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Januari
1

6
Aantal inwoners 62.188.

Het echtpaar H. Spruijt-Beijer 60 jaar getrouwd.

7
De nieuwe gymnastiekzaal aan de Delftseveerweg in
gebruik genomen.

Burgemeester J. Heusdens 10 jaar burgemeester.
I. Brouwer geïnstalleerd als hoofd van de Van Kampenschool.
Tijdens de jaarwisseling worden veel vernielingen aangericht
door baldadige jeugd.

10
In de eerste raadsvergadering van dit jaar spreekt
burgemeester Heusdens zijn traditionele nieuwjaarsrede uit.

4
In de hal van sportpark De Vijf Sluizen tafeltenniswedstrijd tussen een Hongaars team en een Nederlands bondsteam. De opbrengst is bestemd voor de Hongaarse vluchtelingen.

Het gemeentebestuur biedt de gemeenteraad een sluitende
begroting voor 1957 aan.
11
De bewoners van 22 huizen aan de Parkweg, gebouwd
in 1938/39, moeten op korte termijn hun woningen verlaten
in verband met ernstige verzakking.

5
In de Stadsgehoorzaal nieuwjaarsfestival van het
Vlaardings Kunst Centrum.
De bovenverdieping van het magazijn van textielgroothandel
A. Woudstra & Zn aan de Nieuwelaan uitgebrand.
Cornells Vink vangt in de Vlaardingse Vaart een snoek van
104 cm en een gewicht van ruim twintig pond.

Een aantal huizen aan de Parkweg ernstig verzakt (11 januari)
(Collectie Stadsarchief)
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In Excelsior feestavond van de Vereniging van Volkstuinders Vlaardingen.

X

Dr E D Kraan legt de eerste steen voor de Pnielkerk (23 januari)
(Foto uit collectie Van der Vlis, collectie Stadsarchief)

De chocolaterie van mej. A. Boekholt aan de Hoogstraat opgeheven.

de coöperatieve bakkerij en verbruikersvereniging De Voorloper.

14
De Ned. Chr. Radio Vereniging organiseert een massazangavond in de Grote Kerk, die op 27 januari a.s. wordt
uitgezonden.

W. Corne, administrateur van de N.V. Concertgebouw De Vereniging te Nijmegen, benoemd tot bedrijfsleider van de Stadsgehoorzaal.

In het Kolpabad demonstratie met het Scott Hydroduikerpak.
16
De werkplaats van vatenhandel Van Beek & De Blois
aan de Westhavenkade 97 door brand verwoest. De uitgerukte brandweer, die vertraging oploopt door de gesloten spoorwegovergang, kan niet voorkomen dat de werkplaats geheel
uitbrandt.

Bij de Werkinrichting aan de Zomerstraat viert Arie van Santen zijn 25-jarig jubileum als bezem- en borstelmaker.
14-26 Wervingsactie van de plaatselijke dienst B(escherming)
B(evolking).

17
J. van Vierzen, de oudste inwoner van Vlaardingen,
viert zijn 98ste verjaardag.

15
Adjudant A. Hofman viert zijn zilveren dienstjubileum
als politieman.

17-19 In de Harmonie auto-expositie van P.A. van der Kooij's
automobielbedrijf.

In de Stadsgehoorzaal spreekt dr. Paul Julien voor de Ned.
Reisvereniging over Oost-Afrikaanse steppevolken.

19
Stadsbeiaardier Cor Don geeft een concert op het
Oranjecarillon ter gelegenheid van de verjaardag van prinses
Margriet.

Loco-burgemeester H.K. van Minnen reikt de eremedaille in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, uit aan RJ.
Overgauw ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstverband bij

75

Een stoker van N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost in de Vulcaanhaven verdronken.
In de Stadsgehoorzaal treedt voordrachtskunstenares Charlotte Kohier op met het stuk 'Het Bal' van Irene Nemirowsky.
De firma T. Oosten, tapijten- en beddenmagazijn te 's-Gravenhage, opent een filiaal aan de Korte Hoogstraat.
20
Bevestiging en intrede van ds S. van den Bos, Ned.
Hervormd predikant.
21
Aan de Burgemeester Pruissingel, hoek Groen van
Prinstererstraat opent J.L. Klok een winkel in ijzerwaren, gereedschappen en huisvlijtartikelen.
22
Vishandel H. van Gelderen, Eendrachtstraat 78, bestaat 30 jaar.

24
De VL 27 Burgemeester Heusdens, schipper T. van
den Oever, van Visserijmaatschappij De Nieuwe Mercurius,
met machineschade de haven van IJmuiden binnengesleept.
25
Eerste paal geslagen voor het Ned. Hervormde kerkgebouw aan de Billitonlaan.
26
Op het vroegere terrein van de firma IJzermans aan
de Oosthavenkade wordt het nieuwe bedrijfspand van N.V.
Aspro, fabriek van bitumeuze producten, in gebruik genomen.
In Muzanda feestavond ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Van Dijk's Amusementsorkest.
31
Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix
bespeelt stadsbeiaardier Cor Don het Oranjecarillon.
Februari

Mej. J.F. van der Veer benoemd tot onderwijzeres aan de Van
der Schaarschool.
23
Dr. E.D. Kraan, gereformeerd predikant, legt de eerste
steen voor de Pniëlkerk aan de Burgemeester Pruissingel.
In het R.K. verenigingsgebouw houdt de Katholieke Arbeidersbeweging een forumavond over "Sociale Wetgeving".
Het bedrijfspand van N V Aspro in het lage witte gebouw aan de Oosthavenkade (26 januari)
(Foto Hogerwerf, collectie Stadsarchief)
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1
J.A. Leegsma herdenkt het feit dat hij zich 25 jaar geleden vestigde als huisarts.
Mej. A. van Dijk ontvangt de eremedaille in brons, verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau, bij haar 50-jarig jubileum als
huisnaaister bij de familie G. Bloemendaal.
2
In Excelsior viering van het tweede lustrum van de
R.K. gemengde zangvereniging St. Caecilia.
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13
Het predikaat 'Koninklijke' verleend aan N.V. Hollandse Fabriek van
Melkproducten en Voedingsmiddelen
Hollandia ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

6 FEBRUARI KOMT

ABE LENSTRA
BIJ

De Combinatie van Vlaardingse Tafeltennisverenigingen treedt toe tot de Ned.
Tafeltennisbond.

^Ha^jte^aoA

14
De Engelse politiekruiser H.M.S.
Lennox arriveert in de Koningin Wilhelminahaven voor een werkbezoek.

KORTE HOOGSTRAAT 22 - TELEFOON 2458 - VLAARDINGEN

De Vereniging De Nederlandse Bloemisterij biedt mevrouw L.
Goedvolk op Valentijnsdag een bloemenhulde aan voor haar
hulp aan winkelier M. Gouwens tijdens ziekte en overlijden
van zijn vrouw.

3
Het echtpaar J. Goudappel-Van Roon 60 jaar getrouwd.
4
In de Harmonie politiek jongerenforum onder leiding
van burgemeester Heusdens.

16
De chocolaterie van mevrouw Van Brunschot-Fok aan
de Brede Havenstraat opgeheven.

5
M. de Snaayer, hoofdcommies bij de Gemeentelijke
Energie- en Waterleidingbedrijven, viert zijn 40-jarig dienstjubileum.

17
Het dameskoor Vivezza van mevrouw Kath. VerhoeffTorn bestaat 40 jaar.

In Muzanda feestavond van het Vlaardings Dubbelmannenkwartet ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

18
E. Hekman wint het biljartkampioenschap Ie klasse
libre van het district Schiedam.

In zaal Liefde en Vrede viering van het 10-jarig bestaan van
Chr, korfbalclub Spirit.

20
Het Vlaardings Symphonieorkest, opgericht in 1946,
opgeheven wegens gering ledental.

7
R.G. van Essen, hoofdinspecteur van 's-Rijksbelastingen, inspectie Vlaardingen, benoemd tot raadsheer bij de belastingkamer in het gerechtshof te Amsterdam.

21
Voor de redersvereniging spreekt dr. G.M. Klamer van
het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut over 'De weersomstandigheden'.

7-8
De gemeenteraad besluit:-een overeenkomst aan te
gaan met de gemeente Rotterdam betreffende het opspuiten
van de Broek- en Aalkeetbuitenpolder met baggerspecie;
-de boerderij van P. Hoogendam, Zuidbuurtseweg 1, in te
richten als internaat voor geestelijk minder-validen;
-P. van den Broek en H. Pothoven te benoemen tot onderwijzer
aan respectievelijk de Meidoornschool en de Erasmusschool;
-de woningen Parkweg 134-172 en Schiedamseweg 175 en
177 onbewoonbaar te verklaren;
-een middelbare meisjesschoolafdeling te verbinden aan het
Gemeentelyceum.

23
In de Julianakleuterschool spreekt F.H. van de Wetering, lid van de Tweede Kamer, voor de C.H.-jongeren over
Nieuw-Guinea.
24
Het echtpaar G.H.C, van Gelderen-Langendoen 60
jaar getrouwd.
25
Op de Vijfsluizenbrug rijdt een Shell-tankauto in de
sluiskolk. De chauffeur wordt gered, de chauffeur-bijrijder
verdrinkt.

8
W. Brauckman 25 jaar in dienst van schildersbedrijf P.
de Goede.

H. den Draak, onderwijzer aan de Prinses Julianaschool, op
44-jarige leeftijd overleden.

9
De Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid,
afdeling Vlaardingen, bestaat 50 jaar.

26
De nieuwe motortrawler VL 153 Liesje en Rutger van
N.V. G. Kornaat Handelmaatschappij vaart uit ter visvangst.

Sigarenmagazijn In de 01de Smoker van M. Hoogerwerf Lzn.,
Westhavenplaats 3, opgeheven.

27
Burgemeester Heusdens reikt een tevredenheidsbetuiging met gratificatie uit aan de agenten van politie J.A.

77

Koole en J.P. van Nieuwenhuize voor hun optreden bij het
auto-ongeluk op 25 februari jl.

De motortrawler VL 153 Liesje en Rutger aan de kade van de Koningin
Wilhelminahaven (26 februari)
(Foto uit collectie M P Zuydgeest)

29
In zaal Obadja spreekt wethouder M.H.L. Weststrate
voor de A.R.-kiesvereniging Oost over de regeringsnota inzake bestedingsbeperking "Hofstra en Colijn'.

In Excelsior receptie van voetbalvereniging D.V.O. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
In de Harmonie optreden van de H.V.O -toneelgroep met het
blijspel' 'n Zeeman ging passagieren'.

Maart
1
Aan de Meidoornstraat wordt de eerste paal geslagen
voor kleuterschool De Paddestoel.

In de Stadsgehoorzaal jazzconcert door de Dutch Swing Collegeband.

Dr. W.B.H. Jansen spreekt voor de leden van lasclub Vlaardingen over 'Gutsen en ontroesten'.

3
Het dameshockeyelftal van hockeyclub Pollux promoveert naar de 3e klasse K.N H.B.

Geopend Glas- en verfhandel De Kroon, Eendrachtstraat 29,
onderdeel van schildersbedrijf P. de Goede.

5
In zaal Liefde en Vrede vertoont een toneelgroep van
de C.J.M.V voor de boerenafdeling van deze vereniging het
toneelstuk 'Stenen voor brood', de strijd van de boer tegen
onteigening van zijn grond voor industrie en woningbouw

2
In de Technische School aan de Veersingel (Deltaweg)
uitreiking van de diploma's. Jan Punt en Hans Schoonfeld ontvangen de vorderingenprijs en Nico van Vliet de ijverprijs van
de Kamer van Koophandel.

78

H W Blomsteel 50 jaar in dienst van de Ned Stoomsleepdienst v/h P Smit jr

12
In de Stadsgehoorzaal concert door arbeiderszangverenigmg De Stem des Volks

Voor de Zakenstudiekring spreekt ds D Westerveld, gevangenispredikant te Rotterdam, over "Het leven achter de tralies'

Het voetbalelftal van de Vlaardmgse politiesportveremging
wint het kampioenschap 2e klasse van de Ned Politiesportbond, district West

6
Mej L Weerheijm, onderwijzeres aan de Prof dr V H
Rutgerskleuterschool, benoemd tot hoofd van een Chr kleuterschool te IJlst

In de Stadsgehoorzaal Margrietmodeshow
13
In de Stadsgehoorzaal turnuitvoeringen van gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido

Het actiecomité van het Schoolkorps Natuurbescherming vertoont voor de leerlingen van de vijfde klas van de lagere scholen de film "Symphonie der seizoenen' van Heinz Sielmann

14
In de Harmonie spreekt dr F J Huisman, rector van
het Gemeentelyceum, over het onderwerp "Invloed van aanleg en omgeving bij de mens'

8
De gemeentebegroting 1957 goedgekeurd door de gemeenteraad

15
Op de contactavond van de Dr A Plesmanschool
spreekt auteur A D Hildebrand over het kinderboek

De firma A Kuchler, Markt 39, opent een toonzaal voor radio,
televisie en elektrische apparaten in het naastgelegen pand,
Kerksteeg 3

Wim van der Schaft en Kokkie Suijker winnen de schooldeclamatiewedstrijden

M van Dorp, meteropnemer-incasseerder, 40 jaar in dienst
van de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven, onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau

16
BIJ de viering van het 25-jarig bestaan van padvindersgroep Willem de Zwijger, groep 1 NPV, wordt oubaas
J H van Driel onderscheiden met de Zilveren Jacobsstaf voor
zijn 25-jarig leiderschap

Woningbedrijf Groeneveld, Hoogstraat 206, na verbouwing en
uitbreiding heropend

E Put viert zijn 40-jarig dienstverband bij N V Hollandia

De stichtingsakte van de Stichting medisch-opvoedkundige
bureaus voor Vlaardingen en omgeving gepasseerd

In Excelsior receptie ter gelegenheid van het zilveren artsjubileum van J A Leegsma

Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VV D ), afdeling Vlaardingen, spreekt H A Korthals over het onderwerp
'Buitenlandse politiek'

18
In de Immanuelkerk huldiging van hulpprediker J van
Lambalgen ter gelegenheid van zijn 25-jang ambtsjubileum
BIJ station Vlaardingen-centrum wordt een nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen

BIJ Scheepswerf De Hoop te Leiden tewaterlating van de in
opdracht van Visserijmaatschappij Vlaardingen in aanbouw
zijnde motortrawler VL 131 Petronella

19
De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst opgenomen
m de lijst van geneeskundige diensten, waar medische studenten stage kunnen lopen voor sociale geneeskunde

In de Stadsgehoorzaal Walacorsettenshow "Vriendinnen van
Venus in de vorm van een muzikaal blijspel

In de Harmonie stoffenshow van de firma Bracco onder de
naam "Printemps 1957'

9
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van personeelsvereniging Figee opvoering van de jubileumrevue "Tien
jaar p v Figee' door Amusementsvereniging Figee

In de Stadsgehoorzaal laatste winterconcert van de Stichting
Culturele Kring door het Rotterdams Philharmonisch Orkest
onder leiding van Eduard Flipse

Een schaap van veehouder P Rodenburg werpt voor de tweede maal vijf lammeren

20
Dameskapper en schoonheidsspecialist G O Pmck
slaagt voor het vestigingsexamen herenkapper

11
GD Birnie aan de Rijksuniversiteit Utrecht geslaagd
voor het doctoraalexamen geneeskunde

Opgericht Bromfietsersclub Vlaardingen

79

neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

W. Brouwer Azn legt zijn werkzaamheden als directeur van
Visserijmaatschappij Piscator neer in verband met zijn hoge
leeftijd. Zijn plaats wordt ingenomen door J. van Noort.

In de Stadsgehoorzaal debuut van balletschool Rita Verdijsseldonk.

In de Kenau Hasselaarstraat overhandigt burgemeester Heusdens de woonvergunning en de huissleutel aan de eerste bewoners van de Westwijk,

30
Proefvaart van de motortrawler VL 121 Willem van
Visserijmaatschappij Vlaardingen.

Op de jaarvergadering van de Katholieke Arbeidersbeweging,
afdeling Vlaardingen, treedt voordrachtskunstenares Julia de
Gruyter op met een gevarieerd programma.

April
1
De familie Van Aller, één van de slachtoffers van de
Parkwegmisère, neemt tijdelijk haar intrek in het oude politiebureau aan de Markt, (zie ook 11 januari en 7-8 februari
jl.)

21
Levensmiddelenbedrijf Nido aan de Eendrachtstraat
wint een eerste prijs in de landelijke etalagewedstrijd voor
levensmiddelenbedrijven, georganiseerd door de 'Goed Zo'
actie van Johan van Bodegraven ten behoeve van het gebrekkige kind.

C.M. van Wijngaarden, directeur van de Rotterdamse Bank
N.V, kantoor Vlaardingen, benoemd tot directeur van kantoor
Feijenoord. In zijn plaats benoemd mr. F.G.E. Halbertsma.

Het nieuwe politiebureau aan de Delftseveerweg in gebruik
genomen.

Aan de Van Beethovensingel eerste paal geslagen voor een
22
Burgemeester Abel Hasman Neur-afschar van de
Iraanse hoofdstad Teheran, brengt tijdens zijn reis door Europa een bezoek aan Vlaardingen.
23
In Muzanda vertoont arbeiderstoneelvereniging De
Fakkel het emigrantenspel 'Mijn hart is niet hier'.
In de Stadsgehoorzaal "A.V.R.O. tournee' 1957.

de kous
met de 9 levens!

A Kap wint de Vlaardingse judotitel bruine band.
24
Het pand Schiedamseweg 115 in gebruik genomen als
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Koop pief „zo-moor" nylons.
Moor vroog Vosono's I Extro
mooi, extro duurzaam, want
Vasono heeft ds
Resin antl-ophaoifinish l

25
De Van Hogendorpschool, een tijdelijke houten school
aan de Goudsesingel, in gebruik genomen.
De R.K. noodkerk aan de Hoogstraat ingewijd en in gebruik
genomen.

van 3.50 tot 4.50

26
Pastoor L.J.A. Boomgaard van de St. Willibrordusparochie slaat de eerste paal voor de R.K. kleuterschool aan de
Curagaolaan.

A , P. Martens

28
Het eerste schaaktiental van het Vlaardingse Schaakgenootschap wint het kampioenschap Ie klasse van de Rotterdamse Schaakbond.

Korte Hoogstraat 21a,
Vlaardingen

Speciale
zaterdag reclame

Op de Boekenweekavond in de Stadsgehoorzaal vertellen de
schrijvers Godfried Bomans en Han Knap en dichter Michel
van der Plas over hun werk.
29

B y aankoop van een paar
n y l o n s een leuk
washandje cadeau.

M. van Noordt, leraar aan de avondnijverheidsschool,

80

garagebedrijf met verfspuiterij van de firma G. van Jeveren.
In een advertentie maken de Vlaardingse ziekenfondsen
A.Z.V. en O.B.Z. bekend dat de ziekenfondsen in Nederland
geen tandheelkundige hulp meer kunnen vergoeden. Dit in
verband met een conflict tussen tandartsen en ziekenfondsen.
2
Eerste paal geslagen voor een complex flatwoningen
aan Plein 1940.
3
Joke van Aggelen, leerlinge van de Dr. A. Kuyperschool, behaalt een prijs op de internationale kindertekeningententoonstelling te Boulogne sur Mer, Frankrijk.
In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan het
Westnieuwland bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van knapenvereniging Jozef. Spreker ds. H. Rijksen.
In de Stadsgehoorzaal jaarfeest van de Chr. lyceïstenvereniging Universia.
4
Benoemd tot leerkrachten aan het Gemeentelyceum
P.G.J. Koster, L.J.P. Maas, A.C. Pak, A.P. Schuur, P.H. Werner,
E. Baksteen-Peterse en A. Blankert-Verbeek.
5
In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de operette 'De
gouden vaas' van H.J. Fagel ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van dameskoor Vivezza.
Advertentie:
'Te koop aangeboden KERKGEBOUW (met inventaris) en
daarbij behorende PASTORIE (binnenkort leeg te aanvaarden)
staande op eigen grond aan de "Wan Riebeeckstraat 34-36,
Vlaardingen. Brieven aan de adm. J. Dijkshoorn, Emmastraat
112, Vlaardingen.'

De minister van Binnenlandse Zaken, mr A A M Struijcker, stelt het
hoofdbureau van politie in gebruik (10 april)
(Collectie Stadsarchief)

6
In de Grote Kerk uitvoering van de Johannespassion
door Chr. oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo, het
Toonkunstkoor en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Een brand in de fineeropslagplaats van N.V. B. Sprij's Hout- en
Meubelindustrie zorgt voor aanzienlijke waterschade.
10
Het hoofdbureau van politie aan de Delftseveerweg
door de minister van Binnenlandse Zaken, mr. A.A.M. Struycken, officieel in gebruik gesteld.

6-7
In café De Griffioen wedstrijden om het gewestelijke
kampioenschap Ie klasse libre, klein biljart.

De laatste stoomlogger van de N.V. Doggermaatschappij, de
VL 29 Oranje-Nassau, voor de sloop verkocht.

8
J.J. Kooyman, directeur van de Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat, hijst de vlag op de eerste
van de vier Deltaflats in de Westwijk.

Bij de declamatiewedstrijden voor jonge mensen en volwassenen in de Harmonie winnen mej. B.J. van Hooijdonk en mevr.
N.W. Versteeg-van Haren eerste prijzen.

In Muzanda feestavond voor de leden van de Kon. Ned. Middenstandsbond, afdeling Vlaardingen.

11
De vereniging Nazorg B.L.O. draagt de exploitatie van
de Herman Frantsenstichting over aan de gemeente.

9
In de Stadsgehoorzaal feestavond van de vereniging
Volksonderwijs ter gelegenheid van de 'Dag van de openbare
school'.

81

Mevrouw De Keizer-Schilder 25 jaar leidster van de zondagsschool "Laat de kinderkens tot Mij komen' in wijk 4 van de
Ned. Hervormde Gemeente.
12
Kinderen uit tehuizen van het Ned. Leger des Heils
geven in de Stadsgehoorzaal een uitvoering onder het motto
'Een avond vreugd met de jeugd'.
De jeugdgemeenteraad verwerpt een voorstel tot oprichting
van een gemeentelijk woningbureau.
Schildersbedrijf P. de Goede verplaatst van de Emmastraat
naar de Eendrachtstraat.
14
In het Kolpabad tweekamp tussen de Vlaardingse
zwemclub V.Z.C, en de Kon. Brugse Zwemkring. V.Z.C, wint
de wisselbeker.
16
In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel geven de
zangverenigingen St. Caecilia, Excelsior en De Stem des
Volks, met medewerking van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, een uitvoering van de Mattheüspassion.
Het pedagogisch centrum van de Ned. Onderwijzersvereniging start in het Gemeentelyceum een cursus onderwijsvernieuwing voor leerkrachten.
De motortrawler Maria Christina, gebouwd in opdracht van
de Armenant Frederic et Cie te La Rochette, op scheepswerf
I.S. Figee N.V. te water gelaten.
Mevrouw L.A. Hoppers-Best redt een achtjarige jongen uit de
Oude Haven.
In de Stadsgehoorzaal passiespelen door leerlingen en oudleerlingen van de Don Boscoschool.
20
In de Harmonie regionaal solistenconcours, georganiseerd door de Federatie van Vlaardingse muziekgezelschappen.
21
Op de Markt paasreveille onder leiding van ds. P. van
der Vloed, in de Grote Kerk paasviering voor de jeugd en in de
Harmonie bijeenkomst voor buitenkerkelijken.
23
Het paasvoetbal-en korfbaltoernooi voor scholieren
gewonnen door een elftal van de Admiraal de Ruijterschool
en een twaalftal van de Dr. De Visserschool.
24
Een groep bewoners van het Flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruissingel maakt een bustocht
door de bloeiende Betuwe.
25

L. Hoogendijk, procuratiehouder bij Levers Zeep Mij.

N.V., neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
26
C. Zeilstra 35 jaar touwslager bij N.V. De Oude Lijnbaan.
Speelgoedmagazijn Het Kinderparadijs, kolenhandel P. Maarleveld en handwerkmagazijn De Wolkam winnen de eerste
prijzen in een etalagewedstrijd voor winkeliers in de binnenstad.
27
De 33.000 ton metende Amerikaanse ertstanker Harvey S Mudd, het grootste schip dat ooit een Vlaardingse haven
binnenliep, arriveert met 29.840 ton erts in de Vulcaanhaven.
Aan de Kethelweg opening van de nieuwe garage van het veeen goederenvervoersbedrijf W. Bos.

Kranslegging bij het Bevrijdingsmonument op het Verploegh Chasséplein (4 mei)
(Foto Trouw, collectie Stadsarchief).

In Excelsior optreden door leerlingen van muziekschool Het
Westen.

Waterleidingbedrijven, neemt afscheid wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.

In de Stadsgehoorzaal optreden van toneelgroep Sunlight met
het toneelspel 'Volgende halte' van Kees van Schaik.

30
Een deputatie, bestaande uit mevrouw K. Vermeervan der Knaap en de heer K. Hoogerwerf, neemt deel aan het
défilé te Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana.

28
Een groep padvindsters van het Engelse Leger des
Heils geeft demonstraties in de zaai aan de Baanstraat.

Koninginnedag. Aubade op de Markt door drieduizend scholieren, kinderspelen, poppenkast, lampionoptocht, kermis en
in de Emmaüskerk concert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

29
Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau
A.J. de Jong, directeur van Levers Zeep Mij. N.V. Benoemd
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden, B.
Reitsma, luitenant ter zee Ie klasse bij de technische dienst
van de Koninklijke Marine. De eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend aan schipper Arie van Roon van de N.V. Doggermaatschappij en aan S.
van der Wijngaard, procuratiehouder bij de firma Hendrix te
Rotterdam. De eremedaille in zilver toegekend aan J.C. van
der Hilst, opperwachtmeester bij de Rijkspolitie te Water, B.
van Haren, assistent Ie klasse van 's Rijksbelastingen, en J.
Leeuwis, bedrijfsleider bij Leeuwis' Meubelfabriek N.V.

Burgemeester Heusdens stelt de korenmolen Aeolus aan de
Kortedijk met het bedienen van de vang in gebruik.
Aad Steijlen wint de kringloop rond de Oude Haven in 7.03
minuten.
In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het Coppeliaballet door
het Ballet der Lage Landen ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Vlaardings Kunst Centrum.

Ir. A.C. Pouwels, directeur van de Gemeentelijke Energie- en
Eerste wedstrijd op het basketballveld aan de Kethelweg tussen een Amerikaans -en een Rotterdams team van de R.O.V.
Shell. De Amerikanen winnen met 41-36.
Een Zwaluwenelftal wint op een voetbaltoernooi te Wassenaar de De Rooywisselbeker.
Mei
1
1 meiviering. Herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument van Jan Hoogerwerf, meeting op het Veerplein en
meideclamatorium in de Stadsgehoorzaal.
Aan de Van Maanenstraat opent mej. H.J. Glasz, districtsinspectrice voor het kleuteronderwijs, de Prof. dr. V.H. Rutgerskleuterschool.
2
W. van der Knaap 25 jaar in dienst van de firma C. van
der Burg & Zonen.
Voor de Zakenstudiekring spreekt luitenant ter zee C. Lemaire over het bezoek van een Nederlands marinesmaldeel aan
Rusland in 1956.
Wachtmeester Ie klasse B.W. van der Stek 25 jaar in dienst bij
de Rijkspolitie te Water.
De naam Raadhuisplein gewijzigd in Plein Emaus.
3
Op de tiende jaarvergadering van de Ned. Chr. Bond
van Overheidspersoneel spreekt hoofdbestuurder J. Worst

83

over het onderwerp "Wat zijn de mogehjkheden voor de
N C B V O vandaag'

13
De Commissie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting organiseert een cursus schoonheidsverzorging

De Rotterdamse hoofdagent en motorrenner Leo van der
Noll spreekt voor de Vereniging voor Veilig Verkeer, afdeling
Vlaardingen, over het onderwerp "Verkeer in het algemeen'

In Excelsior bonte avond voor bejaarden
14-15 In de Chr Huishoud- en Industrieschool tentoonstelling van werk van de leerlingen

4
Dodenherdenking en stille omgang, herdenkingsdienst in de Grote Kerk

15
L J Zoetemeijer, hoofdbesteller, 40 jaar in dienst van
het Staatsbedrijf der PTT

5
Kapelaan C van Wel van de St Joannes de Dooperparochie viert zijn koperen priesterfeest

Het gemeentebestuur van Zijpe bezoekt Vlaardingen om zich
te oriënteren op de woningbouw

7
Van Neerbos' Industrie- en Handelmaatschappij NV
viert het 25-jarig bestaan

De praktijk van dr P G Kousemaker overgenomen door het
artsenechtpaar H S Mulder en R Mulder-Cramer

Boekverkoper Aart Pontier biedt burgemeester Heusdens het
eerste exemplaar aan van de door hem uitgegeven Gids van
Vlaardingen
7-10

Eerste Hofconcert van dit seizoen door muziekvereniging
Voorwaarts

Op het Feestterrein optreden van Circus Boltini

17
Aan de vooravond van Vlaggetjesdag kranslegging bij
het Vissersmonument aan het Grote Visserijplein

8
In Muzanda uitvoering door accordeonvereniging Concertino

Geopend aan de Westhavenplaats Van Eijk's vakkledingmagazijn

De koren van mej Jo Mulder geven een uitvoering in de
Stadsgehoorzaal

Hengelaarsvereniging Vriendschap bestaat 35 jaar

Herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan
van het Nederlandse Leger des Heils in de zaal aan de Baanstraat

Advertentie
"Wist U dat de stationsrestauratie ook Uw feestjes verzorgt
met slaatjes, zoals Huzarensla, Russisch ei, Hors d'Oeuvre,
Croquetten, Bitterballen e d ''
Wist U ook dat wij diners verzorgen tot 60 personen tegen
zeer speciale tarieven''
Beleefd aanbevelend, H L Thiescheffer, Stationsrestauratie
Vlaardingen'

9
De chemische wasserij en ververij M Jansen, voorheen gevestigd te Rotterdam, neemt een nieuw bedrijfspand
aan de Mercuriusstraat in gebruik
De nieuwe ambulance van de Gemeentelijke Geneeskundige
Dienst, gebouwd bij de Gebrs Visser te Leeuwarden, in gebruik genomen

In Muzanda feestavond van Machinefabriek W Houdijk ter
gelegenheid van het 35-jarig bestaan, G J Versteege en B
Versteege vieren hun 35-jarig dienstjubileum

In de Harmonie propagandafeestavond van de Nederlandse
Blindenbond

18
Vlaggetjesdag Burgemeester Heusdens hijst de bedrijfschapswimpel op de motortrawler VL 14 Margaretha
schipper Arie Visser, van N V Zeevisserijmij en Harmghandel
v/h A Verboon Op de Nieuwe Maas waterskidemonstratie

L Hoogendijk redt een vijfjarige jongen uit de Oude Haven
10
H W A E Groeneveld, amanuensis bij het Unilever
Research Laboratorium, onderscheiden met de eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband

Wim Maassen van den Brink wint de Vlaardingse tafeltennistitel
Dagblad De Rotterdammer opent een bijkantoor aan de
Markt

11
In Muzanda propaganda-avond van de afdeling Vlaardingen van de Ned Katholieke bond van werknemers in industriële bedrijven St Willibrord
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Bromfietsclub Vlaardmgen neemt deel aan de Limburgsterrit,
georganiseerd door de M A C Hoensbroek, en wint de prijs
voor de verstkomende vereniging

29
M van Noordt, tekenleraar aan de Willem de Zwijgeruloschool, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

19
In de St Joannes de Dooperparochiekerk viering van
het eeuwfeest van de vestiging aan de Hoflaan van de Zusters
van O L Vrouwe van Amersfoort

29-30 Patrouillewedstnjden voor padvinders van het district
Beneden-Maas op een terrein aan de Van Beethovensingel
30
Op de Engelse bloemententoonstelling Chelsea Show
wordt aan de inzending van de Vereniging Ned Bloemisterijen, verzorgd door bloembinder J Vogel, de hoogste onderscheiding, een gouden medaille, toegekend

BIJ de regionale atletiekwedstrijden te Rotterdam wint Rita de
Gelder een eerste pnjs in hardlopen en hoogspringen
20
Gevestigd aan de Schiedamseweg 165 Advies- en administratiebureau L Paalvast

Het tamboerskorps van muziekvereniging Voorwaarts wint
een eerste prijs op een te 's-Gravenhage gehouden nationaal
concours

21
Mej D P van der Spek, onderwijzeres aan de Mr J
Terpstraschool, neemt afscheid wegens haar benoeming in
gelijke functie te Hilversum

31
Afscheid van W van den Berg, meteropnemer-incasseerder bij de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven

Café Vethaak aan de Hoogstraat bestaat 35 jaar
Buisjesdag Onder aanvoering van de motortrawler VL 78
Vlaardmgen, schipper D van Rijn, van de N V Visserijmaatschappij Vlaardmgen verlaten zestien loggers de haven

Juni

1
J Klinkenberg, directeur van de Vlaardingse HoUandiafabriek, viert zijn 50-jarig jubileum

22
De chocolaterie van de gezusters De Bruijn aan de
Hoogstraat opgeheven

Ds P van der Vloed legt de eerste steen voor de Rehobothkerk
aan de BiUitonlaan

25
J van der Sande wmt het Vlaardings kampioenschap
klaverjassen

Ongeveer 1 700 personen nemen deel aan de wandelmars,
uitgeschreven door de Politie Sport- en Ontspanningsvereniging ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

25-26 De Arbeiders Jeugd Centrale, afdehng Vlaardmgen,
organiseert voor A J C -groepen uit het gewest Zuid-Holland
een olympisch weekend

L A van Zuuren 40 jaar in dienst van Vaten- en kistenfabriek
C van Toor Cz N V te Maassluis

26
Burgemeester Heusdens brengt het eerste kantje
Hollandse Nieuwe van de motortrawler VL 27 Burgemeester
Heusdens persoonlijk naar de afslag
M Don 25 jaar in dienst van Levers Zeep Mij N V

Op de provinciale brandweerwedstrijden te Driebergen behaalt een groep van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweer,
onder leiding van onderbrandmeester J L Spuybroek, een
tweede prijs

27
Burgemeester Heusdens reikt aan ruim zeventig gemeenteambtenaren het diploma Bedrijfszelfbescherming uit

3
De stoomloggers VL 50 Elise en de VL 80 Gesina van
N V Vlaardingse Stoomvisserij voor de sloop verkocht

Het gemeentebestuur van Beverwijk brengt een werkbezoek
aan Vlaardmgen

Een vierjarig schipperskind verdrinkt in de Koningin Wilhelminahaven

28
In de Stadsgehoorzaal uitreiking van het verkeersdiploma aan 723 scholieren

Wethouder H K van Minnen geeft de aftrap voor de straatvoetbalcompetitie

Motor- en autoclub M A C organiseert een puzzelrit over een
afstand van 70 km

3-4
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Politie Sport- en Ontspanningsvereniging sportwedstrijden
tussen de politiekorpsen van Vlaardmgen, Schiedam en de
Rijkspolitie te Water In de Stadsgehoorzaal receptie en feestavond
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5
De Engelse publicist W. Schindler, in opdracht van de
BBC op studiereis door Europa, brengt een bezoek aan Vlaardingen en wordt op het stadhuis ontvangen door burgemeester Heusdens.

H. Mis op in de St. Willibrorduskerk aan de Insulindesmgel.
Pinksterreveille op de Markt onder leiding van ds. G. Aalbersberg; sprekers sr. kapitein J. Bergsma en ds. P. van der
Vloed.

6
A.J. Daub te Apeldoorn benoemd tot leraar aan het
Gemeentelyceum, J.W. van "t Hof tot onderwijzer aan de Ericaschool en W. Meijer te Hengelo tot onderwijzer aan de Erasmusschool.

Het muziekkorps Gothenberg I van het Zweedse Leger des
Heils, op bezoek bij het Vlaardingse korps, geeft een concert
in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel.

P. Gerth en G.Th. Rozendaal 25 jaar in dienst van Levers Zeep
Mij. N.V.

G. Both, chef onderhoudsbankwerkerij, 25 jaar in dienst van
de firma C. van der Burg & Zonen.

8
In de Harmonie receptie van het Algemeen Ziekenfonds Vlaardingen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Kolenhandel A. Beukelman betrekt als eerste het gezamenlijke opslagterrein voor de plaatselijke kolenhandel aan de
Parallelweg.

9
Het echtpaar J. Brobbel-Van Teijlingen 60 jaar getrouwd.
A. Kievit, hoofd van de Prins Hendrikschool, op 56-jarige leeftijd overleden.
10

Pater Christofoor van Vliet draagt zijn eerste plechtige

Stadsbeiaardier Cor Don geeft een pinksterconcert op het
Oranjecarillon.
11
Acht leden van de Vlaardingse Zeehengelaarsvereniging Vlaardingen winnen op een te St. Annaland gehouden
internationaal concours een korpsprijs en een eerste prijs.
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Ter gelegenheid van „Haringritdag 1957" organiseert de Vlaardingse Middenstand a.s. zaterdag 22 juni weer „een bal op" actie met het traditionele bezoek van

de Haringjager bij de M i d d e n s t a n d
Wanneer U a.s. zaterdag van 's morgens 9 uur tot n.m. 6 uur bij een der deelnemende wink^
liers Uw inkopen doet hebt U kans dan juist „de haringjager" aan te treffen die voor duizenden
guldens aan waardebonnen uitreikt. Honderden waardebonnen worden a.s. zaterdag uitgegeven ter waarde van ƒ 10—, ƒ 5.— of ƒ 2.50.

12
Mr. H.W. van Doom, voorzitter van de Katholieke
Volkspartij, spreekt in het R.K Verenigingsgebouw over het
onderwerp "De K.V.P. in de huidige politieke situatie'.

De schoorsteen van de Vlaardingse Melk Centrale in het centrum van
Vlaardmger-Ambacht (26juh)
(Foto Hoovers, collectie Stadsarchief)

15
Gesangverein Liedertafel 1900 uit Mainz-Kostheim
geeft een gastconcert in de hal van sportpark De Vijf Sluizen

19
C.J.M.V. en C.J.V.V, Liefde en Vrede organiseren een
fietsrally.
20
Het Genootschap van de Stille Omgang viert het 25jarig bestaan. J.C. van der Knaap, voorzitter, ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

J. J. van Everdingen, 40 jaar in dienst van de firma C. van der
Burg & Zonen, onderscheiden met de eremedaille in brons,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
H. J. Verbeek wint het kampioensconcours van de Vlaardingse
Hengelaarsbond.

21
Bloembinder J. Vogel versiert de Franse ambassade
te Luxemburg ter gelegenheid van het bezoek van de Franse
president Coty.

16
In sportpark De Vijf Sluizen atletiekwedstrijden tussen de officiële heren landenploegen van Nederland en België.

22
Ter gelegenheid van de actie "Een bal op' van de Vlaardingse Middenstandscentrale maken de Jonge Pijpers een
mars door de stad.

Op de Vlieten zeilwedstrijden voor ploegen tussen De Bommeer, D.W.S.V. (Delft) en Westland.

Tiende Internationale Haringrit.
Provinciale brandweerwedstrijden voor gemeentelijke- en bedrijfsbrandweren, georganiseerd door de Vlaardingse vrijwillige brandweer.

17
Eerste paal geslagen voor het grote verzamelriool in
de West wijk, vanaf rijksweg 20 tot de spoorbaan, waar het
nieuwe gemaal zal worden gebouwd.

In sportpark De Vijf Sluizen drumbandconcours ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van
muziekvereniging Shell Harmonie.

17-20 Avondvierdaagse met 185 deelnemers.
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Officiële proefvaart van de motortrawler VL 131 Petronella,
schipper Teunis van der Plas, van de Visserijmaatschappij
Vlaardingen.

Linden van den Heuvellweg.
29-30 Temperatuur 35 graden Celsius; circa 10.000 personen
bezoeken het Kolpabad.

In het Oranjepark districtsmiddag van de afdeling Zuid-Holland van de Ned. Chr. Korfbalbond.

30
J. van der Heul, 50 jaar organist van de Remonstrants
Gereformeerde gemeente, onderscheiden met de eremedaille
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Eerste van zes concerten op het orgel van de Grote Kerk door
leerhngen van de organist Gijs de Graaf.
23
Het echtpaar J. Bergwerf-De Gast
60 jaar getrouwd.
Door verslechtering van het wegdek is
de Oude Havenbrug voor zwaar verkeer
gesloten.
24
Verschenen het boek 'De zee is
ons land' van Fenand van den Oever, een
vervolg op de romans 'Brood uit het water' en 'Laat mij maar zwerven'.

26
In Concordia openbare verkoop
van de fabriek van de Vlaardingse Melkcentrale aan de Asterstraat 20.
27
In het Oranjepark samenkomst
van de evangelisatiecommissies van de
Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerk en het Leger des Heils.

Vergunning
in de »Gouden Leeuw«
f-'^^mrr^'^
Lang

gewachi,
maac nooH siil
gezwegen.
Altijd
gedacht
en ook gekregen.

Vanaf 13 Jult 1921 Verlof A
Op 18 Juli '57 Vergunning

Efnous 72, Tel. 2 6 9 8 , A. j . v. Waardenbung
Juli

27-29 Op de Westhavenplaats rijdende tentoonstelling 'Wonen in een eigen huis' van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

1
Brood- en banketbakkerij W.A, Moerman, Voorstraat
55, bestaat 25 jaar.
J. Borsboom 25 jaar in dienst van Brobbel's kolengroothandel.

28
Ir. H.W. Draesel, stadtbaudirector van Dusseldorf,
vergezeld van enkele ambtenaren, spreekt met burgemeester
Heusdens over bestuurlijke en financiële vraagstukken.

1-5
Ongeveer 6.000 kinderen ingeënt met een uit Amerika geïmporteerd poliovaccin.

29
Op 80-jarige leeftijd overleden C.P. Thurmer, oud-bedrijfsleider van N.V. De Oude Lijnbaan.

3
Hofconcert door Harmonievereniging H.V.O. en dameskoor Viva Melodia.

Viering van de verjaardag van Prins Bernhard. Anjercollecte
ten bate van het Prins Bernhardfonds.

4
De nieuwe beheerders van café Concordia, de heer en
mevrouw K. van Dorp, houden een kennismakingsontvangst.

Op het internationale concours voor amateur-acrobatiek
behalen de Etona's een eerste prijs voor toestelwerk en een
tweede prijs voor grondacrobatiek.

Hevig onweer; veel materiële schade door blikseminslag en
storm.

Het nieuwe bedrijfspand van motorrijwielhandel J. Bouman
aan de Gedempte Biersloot geopend door burgemeester Heusdens.

Ir. L.A. Bakker te Baarn benoemd tot directeur van de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven.
Mr. H. Luijken, A.R.-raadslid, neemt afscheid in verband met
zijn vertrek naar Haarlem.

Finale van het parktoernooi op de tennisbanen aan de Van
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C.J. Juijn en A.M. Neleman benoemd tot onderwijzers aan
respectievelijk de Erasmus- en de Juliana van Stolbergschool.
Mej. E. Schurink benoemd tot hoofd van kleuterschool De
Klaproos.

12
Personeelsvereniging A. de Jong N.V. viert het tienjarig bestaan.
Aan de Brede Havenstraat opent P.A. Versendaal 't Kaashuis.

De exploitatie van de werkinrichting en weefkamer van de
vereniging Nazorg B.L.O. overgenomen door de gemeente.

13
Op het Feestterrein vertoont de toneelgroep van
C.J.M.V.-C.J.V.V. Liefde en Vrede het stuk "De Rode Pimpernel'.

5
Pater Jozef Feyen, beiaardier van de Abdijkerk te
Grimbergen, België, bespeelt het Oranjecarillon.

Een groep van de vrijwillige brandweer onder leiding van C.
van Diggele wint de ereprijs op een te Putte, Noord-Brabant,
gehouden internationaal concours.

6
Het gemeentebestuur brengt een werkbezoek aan
Amersfoort.

14
De plaatselijke afdeling van de Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy viert het 40-jarig bestaan.

Organist Jaap Boer en sopraan Wim van der Schaft geven een
concert in de Emmaüskerk.
Interstedelijke straatvoetbalwedstrijd. Het Vlaardingse elftal
wint met 4-2 van een elftal uit Gouda.

16
Aan de Mercuriusstraat eerste paal geslagen voor een
fabriekshal van Luxene Holland N.V., een dochteronderneming van Luxene Corporation te New York.

9
Aanbesteding van de bouw van een nieuwe schutsluis
tussen de Hoogstraat en de Kortedijk.

17
De lichter Vulkaan 58 tijdens het ertsladen in de Vulcaanhaven gezonken.

10
Op de Flower Fair and Garden Party in de tuin van
Marlborough House te Londen verzorgt J. Vogel de Nederlandse inzending.

18
Een elftal van C. de Neeff's machinefabriek wint het
kampioenschap van de bedrijfsvoetbalcompetitie.
A.J. van Waardenburg, die in 1935 een tapvergunning aanvroeg voor café De Gouden Leeuw aan het Emaus, krijgt bericht dat de vergunning is verleend.

11
Mej. J. van Witzenburg, werkster, 25 jaar in dienst
van Van Neerbos' industrie-en handelmaatschappij.
Het bedrijfspand van Butagascentrale A A Spronkers aan de Ie Industriestraat (20 juli)
(Foto Boer; collectie Stadsarchief)

19
Feestelijke opening van het gerestaureerde en gemoderniseerde Magazijn 't Lichtpunt, Hoogstraat 111.
Diploma-uitreiking aan de Technische
School. Fred van Helvoort en Laurens de
Gast ontvangen de vorderingenprijs en
Fred Rieken de ijverprijs.
Advertentie:
'DIERENBESCHERMING
Wij zoeken iemand met dierenliefde, b.v.
gepensioneerde, die tegen vergoeding, de
algehele verzorging van 't dierenasyl op
zich wil nemen. Sollicitaties schriftelijk
inzenden aan: A.G. Kloots, Sportlaan 22.'
20
Het nieuwe bedrijfspand van Butagascentrale A.A. Spronkers aan de Ie
Industriestraat 3 in gebruik genomen.
In de schemerdonkere Grote Kerk avondmuziek, een concert voor orgel en blokfluit.
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22
De Ned. Ver. van Huisvrouwen reikt een medaille en
oorkonde uit aan mej. A. Bot wegens 12'/2 jarige trouwe dienst
bij de familie Roelants.
Finale straatvoetbaltoernooi. D.S.W., een club uit de Indische
Buurt, wint de door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde wisselbeker.
Opheffing van waterstokerij A. van Rijn aan de Valeriusstraat.
24
N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost opent een machinefabriek in het Friese Bergum.
25
T.Th. Benner, hoofd van de St. Barbaraschool, benoemd
tot hoofd van een R.K. school te Rotterdam. Tot zijn opvolger
benoemd C.J. van Reisen.
26
Een aantal studenten van de Technische Universitat
Berlin Charlottenburg bezoekt Vlaardingen.
De Franse beiaardier Réjane Bagaert bespeelt het Oranjecarillon.

De Vulkaan 58, die op 17 juli jl. in de Vulcaanhaven is gezonken, met behulp van vijf drijvende bokken gelicht.
A.C. Welters, hoofd van de Don Boscoschool, benoemd tot
hoofd van een R.K. school te Vaassen. In zijn plaats benoemd
Th. Dingjan.
27
De Oudhollandse Markt aan de Billitonlaan geopend
door het oplaten van ongeveer 1.000 ballonnen op de rolschaatsbaan aan de Insulindesingel.
27-28 Bij de Rotterdamse atletiekkampioenschappen winnen
de V.F.C.-meisjes en Gerard van der Wal van Fortuna enkele
kampioenschappen.
29
De Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg organiseert
een boottocht door de Rotterdamse havens voor 300 bejaarden.
30
Een aantal Vlaardingse padvinders onder leiding van
vaandrig J. Sloot vertrekt naar de negende wereldjamboree te
Sutton Coldfield, Engeland.
31
In de Visbank opent het kantoor van Jeugdvakantievreugd zijn deuren.

De Oudhollandse Markt aan de Billitonlaan (27 juli)
(Collectie Stadsarchief)

Augustus
1
Groenten- en fruithandel W.J. van der Knaap & Zn
opent een derde filiaal aan de Mr. L.A. Kesperweg.
B. Maat 25 jaar in dienst van de firma C. van der Burg &
Zonen.
2
Motor- en Autoclub Vlaardingen organiseert een
avondrit door het Westland.
De kapsalon van C. van der Veer aan de Kortedijk overgenomen door W. Hoekstra.
3
Officiële opening van de vakantieweken op de Markt,
waar de Haagse Ooievaartjes hun zang- en kleppervaardigheid tonen. Daarna maskeradeoptocht. Jac Kerklaan en Greetje Bot worden verkozen tot jeugdprins en -prinses.
5
Op het Feestterrein optreden van het poppentheater
van John van Brussel met 'De A van Abeltje'.
Slagerij M.C. Koning, Ridderstraat 21, opgeheven.
7
Een groep Maassluisse kinderen vertoont op het Feestterrein het zangspel 'Zigeuners met gouden harten' van mevrouw K. Verhoeff-Torn.

8

21
Vijf stadgenoten nemen deel aan de Rome-kruistocht,
een internationale bedevaart voor de katholieke arbeidersjeugd.

In het Oranjepark tentenbouwwedstrijd.

W. Bogerd, vertegenwoordiger, 25 jaar in dienst van N.V. Lever's Zeep Mij.

F.F.A. Daub opent een nieuwe showroom en werkplaats aan
de Callenburgstraat 80.

Met het slaan van de eerste paal voor een complex winkels
met bovenwoningen aan de Gedempte Biersloot wordt een
begin gemaakt met de bouwplannen voor het eerste deel van
het Liesveld.
9-10

23
Laatste zomeravondconcert op het Oranjecarillon door
beiaardier Anton van Ooink te Zeist.

Wandelmars en drumbandconcours voor de jeugd.

24
Oude woningen en voormalige koeienstallen aan de
Maassluissedijk tegenover de Dijksteeg gesloopt.

10
De Amerikaanse beiaardier W. Wendell Westcott bespeelt het Oranjecarillon.

27
Een constructiewerker van Havenbedrijf VlaardingenOost door een contragewicht van een kraan gedood.

12
In Aalsmeer slaagt A. Wissink voor het vakdiploma
bloemsierkunst.

28
De kindermiddag van Adrie van Oorschot, die tijdens
de vakantieweken op het Feestterrein tweemaal door de
weersomstandigheden werd afgelast, thans gehouden in de
Stadsgehoorzaal.

Prof. dr. E. Egli uit Zurich en dr. Stephan Ronart uit Wenen,
gedetacheerd bij de Internationale Federatie voor het voorbereiden van Volkshuisvesting en Stadsuitbreiding, bezoeken
Vlaardingen.

Gemeentesecretaris C. van der Linden ontvangt de gouden stadspenning (2 september).
(Foto Slcan-Film Vlaardingen; collectie Stadsarchief).

Lampionoptocht, waaraan dankzij de Vereniging E.H.B.O. en
autobezitters ook invalide kinderen kunnen deelnemen.
14
In het Oranjepark jeugdbrandweerwedstrijden voor de
Vlaardingse scholen. De Dr. A. Plesmanschool wint de wisselbeker.
15
In het kader van het Comité Jeugdvakantievreugd
brengen honderd kinderen een bezoek aan de Shell-olieraffinaderijen.
16
Benoemd tot hoofd van de Prins Hendrikschool C. van
der Woude.
Politiedag voor de jeugd.
17
Officiële afsluiting van de jeugdvakantiefeesten met
een optocht van versierde fietsen.
19
Majoor J. van der Schouw te Enschede benoemd tot
assistent-lid van de dienst Bescherming Bevolking.
20
Op het plein van de Van Kampenschool bazar, georganiseerd door de Ned. Hervormde Gemeente, wijk 2. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van trouwmeubilair voor
de Rehobothkerk aan de Billitonlaan.
Kapelaan S.C.Th, de Vette van de St. Joannes de Dooperparochie benoemd tot leraar aan een seminarie te Heemstede. In
zijn plaats benoemd A. Saers te Lisse.
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In Concordia laatste bijeenkomst van 44 geslaagde cursisten
van het opleidingsinstituut voor het middenstandsdiploma A.
de Weger.
29
Odé.

P. Maat 40 jaar in dienst van de firma Dorsman &

30
Het taxibedrijf van Garage P. van der Vlies, De Ruyterstraat 2, overgenomen door taxibedrijf W. Pronk, Hoogstraat
46.
In de Stadsgehoorzaal concert van operafragmenten door de
Compagnia Marisa Morel.
P. Vis, hoofd van de Prins Bernhardschool, neemt afscheid
in verband met zijn benoeming aan een Uloschool te Rotterdam.
Een team van V.Z.C, wint te Rotterdam een internationale
zwemvierkamp.
In het conflict tussen melkslijters en bewoonsters van flatwoningen over de bezorging is een compromis bereikt, (zie 14
september 2007)
31
Op de sprintdriekampen te Rotterdam bezet Fortunaatlete T. Baas op drie afstanden de eerste plaats.
In de Grote Kerk concert door Gijs de Graaf organist, en Tiny
van Wieringen, sopraan. Stadsbeiaardier Cor Don bespeelt het
Oranjecarillon ter gelegenheid van de verjaardag van prinses
Wilhelmina.

Grote brand in het fabriekspand van N.V De Hollandse Pelmolen (4
september).
(Foto Skan-Film Vlaardingen; collectie Stadsarchief)

31-2 sept Op het Feestterrein optreden van de luchtacrobaten
De Buglers.

4
Burgemeester Heusdens heeft bericht ontvangen dat
hij op 5 juli jl. is benoemd tot ereburger van de stad Nashville
in de Verenigde Staten.

September
1
De Lagere Technische School bestaat 25 jaar. Vier
medewerkers van de school, de leraren B. van Duffelen, M.
van Noordt en L. Schouten en conciërge W. Kuil, vieren hun
zilveren jubileum. Tevens afscheid van de heer Van Noordt in
verband met pensionering.

Het fabriekspand van N.V. De Hollandse Pelmolen aan de
Westhavenkade grotendeels door brand verwoest.
In het R.K. Verenigingsgebouw afscheidsavond van kapelaan
S.Th.M. de Vette, die vertrekt naar het seminarie te Heemstede.

R. Zwiers, hoofd van de Mr. J. Terpstraschool, legt zijn functie
neer. Tot zijn opvolger benoemd L. Reitsma te Siegerswoude.

A. Struijs geslaagd voor het vakdiploma Gawalo-gasfitter, waterfitter, loodgieter.

Mej. J.R. Pet 40 jaar onderwijzeres aan de Van der Schaarschool.

4-30 In het Hof en het Oranjepark tentoonstelling 'Het
beeld in de natuur'.

2
Op het stadhuis buitengewone raadsvergadering en
receptie ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van
gemeentesecretaris C. van der Linden. Bij deze gelegenheid
ontvangt de jubilaris de gouden stadspenning.

5
De schutsluis tussen de Vlaardingsevaart en de Oude
Haven gesloten in verband met vernieuwing.
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P.J. van Mullens, bedrijfsleider, en W. Slegtenhorst, H.J. van
Thiel en J.T. Wismeijer, meubelmakers, 25 jaar in dienst van
B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie N.V.

Beëdiging en installatie van het nieuwbenoemde raadslid W.
Westerhuis.
Aanbesteed de bouw van een R.K. kerk met pastorie en parocliiehuis aan de Van Hogendorplaan.

10
De Amsterdamse Bank N.V. opent een bijkantoor aan
de Schiedamseweg 12/3.

6
De musici L.J. van Dijk en D. Borst richten het dansen amusementsensemble Melodia op.

Enkele beelden van de tentoonstelling in het Hof en het Oranjepark beschadigd of vernield.

Liquidatie van scheepswerf De Nieuwe Maas N.V.
11
In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente
viering van het 50-jarig bestaan van zondagsschool Samuel.

6,7,9 De Sociale Kring, een vereniging van leidende personen van het Nederlandse bedrijfsleven, bezoekt op uitnodiging van Cincinnati Nederland N.V. Vlaardingen en wordt
ontvangen door het gemeentebestuur.

13
Voor zijn medewerking aan het Druivenfeest wordt J.
Vogel, bloemsierkunstenaar, bevorderd tot eregast 3e klasse
van de Broederschap van de Blauwe Druif.

7
Tamboers- en pijperskorps De Pijpers wint de eerste
prijs op het te Naaldwijk gehouden druivendrumbandconcours.
Onder leiding van hoofdinspecteur J.W.F. Dorleijn neemt een
groep politieagenten deel aan de Airbornewandelmars te Renkum.

1
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Het echtpaar H de Bruijn-Van Witzenburg 60 jaar getrouwd
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Wethouder H.K. van Minnen opent aan de Curagaolaan
de nieuwe openbare kleuterschool De Zonnebloem.
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Openbare kleuterschool De Zonnebloem aan de Curagaolaan (9 september)
(Collectie Stadsarchief)
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24
In de Stadsgehoorzaal feestavond ter gelegenheid van
het 55-jarig bestaan van Chr muziekvereniging Sursum Corda

Geopend aan de Hoogstraat 132 de Huishoudbeurs, de zaak
voor betere houtwaren
14
Wethouder T de Bruijn en M Bot, chef afdeling stadsuitbreiding, bezoeken de tentoonstelling Interbau te Berlijn

De motortrawler VL 121 Willem van Zeevisserij Maatschappij
Vlaardingen met een defect roer de Scheveningse haven binnengesleept

Een brand in een vetloods van N V Levers Zeep Mij door de
bedrijfs- en vrijwillige brandweer geblust

25
Ds J H Baas te Rotterdam spreekt voor de plaatselijke
afdeling van de Ned Chr Vrouwenbond over het aankweken
en bewaren van eigen persoonlijkheid

De in aanbouw zijnde motortrawler VL 84 Jan Senior, gebouwd voor rekening van de NV Zeevisserij Maatschappij
& Hannghandel v h A Verboon, op scheepswerf De Hoop te
Leiden te water gelaten

G M de Gelder te 's-Gravenhage spreekt voor de plaatselijke
gemeenschap van het Humanistisch Verbond over 'Ontmoetingen met Hindoes"

15
J de Boer 25 jaar organist van de Chr Gereformeerde
Gemeente

Slagerij Voogd, Hoogstraat 87, bestaat 35 jaar
16
K Witte, algemeen procuratiehouder van Van Neerbos' Industrie- en Handelsonderneming, viert zijn 25-jarig
dienstjubileum

26
In de Emmauskerk afscheid van R Zwiers, hoofd van
de Mr J Terpstraschool

L T van Bree, directeur van de middelbare avondschool Kennis is Macht, viert zijn 25-jarig dienstjubileum

27
In de Harmonie viert de Ned Bond van Vogelliefhebbers het tweede lustrum

In Excelsior opent mevrouw Th A Heusdens-Mansholt het
winterseizoen van de Commissie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting

Het Tweede Kamerlid J Bommer en wethouder T de Bruijn
spreken voor de Partij van de Arbeid, afdeling Vlaardingen,
over de huurpolitiek

17
In de Harmonie receptie van Melkhandelarenverenigmg Onderling Belang ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

Aan de Zuidbuurtseweg opent burgemeester Heusdens Sportpark Zuidbuurt, waarna wethouder H K van Minnen de aftrap geeft voor de eerste voetbalwedstrijd

Burgemeester Heusdens opent aan de Hofsingel de Shetlandshow, georganiseerd door het Middenstands Actiefonds Tijdens de show rijden de ponywagens door de stad

28
In de Stadsgehoorzaal volksconcert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse,
met medewerking van pianiste Janme van Wever

Aanbesteding van de sloop van het voormalige politiebureau
aan de Markt

Aan de Industrieweg wordt de nieuwe hal van A Ouweland's
constructiebedrijf in gebruik genomen

18
Sjaak Koevermans wint de eerste prijs bij de nationale
wielerwedstrijden voor nieuwelingen

28-29 Internationaal basketballtoernooi in sportpark De Vijf
Sluizen

19

30
In het Gemeentelyceum installeert wethouder H K
van Minnen het college van curatoren

In de Harmonie najaarsshow van modehuis Holcon

20
M Djafarian, architect bij het centrum voor lichamelijke opvoeding te Teheran, brengt een bezoek aan het Kolpabad

M Bot, chef afdeling stadsuitbreiding, en J R Vogelzang,
hoofd van de Prof dr J H Gunningschool, spreken voor de
plaatselijke Chr Middenstandsvereniging over respectievelijk
het plan Liesveld en de opleiding van winkelbedienden

In de Stadsgehoorzaal concert door het Residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo
21
Geopend aan de Stationstraat Gerard's Smulpaleis van
G Verhoekxjr
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Oktober

verkoopdag
ting.

ten bate van de Amsterdamse Blindeninrich-

1
In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de operette 'Ein
Waltzertraum' van Oscar Straus door het gezelschap Hoofdstad Operette.

3
In de Kuiperstraat opent P.H. Versendaal een poeliersbedrijf.

M. van der Schee, bedrijfsleider, en C. Schipper, chef afdeling
verkoop, 25 jaar in dienst van N.V. Den Boer en Van der Houwen, luxe broodbakkerij.

5
In de Stadsgehoorzaal feestavond van de Algemene
Bedrijfsgroepen Centrale, afdeling Vlaardingen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Bij het lossen van een schip in de Vulcaanhaven wordt een
arbeider doodgedrukt.

In park Spieringshoek te Schiedam tenniswedstrijd tussen
Schiedamse en Vlaardingse gemeenteambtenaren. Burgemeester Heusdens neemt namens de
Vlaardingse ploeg de wisselbeker in ontvangst.

tentoonstelling

"IN ZUIVELLAND
y}van 17 oktober t o t en met 26 oktober in speciaal verwarmde tentgebouwen op het feestterreiQ aan
de Broekweg te Vlaardingen.
Toegang IO cent.
Geopend dagelijksvan10tot12u.,van
2 t o t 5 u. en *s avonds van 7 tot 10 u.
Gesloten; donderdag 1 7 o k t . tot 16
uur en maandagochtend 21 okt-, alsmede de gehele zondag. Zuivelvoorlichtmgsblo gratis toegang voor
l o v e r plaatsruimte beschikbaar.

7
J. Faasse, hoofdleider van clubhuis De Haven, neemt afscheid in verband
met zijn benoeming tot directeur van de
Levensschool te Eindhoven. Wethouder
M.H.L. Weststrate installeert J. Bijleveld
als nieuwe clubhuisleider.
8
In de aula van het Unilever Research Laboratorium worden geldprijzen
en herinneringspenningen uitgereikt aan
zes studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen waar chemie als
hoofdvak wordt gedoceerd.
Burgemeester Heusdens reikt onderscheidingen met oorkonden uit aan
brandmeester C. van Diggele en onderbrandmeesters K. Huisman en J.L. Spuijbroek ter gelegenheid van hun 25-jarig
jubileum bij de Vrijwillige Brandweer.
In de 4e Industriestraat wordt een jeugdige arbeider doodgedrukt door een achteruitrijdende vrachtwagen.

KOM PROEVENI-WIN PRIJZEN!
BEZOEK D£ BIOSCOOP!

9
Door een actie van de eerste en
tweede voorzitter van het Ned. Hervormde Rusthuis voor bejaarden aan de Emmastraat kan een televisietoestel worden aangeschaft.

Wethouder H.K. van Minnen reikt de prijzen uit aan de winnaars van de bedrijfsvoetbalcompetitie.

10
In de Stadsgehoorzaal treedt Toon Hermans op met
een One man-show.

2
De A-griep heeft ons land in de greep. De openbare
kleuterschool aan het Westnieuwland moet worden gesloten
omdat alle leidsters ziek zijn. Dr. Storm, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, adviseert als voorbehoedmiddel tegen de A-griep veel haring te eten.

11
Automobielbedrijf P.A. van der Kooy wint een eerste
prijs omdat hij de grootste omzet Van Essobenzine in Nederland heeft gemaakt.

In de Emmaüskerk houdt de Vereniging Blindenpenning een
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In de Stadsgehoorzaal eerste feestavond van de personeelsvereniging van het Unilever Research Laboratorium.

penhorst, Eerste Kamerlid, en dr. W. Drees, minister-president.

Een voorstelling van Rossini's "Barbier van Sevilla' door het
Enschedese operagezelschap Forum op 18 oktober a.s. afgelast in verband met griep van de medewerkers.

20
Het Corsettenhuis van Gezusters de Rave, Hoogstraat
168, bestaat 40 jaar.
21
Door de afsluiting van de weg over de Delflandse sluizen vertonen de omzetcijfers van de winkeliers aan de Hoogstraat, voorbij de Afrol, en aan de Kortedijk een grote achteruitgang.

Wethouder H.K. van Minnen opent in de Visbank de tentoonstelling van door de leden van teken- en schilderclub Centaur
vervaardigde werken.
12
In de Stadsgehoorzaal vertoont de toneelgroep van
personeelsvereniging Sunlight het stuk "Zijn afgod'.

In de Stadsgehoorzaal vertoont het Rotterdams Toneel de
thriller "'Onder verdenking" van Dorothy en Campbell Christie.

15
H.G. van der Linden, adjunct-directeur van het Vlaardingse bijkantoor, 40 jaar in dienst van de firma R. Mees en
Zoonen.

Voor de leden van de Chr. Middenstandsvereniging spreekt de
Rotterdamse reclameadviseur Frank Bibo over "Service'.

Voetbaltoernooi tussen Zuid-Hollandse politie-elftallen en
een Rotterdams elftal van de Koninklijke Marechaussee. De
Vlaardingers winnen de wisselbeker.

Mevrouw Smit-Goemans spreekt voor de Commissie voor
Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting over kleur en vorm in
de woning.

De sopraan Lenie Hoogland treedt op voor de A.V.R.O.-microfoon.

22
De nieuwe gereformeerde Pniëlkerk aan de Burgemeester Pruissingel door de bouwer overgedragen aan het
kerkbestuur.

17
Opgericht de vereniging Pro Juventute. Burgemeester Heusdens aanvaardt het hem aangeboden erevoorzitterschap.

Kapperszaak en sigarenmagazijn A. Stenis, Prins Hendrikstraat 2, bestaat 40 jaar.

Mevrouw Th.A. Heusdens-Manschot opent op het Feestterrein de tentoonstelling "In Zuivelland', georganiseerd door het
Nederlandse Zuivelbureau.

Ondertekening structuurplan door de gemeenteraden van Vlaardingen,
Maassluis en Maasland (23 oktober).
(Collectie Stadsarchief).

Auteur Anton de Zeeuw spreekt voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling over zijn reis naar het
Suezkanaal.
18
Ds. J. Hagestein, predikant van
de Gereformeerde gemeente, op 43-jarige
leeftijd overleden.
19
In het gebouw van de Chr. Besturenbond houdt de pas opgerichte afdeling
van Werkende Jeugd van het Chr. Nationaal Vakverbond haar eerste clubavond.
De leden van het Zuid-Hollandse Jeugdparlement, bestaande uit leden van de
Zuid-Hollandse
jeugdgemeenteraden,
worden door het gemeentebestuur ontvangen en gebruiken de lunch in de hal
van het stadhuis. Na een rondrit door de
stad wordt in de Harmonie vergaderd in
aanwezigheid van prof mr. dr. I.A. Die-
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In de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan jubileumconcert ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Remonstrants
kerkkoor, dirigent M. Drop.

Oud-burgemeester A. van Walsum op 67-jarige leeftijd overleden.
Eerste paal geslagen voor een fabriek van de firma I.S. Figee
aan de Koningin Wilhelminahaven.

23
De nieuwe Montessorikleuterschool Raphael aan de
Surinamesingel ingewijd en officieel geopend door pastoor
L.J.A. Boomgaard.

31
S. van Exter, kantoorbediende, 25 jaar in dienst van
N.V Van Gend en Loos.

De gemeenteraden van Vlaardingen, Maassluis en Maasland
hechten hun goedkeuring aan een structuurplan, dat is uitgewerkt door de ingenieurs jonkheer J. de Ranitz, W.F. Schut en
W. van Tijen en waarin de mogelijkheid tot uitbreiding van de
drie gemeenten tot 220.000 inwoners wordt omschreven.
25
Gevestigd aan de Floris de Vijfdelaan huisarts D.J.
Wieringa.
Een groep bezoekers van de in Rotterdam gehouden jaarvergadering van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding der
tuberculose bezichtigen het Kolpabad, het Flatgebouw voor
bejaarden en de Westwijk.
In Excelsior lezing met films over "De voeding van ons pluimvee' door J. van der Veen van de Oliefabrieken Calvé-Delft.
26
Op 88-jarige leeftijd overleden G.van der Molen, landbouwconsulent en jarenlang medewerker voor agrarische
aangelegenheden van de Nieuwe Vlaardingsche Courant.
De collecte ten bate van het Vluchtelingenwerk brengt
ƒ 1.463,84 op.
27
In de recreatiezaal van het Flatgebouw voor bejaarden
luisteren Vlaardingse oud-vissers naar een speciaal voor hen
uitgezonden kerkdienst op het voor de Engelse kust liggende
hospitaalkerkschip De Hoop.
28
Het eerste Rijnduwschip, de Wasserbüffel, met vier
aaneengekoppelde bakken met een laadvermogen van 5.200
ton, bestemd voor het vervoer van massagoederen op de Benedenrijn, arriveert na een technische proefvaart vanaf Lobith in de Vulcaanhaven.

Oud-burgemeester A van Walsum (30 oktober)
(Collectie Stadsarchief)

Ds. D. Driessen, predikant van de Chr. geref. kerk aan de Emmastraat, viert zijn 40-jarig ambtsjubileum.

November

29
W. van Willigen 25 jaar in dienst van de firma C. van
der Burg & Zonen.

1
De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van
gemeenten vastgesteld op 50 km per uur.

Mevrouw M. Ruigrok-van der Burg ontvangt de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor het verlenen van onderdak
aan twee joodse families in de oorlogsjaren.

Mejuffrouw Grada Harkink 25 jaar in dienst van het Weeshuis
der Hervormden, thans tehuis voor werkende jongens.
2

30

Eerste bromfietscursus van dit seizoen gestart.
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J. van Toor Hzn. 25 jaar raadslid.

4
In Obadja opent wethouder M H L Weststrate de tentoonstelling 'Het kind in het gezin', georganiseerd door de
Vlaardingse vereniging voor gezondheidszorg Het Groene
Kruis - Het Oranje-Groene Kruis

14
Opgericht een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Consumentenbond
15
Aan de Technische School wordt een avondcursus voor
opleiding tot bedieningsvakman geopend

5
Aan boord van het hospitaalkerkschip De Hoop overhandigt burgemeester Heusdens aan kapitein W F Rog een
vaantje in de Vlaardingse kleuren en versierd met het stadswapen en een Vlaardingse vlag

In de zaal van de Emmauskerk bieden de hier verblijvende
Hongaarse vluchtelingen het gemeentebestuur, het Comité
Vluchtelingenzorg en de directies van enkele bedrijven een
Hongaarse avond aan

In de Visbank opent C M de Jongh, directeur van de gemeentelijke Dienst voor maatschappelijke zorg, de najaarsbeurs
van de Herman Frantsenstichting

De zaak in kaas en vleeswaren van J van den Bosch aan de
Hoogstraat opgeheven

6
In wijkgebouw Maranatha aan de Floreslaan spreekt
mejuffrouw H Tol uit Tennessee over het gezinsleven in Amerika

16
Het Bevrijdingskoor, het klein mannenkoor Crescendo
en het dameskoor Vivezza winnen op een concours te Rotterdam eerste prijzen

7
BIJ scheepswerf A de Jong N V wordt de motortrawler
VL 110 Michiel Jan van de N V W Kwakkelstein te water gelaten

In de Visbank opent wethouder H K van Minnen de tentoonstelling van werken van schilder en beeldhouwer Leen Droppert

In de Grote Kerk uitvoering van Ein Deutsches Requiem van
Joh Brahms door de Chr Oratoriumvereniging en het Toonkunstkoor

19
Rijwielhandel en reparatieinnchting A Brobbelaande
Maassluissedijk bestaat 50 jaar
In de Stadsgehoorzaal operaconcert door arbeidersmuziekvereniging De Stem des Volks en het RET -mannenkoor

8
Aan de Hoogstraat opent burgemeester Heusdens het
gemoderniseerde winkelpand van modehuis J A Dulfer

20
In de Harmonie viering van het 20-jarig bestaan van
de Vereniging van Volkstumders Vlaardingen

9
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het muziekkorps van het Leger des Heils geeft het Dordtse muziekkorps een concert in de Remonstrantse kerk

In de Stadsgehoorzaal optreden door het ABC-cabaret onder
leiding van Wim Kan, getiteld 'Engelen en Spoken'

Jaarlijkse vliegerwedstnjd, georganiseerd door clubhuis De
Haven

Intocht van Sint Nicolaas

Opgericht de Vlaardingse Jeugdsocieteit
10

22
In Muzanda concert door het Vlaardings Jeugdkamerorkest onder leiding van J E N Spronk De opbrengst is
bestemd voor het Ned Genootschap voor kindertehuizen en
vakantiekolonies

Op 76-jarige leeftijd overleden Joost Pot, oud-reder

12
Aan de Mercunusstraat eerste paal geslagen voor de
uitbreiding van Vreco Staalbouw C V van A Ouwehand

In de stationswachtkamer Ie klasse bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van G J Hilbelink, chef van
station Vlaardingen

T Bakker, werkzaam bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst,
viert zijn 40-jarig jubileum in gemeentedienst

In de Remonstrantse kerk geeft het Remonstrants kerkkoor
een jubileumconcert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

13
In de Harmonie opent wethouder H K van Minnen de
elfde vogeltentoonstelling, georganiseerd door de Ned Bond
van Vogelliefhebbers, afdeling Vlaardingen

Tijdens de viering van het 40-jang jubileum wordt B Troost,
meteropnemer-incasseerder Ie klasse bij de Gemeentelijke
Energie- en Waterleidingbedrijven, onderscheiden met de
eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Een aantal raadsleden en ambtenaren van de Duitse gemeente Vierzen brengt een bezoek aan Vlaardingen
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K. van Driel, referendaris op de afdeling onderwijs van de gemeentesecretarie te Rotterdam, spreekt op de ouderavond van
de Meidoornschool over vrijetijdsbesteding van kinderen.

voor de verkoop van loten en het gebruik van geluidswagens
in het kader van sociale en charitatieve acties.
De Volksbond tegen Drankmisbruik biedt bejaarde stadgenoten een ontspanningsavond aan in Excelsior.

In de Harmonie vertonen leden van de Vlaardingse Friezen
Lyts Bigjin het toneelstuk 'De Stikelbaersch'.

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het toneelstuk 'De
Tuinschuur" door de Haagsche Comedie.

23
Groenebander Harry van Oosten wint de Vlaardingse
judotitel.

26
Burgemeester Heusdens is aanwezig bij het slaan van
de eerste paal voor een tunnel die het nog onvoltooide deel
van Rijksweg 20 onder de spoorbaan Rotterdam-Amsterdam
zal voeren.

In de Stadsgehoorzaal feestavond voor de leden van de Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Vlaardingen.
In de Harmonie pianorecital door George van Renesse.

27
24
Het echtpaar J. Versteege-Brinkman 60 jaar getrouwd.

Dr. F.L. Bos 25 jaar gereformeerd predikant.

25
Aan de Van Hogendorplaan slaat pastoor L. Sluis van
de Heilige Geestparochie de eerste paal voor een kerk annex
pastorie en parochiehuis.

P.C. van der Jagt, directeur van de Westlandse Lagere Tuinbouwschool, en P K, Langendoen, directeur van de bedrijfsschool van de werf Wilton Fijenoord, spreken voor de ouders
van de leerlingen van de Prins Bernhardschool over vakonderwijs.

Het gemeentebestuur heeft ter beteugeling van de speelzucht
als richtlijn aangenomen dat geen vergunningen of ontheffingen meer zullen worden verleend tot het plaatsen van kramen

Slagerij Broman aan de Ridderstraat (4 december)
(Foto van Minnen, collectie Stadsarchief)
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28
In de Grote Kerk adventssamenkomst onder leiding
van ds. G. Aalbersberg, belegd door de evangelisaties van de
Ned. Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en het Leger des Heils.

het Zeissplanetarium te 's-Gravenhage, spreekt voor de Zakenstudiekring over 'De Kunstmaan'.
Het levensmiddelenbedrijf van A. van der Weijden, Kemperstraat 38, overgenomen door A. Verdel.

30
Collecte ten bate van de vereniging Het Zonnehuis;
opbrengst ƒ 2.269,54.

11
De jeugdgemeenteraadsvergadering onder voorzitterschap van mej. A. Bouman (C.H.) kiest G. Hoogland (A.R.) tot
voorzitter in 1958.

Vijfenveertig jaar geleden leverde de gemeente Rotterdam de
eerste electrische stroom aan Vlaardingen.
De Kwakelsteeg verbeterd en naast de trap naar de Hoogstraat voorzien van een oprit, (zie 24 oktober)

Op het Fortunaveld voetbalwedstrijd tussen een leraren- en
een leerlingenelftal van het Groen van Prinstererlyceum. De
leerlingen winnen met 10-7.

In het Kolpabad gekostumeerd afzwemfeest met medewerking van de verenigingen Aithuia en De Watervrienden te
Rotterdam.

12
De wethouder van financiën biedt tijdens de gemeenteraadsvergadering namens burgemeester en wethouders de
conceptbegroting 1958 aan.

December

G.J. Augustinus benoemd tot onderwijzer aan de Ericaschool,
J.J. Bos tot hoofd van de Prins Bernhardschool en C. van Marion, mej. N.A.E. van Rheeden en Th. Worster tot respectievelijk onderwijzer(es) aan de Juliana van Stolbergschool, de
Prins Hendrikschool en de Rembrandtschool

1
G. Figee benoemd tot directeur van de afdeling
scheepsbouw van Verolme's Verenigde Scheepswerven.
2
J. J. Kooijman 40 jaar in dienst van de N.V. Fabriek van
Chemische Producten, Vondelingenplaat.

13
In de kantine van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost
reikt directeur P. Baaima het rijksdiploma Bemetel uit aan vijf
leden van de bedrijfsvakschool.

De afdeling Vlaardingen van de Staatkundig Gereformeerde
Partij besluit niet in te gaan op het voorstel van de A.R.-kiesvereniging om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1958 met
een gezamenlijke lijst uit te komen.

De gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat (15 december)
(Foto Sluimer, collectie Stadsarchief)

4
Geopend aan de Ridderstraat een
filiaal van Broman's slagerijen te Rotterdam.
7
A. van der Vaart wint een luxe
auto, de hoofdprijs in de actie Altijd Prijs
van de plaatselijke middenstand.
Televisie-uitzending van het N.C.R.V.programma 'Uit en thuis' vanuit de
Stadsgehoorzaal.
8
Een brand op de jachtwerf van
K.P. Oosterlee aan de Trekkade zorgt
voor veel schade aan enkele jachten.
9
Wethouder T. de Bruijn opent in
de Visbank de tentoonstelling van boeken, foto's, kaarten en maquettes op het
gebied van architectuur, georganiseerd
door boekverkoper A. Pontier.
10

Dr. J.J, Raimond, directeur van
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De motortrawler VL 84 Jan Senior (27 december)
(Foto Teunisse, Maassluis)

Mej. F.G. Groenewoud, beroepskeuzeadviseuse, spreekt voor
de ouders van de leerlingen van de Jan Ligthartschool over
beroepskeuze.

14
In het Volksgebouw receptie van biljartvereniging Het
Volksgebouw ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.

20
In een zaal van de Pniëlkerk opent wethouder M.H.L.
van Weststrate het consultatiebureau van de Vlaardingse Vereniging voor Gezondheidszorg Het Groene Kruis - Het Oranje-Groene Kruis met het inschrijven van een zuigeling.

De eerste winkel in de Westwijk, drogisterij H.J.M, de Vette,
geopend aan de Van Wesembekestraat. De winkels worden
voorlopig in garageruimten gevestigd.

Wethouder H.K van Minnen opent in de Visbank de tentoonstelling "Foto en Muze', georganiseerd door Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen.

15
Laatste dienst in de gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat.

22
In de Harmonie vertoont de lekenspelgroep van de
Evangelische Jeugd Actie het stuk "Een kind is ons geboren'.

17
In de Stadsgehoorzaal vertoont de Haagsche Comedie
het toneelstuk 'Hamlet' van William Shakespeare.

25
In de kerstnacht zingen het Leger des Heils en het koor
van de Evangelische Jeugd Actie kerstliederen in de straten.

In Muzanda bonte avond, georganiseerd door de leerlingen
van de Rembrandtschool.

27
Overdracht van de motortrawler VL 84 Jan Senior aan
de N.V. Zeevisserij Mij. en Haringhandel v/h A. Verboon.

De gereformeerde Pniëlkerk aan de Henriètte Roland Holststraat in gebruik genomen.

28
In de Stadsgehoorzaal vertoont het gezelschap van Johan Kaart het stuk "Potas en Perlemoer in textiel'.

Kerstuitvoering door drie koren onder leiding van mej. Jo Mulder voor de bewoners van het Flatgebouw voor bejaarden.
18
In de Grote Kerk geeft Chr. Harmonievereniging Sursum Corda met medewerking van het koor van de Evangelische Jeugd Actie een kerstuitvoering.
19
Het hoofdkantoor van de Spaarbank aan de Schiedamseweg na verbouwing heropend.
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29

In de Grote Kerk dankstond voor de visserij.

31

Oudejaarsconcert op het OranjecariUon.

