijn. Hoogstraat 
115, op 

14 Tot ongenoegen van de melkslijteis wordt de Vlaar
dingse Melkcentrale geliquideerd en worden de belangen over
genomen door vijf grote bedrijven 

De VL 200 Nelly, die op 2 december jl bij Audresselles op de 
rotsen liep is vlotgetrokken en naai Boulogne gesleept 

De firma C Jamin opent een filiaal aan de Van Hogendorp-
laan 
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16 De plaatselijke afdeling van het Ned. Rode Kruis houdt 
in Excelsior een verkoopdag van door Vlaardingse patiënten 
gemaakte werkstukken. 

17 Woninginrichting J. Paalvast geopend aan de Een-
drachtstraat 9. 

Het gouden Jan van Hoof-kruis uitgereikt aan padvinder Leen-
dert den Hoedt voor het redden van een tweejarig kind uit een 
vijver in het Oranjepark op 21 september jl. 

Op de vergadering van de C.H.-jongeren in Obadja spreekt 
dr.ir. G. Kluitenberg over 'Het socialisme'. 

Geopend aan de Van Hogendorplaan garagebedrijf Plantinga. 

19 In de Visbank opent C.H. Buschmann de kersttentoon
stelling met werken van Isaac Israels, georganiseerd door de 
Commissie voor Beeldende Kunsten. 

Ir. D,A. Bodegom en architect L. Poldervaart 25 jaar in dienst 
van de N.V. Hollandia. 

19-20 Kerstwijdingsdienst onder leiding van ds. P. van der 
Vloed in het Flatgebouw voor bejaarden. 

20 In de Grote Kerk uitvoering door de koren Gloria in Ex-
celsis Deo en Toonkunst, onder leiding van Piet van den Kerk-
hoff. 

De gemeenteraad besluit tot aankoop en demping van de 
Spoorhaven en het ophogen van de Parallelweg. 

21 Chr. Harmonievereniging Sursum Corda geeft in sa
menwerking met het dameskoor Vivezza en het Vlaardings 
Jongenskoor een gratis concert in de Grote Kerk. 

Ten kantore van notaris H.P Dolk wordt de stichtingsakte ver
leden van de Stichting Vrienden van de Visbank. 

De Nieuwe Matex N.V. neemt een nieuw kantoorgebouw en een 
tweede zeesteiger in gebruik. 

Geopend Bondsautorijschool Zeedijk, 1"̂  Van Leyden Gaelstraat 
46. Openingsaanbieding: 10 lesuren a 60 minuten ƒ 50,-. 

In Excelsior kerstwijdingsavond van de afdeling Vlaardingen 
van de Ned. Chr. Geheelonthoudersvereniging. Vlaardingse 
heilsoldaten voeren het kersttoneelstuk 'In donkere dagen' op. 

Notaris H.P. Dolk (30 december, zie ook 31 maart). 
(Coll. Stadsarchief). 

22 De Ned. Hervormde Immanuelkerk aan de Rotterdam-
seweg in gebruik genomen. 

23 Advertentie: 
"Weeshuis der Hervormden alhier vraagt per 2 januari een 
hulpkookster z.m. intern. Gunstige werktijden, goed loon. Soil, 
aan de directeur. Weeshuisplein 18." 

In Muzanda voert de toneelgroep van personeelsvereniging A. 
de Jong het toneelstuk 'De kribbenbijter' op. 

In de trouwzaal van het stadhuis afscheid van H.N. Everaers, 
sinds 1931 hoofd van de Prins Hendrikschool. 

Advertentie: 
"Kerstbal op 1̂ '̂ '' Kerstdag in gebouw Muzanda te Vlaardingen. 
Versterkt orkest. Aanvang 8 uur n.m." 

25 In de Stadsgehoorzaal 's morgens van 6-8 uur kerstwij
ding van het Leger des Heils met de opvoering van het toneel
stuk 'De gebondene'. 

Mej. E. van Embden 40 jaar werkzaam aan de zondagsschool 
Laat de kinderkens tot mij komen. 

29 Bij rederij C. van Toor Hzn. afscheidsreceptie van 
hoofdboetster mej. P Bot in verband met haar pensionering. 

30 Afscheidsreceptie notaris H.P. Dolk. 

In de Harmonie, in aanwezigheid van het gehele Vlaardingse 
brandweerkorps, afscheid van T Maat, ondercommandant van 
de Vrijwillige Brandweer. Hij wordt onderscheiden met de ere
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
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