




Januari 

1 Aantal inwoners 59.788. 

Notaris G.H. Hindnks benoemd tot opvolger van notaris H.P. 
Dolk. 

Ter bestrijding van de kosten van de televisieuitzendingen zijn 
de houders van televisietoestellen vanaf heden ƒ 30,- kijkgeld 
per jaar verschuldigd. 

H. van der Lee benoemd tot bedrijfsleider van de Coöperatieve 
bakkerij en verbruiksvereniging De Voorloper. 

N.J. van Heijst, juwelier, horloger, opticien. Hoogstraat 90, 
viert het 100-jarig bestaan. 

3 In de ledenvergadering van de Zakenstudiekring 
wordt W. Noordegraaf, die vanaf de oprichting zitting had in 
het bestuur, benoemd tot erevoorzitter. 

Namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen reikt 
dokter E.J. Linzel de zilveren medaille met oorkonde en de 
daarbij gebruikelijke gratificatie uit aan L.C. van Ingen, ver-
bandmeester bij H.V.O., voor het toepassen van kunstmatige 
ademhaling bij B. Klein, die op 29 september 1955 uit de Vul-
caanhaven werd gered. 

Ter voorbereiding van het dempen van de Spoorhaven wordt 
de Spoorhavenbrug met een drijvende bok van haar plaats ge
licht. 

In de Stadsgehoorzaal nieuwjaarsfestival voor leden van het 
Vlaardings Kunst Centrum. 

5 P.A. van der Kooij aangesteld als officiële vertegen
woordiger van General Motors voor de automerken Opel en 
Pontiac. In het garagebedrijf aan het Burgemeester de Bordes
plein is een tentoonstelling ingericht. 

6 In het gezin Haddeman-Den Outer is een drieling ge
boren. 

In de Stadsgehoorzaal optreden van het Reizend Volkstheater 
van het Nationaal Toneel van België met 'Driekoningenavond' 
van William Shakespeare. 

7 Geopend aan de Van Beethovensingel het nieuwe be
drijfspand van Bram Voogd's toonzaal en reparatiebedrijf van 
houtverwerkingsmachines. 

A. van der Krans ontvangt de eremedaille in brons, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van zijn 50-
jarig dienstverband bij de firma W. Kwakkelstein N.V. 

In de Stadsgehoorzaal jazzfestival door de Dutch Swing Col
lege Band, The Diamonds en de Down Town Jazzband. 

10 In de zaal van de C.J.M.V. aan de Hofjesstraat houdt 
het Vlaardings Volkstoneel een auditie voor de rol van Ciske 
in het toneelstuk Ciske de Rat. 

13 Burgemeester J. Heusdens en wethouder G. Walstra 
ontvangen enkele ontheemde echtparen uit Kroatië, Rusland, 
Italië en Hongarije, die in Vlaardingen gehuisvest zullen wor
den. 

In de Visbank opening van de tentoonstelling 'U, en de verf', 
georganiseerd door P. de Goede's schildersbedrijf ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan. 

De Spoorhavenbrug wordt van haar plaats gehcht (3 januari). 
(Collectie Stadsarchief) 

14 In de Harmonie optreden van telepaat en hypnotiseur 
Ariës. 

In de Sociëteitszaal van de Harmonie receptie van de R.K. 
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Vlaardingen, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

Wethouder M.H.L. Weststrate spreekt voor de leden van de 
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Feestelijke opening van de tunnel bij station Vlaardingen-Oost 
(18 januari) 
(Collectie Stadsarchief) 

Mr L A Kesper bij het naambord van de naar hem genoemde weg 
(18 januari) 
(Foto via Het Rotterdams Parool, collectie Stadsarchief) 
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A.R.-jongerenkring over het onderwerp "Stadsuitbreiding en 
alles wat daarmee samenhangt'. 

Oud-notaris H.P. Dolk slaat de eerste paal voor een complex 
luxe woningen aan het Verploegh Chasséplein. 

16 De biljartvereniging van scheepswerf A. de Jong N.V. 
wint de Zeemanswisselbeker. 

In het Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsingel wordt een bac
teriologisch laboratorium in gebruik genomen. 

18 Officiële opening van de tunnel bij station Vlaardin
gen-Oost door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Hol
land, mr. J. Klaassesz. Mr. L.A. Kesper, de oud-Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland, onthult het naambord van 
de naar hem genoemde weg. 

Burgemeester Heusdens opent het nieuwe Shell-smeerstation 
van de N.V. EVAG aan de Van Hogendorplaan, tegenover de 
tunnelingang. 

19 Het echtpaar Van Dooren slaat de eerste paal voor het 
nieuwe bedrijfspand van Drukkerij Van Dooren N.V. aan de 
Oosterstraat. 

20 In de Harmonie spreekt auteur Willem van lependaal 
voor de leden van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale over 
"Volkshumor'. 

Aan de Van Maanenstraat slaat het toekomstige hoofd, H.A. 
Schoonfeld, de eerste paal voor de gereformeerde lagere Prof. 
dr. V.H. Rutgersschool. 

Een aantal ambtenaren van de Provinciale Directie voor We
deropbouw en Volkshuisvesting onder leiding van ir. G.F.E. 
Kiers wordt op het stadhuis ontvangen door wethouder T. de 
Bruijn, die aan de hand van maquettes en afbeeldingen een 
beeld schetst van de Vlaardingse uitbreidingsplannen. 

23 J. Benne benoemd tot erelid van de plaatselijke afde
ling van de Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O. 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Residentieorkest on
der leiding van Willem van Otterloo. 

24 De Rijkspolitie te Water neemt het nieuwe Rijkspoli-
tievaartuig RP 31 in gebruik. 

25 Door het wegen van de zes maanden oude Nicky Beze-
mer opent burgemeester Heusdens het nieuwe consultatiebu
reau van de Vlaardingse vereniging voor gezondheidszorg Het 
Groene Kruis-Het Oranje/Groene Kruis aan de Goudsesingel. 



In de Stadsgehoorzaal optreden van het kindercircus Frank 
Andor. 

27 H.H. Jacobse, vice-voorzitter van de Jongeren Orga
nisatie voor Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.) houdt voor de 
jeugdgemeenteraad een inleiding over bezitsvorming en be-
zitsspreiding. 

Het gemeentebestuur organiseert een bijeenkomst in de 
Stadsgehoorzaal voor de onderwijzers en onderwijzeressen 
van de Vlaardingse scholen. Gemeentearchivaris C. Postma 
houdt een lezing over de Vlaardingse geschiedenis. 

28 De leerlingen van de Willem de Zwijger-uloschool bie
den het hoofd van de school, L.M. Bouman, die met pensioen 
gaat, een feestavond in Muzanda aan. 

De 60 000ste inwoner van Vlaardingen, Bertha Broekman, met haar 
trotse ouders (28 januari) 
(Foto Delta-Film Vlaardingen, collectie Stadsarchief) 

De 60.000ste inwoonster van Vlaardingen, Bertha Broekman, 
wordt met klokgelui en vlaggen ontvangen. 

30 In de Harmonie officiële afscheidsavond van L.M. Bou
man, hoofd van de Willem de Zwijger-uloschool. 

Namens het Carnegie Heldenfonds ontvangt de veertienjarige 
Adri Kortleven uit handen van burgemeester Heusdens een 
polshorloge met inscriptie voor het tot staan brengen van een 
op hol geslagen paard in juli 1955. 

In Concordia spreekt burgemeester P.J. Bliek van Spijkenisse 
en Hekelingen voor de leden van de Zakenstudiekring over 
het Botlekplan. 

31 Afscheid en huldiging van G. van Houwelingen, se
cretaris-penningmeester van de afdeling Vlaardingen van de 
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Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf. 

Februari 

1 Het nieuwe hoofd van de Willem de Zwijger-uloschool, 
C.J, Theunissen, wordt welkom geheten door wethouder H.K. 
van Minnen. 

2 In de Stadsgehoorzaal opvoering door De Haagsche 
Comedie van het toneelstuk "Het proces om Jezus'. 

De St. Barbaraschool aan de Seringenstraat ingewijd door 
pastoor L. Sluis. 

Dr. F.J. Huisman, directeur van de rijks-HBS en de MMS te 
Breda, benoemd tot rector van het Gemeentelyceum. 

4 In de Harmonie receptie van arbeiderszangkoor De 
Stem des Volks ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

De St Barbaraschool aan de Seringenstraat (2 februari) 
(Fotobureau Cock Tholens, collectie Stadsarchief) 

Alle 326 deelnemers aan de 40 km lange Westlandschaats
tocht hebben de tocht volbracht. 

7 Officiële proefvaart van de motortrawler VL 27 Burge
meester Heusdens, gebouwd op de scheepswerf I.S. Figee in 
opdracht van rederij De Nieuwe Mercurius. 

Debuut van het zangkoortje van de afdeling Vlaardingen van 
de Ned. Ver. van Huisvrouwen in het Flatgebouw voor bejaar
den aan de Burgemeester Pruissingel. 

8 Vanwege het strenge winterweer ontvangen de cliën
ten van de gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken een ko-
lentoeslag van ƒ 10,-. 

9 In Excelsior viering van het tienjarig bestaan van 
buurtvereniging De Geus (omgeving Bleekstraat). 

In de Stadsgehoorzaal concert door arbeiderszangvereniging 
De Stem des Volks ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

11 In Muzanda optreden van het accordeonorkest Con
certino onder leiding van Dick Borst. 
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12 In verband met de aanhoudende strenge vorst organi
seert de Rijkspolitie te Water een vogelvoederactie 

De achttienjarige Naaldwijkse tuinder Martinus Olsthoorn 
wint de Vethaakwisselbeker Hij is de eerste bezoeker van 
cafe Ph Vethaak, die dit seizoen de schaatstocht vanuit het 
Westland heeft volbracht 

14 Valentijnsdag Van de Nederlandse Bloemisterij ont
vangen G Baauw, voor het redden van een kind uit de Vlaar-
dingse Vaart, en M van der Borden, voor het dagelijks bege
leiden van een blinde collega, een bloemenhulde 

Op de vijvers van park 't Nieuwelant organiseert de politie-
sportvereniging een schaatswedstrijd voor het politieperso
neel 

15 Oud-stadgenoot A D Erkelens, arts voor hart- en 
vaatziekten, promoveert aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot 
doctor in de geneeskunde 

Advertentie 
"Mededeling voor de schaatsliefhebbers De BAANVEGER die 
U sinds zondagavond op de Vaart aantreft, werkt niet te eigen 
bate, maar voor de DIERENBESCHERMING Hij is herkenbaar 
aan een band om de arm Geef daarom met gulle hand, het is 
voor een zeer goed doel Hartelijk dank' F Hoefnagel " 

De firma A Vermeer Azn, glas- en verfhandel, opent een 
tweede filiaal aan de Tollensstraat 2 

Op een ijsvlakte bij de Maasboulevard gekostumeerd ijsfeest 
voor het personeel van het Deltahotel 

In de Harmonie modeshow van modehuis Scheffer, met mede
werking van Maison Tiny, hoeden, dameskapper Pinck, kap-
werk, Nic Hartog, woninginrichting, en L van Dijk, muzikale 
omlijsting 

16 P J Huisman, schilder 1" klasse, 25 jaar in dienst van 
de Dienst Gemeentewerken 

In de Harmonie pianorecital door Jan de Peinder Door het 
uitvallen van de verlichting wordt de pianist bij de laatste 
nummers met een zaklantaarn bijgelicht 

In de Oosterkerk herdenkingsbijeenkomst van de Vereniging 
voor gereformeerd schoolonderwijs ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan 

Wethouder H K van Minnen organiseert een geldinzameling 
onder de schooljeugd voor de aankoop van voer voor honge
rende vogels, opbrengst ƒ 1 680,-

17 Het taxibedrijf van C Lensveld aan de Emmastraat 
overgenomen door taxibedrijf Spoorwijk van C P van Ree
ven 

De bedrijfschapsprijs voor de best verzorgde haring van 1955 
toegekend aan schipper A van Roon van de VL 97 Prinses 
Juliana van de Doggermaatschappij N V 

J E de Bruin onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van 
zijn 50-jarig dienstverband bij Scheepswerf & Machinefabriek 
A de Jong N V 

Vrouwenwereldgebedsdag in de Gereformeerde Kerk aan de 
Kuiperstraat 

18 In de Stadsgehoorzaal feestavond van watersportver
eniging De Bommeer ter gelegenheid van het 20-jarig be
staan 

20 Jan de Peinder neemt ontslag als dirigent van de 
Vlaardingse gemengde zangvereniging Het Bevrijdingskoor 

21 In de Stadsgehoorzaal concert door het Utrechts Stede
lijk Orkest, georganiseerd door de Stichting Culturele Kring 

De exploitatie van ijsbaan Soenda overgenomen door het be
stuur van de Vlaardingse IJsclub 

25 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het NVV-gou-
denjubileumspel "Door het donker kwam een wonder' 

27 De brandweer is in deze vorstperiode extra paraat In 
de kazerne is permanent een ploeg van vijf man aanwezig, die 
bij een melding onmiddellijk uitrukt om te controleren of er 
bluswater is om de brand te bestrijden 

28 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Cabaret Wim 
Sonneveld, getiteld 'Huis, tuin en keuken' 

29 Gemeenteraadslid Hans van der Drift debuteert met 
het jongensboek 'In de schaduw van de Himalaya' 

De 20 000ste spaarder ingeschreven bij de Vlaardingse 
Spaarbank 

Maart 

1 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Amsterdams 
Volkstoneel met het jubilerende toneelechtpaar Aaf en Her
man Bouber met het stuk 'Zeemansvrouwen' 

Het actiecomité Schoolkorps Natuurbescherming organiseert 
een plantenkweekwedstrijd voor lagereschoolleerlingen on-
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der de naam "Begonia 1956'. 

Zuster J.H Kooij, maatschappelijk werkster onder de door Ne
derland opgenomen vluchtelingen, spreekt voor de Vrijzinnig 
Chr. Jongeren over het vluchtelingenprobleem. 

2 Ter gelegenheid van de Boekenweek opent burge
meester Heusdens in de Stadsgehoorzaal 'De Avond van het 
Boek'. 

In de Visbank tentoonstelling 'Bouwen', georganiseerd door 
de Stichting Onderwijstentoonstellingen te 's-Gravenhage 
voor leerlingen van de lagere- en nijverheidsscholen. 

3 Opening van de zaak voor interieurverzorging Gerto 
van G.A. de Ron, Hoogstraat 47. 

Officiële proefvaart van de motortrawler VL 7 Ada (17 maart) 
(Foto Gerrit Burg, collectie Stadsarchief) 

W. van der Meide en W. van Witzenburg, leerlingen van de La
gere Technische School, ontvangen respectievelijk de Vorde-
ringsprijs en de door de Kamer van Koophandel beschikbaar 
gestelde IJverprijs. 

6 
jaar. 

Sigarenmagazijn J. Tol, Oosthavenkade 1, bestaat 25 

In Muzanda feestavond van de plaatselijke afdeling van de 
Chr. Bedrijfsgroepencentrale ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan. 

Ruim 900 scholieren leggen het schriftelijk gedeelte van het 
verkeersexamen af. Hiervan worden 39 kandidaten afgewe
zen. 

8 Aan de Industrieweg opent burgemeester Heusdens 
de Chloride Accumulatorenfabriek N.V. 



9 Dr D H Prins spreekt voor de gemeenschap Vlaardin-
gen van het Humanistisch Verbond over de vraag "Hoe staat 
de humanist tegenover de parapsychologie'' 

12 De eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt aan G Hartman, procuratiehouder, 
ter gelegenheid van zijn 60-jarig dienstverband bij de N V 
Visserij Maatschappij Vlaardingen 

13 Voor de Zakenstudiekring spreekt A S Schilt te Rot
terdam over 'De praktische toepassing van de psychotechniek 
in het bedrijfsleven' 

Bij het Geuzengraf op de Algemene Begraafplaats aan het 
Emaus herdenking van de achttien slachtoffers, die op de 
Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd Namens de Neder
landse Vereniging van Ex-politieke gevangenen worden bloe
men gelegd 

14 Het eerste V Z C -damespolozevental promoveert naar 
de tweede klasse K N Z B 

Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnstererlyceum, 
spreekt voor de leden van de Chr Vrouwenbond over 'Erfelijk
heid en verantwoordelijkheid' 

15 Op uitnodiging van het college van kerkvoogden van 
de Ned Hervormde Kerk brengt het gemeentebestuur een be
zoek aan de in december 1955 in gebruik genomen Immanu-
elkerk aan de Rotterdamseweg 

BIJ de te Rotterdam gehouden danskampioenschappen vallen 
alle vijf paren van dansschool Van Rijswijk in de prijzen Twee 
van hen worden kampioen in hun afdeling 

Rijksontvanger S Wouters viert zijn 25-jarig ambtsjubileum 

Het Rotterdamse kledingbedrijf Esders houdt een modeshow 
in de Harmonie 

17 In Muzanda geeft arbeiderstoneelvereniging De Fak
kel een voorstelling van het toneelspel 'Stormeiland' 

BIJ Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt verbandmeester L 
van Ingen afscheid na een 36-jarig dienstverband. 

In de Stadsgehoorzaal optreden door Tamboers- en pijpers-
korpsen De Pijpers en de Jonge Pijpers met het programma 
'Per pijperraket de wereld rond' 

Officiële proefvaart van de motortrawler VL 7 Ada, die op 
scheepswerf A de Jong N V is gebouwd voor de N V Visserij 
Maatschappij Holland 

In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes Passion door de 
koren Gloria in Excelsis Deo en Toonkunst 

18 Het herenelftal van hockeyclub Pollux promoveert 
naar de tweede klasse K N H B 

20 Mej BAH Ranshuijzen, hoofd van de kleuterschool 
aan het Westnieuwland benoemd tot hoofd van een kleuter
school te Oldebroek 

21 In Muzanda feestavond van personeelsvereniging Hol-
landia, met medewerking van het muziekkorps Hollandia te 
Bolsward 

K F Kokelaar te Rotterdam benoemd tot dirigent van de Chr 
Harmonievereniging Sursum Corda 

Opgericht dameshandbalvereniging De Hollandiaan 

22 In de Stadsgehoorzaal concert voor de schooljeugd 
door het Rotterdams Kamerorkest onder leiding van Piet Ket
ting. 

In Excelsior contactavond van de Vereniging voor Veilig Ver
keer 

W Hofman 25 jaar in dienst van schildersbedrijf G Bot Gzn 

23 C van Veen, sociaal werker onder gevangenen, spreekt 
voor de leden van Humanitas over de vernieuwing van het ge
vangeniswezen 

A Hoogerwerf 25 jaar in dienst van B Spnj's Houthandel en 
Meubelindustrie 

Fijnstnjkinrichting A J M Vermeulen, Emmastraat 151, wordt 
opgeheven wegens gebrek aan personeel 

Mr P Verloren van Themaat spreekt voor de leden van het de
partement Vlaardingen-Maassluis van de Kon Ned Mij voor 
Handel en Nijverheid over 'Kartelpolitiek' 

24 Voorafgegaan door de drumband van groep VII lopen 
ongeveer honderd welpen van de plaatselijke padvindersgroe-
pen de palmpaasoptocht 

In Excelsior propagandafeestavond van de Vlaardingse Bas
ketballvereniging 

25 De St Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat, ge
bouwd in 1869, wegens instortingsgevaar gesloten 

Het echtpaar J Priem-Van der Horst 65 jaar getrouwd 
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De boerderij van D P Oosthoek aan de Kethelweg (26 maart) 
(Collectie Stadsarchief) 

30 H. Wester, soloklarinettist van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest, benoemd tot leraar aan de Vlaardingse 
muziekschool. 

26 Aan de Kethelweg eerste paal geslagen voor de bouw 
van twaalf eengezinswoningen door de firma A. Maat & Zn. 
De boerderij van Oosthoek moest hiervoor worden afgebro
ken. 

27 In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel uitvoering van 
de Mattheüs Passion door de koren De Stem des Volks, St. 
Caecilia en Excelsior onder leiding van Piet Struijk jr. 

Aan de Parallelweg slaat de negenjarige Roel van Neerbos de 
eerste paal voor het nieuwe bedrijfscomplex van Van Neerbos' 
bouwmaterialenhandel N.V. 

28 Het Chr. mannenkoor De Lofstem treedt op in het Ned. 
Hervormde rusthuis aan de Emmastraat 

29 P. Klootwijk, vertegenwoordiger bij de firma H. van 
Toor Jzn., viert zijn 25-jarig dienstjubileum. 

Ton Stolk slaagt in Antwerpen, met de hoogste onderschei
ding, voor het examen Hogere Graad Piano. 

K. Chardon, president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde 
kerkvoogdij, legt zijn functie neer. 

31 In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel concert door 
het Chr. gemengd koor Gratia Coronat Opera. 

L. van den Tempel, hoofd van de Juliana van Stolbergschool, 
neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. 

April 

1 In de Grote Kerk jeugdpaasviering, georganiseerd door 
C.J.M.V./C.J.V.V. Liefde en Vrede. 
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R Zwiers, hoofd van de Mr J Terpstraschool, 25 jaar in dienst 
van het onderwijs 

Voetbalvereniging Vlaardingen bestaat 25 jaar 

Paasreveille op de Markt met sprekers van het Leger des Heils, 
de Gereformeerde Kerk en de Ned Hervormde Kerk 

2 In de Harmonie regionaal solistenconcours ter gele
genheid van het tienjarig bestaan van de Federatie van Vlaar-
dingse Muziekgezelschappen 

Het Leger des Heils houdt een jeugdjubeldag in het Oranje-
park 

3 Mr dr A A van Rijn, staatssecretaris van het minis
terie van Sociale Zaken, opent de nieuwe werkplaats van de 
gemeentelijke sociale werkvoorziening in het gebouw van de 
voormalige Ambachtsschool aan de Oosterstraat 

3-4 Op het V F C-sportpark paasschoolvoetbaltoernooi 
Winnaar is een elftal van de Admiraal de Ruyterschool 

5 De Commissie voor jeugdtoneel organiseert in de 
Stadsgehoorzaal twee voorstellingen van 'Pierrot valt van de 
maan' door het gezelschap Puck 

6 Het gemeentebestuur besluit het Handelsgebouw we
gens instortingsgevaar te laten slopen 

Opgericht een Vlaardingse afdeling van de Ned Klavar Ver
eniging 

7 In Amicitia feestavond van de plaatselijke schoenma
kersorganisatie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

Op de jaarvergadering van de C H Jongerengroep houdt bur
gemeester Heusdens een inleiding over het onderwerp 'Vlaar
dingen en de samenwerking in het Waterweggebied' 

In de Harmonie receptie van het Onderling Beheerd Zieken
fonds ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

8 In de Harmonie receptie van de afdeling Vlaardingen 
van de R K bond van werknemers in industriële bedrijven ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan M Ruijgrok, die 40 jaar 
bestuurslid is geweest, ontvangt de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice 

10 B A de Vries geïnstalleerd als hoofd van de Juliana 
van Stolbergschool 

In de Harmonie voorlichtingsavond van de Algemene Verla
ders- en Eigen Vervoerders Organisatie 

In de Stadsgehoorzaal afscheidsconcert van pianist Theo van 
der Pas 

11 Dr Dempster, inspecteur van de volksgezondheid te 
Nieuw Wellington, Nieuw Zeeland, brengt een bezoek aan 
Vlaardingen 

12 De in de Harmonie gehouden bazar ten behoeve van 
het Chr Blindeninstituut Bartimeus brengt ruim achtduizend 
gulden op 

Leen van Dijk, leider van Van Dijk's Amusements Orkest, 
viert zijn zilveren jubileum als beroepsmusicus 

13 Baldadige jongeren richten in de avonduren vernielin
gen aan in het Hof en het Oranjepark 

Het nieuwe sportkeuringsbureau in het Prinses Irenepavil-
joen aan de Hofsingel in gebruik genomen 

De directie van scheepswerf I S Figee biedt burgemeester 
Heusdens een door J P Cramer vervaardigd schilderij van de 
VL 27 Burgemeester Heusdens aan 

Op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus wordt de 27-
jarige reserve-tweedeluitenant Maarten Bot met militaire eer 
begraven 

14 W Brouwer Azn 25 jaar directeur van Visserijmaat-
schappij Piscator 

15 De Kajotters, organisatie van de R K arbeidersjeugd, 
vieren het tienjarig bestaan 

16 Terug van zijn eerste reis naar de Zuidelijke IJszee, 
meert de walvisvaarder Willem Barendsz II af bij de N V De 
Nieuwe Matex om een lading traan en spermolie te lossen 

17-20 Op het Feestterrein optreden van het Circus Boltini 

18 In de Bethelkerk viert ds J van Noort zijn 25-jarig 
ambtsjubileum 

In Muzanda concert door het Vlaardmgs Jeugdkamerorkest 
onder leiding van JEW Spronk 

22 Het echtpaar J Hofman-Post 60 jaar getrouwd 

Ds P van der Vloed, Ned Hervormd predikant, is voorganger 
in de eerste IKOR-televisieuitzending 

24 Cafe De Griffioen aan de Binnensingel bestaat 50 
jaar 
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Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Vereniging 
tot Verbetering der volkshuisvesting Patrimonium's Wonin
gen wordt een door J. Weiland geschilderd portret van op
richter en erevoorzitter H, J. de Bordes, oud-burgemeester van 
Vlaardinger-Ambacht, in diens aanwezigheid onthuld. 

Vijftig Engelse verpleegsters brengen een bezoek aan het 
kraamcentrum aan de Schiedamseweg. 

25 De zeventienjarige banketbakker M. Aalders wint de 
eerste prijs op een bankettentoonstelling te Leiden. 

26 Namens het Carnegie Heldenfonds ontvangt Leendert 
den Hoedt uit handen van burgemeester Heusdens een foto
toestel als beloning voor het redden van een tweejarig kind 
uit een vijver in het Oranjepark op 7 september 1955. 

In Muzanda vertoont Jan P. Strijbos zijn films over Zuid-Afri-
ka voor het personeel van de werf Wilton Fijenoord. 

27 Door laswerkzaamheden aan boord van de VL 166 
Neeltje ontvlamt in de Oude Haven drijvende olie. De brand is 
snel geblust, maar het schip loopt ernstige schade op. 

In Muzanda schoenenshow van de firma Chabot aan de Voor
straat. 

131 

In de Stadsgehoorzaal feestelijke uitreiking van het Charter 
aan de Rotary Club Vlaardingen. Hiermee maakt de club nu 
als volwaardig lid deel uit van Rotary International. 

28 J. de Ligt, sinds 1936 onderwijzer aan de Hugo de 
Grootschool, neemt afscheid wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. 

J. de Jong, voorzitter van de Vereniging voor bijzonder Chr. 
onderwijs, opent de Prinses Marijkekleuterschool aan de 
Sneeuwbalstraat. 

In de Visbank opent J. Weiland de expositie van de Vlaar-
dingse amateurschilder Korn. Lodder. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana wordt 
ds. E.D. Kraan, gereformeerd predikant, benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. M. de Roode, administrateur 
van de Ned. Postduivenhoudersorganisatie, ontvangt de ere
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 
en mej. K. van Embden, hoofd van de Ned. Hervormde zon
dagsschool in wijk 5, en M. van der Weyden, P.T.T.-ambtenaar 
1" klasse, ontvangen de eremedaille in zilver. 

30 Koninginnedag. In de Emmauskerk aan de Kethelweg 
uitvoering van de Negende Symfonie van Beethoven door het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard 
Flipse. In de stad muziek, kinderspelen, cabaret. 

Mei 

1 In het Deltahotel wordt het officierskruis van het Le
gion d'Honneur en het onderscheidingsteken van Officier de 
rOrdre Mérite maritime uitgereikt aan S. van West, oud-di-
recteur van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton Fijenoord. 

1 Meiviering. Herdenking op de Algemene Begraafplaats aan 
het Emaus en openluchtbijeenkomst op het Veerplein. 

2 De zusters van O.L. Vrouwe van Amersfoort herden
ken de dag waarop zij zich honderd jaar geleden vestigden aan 
de Hoflaan. 

In de Grote Kerk concert door het koor van het Chr. Blinden-
instituut Bartimeüs te Zeist. 

3 In de Emmauskerk viering van het tienjarig bestaan 
van de gereformeerde vrouwenvereniging De Onderlinge 
Band. 

Cafe De Griffioen aan de Binnensingel (24 april) 
(Collectie Stadsarchief) 



In de Harmonie concert door het Vlaardings Symfonie Orkest 
onder leiding van Nico Ringels. 

In de Harmonie feestavond voor de leden van de contactver
eniging Bescherming Bevolking. 

4 Dodenherdenking bij het Verzetsmonument aan het 
Verploegh Chasséplein. 

J. Snijders, sinds 1925 secretaris-penningmeester van de Ho-
liërhoeksche- en Zouteveenschepolder, neemt afscheid. A.P. 
Knijnenburg wordt in zijn plaats benoemd. 

5 Bevrijdingsdag met carillonspel, muziek, optredens op 
het Feestterrein en vuurwerk. 

6 Het nieuwe stationsgebouw Vlaardingen-Oost in ge
bruik genomen. 

7 Mevrouw A. van den Bos-Maurer te Delft benoemd tot 
dirigente van het Bevrijdingskoor. 

Het nieuwe stationsgebouw Vlaardingen-Oost (6 mei) 
(Foto Het Utrechts Archief, collectie Stadsarchief) 

Het nieuwe gebouw van radiomeubelfabriek Pont aan de Mer-
curiusstraat door burgemeester Heusdens in gebruik gesteld. 

10 De plaatselijke verenigingen van postduivenhouders 
organiseren een wedvlucht vanuit Roosendaal. De opbrengst 
is bestemd voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Op een muziekconcours van de Bond van Chr. Muziekvereni
gingen te Broek in Waterland wint de Chr. Harmonievereni
ging Sursum Corda de eerste prijs. 

De gemeenteraad besluit het Buizengat in te richten als jacht
haven. 

J. Cleveringa wint het Vlaardings klaverjaskampioenschap. 

12 Bij autorijschool Oost van de Gebr. Hoek aan de Voor
straat stelt burgemeester Heusdens een nieuwe verkeerstafel 
in gebruik. 
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! iïf, 

ZIET U NU ONZE 
ZOMER-COLLECTIE 
BABY-en PEUTERKLEDING 

KINDERWAGENS 
LEDIKANTJES 
WIEGEN 
BOXEN 
KINDERSTOELEN 

Ja alles voor Uw baby ! 

WANDEL. 
WAGENS 

vanaf 2 5 i 9 0 

UvKt.KLFfDTJES 

«• • • « « « « I I * KERKSTEEG 5 
Van Heusden s Babyhuis TEL. 3523 

A. Roozekrans, besteller r klasse, 40 jaar in dienst 
van de P.T.T. 

18 Het inspectievaartuig voor de visserij Hr. Ms. 
Fret arriveert in de Koningin Wilhelminahaven. 

19 Het Engelse fregat H.M.S. Portchester Castle 
arriveert voor een niet-officieel bezoek in de Ko
ningin Wilhelminahaven. 

Advertentie van Van Heusden's Babyhuis (Groot Vlaardingen, 11 mei) 

In Muzanda receptie van voetbalvereniging Vlaardingen ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

15 Notaris J.Th. Rutgers legt om gezondheidsredenen zijn 
praktijk neer. 

Gevestigd aan de Hogelaan 10 A.S. de Graaf, zenuwarts. 

17 In de Stadsgehoorzaal eerste voorstelling van de vis
sersrevue 'Daar gaan we weer'. 

Een aantal oud-vissers vaart met het hospitaalkerkschip De 
Hoop van Scheveningen naar Vlaardingen. 

Advertentie van de firma Jeronimus (Nieuwe Vlaardingsche Courant, 
18 mei) 

Vlaggetjesdag is dit jaar speciaal op Vlaardingen 
gericht. Minister S.H. Mansholt en de commissaris 
van de koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaassesz, 
wonen de feestelijkheden bij. Aan de Koningin 
Wilhelminahaven hijst drs. D.J. van Dijk, voorzit
ter van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, 
de bedrijfschapswimpel aan boord van de VL 97 

Prinses Juliana, schipper A. van Roon. Op de Nieuwe Maas 
vlootschouw. 

21 De patatzaak van P. Verhagen aan de Afrol door brand 
verwoest. 

J. van der Linden 25 jaar in dienst van N.V. Meubelfabriek 
Van der Drift. 

A. Booy, oud-commissaris van de Vlaardingse brandweer, op 
68-jarige leeftijd overleden. 

Op het sportpark De Vijf Sluizen lustrumviering van de Rot
terdamse ontspanningsvereniging Shell. 

22 
vond. 

A.S. zaterdag: 8 uur n.m. 

met o.a. Cces de Lange 

Laat ons die avond 
demonstreren 

R3c/to-e*t re/eiz/sies/oea/as/zaaM. 

In Concordia houdt de Zakenstudiekring een foruma-

Buisjesdag. Onder aanvoering van de VL 208 Frida 
varen de schepen de haven uit. De RP 10 van de 
Rijkspolitie te Water, met aan boord burgemeester 
Heusdens en de wethouders T. de Bruijn, H.K. van 
Minnen en G. Walstra, vaart naar Hoek van Hol
land om de vissers een goede vaart en een behou
den thuiskomst te wensen. 

BIIJLITONLAAN 90—92, 
TELEFOON 2909 

23 Aan de Zuidbuurtseweg wordt de op acht 
meter diepte liggende V-1 opgeruimd, die daar in 
1944 neerkwam na een mislukte lancering door 
de Duitsers vanaf het terrein van de N.V. Levers 
Zeep Mij. 

24 In de Harmonie feestavond, door het ge
meentebestuur aangeboden aan de opvarenden 
van het Engelse fregat Portchester Castle. Ook de 
Britse consul-generaal is aanwezig. 
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De VL 97 Prinses Juliana wordt gereedgemaakt voor de nieuwe 
haringteelt (19 mei) 
(Foto M A J Hanse, collectie Stadsarchief) 

25 Met de afslag van de door de VL 83 aangevoerde Hol
landse Nieuwe haring wordt het nieuwe afslaglokaal op een 
verbouwde rederijzolder aan de Oosthavenkade 88 in gebruik 
genomen. 

In de Harmonie verkiezingsbijeenkomst van de Partij van de 
Arbeid. Sprekers: W. Drees, N. Stufkens en mej. mr. N. Zee-
lenberg. 

27 In de Grote Kerk afscheidspreek van ds. W. Glashou
wer wegens zijn vertrek naar Amsterdam-Watergraafsmeer. 

28 In de Emmazijstraat, achter de winkel aan de Schie-
damseweg, wordt de eerste steen gelegd voor het nieuwe 
pand van de firma G. Boogaard, electrotechnisch bedrijf. 

In de Harmonie uitvoering door de koren Onze Kleintjes en De 
Nachtegaaltjes onder leiding van mej. Jo Mulder. 

29 Een groep scholieren van de Dr. H. Bavinckschool te 
Spakenburg bezoekt De Oude Lijnbaan. 

30 Jeugdgemeenteraadsvergadering onder voorzitter
schap van C.J. Roodenburg. De journalisten P.J. Halkes van 
De Maasbode en J.H. Kluyver van Het Rotterdamsch Parool 
fungeren als wethouders. 

31 In de Stadsgehoorzaal opent mevrouw Th.A. Heus-
dens-Mansholt de gewestelijke dag van de Ned. Vereniging 
van Huisvrouwen. 

Juni 

1 Wethouder H.K. van Minnen stelt de nieuwe spinnerij 
van De Oude Lijnbaan, gebouwd op de plaats van het voorma
lige Hofje van Polderman, in gebruik. 

H.J. Stahlie, adjunct-directeur van Gemeentewerken, viert 
zijn 40-jarig dienstjubileum. 

Verschenen bij N.V. Dorsman & Odé de plattegrond van Vlaar-
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dingen van 1572 door Jacob van Deventer, met een toelich- 4-6 
ting van de gemeentearchivaris. lens. 

Op het Feestterrein optreden van het circus Jos Mul-

A. Wapenaar, 40 jaar in dienst van de firma C. van der Burg & 
Zonen, onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De koninginneharing, afkomstig van de VL 29 Oranje-Nassau, 
schipper D. van Haren, van de Doggermaatschappij N.V., aan
geboden aan koningin Juliana en prinses Wilhelmina. 

2 In de Grote Kerk herdenkingsavond van het Leger des 
Heils ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Vlaar
dingse korps. 

4 In de Stadsgehoorzaal ontvangen 791 leerlingen, die 
met succes het schoolverkeersexamen hebben afgelegd, het 
verkeersdiploma. 

Schipper A Rog overhandigt de Koninginneharing aan koningin Juliana 
(1 juni) 

(Foto Dagblad De Rotterdammer, collectie Stadsarchief) 

4-9 Inzameling ten behoeve van het Ned. Rode Kruis; op
brengst ƒ 4.580,34. 

5 In de studiecommissie voor intergemeentelijke sa
menwerking betreffende de toekomstige ontwikkeling van 
het gebied rond Rotterdam worden de gemeenten Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis en Maasland vertegenwoordigd door 
burgemeester Heusdens. 

6 Tijdens de jubileumbijeenkomst van het Leger des 
Heils in de zaal aan de Baanstraat overhandigt J. Ligthart, 
voorzitter van de Vlaardingse Middenstandscentrale, namens 
het bedrijfsleven en de middenstand, een geluidsinstallatie 
aan het korps. 

7 Ongeveer honderd leden van het Noordduitse Treu-
handgesellschaft brengen een bezoek aan Vlaardingen. 

Gemeenteraadslid F. Weiland neemt afscheid wegens zijn ver
trek naar Zeist. In zijn plaats wordt G. Dorsman benoemd. 

135 



J Hottentot, onderwijzer aan de Van der Palmschool, benoemd 
tot hoofd van de te stichten derde openbare lagere school in 
de Babberspolder H J Hokke benoemd tot onderwijzer aan 
de Dr A Plesmanschool en mej M F Nusse tot onderwijzeres 
aan de Prins Bernhardschool 

8 C J van Maastrigt, tweede voorzitter van het CNV, 
spreekt op de C H U -bijeenkomst in de Harmonie over 'Onze 
sociaal-economische politiek' 

9 Negende Internationale Hanngnt met ongeveer 1 700 
deelnemers 

Ter gelegenheid van de Hanngnt maken de Jonge Pijpers, op 
verzoek van de Vlaardingse Middenstandscentrale, een mars 
door de stad 

11 Op de openluchtbijeenkomst van de Partij van de 
Arbeid spreekt wethouder T de Bruijn over het onderwerp 
"Vlaardingen stelt vertrouwen in Drees' 

12 In de Harmonie toelatingsexamen voor het nieuwe 
Gemeentelyceum 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-
Maas vergadert voor het laatst in de vergaderzaal van het 
Handelsgebouw 

Mevrouw Van der Ham, echtgenote van de commissaris van 
politie K van der Ham, hijst de Vlaardingse vlag bij het berei
ken van het hoogste punt van het nieuwe politiebureau aan 
de Delftseveerweg 

13 Uitslag Tweede Kamerverkiezingen KVP 3 517, PvdA 
13 654, AR 4 484, CHU 5 452, WD 2 387, CPN 1 011, SGP 1 221, 
GPV 223, Nat Unie 62, NOU 119 

14 De leden van reisvereniging Ons Genoegen vieren het 
tweede lustrum met een bustocht door Utrecht, Gelderland en 
Overijssel 

15 De secretaris-generaal van het departement van Bin
nenlandse Zaken van Thailand brengt een bezoek aan de 
Rijkspolitie te Water te Vlaardingen 

16 Eerste wedstrijd van het dameshandbalelftal De Hol-
landiaan 

Damesvoetbalvereniging Union, opgericht op 1 februari 1955, 
opgeheven 

18 De zaak in aardappelen, groenten en fruit van J J de 
Ligt, Willem Beukelszoonstraat 63, overgenomen door A van 
Embden 

C P van Reeven opent aan de Emmastraat, hoek Arnold Hoog-
vlietstraat, taxibedrijf Spoorwijk 

Op het stadhuis ontvangt het gemeentebestuur de deelnemers 
van het te Rotterdam en Vlaardingen gehouden congres van 
de Internationale Vereniging van Ex-politieke gevangenen 

20 In de Stadsgehoorzaal houdt de onderwijzersvereni
ging in de Inspectie Brielle haar 25ste jaarvergadering 

Hofconcert door Van Dijk's amusementsorkest en het man
nenkoor Crescendo 

21 Vertegenwoordigers van bedrijven, die gebruik maken 
van de diensten van de gemeentelijke sociale werkvoorzie
ning, brengen een bezoek aan de werkplaats in de Ooster
straat 

J den Draak 35 jaar in dienst van wijnhandel Gebrs Boer 

Autorijschool J van den Akker, Dr A Kuyperstraat 15, be
staat tien jaar 

22 Ds B van Neerbos, emeritus-predikant van de Gere
formeerde Gemeente, op 86-jarige leeftijd overleden 

M Rietdijk 25 jaar in dienst van slagerij J Maarleveid, 1'Van 
Leyden Gaelstraat 50 

Op 57-jarige leeftijd overleden P J W van der Toorn, consul 
van de KNVB 

23 In de Harmonie jaarvergadering van de Zuid-Holland
se Vereniging van de A R -gemeente- en provinciebestuur
ders 

25 Pastoor A de Bot van de St Willibrordusparochie door 
de Bisschop van Rotterdam benoemd tot pastoor van de Rot
terdamse parochie St Hildegardis 

25-30 Sportweek ter gelegenheid van het 70-jang bestaan 
van de C J M V Liefde en Vrede 

25-1 juli In tennispark Soenda open tennistoernooi voor de 
B- en C-klasse 

26 J Boele 50 jaar in dienst van de N V Hollandia 

Het Vlaardings mannenkoor Orpheus geeft een concert in het 
Leopoldspark te Oostende, België 

27 Officiële overdracht van het station Vlaardingen-
Oost door het Spoorwegbouwbedrijf aan de N V Nederlandse 
Spoorwegen 
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28 De gemeenteraad en enkele hoofdambtenaren bren
gen een werkbezoek aan Emmen 

W Hoefnagel sr wint het hengelkampioenschap van Vlaar-
dmgen 

29 D Manneken, machinist V klasse, 40 jaar in dienst 
van de gemeente 

In de tweekamp tussen de personeelsverenigingen van Sun
light en Caltex legt Sunlight voor de vierde maal beslag op de 
wisselbeker 

Het gemeentebestuur van Oudenbosch brengt een werkbe
zoek aan Vlaardingen 

30 Aan de Industrieweg opent burgemeester Heusdens 
de nieuwe fabriekshal van aannemersbedrijf Muijs en De Win
ter 

Anjercollecte voor het Prins Bernhardfonds, opbrengst 
ƒ 1 333,74 

Zomeravondbal op de rolschaatsbaan aan de Insulindesingel 
en op het plein van de Meidoornschool ter gelegenheid van de 
verjaardag van Prins Bernhard 

Juh 

1 CM Drop, mededirecteur, 40 jaar in dienst van 
Scheepswerf en machinefabriek A de Jong N V 

2 Het kantoor van de Sociale Raad verplaatst van het 
Handelsgebouw naar Oosthavenkade 31 

3 Op het sportpark De Vijf Sluizen politiesportdag voor 
de politiekorpsen van Schiedam, Vlaardingen en de Rijkspoli
tie te Water, district Vlaardingen 

De vroegere raadzaal in het stadhuis in gebruik genomen als 
trouwzaal 

4 Het kantoor van de gemeenteontvanger verplaatst van 
de Lijnstraat naar het nieuwe stadhuis, ingang Paterstraat 

Door de ontruiming van het Handelsgebouw wordt een aantal 
instellingen elders gehuisvest, te weten Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor de Beneden Maas, Schiedamseweg 
49, Dienst Bescherming Bevolking en Centraal bureau voor 
huisvesting, Lijnstraat 2a, Zangkoor Gloria in Excelsis Deo, 
zaal Excelsior, Scanfilm, vroegere ambachtsschool aan de 
Oosterstraat, Visserijschool, nieuwe Technische school aan de 
Veersingel (Deltaweg) 

5 Pastoor de Bot neemt afscheid van de St WiUibrordus-
parochie 

De gemeenteraad besluit een Stichting Algemeen Ziekenhuis 
in het leven te roepen 

M T E Nederhand benoemd tot onderwijzer aan de Karel 
Doormanschool 

6 Het schoenreparatiebedrijf van H van Gelderen aan 
de P K Drossaartstraat 1 overgenomen door J Vink 

In de St Willibrordusparochie plechtige intrede van pastoor 
L J A Boomgaard 

7 Het Leger des Heils neemt op het Veerplein de door 
industrie en middenstand geschonken geluidsinstallatie in ge
bruik 

In de Grote Kerk bijeenkomst van de plaatselijke Evangelische 
Jeugdactie 

Aan de Rotterdamseweg opent wethouder H K van Mmnen 
de nieuwe speeltuin 

Een aantal leden van de Elektro Zwechverbande Mittel-
deutschland brengt een bezoek aan Vlaardingen 

7-8 Sportvereniging R K WI K houdt een sport- en ont-
spanningsweekend De opbrengst is bestemd voor de bouw 
van een nieuwe kerk voor de St Joannes de Dooperparochie 

9 Grote B B (Bescherming Bevolking)-oefening in en bij 
de voormalige melkfabriek van de Vlaardingse Melk Centrale 
aan de Asterstraat 

Burgemeester Heusdens slaat de allereerste paal voor het eer
ste complex woningen in de Westwijk 

11 Chr Harmonievereniging Sursum Corda geeft een 
concert op de boulevard van Katwijk 

In het Kolpabad reddingsdemonstratie door de Vlaardingse 
Rode Kruiscolonne 

Opgericht een personeelsvereniging van de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijven Het bestuur bestaat uit de 
heren P Oldenhof jr , voorzitter, P van Beek, secretaris, J 
Nusse, penningmeester, P Manneken, P Paalvast, J L Schaap 
en M Schreuder 

Hofconcert door harmonievereniging HVO en de koren Vi-
vezza, het Meisjeskoor en het Jongenskoor 
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12 Wim Kijne en Kees van der Schee 30 jaar werkzaam in Verschenen de nieuwe Vakantiegids in een oplage van 11.000 
de werkplaats van de Herman Frantsenstichting. exemplaren. 

14 De Vlaardingse ziekenkas Het Algemeen Belang wordt 
opgeheven. 

Een wolkbreuk zet veel straten blank. 

15 Op het Fortunaterrein vaardigheidswedstrijden voor 
Fortunaveteranen boven 40 jaar en voor niet-actieve voetbal
lers boven 30 jaar. 

16 De heer Mc. Murray, ambtenaar van volkshuisvesting 
in de staat New York, brengt, in gezelschap van het Tweede 
Kamerlid J. Bommer, een bezoek aan Vlaardingen. 

17 De gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken richt een 
eigen voetbalelftal op. 

18 Opgericht de Vlaardingse Klavar accordeonvereniging 
Crescendo. 

Beëdiging en installatie van het nieuwbenoemde raadslid G. 
Dorsman. 

19 De plaatselijke bridgeclubs richten het district Vlaar
dingen van de Nederlandse Bridge Bond op. 

In de Stadsgehoorzaal zomeravondconcert door het Rotter
dams Philharmonisch Orkest. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van een u-vormig luxe 
flatgebouw aan de Van Hogendorplaan tegenover station 
Vlaardingen-Oost. 

21 De dameskoren Vivezza en Viva Melodia 
winnen eerste prijzen op het tweede Nationale 
Zangconcours in het Kurhaus te Scheveningen. 

Wethouder H.K. van Minnen reikt in het Kolpabad 
het zwemdiploma uit aan 557 scholieren. 

22 Op het sportpark De Vijf Sluizen inter-
landatletiekwedstrijden Nederland-Frankrijk en 
Nederland-IJsland. 

23 In de raadzaal reikt wethouder H.K. van 
Minnen de brochure 'Piedewiet' van de Stichting 
werkcomité natuurbehoud en recreatie uit. 

Het Vakantiebureau opent zijn deuren in de Visbank 
(24 juli) 
(Foto Ronde, collectie Stadsarchief). 

24 Het Vakantiebureau opent zijn deuren in de Visbank. 

Op het terrein aan de Soendalaan gecombineerd springcon-
cours van de rijverenigingen uit Vlaardingen, Schipluiden en 
Maasland. 

27 In de gemeentelijke kwekerij aan de Hofsingel bloeit 
de Sereus grandiflorus, een nachtcactus met zeven bloemen. 
Deze plant bloeit maar één nacht. 

Gevestigd oogarts R.S. van Os. Spreekuren in de polikliniek 
van het Algemeen Ziekenhuis. 

In de kantine van de Technische school diploma-uitreiking 
aan 127 leerlingen. 

28 Op de te Rotterdam gehouden jeugdatletiekwedstrij-
den wint Rita de Gelder twee eerste prijzen. 

Mevrouw M.E. van Minnen-de Bruijn opent de vakantiewe
ken met het hijsen van de vlag van het Vakantiecomité naar 
de torentrans. Daarna maskeradeoptocht, 's Avonds op het 
Feestterrein boerenavond met medewerking van de kapel De 
Stroodorpers uit Enschede. 

30 De te Rijswijk overleden oudste officier van het Leger 
des Heils, adjudante M.J. van der Horst, met korpseer begra
ven op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus. 

31 In de Grote Kerk concert door het Oosterhoutse jon
genskoor De Oosterhoutse Nachtegalen. 
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Op het VFC-sportpark pohtiedag voor de jeugd met opvoering 
van het spel "Veilig Verkeersstad' en een demonstratie door de 
Haagse hondenbrigade 

Augustus 

1 Op het Feestterrein poppenspel "De A van Abeltje' van 
Annie M G Schmidt 

A Boehle directeur van het Weeshuis der Hervormden, in ge
lijke functie benoemd te 's-Gravenhage Hij wordt opgevolgd 
door de adjunct-directeur, H W Schot 

De nieuwe politiepost aan de Burgemeester Pruissingel, hoek 
Vondelstraat, in gebruik genomen 

2 Het echtpaar B E Trooster-Stolk 60 jaar getrouwd 

Prof dr A B Horwits, hoogleraar in de stedenbouwkunde te 
Haifa Israel, brengt een werkbezoek aan Vlaardingen 

3 In de hal van de Gemeentereiniging aan de Hoflaan 
optreden van de Frans-Catalaanse dansgroep "Danceurs de 1' 
Orfeo Canigou' te Perpignan, Frankrijk 

Op de Hofsingel steltloopwedstrijd voor de jeugd 

In de Stadsgehoorzaal vertoont het Marionettentheater Bert 
Brugman de opera "Paljas' en een Biedermeierzangspel, geti
teld "Het Oude Lied' 

In de Harmonie receptie van Jac van Toor Hzn, oudste fir
mant van de firma H van Toor Jzn , ter gelegenheid van zijn 
50-jarig jubileum 

Bij een woningtelling blijkt dat Vlaardingen een woningtekort 
heeft van tenminste 7% 

5 Door hevige regenval stagneert het verkeer in de tun
nel bij Vlaardingen-Oost 

6 In de maand juli werd bij de politie als verloren aange
geven een totaalbedrag van ƒ 928,85 Hiervan werd slechts 
ƒ 10,- als gevonden aangegeven Ook zeven horloges, een 
gouden ring, twee gouden armbanden en een zilveren arm
band bleven zoek 

Jeugdwandelmars met 915 deelnemers 

Het raadslid M de Vnes-van der Spek opent het eerste tuin
huisje op het volkstuinencomplex aan de Zuidbuurtseweg 

7 Op de rolschaatsbaan aan de Insulindesingel demon
stratie door leden van de Eerste Vlaardingse Rolschaats Club 

8 Wedstrijdfietstocht met versierde fietsen met onge
veer 90 deelnemers 

Jeugdzwemfeest m het Kolpabad 

9 Jeugdbrandweerwedstrijden Een groep leerlingen 
van de Karel Doormanschool wint de eerste prijs, een door 
het gemeentebestuur beschikbaar gestelde wisselbeker 

De gemeenteraad besluit ƒ 300,- subsidie te verlenen voor de 
bouw van een Rembrandtmonument te Leiden 

De Wielerronde van Nederland passeert Vlaardingen 

10 Op het Feestterrein optreden door de Haagse toneel
groep De Schouwspelers met het stuk "Boefje' 

De VL 84 Hendrika en Adriana, schipper A Visser, van de N V 
Zeevisserijmaatschappij en haringhandel v h A Verboon, bij 
het binnenlopen van de haven van Sunderland op een rots ge
lopen Na zes uren vlotgetrokken en op eigen kracht de thuis
reis aanvaard 

Piet Broerse, stadsbeiaardier van Vlissingen, bespeelt het 
OranjecariUon 

Wethouder M H L Weststrate installeert de Commissie 
dienst- en werkkleding van het gemeentepersoneel 

11 "Graaf Dirk III' opent de Oud-HoUandse markt aan de 
BiUitonlaan 

Sluiting van de vakantieweken door burgemeester Heusdens 

13 Wethouder G Walstra slaat de eerste paal voor een 
complex van 286 woningen in de Westwijk 

14 Minister van Oorlog en Marine, ir C Staf, biedt de 
Amerikaanse minister van Marine Charles S Thomas een di
ner aan in het Deltahotel 

15 In het Kolpabad verdrinkt een elfjarig meisje 

16 Heropening van de verbouwde boekhandel van de 
firma A den Draak aan de Hoogstraat 

20 Het eerste heren waterpolozevental van de Vlaarding
se Zwem Club gepromoveerd naar de tweede klasse K N Z B 

21 Opgericht de Vlaardingse Smalfilmclub 

23 Kapelaan A W de Greef vande St Joannes de Dooper-
parochie benoemd tot kapelaan van de St Liduinaparochie te 
Rotterdam-Noord Kapelaan C K A van Wel te Lisse tot zijn 
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opvolger benoemd van het toernooi om de Vlaardingse schaaktitel 

24 Peter Maassen, stadsbeiaardier te Breda, bespeelt het 
Oranjecarillon 

25 Het gezelschap De Etona's wint te Kampen het kam
pioenschap amateur-acrobatiek 

BIJ de eén-kilometerzwemwedstnjd in het Kolpabad wint T 
Korpershoek de wisselbeker 

27 De bedrijfshal van de N V Aannemingsbedrijf J P van 
Eesteren aan de Waterleidingstraat zwaar beschadigd door 
een windhoos 

29 P Baaima benoemd tot directeur van N V Havenbe
drijf Vlaardingen-Oost 

30 Prof dr J Zijlstra, minister van Economische Zaken, 
opent de nieuwe gereedschappenfabnek Gerfa NV aan de 
Schiedamsedijk 

Eerste paal geslagen voor de nieuwe kleuterschool van de 
Vereniging voor Geref Schoolonderwijs aan de Van Maanen-
straat 

31 Naaimachinehandel Singer, Van Hogendorplaan, geeft 
een tweeweekse cursus poppenkleertjes maken aan twaalf 
kinderen van elf en twaalf jaar 

In het Hof concert door het muziekkorps en de zangbrigade 
van het Leger des Heils, ter gelegenheid van de verjaardag 
van prinses Wilhelmina 

Op het sportpark De Vijf Sluizen opent ir J W Ernste, direc
teur van de Shell Installaties en Fabrieken Pernis, de natio
nale filatehstische tentoonstelling Shellpost 

Op het stadhuis afscheid van schoolarts R A Braakenburg 
van Backum 

September 

1 Familiebal op het plein van de Meidoornschool, geor
ganiseerd door het Comité tot viering van nationale gedenk
dagen 

2 Het Govan Citadel muziekkorps van het Schotse Leger 
des Heils brengt een bezoek aan het Vlaardingse korps 

3 De firma A Vermeer Azn , glas- en verfhandel, opent 
een derde filiaal aan de Willem Beukelszoonstraat 41 

In de kantine van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost opening 

4 De oudste inwoonster van Vlaardingen, mevrouw 
M A van Eyck-Frudiger, op 97-jarige leeftijd overleden 

In Excelsior feestavond van de Vlaardingse Damveremging 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

Twee door J Vogel versierde wagens behalen een eerste- en 
een ereprijs tijdens het Aalsmeerse- en Rotterdamse bloe
mencorso 

De bedrijfsbrandweer van de Verenigde Glasfabneken N V en 
de Bescherming Bevolking-blokken 56 en 59 oefenen geza
menlijk op het bedrijfsterrein aan de Koningin Wilhelmina-
haven 

5 Aan het verlengde van de BiUitonlaan opent wethou
der H K van Minnen de Wetenngschool, een opvangcentrum 
voor de overbevolkte scholen in het westelijke stadsdeel 

In het voormalige schoolgebouw van het Groen van Prinste-
rerlyceum aan de Westhavenkade wordt het Gemeentelyceum 
officieel geopend De school begint met 71 leerlingen, ver
deeld over drie klassen Het lerarenkorps bestaat uit dr F J 
Huisman, rector en leraar plant- en dierkunde, drs P Vree
ken, conrector en leraar Nederlands en geschiedenis, mej 
5 Boerlage, lerares aardrijkskunde, A R Neijndorff, leraar 
handtekenen, mej E van Oudenaarden, lerares lichamelijke 
opvoeding meisjes, A F Rombout, leraar Frans, B Rondhuis, 
leraar wiskunde, drs W Verschoor, leraar Engels, L C van 
Zoest, leraar lichamelijke opvoeding jongens Concierge is C J 
van der Velden, voorheen portier Handelsgebouw 

De naam van tafeltennisvereniging H V O wordt gewijzigd in 
tafeltennisvereniging Reflex 

Opening van zuivelhandel J B Timmers, Van de Spiegelstraat 
38 

6 In Excelsior opent mevrouw Th A Heusdens-Mans-
holt een propaganda-avond van de Commissie voor huishou
delijke- en gezinsvoorhchting 

Het bestuur van de Vereniging voor Ziekenverpleging wordt 
verrast met de opbrengst van de postduivenwedvlucht op He-
melvaartdag Het bedrag ad ƒ 1 716,67 wordt aangeboden in 
zilveren guldens 

In de Harmonie opent wethouder H K van Minnen Begonia 
1956, een tentoonstelling van door scholieren gekweekte 
planten 

7 Schoenenhuls De Gast opent een filiaal aan de Van 
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Het nieuwe schoolgebouw van het Gioen van Prinstererlyceum aan de 
Rotterdamseweg (11 september) 
(Ansichtkaart Kopa, collectie Stadsarchief) 

Hogendorplaan 49. 

Aan de Broekweg slaan twee leerlingen de eerste paal voor de 
openbare Rembrandt-uloschool. 

Opening van zuivelhuis G.Th. Vegt, Magnoliastraat 34. 

Een aantal deelnemers aan het Congres International de la 
familie te 's-Gravenhage brengt een bezoek aan het Kraam-
centrum van Het Groene Kruis aan de Schiedamseweg. 

Geopend aan de Van Maanenstraat de gereformeerde lagere 
Prof.dr. V.H. Rutgersschool. 

8 De gemeenteraad van Emmen brengt een tegenbezoek 
aan Vlaardingen (zie 28 juni jl.). 

van Duyne-Brouwer de 100 meter in 11,6 seconde, 0,1 se
conde boven het Europees record. 

10 In de hal van het stadhuis kondigt loco-burgemeester 
H.K. van Minnen een aantal wijzigingen in de grondwet af. 

De sportcommissie van de Kon. Ned. Zwembond en het Ned. 
Olympische Comité besluiten het buitenbad van het Kolpabad 
te gebruiken voor de training van de Nederlandse Olympische 
zwemploeg. 

11 Het nieuwe schoolgebouw van het Groen van Prinste
rerlyceum aan de Rotterdamseweg officieel in gebruik geno-

12 Op de werf van A. de Jong N.V. tewaterlating van de 
motortrawler KW 153 Francina, bestemd voor N.V. Visserij-
maatschappij Insulinde te Katwijk. 

13 In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg bevestiging 
en intrede van ds. G. Aalbersberg. 

Tijdens de regionale atletiekwedstrijden loopt Puck In het Luxortheater aan de Westhavenkade opent de Film-
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kring het seizoen met de vertoning 
van de film 'Edouard et Caroline' 

14 De 17-jarige Tim van Roon 
uitverkoren tot hoofdrolspeelster in 
de korte speelfilm 'Tros', een emi
gratietragedie, scenario Jan Scha
per 

De saneringscommissie voor de 
Vlaardingse melkhandel maakt be
kend, dat in wijken met veel flat
woningen de bediening op zaterdag 
zal plaatsvinden bij de benedenin-
gang van de flat 

15 Het postagentschap aan de 
Van Hogendorplaan wegens ver
plaatsing gesloten 

17 Benoemd tot notaris te 
Vlaardingen W Robert in de plaats 
van notaris J Th Rutgers, Schiedamseweg 57/6 

18 Kunstschilder Eppo Doeve is begonnen aan de pla
fondschildering in de nieuwe hal van het stadhuis 

20 In de Stadsgehoorzaal opent het Residentieorkest on
der leiding van Willem van Otterloo het seizoen 1956/57 

21 Eerste paal geslagen voor de nieuwe gereformeerde 
kerk aan de Burgemeester Pruissingel 

22 Het nieuwe Caltex-servicestation aan de Broekweg 
geopend door loco-burgemeester H K van Minnen 

In de Stadsgehoorzaal optreden van R K toneelvereniging 
Vondel met het blijspel 'De firma Avezaath & De Keijzer' Na 
de voorstelling afscheid van Nico Lens, die na 40 jaar het to
neel vaarwel zegt 

Ds A J Zwarts uit Hengelo neemt het op hem uitgebrachte 
beroep naar de Gereformeerde Kerk art 31 K O aan 

22-23 Het tennistoernooi voor echtparen in het park Soenda 
gewonnen door het echtpaar Van Zoest 

De zuidelijke winkelgalerij aan de Korte Hoogstraat (27 september) 
(Collectie Stadsarchief) 

26 
titel 

W Korpershoek prolongeert zijn Vlaardingse schaak-

Manufacturen- en tapijtmagazijn C W Ruigrok, Hoogstraat 
115, bestaat 35 jaar 

27 De zuidelijke winkelgalerij aan de Korte Hoogstraat 
geopend door burgemeester Heusdens Hieraan zijn gevestigd 
Manufacturenhandel De Kroon, Firma Smit, meubelen. De 
Bruin, optiek, Fortex, heren-en jongenskleding, Bloemendaal, 
woninginrichting. Modemagazijn Holcon, Firma Hoogendam, 
dames- en herenkleding. Firma G Korver, luxe artikelen. Firma 
Ek, medische instrumenten, A P Martens N V, manufacturen. 
Firma Janse, herenmode, Von Burg, elektrische apparaten, 
N V Van der Meer en Schoep, bakkerij en W Schoenmakers, 
schoenen 

28 Advertentie 
"Voor een zuiverheidsverklaring naar Lieve & Co Kosten'' 
Slechts ƒ 1,501 Adres'? Kortedijk 16, telef 2108 ' 

23 Pastoor L M Sluijs van de H Geestparochie viert zijn 
zilveren priesterfeest 

24 Op 87-jarige leeftijd overleden L M J van Pinxsteren, 
voormalig lid van het hoofdbestuur van de St Joannes de 
Dooperkerk 

Mr M Vrolijk, parlementair redacteur van Het Vrije Volk, 
spreekt voor de leden van de Pvd A , afdeling Vlaardingen, 
over de achtergronden van de kabinetsformatiecrisis 

In de Harmonie film- en demonstratievoorstelling door de 
Ned Huisvrouwen Voorlichtingsdienst 
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28-7 okt Fordtentoonstelling "Ford successen 1956' in het 
bedrijf van EVAG NV aan de Emmastraat 120a 

29 De zuivelwinkel van F Th Buckers, Hoogstraat 3, op
geheven in verband met toekomstige sloop 

Voor de tweede achtereenvolgende maal wordt J Vink judo-
kampioen van Vlaardingen 

Voor het stadhuis op de Markt taptoe door Tamboers- en pij
perskorpsen De Pijpers en de Jonge Pijpers, het muziekkorps 
van het Leger des Heils en het muziekkorps van de Congres
zaal te Rotterdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Liefde en Vrede en het 50-jarig bestaan van het Vlaar-
dingse Leger des Heils 

Oktober 

1 Gevestigd J J Willemse, arts. Van Hogendorplaan 
162a 

De sirenes van de Vlaardingse Dienst Bescherming Bevolking 
loeien ter ere van de opening van luchthaven Zestienhoven te 
Rotterdam 

De abonnementsprijs van de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
is vastgesteld op ƒ 2,70 per kwartaal, 23 cent per week 

In de Stadsgehoorzaal show van eigengebreide kledingstuk
ken, georganiseerd door de uitgever van het damesblad Mar
griet 

Op het terrein van de in 1954 door brand verwoeste banket
en suikerwerkfabriek De Valk aan de l ' Van Leyden Gael-
straat legt de zevenjarige Kiki Pietersen de eerste steen voor 
de bouw van een bedrijfshal voor de Vlaardingse motoren- en 
machinefabriek C Pietersen jr 

2 Dameshoedenmagazijn Hofman, Callenburgstraat 12, 
verplaatst naar Wilhelminastraat 13 

Districtsbestuurder J Schotman spreekt voor de Chr Be-
dnjfsgroepencentrale over 'Bezitvorming' 

3 Oud-gemeentearchivaris M C Sigal spreekt voor 
de Ned Ver van Huisvrouwen, afdeling Vlaardingen, over 
'Vlaardingse straatnamen' 

4 De gemeenteraad besluit het gemeentepersoneel een 
salarisverhoging van 6% toe te kennen 

A de Smit uit Amersfoort benoemd tot schoolarts alhier 

Aan de Vetteoordskade eerste paal geslagen door de jongste 

werknemer, de 14-jarige A den Boer, van het bouwbedrijf L 
Maat & Zn , voor de bouw van een complex bedrijfsruimten 
en woningen 

5 Wethouder T de Bruijn slaat de eerste paal voor de Van 
Hogendorpflat aan de Van Hogendorplaan, met tien woonla
gen de hoogste flat in Vlaardingen 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van Arthur Miller's toneel
stuk "Van de brug af gezien' door de Nederlandse Comedie 

6 Ds A van den Bos, Ned Hervormd predikant te Nije-
veen, neemt het op hem uitgebrachte beroep van de Ned Her
vormde Gemeente aan 

Op het terrein van de Brandweerkazerne aan de Hoflaan geeft 
de Haagse firma Hendrichs een demonstratie met verschil
lende blusmiddelen 

In de Harmonie viering van het 30-jarig bestaan van zwem
vereniging V Z C 

Collecte ten bate van de reclassermgsverenigingen Op
brengst ƒ 1 090,-

In de Stadsgehoorzaal volksconcert door het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest 

8 In de Emmauskerk geeft het Berlijnse toneelgezel
schap Die Vaganten een voorstelling van het toneelstuk 'Ihr 
werdet sein wie Gott' van Armand Payot. 

De stoomloggers VL 47 Columbus en de VL 200 Nelly van 
rederij C van Toor Hzn voor de sloop verkocht 

10 Mej J Bot, oud-kosteres van de Gereformeerde Kerk 
aan de Kuiperstraat, op 82-jarige leeftijd overleden 

11 De VL 86 Vooruit, schipper C van der Lely, van de 
Doggermaatschappij, ter hoogte van Maassluis in dichte mist 
in aanvaring gekomen met een voor anker liggende kustvaar-
der en gekapseisd De bemanning wordt gered 

H Hardeman, secretaris van de landelijke federatie van me
dische sportkeurmgsbureaus, en dr C J Storm, directeur van 
de G G D alhier, spreken voor de gemeenteraad over nut en 
noodzaak van medische sportkeuring 

12 Garagebedrijf Eigenraam, Callenburgstraat 61-63, 
neemt een ultramoderne Wasmobile carwasher in gebruik 

In de Stadsgehoorzaal Chopinrecital door de Poolse pianist 
Stefan Askenase 
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Uitnodiging 
A.S, Vrödag om 3 uur namiddag nemen 
wi] onze 
ULTRA MODI RN'E 

WASHMOBILE 
CAR WASHER 
ill gebruik 

Wij nodigen U vriendelijk tot een bezoek 
uit — Onze demonstratie duurt tot en 
met a s Zaterdagmiddag 
UW AUTO IN 15 MINUTEN GEWASSEN 

— SCHONER DAN OOIT 

GARAGE StGENRAAM 
Callenburgstraat 61 -63 , Vlaardingen, Telel. 4 8 8 8 

Advertentie voor de Washmobile carwasher van Garage Eigenraam 
(Nieuwe Vlaardingsche Courant, 12 oktober) 

Het verkeerslokaal in het in aanbouw zijnde politiebureau aan 
de Delftseveerweg in gebruik genomen. 

13 J. Lucassen redt een vierjarig kind uit de Vlaardingse 
Vaart. 

De collecte ten bate van de Vlaardingse E.H.B.O. brengt 
ƒ 1.878,76 op. 

Het Bevrijdingskoor, onder leiding van A. van den Bos, wint 
een eerste prijs op een nationaal concours. 

15-19 Het Rijdend Bijbelhuis van het Ned. Bijbelgenootschap 
maakt rondritten door de Babberspolder. 

15-20 Evangelische gezinsweek 1956, georganiseerd door de 
Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en het Leger 
des Heils. 

17 Werkgroep opgericht om onderzoek te doen naar de 
behoefte aan een medisch opvoedkundig bureau. De groep 
bestaat uit L. de Blois, mej G.W. van Driest, kinderarts, mr. 
H.M.M, van der Pas en ds. P. van der Vloed. 

J.C. van Veelen, hoofd van de Dr. Abraham Kuyperschool, in 
gelijke functie benoemd aan een uloschool te Rotterdam. In 
zijn plaats benoemd C. Kramer. 

Opgericht de Vlaardingse postduivenclub Vlaardingen. 

19 Eerste paal geslagen voor de bouw van een complex 
herenhuizen in de Westwijk. 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het Chr. mannenkoor 
De Lofstem, met medewerking van C.J.M.V.-toneelvereniging 
Lustig en Vrolijk. 

20 Machinefabriek De Toekomst bestaat 35 jaar. 

In de Harmonie zeilersfeest van de watersportverenigingen 
De Bommeer en D.W.S.V. 

De Polygoonfilmmaatschappij maakt in het Kolpabad opna
men van de Nederlandse Olympische zwemploeg. 

De directie van de N.V. Nieuw Afrikaans Handelsgenootschap 
biedt de Liberiaanse president, dr. William V.S. Tubman, die 
in ons land verblijft, een lunch aan in het Deltahotel. 

23 Accordeonvereniging Het Westen geeft een concert in 
het Flatgebouw voor bejaarden. 

De winkeliers van de Hoogstraat, Korte Hoogstraat en Brede 
Havenstraat besluiten tijdens de feestdagen feestverlichting 
aan te brengen. 

24 Garagehouder W.J. Kuil aan de Soendalaan heeft het 
agentschap van Skoda-automobielen gekregen. 

De deelnemers aan de in Vlaardingen gehouden districtsbij
eenkomst van de Ned. Chr. Geheelonthoudersbond maken een 
rondrit door de stad. 

15 Gevestigd Loodgietersbedrijf F. van Aggelen jr., Cal
lenburgstraat 33. 

Leendert Droppert, kunstschilder, in het huwelijk getreden 
met Beatrix van der Kuil. Zij zullen zich vestigen in de vroe
gere boerderij van Staalduijnen aan de Surinamesingel. 
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Binnen het saneringsplan voor de binnenstad heeft een pak
huis aan de Kuiperstraat een begin gemaakt met de uitvoe
ring van dit plan door in te storten 

25 De Remonstrants Gereformeerde Gemeente neemt de 
gerestaureerde kerk aan de Hoflaan in gebruik 

25-27 DAF-show in de fabriekshal van de NV Deltagarage 
en constructiebedrijf aan de Industrieweg 

26 Geopend de nieuwe zaak van De Bruin's kleding. 
Hoogstraat 113 

De handel in aardappelen, groenten en fruit van J J van 
Zwieten aan de Callenburgstraat 102 overgenomen door M 
Schrijvershof Jzn 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het toneelstuk 'Ach
ter de wolken schijnt toch de zon' door Chr toneelvereniging 
Animo De opbrengst is bestemd voor het stoelenfonds van 
het nieuwe gereformeerde kerkgebouw aan de Burgemeester 
Pruissingel 

26-4 nov In de Visbank tentoonstelling "Wie was Rembrandt', 
georganiseerd door de Commissie voor beeldende kunst 

27 In de Stadsgehoorzaal vertoont de toneelafdeling van 
de PTT-personeelsvereniging uit 's-Gravenhage het toneel
stuk 'Om een half miljoen' voor de Vlaardingse PTT-perso
neelsvereniging Tera 

28 Atlete Puck van Duijne-Brouwer vertrekt naar Mel
bourne om deel te nemen aan de Olympische Spelen 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van het toneelstuk 'Ciske de 
Rat' door het Vlaardings Volkstoneel 

29 Opgericht een personeelsvereniging van het Alge
meen Ziekenhuis 

30 De Vlaardingse scheidsrechtersvereniging houdt een 
forumavond over het voetbalspel van pupillen en junioren 

De winkeliers van de Westhavenplaats, Westhavenkade, 
Smalle Havenstraat en gedeelte Markt hebben zich verenigd 
in Winkelcentrum Visbank Ook zij zullen tijdens de komende 
feestdagen feestverlichting aanbrengen 

D A Vogel benoemd tot secretaris van de jeugdgemeenteraad 
als opvolger van J van der Lugt 

De Eerste Ned Coop Kunstmestfabnek E N C K stelt een 
nieuwe zwavelzuurfabnek in gebruik 

November 

1 Rita Verdijsseldonk opent een balletstudio m de 
Schuilhoek aan de Kortedijk 

Slagerij M de Wilt, Billitonlaan 14-16, bestaat 25 jaar 

De Spaanse predikant ds Mario Cignoni Penella spreekt in 
de Oosterkerk over het onderwerp 'Boodschap van een Kerk 
onder het Kruis aan de vrije Christenen van Nederland' 

3 De motorlogger VL 78 Vlaardingen, schipper K Pronk, 
van de Visserij Maatschappij Vlaardingen NV, raakt in een 
hevige storm stuurloos en wordt door de VL 203 Dina, schip
per J Goedknegt, van dezelfde maatschappij, de Nieuwe Wa
terweg binnengesleept 

In Muzanda jubileumcabaret-dansant-avond van het Beton
ijzerconstructiebedrijf I Bouman, ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan 

In de Harmonie demonstratieavond van het klavarmuziek-
schrift, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de 
Ned Klavar Vereniging 

Het Leger des Heils opent een zondagschool in het groepshuis 
van de padvindsters aan de Geraniumstraat 

5 Een aantal stadgenoten bezoekt in de Ahoyhal te Rot
terdam een protestvergadering tegen het Russische optreden 
in Hongarije 

Ir W A den Bakker neemt afscheid als voorzitter van de Ver
eniging openbare leeszaal en bibliotheek Ir A van Buysen 
wordt in zijn plaats benoemd 

In de Grote Kerk bidstond voor de vrede, sprekers seniorka-
pitein J J Bergsma, pastoor H A A Rouw en ds P van der 
Vloed 

7 BIJ het gereedkomen van de derde stadhuisvleugel 
biedt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Bene
den-Maas de gemeente een antiekkoperen bloembak aan 

De Vereniging Vlaardingsche Oudheidkamer en Visserijmu
seum opgeheven 

7-10 In de Harmonie tweede lustrumtentoonstelling van de 
afdeling Vlaardingen van de Ned Bond van Vogelliefhebbers 
Voor de mooiste vogels worden de legpenningen van prins 
Bernhard en van de gemeente toegekend aan respectievelijk 
G Henneveld en A van den Berg De opbrengst van de ten
toonstelling IS bestemd voor de Hongaarse vluchtelingen 
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Het tellen van de opbiengst van de collecte voor het Hongaarse volk 
(8 november) 
(Foto Ronde, collectie Stadsarchief) 

8 De collecte voor het Hongaarse volk brengt ongeveer 
ƒ 40 000,- op. Ter afsluiting van deze collecte herdenking van 
de Hongaarse verzetsstrijders bij het Verzetsmonument aan 
het Verploegh Chasséplein. 

In de Grote Kerk eerste uitvoering in Nederland van de Missa 
Solemnis van W.A. Mozart ter gelegenheid van het Mozart-
jaar. 

In Excelsior spreekt dr. A. de Vledder voor het departement 
Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
over de verzorging van de jeugdige oorlogsslachtoffers in het 
kinderdorp Pestalozzi te Frögen in Zwitserland. 

9 Aan de noordzijde van de Korte Hoogstraat opent de 
firma J. Nagtegaal een nieuwe schoenenwinkel. 

9-12 In het nieuwe gedeelte van het stadhuis rondleidingen 
voor het publiek en een tentoonstelling. 

10 In de Stadsgehoorzaal revue "Ben je nou zeventig', ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Chr. jeugdver
eniging Liefde en Vrede. Receptie in zaal Obadja aan de Wil
lem Beukelszoonstraat. 

11 De te Vlaardingen geboren en 
getogen officier van het Leger des 
Heils, majoor Maaike Visser, leidt 
de samenkomsten in de Legerzaal 
aan de Baanstraat. 

In de Harmonie receptie en feest
avond ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de plaatselijke 
R.K. Middenstandsvereniging. 

12 Met feestmutsen getooide kleu
ters van de Nutskleuterschool aan 
de Binnensingel vieren het gouden 
jubileum van de school 

In de Harmonie houdt de Suri
naamse Otto Sterman voor de 
Hervormde vrouwenclub een voor
drachtsavond onder de titel 'Ik ben 
een neger'. 

13 Postagentschap geopend in de sigarenzaak van A. 't 
Hoen aan de Schimmelpenninckstraat 16a. 

Burgemeester Heusdens bezoekt bij de Nieuwe Matex N.V. de 
Batman, de eerste Turkse tanker die na de oorlog de Nieuwe 
Waterweg binnenloopt. 

In gebouw Liefde en Vrede opent wethouder G. Walstra een 
door de plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers georganiseerde bazar ten bate van het bejaar-
denwerk. 

In de Harmonie concert door pianist Bram Boelee voor leerlin
gen van de hoogste klassen van de lagere scholen. 

14 Banketbakkerij L. Boer, Hoogstraat 96, bestaat 25 
jaar. 

15 Opening van een filiaal van zelfbedieningsbedrijf Zijl
stra aan de Korte Hoogstraat 33-35. 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van Ibsen's 'Spoken' door 
De Haagsche Comedie. 

Pater H. de Greeve voert in de Stadsgehoorzaal zijn Mariaspel 
op. 

16 Aan de Hoogstraat is de sloop van de R.K. Joannes de 
Dooperkerk begonnen. 

Vliegerwedstrijd van clubhuis De Haven met honderd deel
nemers. 

Minister-president dr. W. Drees opent het Unilever Research 
Laboratorium aan de Veersingel (Deltaweg). Burgemeester 
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Heusdens biedt de directie een beeldhouwwerk aan. 

16-1 In de Visbank expositie van de Vlaardingse Kunst
kring met werken van Jaap Weiland, Jan Baars, Reinier Rijke, 
L. Dijkshoorn en Henk Plomp. 

17 Burgemeester Heusdens slaat de eerste paal voor een 
complex van 290 woningen in de Westwijk, langs de Rijks
weg. 

Gevestigd aan de Hoogstraat 35 J.J.H. Frederiks, horloger en 
juwelier. 

De groentenopslagplaats van de gebroeders Korpershoek aan 
de Billitonlaan door brand verwoest. 

In de Harmonie spreekt Simon de Waard voor de plaatselijke 
afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling over 
zijn reis door Noord-Afrika. 

18 In de Grote Kerk herdenking van het 70-jarig bestaan 
van Chr. jeugdvereniging Liefde en Vrede. 

21 De VL 86 Vooruit van de N.V. Doggermaatschappij, die 

De sloop van de R K Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat (16 
november). 
(Collectie Stadsarchief). 

op 11 oktober jl. na een aanvaring ter hoogte van Maassluis is 
gezonken, voor de sloop verkocht. 

Intocht van Sint Nicolaas. 

Sint Nicolaasactie "Altijd Prijs', georganiseerd door het Mid
denstands Actiefonds. 

22 Tijdens baggerwerkzaamheden in de Vulcaanhaven 
wordt een magnetische mijn opgebaggerd. De mijnenoprui-
mingsdienst maakt de bom onschadelijk. 

23 Dankzij de ingevallen vorst kan de sproeibaan van 
tennispark Soenda opengesteld worden voor de leden van de 
Vlaardingse IJsclub. 

24 Burgemeester Heusdens opent de galazwemavond in 
het Kolpabad. De opbrengst van de zwemwedstrijden, met 
onder andere de Olympische zwemploeg, is bestemd voor het 
Hongaarse volk. 

24 In de Harmonie feestavond voor het personeel van 
Drukkerij Van Dooren N.V. Vijf jubilarissen worden gehul
digd. 

Na SVÏ! jaar 1ste dan te zijn geweest, is J. van Gorsel na een 
succesvol judo-examen in Amsterdam thans 2de dan. 
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27 In de Stadsgehoorzaal concert door het Utrechts Ste
delijk Orkest onder leiding van Paul Hupperts 

Aan de Gedempte Biersloot eerste paal geslagen voor een be
drijfspand met bovenwoningen voor motorrijwielhandel en 
reparatie-inrichting J Bouman 

De VL 7 Ada, schipper P Keus, van de NV Zeevisserij Mij 
Holland met motorstoring de haven van Dieppe binnenge
sleept door de VL 85 Bertina, schipper P van de Plas, van 
Visserij Maatschappij Vlaardingen N V 

28 Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnstererly-
ceum, spreekt voor de plaatselijke afdeling van de Ned Chr 
Vrouwenbond over 'Karakter en opvoeding' 

29 Slagerij J Wielaard, voorheen Eendrachtstraat, opent 
een nieuwe slagerij aan de Broekweg, hoek Burgemeester 
Pruissingel 

In Muzanda viert de Vereniging van huis- en grondeigenaren 
het 50-jarig bestaan 

In de Stadsgehoorzaal viering van het gouden jubileum van 
de Nutskleuterschool met een voorstelling van het toneelspel 
"En de vogels zwijgen' door de Schiedamse toneelvereniging 
Utile Dulci 

December 

1 J F van Fessum en L de Groot 25 jaar in dienst van de 
N V Vlaardingse machinefabriek I A Kreber 

In de Grote Kerk concert door het Shell mannen- en dames
koor Spreker de Hongaarse predikant ds J Kerekes 

Siervishandel De Maanvis, voorheen Binnensingel, opent een 
grotere winkel aan de Eendrachtstiaat 58 

In de Stadsgehoorzaal optreden door het Nieuw Nederlands 
Toneelgezelschap met het stuk "Pancras Duif' van Herman 
Heijermans Na afloop wordt hoofdrolspeler Johan Elsensohn 
gehuldigd door burgemeester Heusdens in verband met zijn 
40-jarig jubileum als toneelspeler 

3 Benoemd tot onderwijzeres aan de Prinses Wilhelmi-
naschool mej W de Blois, tot onderwijzeres respectievelijk 
onderwijzer aan de Van der Schaarschool mej H Hogenkamp 
en C van der Merwe 

Het echtpaar G Versteeg-De Graaff 60 jaar getrouwd 

4 Voor de AVRO-radio zangrecital door de Vlaardingse 
sopraan Leni Hoogland 

Uw drogist brengt het 

SCHtHKTHtT 
Eau de Cologn* 

Parfums 

Luxe doven zeep 

Brillanline 

Alter-skave sticks 

Scheerletlons 

Seheerappareten 

Scheerkwasten 

Warmwaterzakken 

M 
Kwahieii koopi U bij Uw oDROGIST^ 

Advertentie voor Sint Nicolaas (Nieuwe Vlaardingsche Courant 

30 november) 

Aan de Mercuriusstraat opent burgemeester Heusdens het 
nieuwe bedrijfspand van de NV Internationale Rubber Pro
ducten, een dochteronderneming van International Rubber 
Products te Chicago 

7 De VL 121 Willem, gebouwd in opdracht van Visserij 
Maatschappij Vlaardingen N V, te water gelaten bij scheeps
werf De Hoop te Leiden 

8 De nieuwe werkplaats van electrotechnisch bedrijf G 
Boogaard aan de Emmazijstraat door burgemeester Heusdens 
in gebruik gesteld 

11 J de Wilt 45 jaar in dienst van N V Dorsman & Ode 

12 BIJ het bereiken van het hoogste punt wordt de vlag 
gehesen op de Van Heutszflat aan de Floreslaan 

Het totaalbedrag dat in Vlaardingen bijeen is gebracht voor 
het Hongaarse volk bedraagt thans ƒ 72 136,88 

13 Voor de personeelsvereniging van Scheepswerf en ma
chinefabriek A de Jong N V vertoont cineast S de Waard zijn 
films over Marokko 

De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
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Nassau, verleend aan J Bakker en D Lengton wegens hun 
50-jarig dienstverband bij de Machinale kuiperij A de Neeff 
N.V te Maassluis 

15 Tweede Kamerlid drs D van der Mei spreekt voor de 
C H -jongeren over Europese integratie 

16 Het echtpaar H van der Pijl-Peters 60 jaar getrouwd 

17 Het Vlaardings Schaak Genootschap bestaat 40 jaar 
Dit feit wordt gevierd met een bezoek aan de ijsrevue in de 
Ahoyhal te Rotterdam 

Het echtpaar De Vries, beheerders van het Volksbondkoffie-
huis, gehuldigd door een groep bejaarden, die gedurende 12'/: 
jaar gastvrijheid genoten in het koffiehuis 

18-22 Expositie in de Visbank, georganiseerd door boekver
koper A Pontier, kunsthandel J Vogel en speelgoedmagazijn 
Het Kinderparadijs 

19 Aanbesteding van de bouw van een hervormde kerk 
aan de Billitonlaan 

In het Redershuis, Westhavenkade 45, opent de firma L Kalk
man & Zoon het cafe-restaurant 'Het Reedershuys' 

Verboon's Geschenkenhuis verplaatst van de Schiedamseweg 
naar Korte Hoogstraat 12-14 

20 Eerste paal geslagen voor de Sportflat aan de verleng
de Sportlaan 

W N A Hos benoemd tot onderwijzer aan de Willem de Zwij-
ger-uloschool 

De Eerste Vlaardingse brood-, koek- en banketfabriek Jan 
Smelik verplaatst naar Apeldoorn 

21 In de Remonstrantse Kerk voert een groep catechisan-
ten het kerstspel 'In de mensen een welbehagen' op 

22 In de Grote Kerk samenzang onder leiding van Frits 
Mehrtens, onder het motto 'Heel Vlaardingen zingt het oude 
kerstlied' 

Afscheid van C C Froger, hoofd van de Van Kampenschool 
HIJ wordt opgevolgd door I Brouwer, onderwijzer aan de Ds 
De Stoppelaarschool 

25 Om zes uur 's morgen kerstwijdingsdienst door het Le
ger des Heils in de Stadsgehoorzaal 

27 In Excelsior officiële huldiging van het echtpaar De 
Vries, beheerders van, het Volksbondkoffiehuis, ter gelegen
heid van het 12V2-jarig jubileum 

28-29 Postduivententoonstelling m de Visbank, georgani
seerd door de postduivenvereniging De Vredesduif 

29 Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt afscheid van 
zeventien personeelsleden, die de pensioengerechtigde leef
tijd hebben bereikt 

30 In de Remonstrantse Kerk afscheid van da G S Wes
terouwen van Meeteren en bevestiging en intrede van ds J 
Bouterse 

5̂ "" È '^ t. 

KERSTTENTOONSTEUING 
in de Visbank 

„GEZELLIGHEID 
IN HET GEZIN" 
van a.s. dinsdag IS t.m. zaterdag 22 dec. 
n.m. van 3—6 en 8—10 uur 

georganiseerd door" 

„HET KINDERPARADIJS": 
gezelschapsspelen, die nooit veivelen 

AART PONTIER, Boekverkoper: 
Het boek als kerstgeschenk 

KUNSTHANDEL VOGEL: 
Het kunstvoorwerp in huis 

Gratis toegang — Bqzonder attraktief 

Advertentie van 
Winkelcentrum De Visbank 
(Groot Vlaardingen 
14 december) 
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