




Januari 

1 Aantal inwoners 64.087. 

Het Gemeentelijk Centraalbureau voor Huisvesting in de Lijn-
straat is opgeheven en ondergebracht bij de eerste afdeling 
van de gemeentesecretaris. 

K. ten Kate benoemd tot bedrijfsarts van de Eerste Nederland-
sche Coöperatieve Kunstmestfabriek, de N.V. Fabriek voor 
melkproducten en voedingsmiddelen Hollandia, de N.V. Gerfa 
Gereedschappenfabriek en Havenbedrijf Vlaardingen Oost. 

K. Struijs doet zijn timmerbedrijf in de 2e Maasbosstraat over 
aan C. Witberg. 

2 Ter gelegenheid van het 40-jarig lidmaatschap van 
hun voorzitter A. van Minnen voeren de leden van C.J.V. 
Liefde en Vrede 'Gijsbrecht van Aemstel' en 'Thomasvaer en 
Pieternel' op. 

Voor de ophoging van de Westwijk is het duizendste schip 
met een lading zand gearriveerd in de Oude Haven. Sinds 19 
maart 1956 is 650.000 m^ aangevoerd. 

Motormonteur J. Hulsman raakt te water bij het verrichten 
van werkzaamheden op de motortrawler VL 153 Liesje & Rut-
ger. Hij wordt gered door monteur M, Schouten. 

Dr. J. van der Grient, inspecteur van het gevangeniswezen 
te 's-Gravenhage, spreekt voor de Politie Sport- en Ontspan
ningsvereniging over 'Opvoeding in deze tijd'. 

9 Ir. C.H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, houdt zijn 
nieuwjaarsrede. De Kamer van Koophandel bestaat 50 jaar. 

Een woning aan de Steijnstraat 29 is uitgebrand. 

10 De VL 7 Ada, schipper Piet Keus, van de N.V. Zee
visserij Maatschappij Holland is in de Ierse haven Dunmore 
aan de ketting gelegd vanwege een aanvaring in december 
1957 met een Iers vissersschip, waarbij schade is ontstaan. 
Het schip wordt vrijgegeven na het storten van een waarborg
som. 

10-12 Filmvertoning "De Naakte Oorlog' (Victory at Sea) in 
het Luxortheater. 

Installatie van kegelclub de Romein met 17 leden. 

De slagerij van D.J. de Jong aan de Verheystraat 1-3 is ge
moderniseerd. Nieuw is de afdeling zelfbediening voor con
serven. 

11 De Vlaardingse Politiehonden Vereniging De Speur
der viert haar eerste lustrum. 

3 Meubelfabriek De Berk in de Willem Beukelszoon-
straat uitgebrand. 

Het echtpaar P. van Eijsden 50 jaar getrouwd. 

5 Mr. E.K. van Beek, oud gemeen
tesecretaris, overlijdt op 65-jarige leef
tijd. Hij was gemeentesecretaris van 
1919 tot 1945. 

6 Wethouder H.K. van Minnen 
opent de Openbare kleuterschool De 
Paddestoel aan de Meidoornstraat. 

In verband met kapitaalschaarste geven 
Gedeputeerde Staten geen goedkeuring 
aan het raadsbesluit om f 69.150 be
schikbaar te stellen voor het installeren 
van geisers in gemeentewoningen in de 
buurten Wetering en Lage Weide. 

7 Viering 85-jarig jubileum To
neel- en Letterlievende Vereniging Va
ria met een opvoering van Shakespeares 
"De getemde Feeks'. 

Opening van de Openbare kleuterschool de Paddestoel (6 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen ) 
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In de Babberspolder slaat het paard van melkhandelaar V op 
hol De expeditieknecht W Boog uit de Begoniastraat weet 
met zijn vrachtwagen het dier de pas af te snijden Er is geen 
schade 

13 Aan de Schiedamseweg is het bureau voor Kerkelijke 
Sociale Arbeid van de Nederlands Hervormde Gemeente ge
vestigd 

14 C Hoogendam 40 jaar in dienst bij Pakhuismeesteren 
N V te Rotterdam 

15 Ds G Aalbersberg spreekt voor de plaatselijke afde
ling van de Ned Chr Vrouwenbond over 'Het geloof en zijn 
moeilijkheden' 

16 In aanwezigheid van ds F Slomp (in het verzet be
kend als Frits de Zwerver) houden de vereniging van oud-
verzetsstnjders L O - L K P Vlaardingen, het Westland en de 
Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, een 
reunie in de Harmonie 

L Geluk, dienstknngleider van de kring Vlaardingen, 40 jaar 
in dienst bij de PTT 

Wegens stadssanering zijn gesloopt de Brood- en Banketbak
kerij De Zon aan de Kuiperstraat, hoek Hofjesstraat van C L 
van den Berg en de voormalige Broodbakkerij van A P Man in 
't Veld aan de Daijer, hoek Vleersteeg 

17 J van Vierzen viert zijn 99ste verjaardag Hij is de 
oudste inwoner van Vlaardingen 

Personeelsvereniging A de Jong viert haar 10-jarig bestaan 
met de opvoering van een toneelstuk in Muzanda 

De Christelijk-Histonsche Kiesvereniging start haar verkie-
zingsactie voor de gemeenteraad met een forumavond en het 
vertonen van de nieuwe versie van Jan Schapers film 'Vlaar
dingen koerst op morgen' 

7-18 Festiviteiten ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van de buurtvereniging 'Jacob van Dijkstraat' 

18 De combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigin
gen viert haar tweede lustrum met de vertoning van het stuk 
'Het Mannion Mysterie' door de toneelgroep van Sunlight en 
zang door de Caltex-koren 

Feestavond V R C De Coureur in het Volksgebouw Aan K 
Gog wordt het erelidmaatschap toegekend 

19 Ds H A Visser, bekend door zijn radiopreken, houdt 
een jeugddienst in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel 

20 CariUonconcert ter gelegenheid van de viering van de 
verjaardag van prinses Margriet 

Demonstratie van Goggomobil door C van Boon's autobe
drijf 

22 B(escherming) B(evolking)-oefening m de wijken van 
de A-Knng (Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen) Burge
meester mr J Heusdens, lid van de kringraad, spreekt in de 
Rotterdamse Ahoyhal de noodwachters toe 

Sneeuwjacht 

Tijdens de ledenvergadering van de VVD in 't Reedershuys, 
wordt J van Toor Hzn gekozen tot lijstaanvoerder 

23 J J Zijlstra uit IJmuiden spreekt voor de leden van de 
Redersvereniging Vlaardingen met als onderwerp 'Wordt de 
Noordzee overbevist''' 

Naast onze bekende merken, hebben wij 

nu ook het dealerschap op ons genomen 

van de fi«if;(M»Mflii&ii. 

rjrrnrrr 
>yj>-c^ 

De Goggomobil is nl. 
geen v e r k l e i n d e 
grote auto, maar een 
vereenvoudigde auto 
Dit verklaart ook de priiiea, nL r e e ^ 
XA, f 3>720y"incl verwarming 

Dealen 

De Goggomobil Is de zuinige, vier 
wielige Duitse auto waarvan U 
al zoveel gehoord en gelezen hebt 
— de auto die zo vast op de weg 
ligt dat hij niet om kèn slaan 
De gehele constructie is er op ge 
baseerd met zo weinig mogelijk 
matenaal en een zo klein moge
lijke luchtweerstand (want de 
luchtweerstand bepaalt het ben 
zlne verbruik) een volwaardige 
auto te maken' De reeds vele 
Goggomobils, die thans op de weg 
zijn, hebben bewezen, dat deze 
opzet volkomen gelukt is 

C. van Roon's Autobedrijf 
2e V. Leyden Gaelstraat 18 - Vlaardingen 
Tel. 3600-3601 
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24 Propaganda-avond voor liefhebbers van zangkanaries 
door de Ned Bond van Vogelliefhebbers in de bovenzaal van 
café-restaurant Mes 

25 Ir B Wilton, voorzitter van het pensioenfonds van de 
werf Wilton-Fijenoord, reikt aan de eerste bewoners van een 
complex woningen aan de Van Viandenstraat in de Westwijk 
de huissleutels uit 

Met een monsterzege op Dynamo worden de W I K -dames 
kampioen 

26 In de Remonstrantse Kerk een bijeenkomst waar af
scheid wordt genomen van het echtpaar Bergsma-Schuil, 
korpsofficieren van het Leger des Heils 

27 M Bnlleman te 's-Gravenhage benoemd tot directeur 
van de harmonievereniging H V O 

29 De Gemeente maakt een kosteloze inenting tegen 
pokken mogelijk 

30 Installatie van de majoors D Bergsma en C J Bergsma-
Reitsema in de zaal van het Leger des Heils in de Baanstraat 

31 Carillonconcert en optreden van de Dutch Swing Col
lege Band ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses 
Beatrix 

Op het bouwterrein aan de Sportlaan is een luchtdoelgranaat 
opgegraven 

Het Rijk leent de gemeente Vlaardingen 2 miljoen gulden voor 
de bouw van een nieuw ziekenhuis op het terrein ten noorden 
van de Wilhelminasingel tussen de Vaart en de Holyweg Het 
ziekenhuis krijgt een capaciteit van 372 bedden 

Voorstel om de nieuwe weg nabij de Kethelweg te vernoemen 
naar de onlangs overleden oud-burgemeester A van Walsum 
Tevens voorstel om de naam Raadhuisstraat in het voormalige 
Vlaardinger-Ambacht te veranderen in Jan Ligthartstraat en 
het gedeelte van de Parallelweg ten zuiden van de spoorbaan 
de naam Deltaweg te geven 

Februari 

1 Nieuwjaarsfestival in de Stadsgehoorzaal voor het 
Vlaardings Kunst Centrum Het Ballet der Lage Landen voert 
de 'Notenkraker' op Daarna dansen in de Harmonie In de 
wandelgangen speelt het trio Pim Jacobs 

Jaarlijkse feestavond supportersvereniging V F C in Muzanda 
Het Vlaardingse acrobatenduo The Crocksons treedt op 

2 Een kerkdienst in de Remonstrantse Kerk aan de Hof-
laan krijgt een bijzonder karakter door medewerking van ba-
zuingroep C J M V 

3 Aan de Technische Hogeschool te Delft zijn A van der 
Drift en L Maat geslaagd voor het examen van scheikundig 
ingenieur 

4 Voorstelling 'Veel leven om niets' van W Shakespeare 
door de Haagse Comedie voor de Stichting Culturele Kring in 
de Stadsgehoorzaal Met Jules Croiset, Maria de Booy en Joris 
Diels 

5 BIJ de bouw van de Van Hogendorpflat is het hoogste 
punt bereikt Het imponerende bouwwerk is 32 50 m hoog 

CNV -familieavond in de Stadsgehoorzaal met medewerking 
van de Chr toneelvereniging Animo 

6 De gemeenteraad besluit met algemene stemmen tot 
de bouw van een nieuw ziekenhuis De kosten zijn geraamd op 
17 miljoen gulden 

Burgemeester Heusdens slaat de eerste paal voor een fa
brieksgebouw van de N V Deltachemie op een terrein naast 
de Eerste Ned Coop Kunstmestfabriek 

Mevrouw Heusdens-Mansholt benoemd tot erelid van de 
plaatselijke afdeling van de Ned Vereniging van Huisvrou
wen H A Bleeker-van Styrum volgt haar op als presidente 

C Lambrechts vestigt zich als huisarts in de Hugo de Groot-
straat 

De driejarige Johannes van der Valk is in de Falckstraat onder 
een auto gekomen en aan zijn verwondingen overleden 

Ds E A van Es uit Rotterdam spreekt voor de plaatselijke 
afdeling van de Ned Chr Vrouwenbond over de verhouding 
tussen man en vrouw als levenspartners in de moderne sa
menleving 

Feestavond van buurtvereniging De Geus (Bleekstraat, 
Dwarsbleekstraat en Ida Maria de Raathstraat) met een op
treden van toneelgezelschap O V U 

7 De stichting Tuberova begint met het derde bevol
kingsonderzoek op T B C 

De Vlaardingse Glas- en Verfhandel A Vermeer Az bestaat 
75 jaar 

Ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds D 
Driessen is er een herdenkingsdienst in de Chr Gereformeer-
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de Kerk in de Emmastraat. Aangeboden wordt een ontwerp 
voor een gebrandschilderd raam van glazenier De Goot uit 
Dordrecht. 

Binnen van de treilvisserij: VL 190 Koningin Wilhelmina, 
f 8.650; VL 121 Willem, f 23.840; VL 97 Prinses Juliana, 
f 7.710 en VL 197 Noordster, f 8.720. 

8 Nationale judowedstrijden in de Stadsgehoorzaal. An
ton Geesink wint. 

Opgericht een afdeling van de Anti-Revolutionaire Jongeren 
Studieclub voor de wijken Ambacht en Babberspolder. 

9 Het Russisch-Oekraïnisch Koorgezelschap Wesjolie 
Rebjata treedt op voor leden van de plaatselijke afdeling van 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 

Avond voor verloofden in het R.K. verenigingsgebouw aan de 
Markgraaflaan. Dat wil zeggen, zij die verkering hebben met 
toestemming van de ouders. 

10 Openbare bijeenkomst 'Kerk en Vrede' in gebouw 
Obadja. Ds. Mulder spreekt over 'Waarom ben ik lid geworden 
van Kerk en Vrede'. 

Deltlandsesluis (19 februari) 
(Uitgave J Sleding NV Amsterdam, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

11 Middagschoolconcert van de Koninklijke Militaire Ka
pel in de Stadsgehoorzaal onder leiding van majoor Rokus van 
IJperen. 

Een 24-tal leden van de Vlaardingse Slagersfederatie laat in 
zaal Concordia zien wat ze hebben geleerd tijdens een zeven 
weken durende cursus op de Slagersvakschool. 

12 J. 't Lam krijgt een erelidmaatschap van een Duitse 
zwemclub. 

P.v.d.A.-afdeling Vlaardingen laat grootbeeld TV plaatsen in 
het Volksgebouw om gezamenlijk naar de uitslagen van de 
landelijke enquête en reacties hierop te kijken. 

13 Wethouder T. de Bruin opent in de Van Wesembeke-
straat het (nood) winkelcentrum Westwijk met Sigarenmaga-
zijn Berco, Den Boer en van der Houwen brood en banket. 
Slagerij G.F. Herlaar, De Vitaminebron voor groenten, aardap
pelen en fruit van D. Kastelijn, bestelcentrum N.V.Kolenbron 
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Ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de plaatselijke afdeling 
van de Christelijke Metaalbedrijfs 
Bond is er een feestavond in de 
Stadsgehoorzaal. C.M. van der Boo-
gert krijgt de gouden CNV-speld. 

19 De Delflandsesluis gesloopt. 
De eerste paal is geslagen voor de 
nieuwe sluis. 

Onder leiding van C. Verhoeff-Torn 
voert het kinderkoor Jong Leven de 
operette 'Lia' op in de Harmonie 
met medewerking van het Vlaar-
dings Jongenskoor. 

2 Wethouder G. Walstra opent 
in de Pniëlkerk het Bureau van de 
Commissie voor Huishoudelijke- en 
Gezinsvoorlichting. Mevr. Heus-
dens-Mansholt is afdelingsvoorzit
ter. 

Trawler Alsace te water gelaten (21 februari) 
(Foto Fotobureau J Klaver Rotterdam; collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

van de Vlaardingse kolen- en oliehandel, A. v.d. Pol & Zn. 
zuivelprodukten en levensmiddelen en drogisterij H.J.M, de 
Vette. 

De trawler Alsace, een zusterschip van de Maria Christina, is 
te water gelaten. De trawler is gebouwd op de werf LS. Figee 
N.V. 

Vrouwenwereldgebedsdag in de Pniëlkerk met als onderwerp 
'Het brood des levens'. 

14 Na het slaan van de eerste paal voor een aantal eta
gewoningen in de Vettenoordsepolder spreekt wethouder De 
Bruin over de woningbouw in de particuliere sector. 

22 W. Paalvast is, met een onderbreking van vier jaar mi
litaire dienst in Indonesië, 12'/2 jaar in dienst van Motorhome 
Henk Vink. 

16 Theo Kool wint het Zuid-Hollandse judokampioen
schap in de kyugraad. 

De judoclub Vlaardingen wint in Rotterdam het Zuid-Holland
se kampioenschap in de kyugraden. 

17 Wethouder Van Minnen opent de Rembrandtschool ge
vestigd aan de Groen van Prinstererstraat. Het is de tweede 
openbare ULO-school. Kunstenaar Leen Droppert geeft een 
toelichting op het door hem gemaakte beeldje van een fluit
spelend jongetje. 

24 In samenwerking met Maison Tiny hoeden, Lengkeek 
tassen en J.J. Sluis byoux houdt de firma Bracco CV. een mo
deshow met Franse mannequins in de Harmonie. 

25 Sneeuwjacht. 

J.M. Snijders is toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne
derlands Hervormde Kerk. 

17-21 Derde inenting van kinderen met een antipoliovaccin. 
Vlaardingen is de eerste gemeente waar de inenting van een 
groot aantal kinderen met dit vaccin is voltooid. 

18 Carillonconcert door Cor Don ter gelegenheid van de 
viering van de verjaardag van prinses Marijke. 

P. van Witzenburg, ontsmetter eerste klas, is 40 jaar in ge
meentedienst en onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

26 Deurwaarder G.L. Sprenkelink neemt tijdens een spe
ciale zitting van het Kantongerecht te Schiedam afscheid. Hij 
heeft de functie vervuld sinds 1928. 

Opening van wijnhandel De Wingerd in de Van Wesembeke-
straat. 
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Boekenweekavond in de Stadsgehoorzaal onder de titel 'Weet 
je nog wel ' De boekhandelaren A P Boekwinkel, A den 
Draak, N Hoogland, Oosterboekhandel en A Pontier namen 
deel aan de avond 

27 De Nederlandse Reis vereniging geeft in De Harmonie 
een filmavond over Italië Dr L van Egeraat spreekt de aan
wezigen toe 

28 De gemeenteraad stelt de gemeente- en bednjfsbegro-
tingen voor het jaar 1958 zonder hoofdelijke stemming vast 
en keurt de begrotingen goed van de gemeentelijke instel
ling voor Maatschappelijk zorg, de Stichting Stadsgehoorzaal 
en van de Stichting Algemeen Ziekenhuis Onder het motto 
'Harmonie tussen wonen en werken' wordt de stadsuitbrei
ding besproken tegen de achtergrond van de bestedings- en 
investenngsbeperking De subsidiering van kerkbouw en mi
litaire tehuizen is een belangrijk onderwerp bij de gehouden 
beschouwingen 

De productschapsprijs 1957 voor de aangevoerde en best ver
zorgde gezouten haring is toegekend aan schipper A Rog van 
de VL 153 Liesje en Rutger van de N V Kornaat's Handelmaat
schappij 

Voor het Vlaardings Kunst Centrum treden Wim Sonneveld, 
Conny Stuart en Joop Doderer op in de Stadsgehoorzaal met 
het cabaretprogramma ' A la carte' 

De totale opbrengst van de collectebusjes op de Vlaardingse 
Loggers ten bate van het Hospitaalkerkschip De Hoop be
draagt f 2 045,43 

Maart 

1 Luitenant-kolonel PC Silver, commandant van het 
district Vlaardingen van de Rijkspolitie te water, viert zijn zil
veren dienstjubileum 

Huldiging van Gijs de Graaf in verband met zijn zilveren 
dienstjubileum als organist van de Grote Kerk 

Mejuffrouw D Schoep benoemd tot onderwijzeres aan de Da 
Costaschool en A Voogt in gelijke functie aan de Groen van 
Prinsterer ULO 

Leden van de Harmonievereniging H V O en de Chr Harmo
nievereniging Sursum Corda winnen op het concours in De 
Lier eerste en tweede prijzen B van de Wel wint een eerste 
prijs bij de solisten 

2 In de Visbank is de tentoonstelling 'De vreugde van 
het schilderen' geopend met werken voor de Talensprijs 
1957 

A V R O 's tournee 'Klaar is Kees' in de Stadsgehoorzaal Met 
Johnny Kraaykamp, Rijk de Gooijer, Cees de Lange en het 
Cocktail Trio 

5 De plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond in 
de Nederlands Hervormde Kerk bestaat 50 jaar 

6 Opgericht een plaatselijke afdeling van Door de Eeu
wen Trouw Een stichting tot hulp aan de republiek der Zuid-
Molukken in diens aanspraken op onafhankelijkheid 

In Muzanda een ontspanningsavond voor de Stichting Vlaar
dingse Bejaardenzorg Personeelsvereniging De Jong NV 
voert het toneelstuk 'Brieven onder nummer' op 

7 Geopend in het sportpark De Vijfsluizen de tentoon
stelling "Arti et Pectini 1958' 

De amateur-acrobatengroep De Etona's viert haar 12y2-jarig 
bestaan in de Stadsgehoorzaal 

De firma F J Kloet & Zn opent in de Van Wesembekestraat 
een zaak in verf, glas en schoonmaakartikelen 

8 P Lalleman, directeur van het post- en telegraafkan-
toor, IS 40 jaar in rijksdienst 

In de Stadsgehoorzaal de V A R A-revue 'Als de haan kraait' 

Laatste dag om de tentoonstelling "De best verzorgde vijf
tig boeken' te bekijken bij Aart Pontier m de Smalle Haven
straat 

9 Mejuffrouw Westerdijk en J de Kruijff winnen het 
Vlaardingse danskampioenschap 

Ir G Brouwer benoemd tot adjunct-directeur van de Dienst 
Gemeentewerken en van de Gem Reinigings- en Ontsmet-
tingsdienst 

11 De onderbouw van een nieuwe brug over de Oude Ha
ven aanbesteed De laagste inschrijfster is de N V Ned Beton-
maatschappij Bato te 's-Gravenhage voor f 604 000 

De rijwiel- en radiohandel van J Pluimgraaff op de Hoogstraat 
bestaat 25 jaar 

12 Brand in het herenmodemagazijn Hoek & Hoek aan de 
Van Hogendorplaan Er is aanzienlijke schade 

Zangavond onder leiding van ds J C de Bruine uit Rotterdam 
in de Immanuelkerk met nieuwe liederen, blues en calypso's 
De teksten zijn gebaseerd op schriftlezing en prediking 
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13 Burgemeester Heusdens installeert de bouwcommis
sie voor het nieuwe ziekenhuis. Wethouder M.H.L. Westrate 
is voorzitter van de bouwcommissie. J. Ris en L.T. Velthuizen, 
respectievelijk directeur-geneesheer van het Algemeen Zie
kenhuis en technisch hoofdambtenaar Bouw- en Woningtoe
zicht, zijn lid en ambtenaar H. Ponte vervult de functie van 
secretaris. 

President-kerkvoogd J. Wouters draagt de Rehobothkerk over 
aan ds. P. van der Vloed, voorzitter van de Centrale Kerken-
raad. Op verzoek van de Vereniging voor in- en uitwendige 
zending blijft de naam Rehobothkerk bestaan, naar het ge
sloopte gebouw aan de Hofjesstraat. Uit de opbrengst van de 
verkoop is f 50.000 bestemd voor de kerk, f 3.600 voor het 
orgelfonds en wordt het aanbrengen van de naam Rehoboth in 
sierbetonnen letters op de voorgevel bekostigd.. 

De Hopende Visser (18 maart) 
(Collectie Historische Vereniging Vlaardingen) 

Het tamboer- en pijperkorps De Pijpers geeft een uitvoering 
in de Stadsgehoorzaal. Wegens zijn 25-jarig lidmaatschap 
wordt directeur M.C. van Dorp gehuldigd. 

17 Opgericht een plaatselijke afdeling van de Pacifis
tisch Socialistische Partij in hotel Boer. S. Polak spreekt over 
'Waarom een nieuwe partij'. 

Bromfietsclub Vlaardingen bestaat één jaar. 

18 In het Kolpabad het vijfduizendste schoolzwemdi-
ploma uitgereikt aan de 11-jarige Nelleke Beekman, leerlinge 
van de Dr. Bavinckschool. 

In het Luxor Theater aan de Westhavenkade zijn twee vol
automatische Bauer projectieapparaten met Xenonlampen in 
gebruik genomen. 

Jan Verheij is 50 jaar lid van de 
hengelaarsvereniging De Hopende 
Visser. 

19 H.W. Pleket, leraar in de 
klassieke talen aan het Groen van 
Prinstererlyceum, promoveert cum 
laude aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden tot doctor in de letteren en 
wijsbegeerte. 

20 Onder de algehele leiding 
van Piet Struijk wordt de Matthe-
us Passion van Johann Sebastian 
Bach uitgevoerd in de Pniëlkerk 
door R.K. gemengd zangkoor St. 
Cecilia, het Chr. gemengd koor 
Excelsior en de Arbeiderszangver
eniging De stem des Volks (samen 
de Bachkring Vlaardingen) met 
medewerking van het Vlaardings 
Jongenskoor en het Rotterdams 
Kamerorkest. 

21 Speelgoedwinkel Het Kinderparadijs aan de Westha
venkade uitgebreid en verbouwd. 

14 De auteur P. Risseeuw spreekt op uitnodiging van de 
boekverkoper Aart Pontier over zijn werk 'Anneke Jans'. 

15 Proef vaart en overdracht van de motortrawler VL 110 
Michiel Jan. Deze trawler is gebouwd door scheepswerf A. de 
Jong N.V. voor de rederij W. Kwakkelstein. Dit is voorlopig het 
laatste voor Vlaardingse rekening gebouwde vissersschip. 

22 In zaal Muzanda voert de toneelafdeling van de perso
neelsvereniging Ons Aller Doel (B. Sprij's meubelfabriek) 'Een 
geheim tussen jou en mij' op. 

De staat verkoopt de stoomtrawler VL 77 Abraham aan een 
Griekse rederij. 
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Wethouder Van Minnen opent aan de Kethelweg de nieuwe 
sportschool van J van Gorsel, gevestigd in de voormalige 
kleuterschool De Kleuterhof 

23 Openbaar gesprek in De Harmonie tussen pater S 
Jelsma M S C en mr dr J in 't Veld over democratie, huma
nisme en rooms-katholicisme 

24 Wethouder De Bruin spreekt ten stadhuize voor een 
aantal studenten in de geografie van de Gemeente Universi
teit van Amsterdam over de ontwikkeling van Vlaardingen na 
1945 

25 Mejuffrouw M C M Prins, directrice van het Flatge
bouw voor bejaarden, spreekt voor de plaatselijke afdeling van 
de N VV Vrouwenbond over "de kunst om bejaard te zijn' 

26 Verkiezingen voor de Provinciale Staten Uitgebracht 
34 003 geldige en 805 ongeldige stemmen PvdA 13 454, KVP 
3 842, ARP 4 693, CHU 5 935, VVD 3 523, CPN 945, SGP 
1 349 en het GPV 262 stemmen 

Het dameskoor Viva Melodia en het meisjeskoor Eroza geven 
onder leiding van Jo Mulder een Paasconcert m de Remon
strantse Kerk aan de Hoflaan 

27 Een groot aantal stadgenoten ziet te middernacht 
vanaf de Maasboulevard het Britse koninklijke jacht Brittan-
nia voorbijvaren met aan boord Koningin Elizabeth en haar 
gemaal prins Philip 

Schildersbedrijf H Maarleveld op de Hoogstraat bestaat 100 
jaar 

Einde van de N V Stoomvisserij Flevo De directie van firma 
P H van Abshoven verkoopt haar laatste schip, de motorlogger 
VL 132 Flevo 1, aan G Kornaat's Handelmaatschappij N V 

28 H H baron Thyssen Bornemisza biedt de gemeente ter 
verfraaiing van het stadhuis een zeventiende-eeuws dames-
portret aan van een meester uit de Hollandse School 

Burgemeester Heusdens opent in de Visbank een tentoonstel
ling met keramiek van pottenbakkers Olga Oderkerk, Henny 
Radijs en Jan van der Vaart 

C van Roon, administrateur van het Kolpabad, het Flatgebouw 
voor bejaarden en de Stadsgehoorzaal en tevens directeur van 
de Volkskredietbank, is benoemd tot bedrijfseconoom van de 
Willem Arntzstichting in Den Dolder 

Het echtpaar H Verbeek-Maarleveld 55 jaar getrouwd 

Boco herenkledingmagazijn aan de Schiedamseweg 55 be
staat 25 jaar 

Voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen onlangs toegetreden 
tot betaald voetbal 

31 Het door de Vlaardingse Zwemclub in het Kolpabad ge
organiseerde zwemfeest wordt gedeeltelijk door de N C R V -
televisie uitgezonden 

Adjunct-directeur L Boer is 25 jaar in dienst bij B Spnj's 
Hout- en Meubelindustrie N V 

Het beeldje Flora is aangekocht door de gemeente en geplaatst 
aan de Van Hogendorplaan, hoek Kethelweg 

Architect J Snijders is begraven Hij overleed op 66-jarige 
leeftijd en ontwierp vele boerderijen, kerken, scholen en wo
ningen HIJ was jaren raadslid voor de C H U en secretaris
penningmeester van de Hoherhoekse- en Zouteveense Pol
der 

April 

1 Ambtenaar K Boer viert zijn zilveren dienstjubileum 

Mevrouw C van der Vaart-Toledo biedt burgemeester Heus
dens de eerste kievitseieren aan die op Vlaardings grondge
bied zijn gevonden 

De Christelijke oratoriumvereniging Gloria in Excelcis Deo en 
het Toonkunstkoor voeren in de Grote Kerk de Johannes Pas
sion uit 

2 Einde aan de strijd die sinds 1953 is gevoerd tussen 
twee partijen m de Gereformeerde Gemeente Vlaardingen De 
uitgetreden groep, de Gereformeerde Gemeente in Nederland 
ontvangt f 35 000 van de Gereformeerde Gemeente 

3 In de Westwijk is de eerste paal geslagen voor een 
complex van 14 woningen met garages 

Kook- en bakdemonstratie van Propaganda Stichting Con
sumptieaardappelen in samenwerking met de afdeling Vlaar
dingen van de Ned Coop Vrouwenbond in de Harmonie 

Opening van filiaal De Leeuw op de Hoogstraat 85 met nu ook 
koek, chocolade en suikerwerken 

4 Propagandafeestavond in de Stadsgehoorzaal van de 
afd Vlaardingen van de Ned Vereniging tot Bescherming van 
Dieren, met het toneelstuk "Betje regeert' 
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Advertentie 
'Te koop 75 maisonnettes en 25 garages in de Westwijk van 
Vlaardmgen Koopprijzen van f 16 550- f 17 250 ' 

Opening filiaal van chemisch-reinigmgsbedrijf Alco op de 
Voorstraat 

Burgemeester en Wethouders doen een voorstel aan de ge
meenteraad voor een regeling van 50% van het bedrag van de 
schade die is ontstaan tijdens de brand in de Kon Wilhelmi-
nahaven in 1951 

5-7 De Engelse voetbalvereniging The Worthing Boys Club 
brengt een driedaags bezoek aan V F C Het V F C-jeugdelftal 
wint met 6-1 

6 Paasreveil op de Markt onder leiding van ds P van der 
Vloed Sprekers zijn ds G Aalbersberg en majoor D Bergsma 
van het Leger des Heils 

8 De meisjesvereniging op gereformeerde grondslag 
Sticht Elkander bestaat 40 jaar 

8-9 Paas-schoolvoetbaltoernooi met 56 elftallen Het team 
van de Don Boscoschool wint de wisselbeker 

9 Ane van Vugt is 25 jaar in dienst als terrazowerker bij 
de firma Mion & Tomaello 

10 AA den Boer, chef van de afdeling Eigendommen & 
Bedrijven van de gemeentesecretarie, is 25 jaar in dienst van 
de gemeente 

11 Werkloosheid in Vlaardmgen niet verontrustend 

Mejuffrouw C E van Minnen is benoemd tot onderwijzeres 
aan de Willem Bilderdijkschool 

16 Declamatiewedstrijden voor volwassenen in de Dr A 
Plesmanschool Mevrouw E J H J de Jonge-Lodder en mejuf
frouw Remmerswaal winnen een eerste pnjs 

Op het Vlaardingse stadhuis een poldervergadering van inge
landen van de Holierhoekse- en Zouteveensepolder 

17 Vlaardmgen presenteert zich met een aantal foto's 
van de havens op de wereldtentoonstelling in Brussel Expo 
'58 Ook de film 'Vlaardmgen koerst op morgen' is met En
gelse tekst opgenomen in het programma 

C Arend, hoofdambtenaar van de Arbeidsinspectie, en dr C J 
Storm, directeur van de GGD, spreken voor de personeelsver
eniging van de Werkvoorzieningwerkplaats over hygiene bij 
het werk De bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten met o a 
Dick Borst en Louis van Dijk 

Ds A Verhagen, predikant van de Gereformeerde Gemeente 
te Gouda, viert zijn gouden ambtsjubileum Ds Verhagen is in 
1887 in Vlaardmgen geboren 

18 In de pers een advertentie over emigratie naar Austra
lië en Canada 

Martha Bot en Rieka Spronk behalen als eersten in het Kolpa-
bad het zwemvaardigheidsdiploma IV 

21 Aan de Buys Ballotlaan is de eerste tegel gelegd voor 
een houten noodschool 

De voormalige stoomtrawler VL 77 Abraham vertrekt naar 
Griekenland 

22 Ter gelegenheid van haar 12y2-jarig bestaan voert de 
Politie Toneelvereniging Die Flardingaspelers het stuk Het 
Chinese landhuis' op in de Stadsgehoorzaal 

23 Fie Carelsen neemt na een 50-jarige toneelloopbaan 
afscheid van het Vlaardingse publiek in het stuk 'Toontje heeft 
een paard getekend' voor het Vlaardings Kunst Centrum in de 
Stadsgehoorzaal 

De in 1956 gebouwde VL 27 Burgemeester Heusdens van de 
Visserij Maatschappij De Nieuwe Mercurius wordt wegens 
slechte vangsten en ongunstige marktprijzen opgelegd 

De plaatselijke padvindersgroepen vieren Sint Jorisdag met 
een mars door de stad en een vlaggenparade op het Verploegh 
Chasseplein 

J van Gelder verongelukt in de Magnesietfabnek aan de Ko
ningin Wilhelminahaven 

24 H van den Berg, ambtenaar bij de gemeentelijke 
dienst voor maatschappelijk zorg viert zijn zilveren dienstju-
bileum 

Feestavond voor bejaarden in Excelsior van afd Vlaardmgen 
van de Volksbond tegen Drankmisbruik 

25 De toneelgroep van de personeelsvereniging Cincinat-
ti voert in de Stadsgehoorzaal het stuk 'Moord in de Pacific' 
op 
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26 Troepleider Jan Assenberg van de Marnix van Sint Al-
degonde-padvindersgroep verwerft de gouden koorden, een 
onderscheiding voor het behalen van een aantal vaardigheids
insignes. 

26 en 27 Kranslegging op de graven van de stichters van de 
Remonstrants Gereformeerde Gemeente. Tevens een herden
kingsdienst ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. 

27 Het echtpaar W. van der Marel-Benjert is 60 jaar ge
trouwd. 

28 De eerste paal geslagen voor een noodbrug over de 
Oude Haven, Emmastraat-Korte Hoogstraat. 

N.V. Machinefabriek Conlin aan de 3e Industriestraat maakt 
drankautomaten naar Amerikaans idee. 

Twee van een aantal verkochte motorloggers VL 61 Jo en VL 166 Neeltje 
(10 mei) 
(Foto Foto Muns, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Gemeenteraad stelt zonder hoofdelijke stemming de sluitende 
gemeentebegroting 1958 vast. 

29 Benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau J. 
Kornaat, directeur van G. Kornaat's Handelmaatschappij N.V. 
en B. Maat, chef van de eerste afdeling der gemeentesecre
tarie. De eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau toegekend aan A. Heijmans, adjudant van de 
gemeentepolitie, M.C. van Meurs-Vink, onder meer presiden
te van de vereniging Helpt in Nood en J. van Rij, sergeant-ma
joor van het Leger des Heils. P. Maat, typograaf bij Dorsman & 
Odé N.V., ontvangt de eremedaille in zilver. 

Het echtpaar D. Waardenburg-Kwak 50 jaar getrouwd. 

De 21-jarige H.v.L. valt uit een stoeltje van de zweefmolen op 
de kermis aan het Veerplein. Hij valt op een geparkeerde auto 
en breekt zijn been. 

\ 

1 

1 

\ 

} 2 L f. 
j ^ 

Ik 

M i 

te 

•V 

-• 

67 



30 Koninginnedag. Aubade door scholieren op de Markt, 
vlaggen- en vaandeloptocht, lampionoptocht, sportwedstrij
den en kinderspelen, vertoning van een Oranjefilm in de 
Stadsgehoorzaal, kermis in de Fransenstraat, taptoe door de 
plaatselijke muziekgezelschappen en Oranjebal in de Harmo
nie. 

Aad Steijlen wint de Havenloop. Wegens de bouw van een 
nieuwe brug over de Oude Haven hebben de deelnemers deze 
keer rond het Kolpabad gelopen. 

Met het lossen van een schot opent wethouder Westrate de 
nieuwe baan van schietvereniging Wilhelmina in de Em-
mastraat. 

Twee gouden echtparen: 
Kooijman. 

Keijzer-Beekenkamp en Van Rij-

J. Buis opent de eerste zelfbedieningswinkel van Coöperatie 
De Voorloper aan de Van Hogendorplaan. 

Erfpachtuitgifte van grond aan aannemingsbedrijf B. en P. 
Both voor 72 portiekwoningen en 18 eengezinswoningen in 
buurt Lage Weide in de Westwijk en aan CV. Arbeiders Coö
peratie te Rotterdam voor 72 portiekwoningen en 15 eenge
zinswoningen bij de Van der Waalsstraat. 

3 Afscheid van de 72-jarige J. van der Kruit bij Van Dig
gele's stucadoorsbedrijf. Hij was er 45 jaar in dienst. 

3 en 4 Dodenherdenkmg en stille omgang. Een herdenkings
dienst in de Grote Kerk met ds. J van Noort en dr. I.A. Vijl-
brief, humanist uit Dordrecht. Voor de rijpere jeugd een bij
eenkomst in de Pniëlkerk met prior N. van Apeldoorn (pater 
Victor) en ds. F. Slomp (Frits de Zwerver). 

Mei 

1 D. J. van der Weijden, chef van de afdeling onderhoud 
plantsoenen van de dienst van gemeentewerken, viert zijn zil
veren dienstjubileum. 

A. Ketting 40 jaar in dienst bij wijnhandel Gebr. De Boer. 

2 Algemene Ledenvergadering van de Coóp. Verbrui
kersvereniging De Voorloper in het Volksgebouw. Oud-wet-
houder J.Buis krijgt bij zijn afscheid als voorzitter van het be
stuur het erelidmaatschap aangeboden. C. de Vries volgt hem 
op. 

4 Officiële opening van het zeilseizoen door de water
sportverenigingen De Bommeer en D.W.S.V. uit Delft op de 
Vlaardingse Vaart. 

5 Bevrijdingsdag is een normale werkdag. Kermis in de 
Fransenstraat. 

Weekmarkt wordt verplaatst van de Fransenstraat naar de 
Bothastraat. 

Het inleggerstegoed bij de Spaarbank aan de Schiedamseweg 
overschrijdt de 20 miljoen gulden. Er zijn 34 duizend spaar
ders. De 10 miljoen werd in 1953 overschreden. 

Van Leydenshofje (12 mei) en het interieur van een van de huisjes 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Noodbrug over de Oude Haven (14 mei) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Sch 102 Maarten, 
voort. 

De Vlaardingse speeltuinen verkeren in 
nood. Er worden veel vernielingen aan
gericht door de jeugd. 

Vlaardingse melkhandelaar v.d.E. wordt 
veroordeeld tot een boete van f 3,- voor 
het niet bezorgen op trappen. 

Goedkeuring uit 'Den Haag' voor de 
bouw van het nieuwe ziekenhuis voor 
f 8.800.000 zonder uitrusting. 

10 De firma C. van Toor Hzn. ver
koopt haar vier motorloggers aan de 
N.V. Vishandel Rederij en Ijsfabriek v/h 
Frank Vrolijk. De VL 61 Jo wordt Sch 
89 Jo, VL 71 Marie wordt Sch 103 Dr. 
C. Lely, VL 83 Cornelis wordt Sch 134 
Geertruide en VL 166 Neeltje wordt 

De firma van Toor zet de haringhandel 

In verband met de bouw van winkels en bovenwoningen vra
gen Burgemeester en Wethouders krediet aan voor de bestra
ting en riolering aan het Liesveld. 

6 Deelnemers aan de alhier gehouden algemene verga
dering van de Vereniging van Metaalindustriëlen worden door 
het gemeentebestuur ontvangen. Burgemeester Heusdens 
spreekt hen toe. De dames bezichtigen het Flatgebouw voor 
bejaarden, maken een rondrit door de stad en zien in de hal 
van het stadhuis een show van historische kostuums. 

De film 'Vlaardingen koerst op morgen' wordt in het pro
gramma van de Nederlandse Televisie Stichting uitgezonden. 

Deken R.J.J. Reijnen legt aan de van Hogendorplaan de eerste 
steen voor de nieuwe kerk van de Heilige Geestparochie. 

C.G. van Neerbos 25 jaar in dienst bij Van Neerbos Industrie 
en Handelmaatschappij N.V. 

7 Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum 
van clubhuis De Haven opent wethouder Westrate een ten
toonstelling van door de jeugd vervaardigde voorwerpen. 

8 Zuivel- en levensmiddelenbedrijf Paalvast bestaat 50 
jaar. Opening van de verbouwde zaak. 

9 De derde kerkklok is in de toren van de Pniëlkerk aan 
de H.R. Holststraat gehangen. Een geschenk van het gemeen
tebestuur. 

Burgemeester F.R.M. Meltzer van Schipluiden opent aan het 
Jaagpad langs de Vlaardingse Vaart het restaurant annex ten
toonstellingszaal De Reigerhof. 

Toneelgroep Het Masker met 'Meisjeslyceum' in de Stadsge
hoorzaal. 

Vrijmetselaarsloge Delta gesticht in Vlaardingen. 

11 Bidstonden voor de visserij in de Grote en Nieuwe 
Kerk. 

12 Het in 1757 gebouwde Van Leydenshofje aan de Ge
dempte Biersloot gesloopt. 

13 De burgemeester installeert de Sociale Raad van 
Vlaardingen, voorheen Armenraad. 

Tandarts C.N. Niemandsverdriet vestigt zich aan de Floris de 
Vijfdelaan. 

Bijna 1000 verkeersdiploma's uitgereikt in de Stadsgehoor
zaal. Marigje Wiegman van de Erasmuschool krijgt een fiets 
omdat ze de beste is. 

Volkskoffiehuis op de Hoogstraat wordt overgenomen door 
C. Stadhouders. Het koffiehuis wordt verbouwd en krijgt de 
nieuwe naam Café Oranjeboom. Het orgel wordt vervangen 
door een jukebox. 

Gouden bruiloft echtpaar Van der Windt-van Rij. 
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14 De brug over de Oude Haven 
gesloten en de noodbrug wordt in ge
bruik genomen. 

Eerste Hofconcert van dit seizoen 
door de Vlaardingse Accordeon-Or-
kest-vereniging Concertino o.l.v. Dick 
Borst. 

15 Vlaggetjesdag. De Vlaar
dingse Vissersvloot ligt met vlaggen 
versierd in de Koningin Wilhelmina-
haven. 

Leden van de Vlaardingse Zeehenge-
laarsvereniging winnen op het inter
nationale concours voor werphenge
laars in Zierikzee de eerste korpsprijs. 
W. van Leeuwen wint de eerste prijs. 
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17 Buisjesdag. Burgemeester Heusdens hijst ter hoogte 
van Hoek van Holland de productschapswimpel op de motor
trawler VL 153 Liesje en Rutger. Het 
eerste deel van de Vlaardingse vis
sersvloot vertrekt naar zee voor de 
haringteelt. 

J. Breur sr. is 45 jaar kapper in het 
Algemeen Ziekenhuis. 

Mevrouw C. Dams-Schweers gekozen 
tot lid van de Diocesane Ouderraad 
voor het bisdom Rotterdam. 

H.J. Verhagen, leraar aan het Groen 
van Prinsterer Lyceum, spreekt over 
'creatie en evolutie' voor de leden van 
de Vlaardingse Jeugd Sociëteit. 

18 Het echtpaar W. Bos-Storm 
60 jaar getrouwd. 

Oude brug over de Oude Haven (23 mei) 
(Uitgave J Sleding NV Amsterdam, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

20 Vangstberichten: de VL 56, 
78, 85 en 112 geen vangst. De VL 14, 
216 samen twaalf kantjes. 

97, 115, 142, 197, en De oude brug gelicht (23 mei) 
(Foto A J van Druten, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De door bloembinder J. Vogel verzorgde inzending van Plant 
Propaganda Holland op de Chelsea Flower Show in Londen is 
met goud bekroond 

Een Duitse granaat gevonden aan de Zuidbuurtseweg. De gra
naat heeft een lengte van 75 cm en een diameter van 12 cm. 

21 De Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging belegt 
een openbare vergadering in Liefde en Vrede. Sprekers zijn 
raadslid A. Lodder en ds. H. Rijksen. 

Een passagier op de motortrawler VL 110 Michiel Jan van de 
Visserij-Maatschappij Vlaardingen N.V. is overboord geslagen 
en verdronken. 
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De plaatselijke afdeling van de Katholieke Arbeiders Bewe
ging belegt in het RK Verenigingsgebouw een forumavond 
Aan de orde komen vragen over werkloosheid, werktijdver
korting en automatisering 

Mejuffrouw N van der Sloot schenkt aan het gemeentearchief 
een tekening met de voorstelling van het breken van de mast 
van een vissersschip op 26 maart 1808 en het binnenslepen te 
Goederee gemaakt door P van der Linden 

22 Op de hoek van de Van Limburg Stirumstraat is de 
eerste paal geslagen voor de van Hogendorpschool, een open
bare lagere en kleuterschool Het ontwerp is gemaakt door 
K C van Waalwijk, gemeentearchitect 

23 Wethouder Van Minnen opent met een aftrap het 
straatvoetbaltoernooi in de Zuidbuurt 

De brug over de Oude Haven gelicht met behulp van de drij
vende bokken Actief en Zeeland 

23 24 en 27 Wethouder De Bruin, lijstaanvoerder van de 
PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen, spreekt in de 
Van Boisot- Magnolia- en Willem Pijperstraat over "Koerst 
Vlaardingen op morgen'' 

24 Vereniging van Vlaardingse Volkstuinders bestaat 20 
jaar 

26 Afscheidswedstnjd voor Fortunaspeler P van Berkel 
Hij is 17 jaar lid en heeft 350 wedstrijden gespeeld 

Succes voor Accordeon Vereniging Het Westen met dingente 
Wapenaar op het pinksterconcours in Maarssen 

28 Gemeenteraadsverkiezing Aantal stemgerechtigden 
37 086 uitgebracht 34 487 geldige en 618 ongeldige stem
men PvdA 12 758, CHU 6 106, ARP 4 830, KVP 3 8884, VVD 
3 972, SGP 1 234, CPN 662, PSP 783 en GPV 231 Het aantal 
zetels van 33 wordt respectievelijk als volgt verdeeld 13, 6, 
5, 4, 4, 1, O, O, O 

De Hagenaar F Sliegert is door de Vereniging voor Bijzon
der Christelijk Schoolonderwijs benoemd tot hoofd van de te 
stichten nieuwe school voor lager onderwijs in de Westwijk 

29 Contactavond Vereniging van Ziekenverpleging met 
toneelstuk "De Spooktrein' in de Harmonie 

30 Ds J G J van Iterson spreekt voor de VPRO-microfoon 
over de problemen van de Indische Nederlanders onder de ti
tel "Nationale zaak' 

Voorstel Burgemeester en Wethouders voor de verbouw van 
de aula op de Algemene Begraafplaats voor f 26 500 

Verdere voorbereidingen plannen doorbraak Westhavenplaats-
Hoogstraat-Kuiperstraat en Liesveldviaduct 

Schetsplan van de gemeente voor de bouw van een nieuw 
kantoorgebouw aan de Hoflaan voor bedrijf Gemeentewerken 
en het G E W B Er is rekening gehouden met een groei tot 
150 000 inwoners 

31 BIJ het Havenbedrijf Vlaardingen Oost is een derde 
laadbrug, de grootste van Europa, in gebruik genomen 

Th Hulspas tot priester gewijd De eerste mis is opgedragen 
in de parochiekerk van de H Joannes de Dooper aan de Hoog
straat 

Opening garagebedrijf G van Jeveren aan de Van Beethoven-
singel 139 

Juni 

1 A Ruigrok uit De Lier verdronken bij het zwemmen in 
de Vlaardingse Vaart 

2 Wethouder Walstra opent de tweede bejaardensocie-
teit van de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg in de recrea-
tiezaal van schietvereniging Wilhelmina in de Emmastraat 

3 Gouden huwelijk echtpaar H van Diggele-Kornaat 

Voorlichtingsavond voor leerlingen van de Lagere Technische 
School m de Harmonie 

Zilveren jubileum van Verboon's Magazijn en Geschenkenhuis 
aan de Westhavenkade 

4 De jeugdgemeenteraad aanvaardt een voorstel tot het 
instellen van een vrijwillige koopavond 

5 C van der Molen is benoemd tot hoofd van de We-
teringschool, een nieuwe school in de Westwijk M Kats is 
benoemd tot onderwijzer aan de Hugo de Grootschool 

6 Officiële opening van de Gereformeerde Emmakleu-
terschool in de Emmastraat 

Aan de Industrieweg is de eerste paal geslagen voor een fa
brieksgebouw van Soudometal N V laselektroden en lasappa-
ratuur Aan de Philips de Goedestraat is de eerste paal gesla
gen voor een complex maisonnettes met garages 
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Flatgebouw voor bejaarden (o a 11 juni) 
{Uitgave Kopa Vlaardingen, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Algemene Politie Verordening; het is verboden hooivoorraden 
van meer dan 500 kg zonder keuring vooraf op droogte op te 
slaan in een gebouw of hooiberg. 

7 Het korps van de Lever's Zeepmaatschappij wint de 
eerste prijs in de alhier gehouden provinciale bedrijfsbrand-
weerwedstrijden. 

Kaatswedstrijden op het Hollandiaterrein met deelnemers uit 
het hele land. 

8 De elf Rederijkersblazoenen tentoongesteld op een ex
positie gewijd aan de Rederijkers in de Nederlanden te Gent. 

9 Er is begonnen met de aanleg van een perskade voor 
het opspuiten van een gedeelte van de Aalkeetbuitenpolder, 
gelegen tussen Rijksweg 20 en Rijskade. 

10 De motortrawler VL 27 Burgemeester Heusdens van 
de Visserij Maatschappij De Nieuwe Mercurius verkocht aan 
de N.V. Meerburg's Noordzeevisserij en Haringhandel te Kat
wijk aan Zee. De voormalige VL 27 gaat varen onder de naam 
KW 4 Golfstroom. 

11 De Vlaardingse reders zijn overeengekomen om ge
durende de periode waarin maatjesharing wordt gevangen, 
iedere dag een schip te laten thuiskomen. Volgens deze rege

ling arriveerde als eerste de VL 199 Martha Maria, schipper J. 
Kuiper met 80 kisten en 250 kantjes haring. 

Fa. W. de Wilt aan de Kortedijk 108 is vernieuwd, ondanks 
de afsluiting richting Vlaardinger Ambacht als gevolg van de 
bouw van de nieuwe sluis. 

P. Barendregt is benoemd tot hoofd van de centrale admini
stratie van het Flatgebouw voor bejaarden, het Kolpabad en 
de Stadsgehoorzaal. 

Legaat van Marie Jacobsen-Vermeulen van f 2.000 voor de 
Ned. Herv. Gemeente, te gebruiken voor de bouw en instand
houding van de Rehobothkerk. 

12 Een brand in de houtopslagplaats van Muijs & De 
Winter's Bouw- en Aannemingsmaatschappij N.V. aan de 
Industrieweg is door de Vrijwillige Brandweer geblust. Er is 
naar schatting 200 kubieke meter hout verbrand 

Slechts éénmaal sinds 1900 was de lente kouder met een 
gemiddelde temperatuur van 7 graden. Normaal bereikt het 
kwik een gemiddelde temperatuur van 8.6 graden. De koud
ste lente was in 1740 met gemiddeld 5 graden. 

Haringvangst in mei is tweemaal zo groot als vorig jaar in 
dezelfde maand. 

Heropening na verbouwing van het bedrijfspand aan de Waal
straat van D. Blijleven. Klanten kunnen er terecht voor boek-
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binderij, kantoorproducten, speelgoed, schilderijen en repro
ducties en de uitleenbibliotheek. De bibliotheek was kort voor 
de oorlog in gebruik genomen en vele Vlaardingers hebben 
daar gedurende de oorlog gebruik van gemaakt. 

14 De Elseijer Manner Gesangverein bezoekt het Vlaar-
dings mannenkoor Orpheus en krijgt een cabaretavond aan
geboden. Burgemeester Heusdens ontvangt de leden van het 
koor op het stadhuis en het koor concerteert in de Stadsge
hoorzaal. 

Vlaardingse judokampioenschappen in de nieuwe sportschool 
Van Gorsel aan de Kethelweg. J. Vink wint de Vlaardingse 
judotitel. 

15 Tocht bromfietsclub Vlaardingen naar Baarle-Nassau 
waar men per ongeluk in België belandt. 

Familie Brobbel emigreert naar Canada (20 juni) 
(Collectie Historische Vereniging Vlaardingen) 

16 Oudste inwoner Johannes van Vierzen in de ouderdom 
van 99 jaar en 5 maanden overleden. 

Vergunning voor K. Perdijk voor een meubelmakerij aan de 
Fuikstraat nr. la. 

17 J. van der Steen viert zijn 45-jarig dienstjubileum bij 
de plantsoenendienst. 

18 en 19 De bond van loodgieters- en fitterpatroons in Ne
derland houdt in de Stadsgehoorzaal zijn jaarlijkse congres. 
Wethouder G. Walstra spreekt over de ontwikkeling van onze 
stad en over het inrichten van toonzalen. 

Beroep ds. C. H. van Rhijn naar de Westwijk aangenomen. 

19 Begonnen met de sloop van de woningen in de 3e 
Bierslootsteeg. 

Piet Struijk neemt ontslag als directeur van mannenkoor Or
pheus. 

Oranjeparksamenkomst van Hervormde Gemeente, Gerefor
meerde Gemeente en het Leger des Heils. 

20 Opgericht een plaatselijke afdeling van de Vereniging 
Ouders van Emigranten. 

Ir. A. Buysen en ir. W.J.P. Pelle na 40 jaar met pensioen bij 
Hollandia N.V. 

21 Jubileumvlucht van St. Denis met 177 duiven ter ge
legenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de ver
eniging Luchtbode. A. Struijs wint de eerste prijs. 

Het elftal van v.v. Vlaardingen-2 promoveert naar de reserve 
eerste klasse van de afdeling Rotterdam (zaterdagvoetbal). 

22 De Evangelische Jeugd Actie organiseert in de Stads
gehoorzaal een bijeenkomst voor de buitenkerkelijke jeugd. 
Optreden van de blinde zanger Jules de Corte en uitvoering 
van het luisterspel 'De Schepping' van A. van Maaren. 

23 Radio Franken, Hoogstraat 72, is gemoderniseerd en 
bestaat in november 25 jaar. 

24 Aanbesteding van de verbouw van de boerderij Zuid-
buurtseweg 1 tot het revalidatiecentrum voor geestelijk min
der validen. De laagste inschrijver is de firma L. van Rij voor 
f171.400. 

25 In verband met de bouw van een nieuwe brug over de 
Vijfsluizen is begonnen met de aanleg van een noodbrug. 
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Zangconcours in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van de 
viering van het 40-jarig bestaan van het dameskoor Vivezza 

26 Bevestiging en intrede van ds M J Mulder in de Oos-
terkerk aan de Schiedamseweg 

Begin storten beton voor zijwanden van de nieuwe schutsluis 
De afsluiting van het verkeer over de Delflandse sluizen ver
oorzaakt veel overlast bij de winkeliers aan de Hoogstraat en 
de Kortedijk 

27 Voorstel van de gemeenteraad voor het vaststellen van 
de erfpachtpnjzen voor het zuidelijk deel van de Westwijk, 
aanvullend krediet voor de restauratie van de korenmolen aan 
de Kortedijk en aankoop grond van de gemeente Rotterdam 
tussen Nieuwe Waterweg en de Maassluissedijk 

Brandbeveiliging Grote Kerk en toren voldoet niet meer Voor
gesteld krediet van f 5 200 voor scheidingswand tussen kerk 
en toren 

Aankoop stuk grond industrieterrein van de N V Taandenj en 
Nettendrogenj 

Verzoek van P A van der Kooy voor aankoop pand Plein Emaus 
3 met bijbehorende grond voor uitbreiding van zijn garagebe
drijf aan Kethelweg 1 

28 De gymnastiekvereniging Leonidas Dovido geeft met 
medewerking van het tamboer- en pijperkorps De Pijpers een 
uitvoering op het VFC-sportpark 

30 Voor de doorbraak van de Westhavenplaats-Liesveld 
koopt de gemeente panden op van de fa Weerheim en enkele 
pakhuisjes en bovenwoningen aan de Kuiperstraat 

G Hynekamp krijgt wissel-miniatuurbiljart bij districtskam
pioenschappen van de K N B B in cafe Hekman 

Juh 

1 Aan de Spalandlaan is de eerste paal geslagen voor de 
Mr Bilderdijkschool 

Ir W A den Bakker, directeur van de E N C K , legt aan de 
Westlandseweg de eerste steen voor de bouw van een recrea
tiegebouw voor het personeel 

Boekhouder A Reedijk 40 jaar in dienst bij Van Toor's Olie-
goedfabriek en onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

Oud-wethouder W M W Don gehuldigd wegens zijn 45-jarig 
voorzitterschap van de plaatselijke afdeling van de Nationale 
Christelijke Geheelonthoudersvereniging 

Het echtpaar C Voogt-de Rooy 55 jaar getrouwd 

J A Lynck, een 19-jarige Ierse student, overlijdt in het Kol-
pabad 

3 Goedkeuring uitgifte grond aan de Nederlandse Ver
eniging voor Sexuele Hervorming aan de Kortedijk voor een 
consultatiebureau De fracties van K V P . A R P SGP en 
C H U zijn tegen 

2 - 4 De Britse motorkanonneerboten H M S Bold Pathfin
der en H M S Dark Scout brengen een bezoek aan onze stad 
Een elftal van de gemeentepolitie wint de voetbalwedstrijd 
met 5-2 tegen een elftal samengesteld uit de bemanning van 
de Britse kanonneerboten 

Eerste van drie zomeravondconcerten op het Oranjecarillon 
door de stadsbeiaardier Cor Don 

Uitgifte boek Korte geschiedenis van Vlaardingen van archi
varis C Postma 

8 De gemeenteraad besluit met algemene stemmen tot 
de uitvoering van een zesjarenplan Het plan behelst een 
stadsuitbreiding die na de bevrijding is begonnen In het plan 
wordt rekening gehouden met een groei tot 155 000 inwo
ners Geraamde kosten 140 miljoen gulden 

9 Ir H B J Witte, minister van wederopbouw en volks
huisvesting, brengt een officieel bezoek aan onze stad J Hoo-
geveen ontvangt van hem de sleutel en een woonvergunning 
voor de laatste woning van het door de firma Dura gebouwde 
complex aan de Eijkmanstraat Mevrouw Keunmg krijgt de 
eerste sleutel van een woning aan de Kamerlingh Onneslaan 

Sportdag voor scholieren in het sportpark De Vijfsluizen Leer
lingen van de Dr A Plesmanschool winnen de eerste prijs 

Ruiterdemonstratie door de Landelijke Rijvereniging Die Flar-
dinga Ruiters met medewerking van de gymnastiekvereni
ging HoUandia 

Goudsmids- en juwehersbedrijf Van Heyst, gesticht in 1856, 
wordt overgenomen door H Elskamp De winkel op de Hoog
straat 88-90 wordt verbouwd 

Bouw aanbesteed voor een 7-klassige lagere school voor de 
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs De school 
komt aan de Philps de Goedestraat in de Westwijk 
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10 Openluchtsamenkomst in het Oranjepark onder lei
ding van wika E. van Vliet. Voorgangers zijn ds. Aalbersberg 
en majoor D. Bergsma. 

11 Ir. J. Backer viert zijn gouden apothekersjubileum. 

13 Een zuidwesterstorm beschadigt gebouwen en ont
wortelt bomen. Stormschade aan de dakbedekking van de 
Wilhelminaschool aan de Floreslaan, de rijwielstalling van de 
Gemeentelijke Werkplaats in de Oosterstraat en aan de loods 
van N.V. Dura in de Westwijk. 

14 Js. van der Heijden, woninginrichtingbedrijf aan 
de Hoogstraat 77, begint een afdeling Perzische tapijten op 
Hoogstraat 83. 

15 Leerlmgen van de Dr. A. Plesmanschool brengen een 
bezoek aan het Gemeentearchief. 

16 Architecten en stedenbouwkundigen uit de Duitse 
stad Krefeld bezoeken Vlaardingen. 

Feestelijke avond in de Christelijke Huishoud- en Industrie-
school voor ouders en leerlingen. Suze Koedijk biedt een ge
denkplaat aan namens de meisjes van de eerste vormmgs-
klas. 

Orthopedisch bedrijf aan de Korte Hoogstraat van het echt
paar Ek uitgebreid met een schoonheidssalon. 

18 De directeur van publieke werken en de stadsarchi
tect van de Zweedse stad Soedertalje bezoeken Vlaardingen. 

Carillonconcert door Piet Broerse, stadsbeiaardier van Vlis-
singen en Veere. 

Het bedrijf van poppendokter W. Westerhuis aan de Hoog
straat 152-154 is heropend. 

Christelijke Huishoud- en Industneschool aan de Van Hogendorplaan 
(lejuh) 
(Foto Boer, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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19 Het veegeneesmiddelenbedrijf Lieve & Co neemt 
nieuwe behuizing in de Mercunusstraat in gebruik 

20 S van der Marel heft zijn zaak aan de Kuiperstraat 64 
op Bezorging van melk- en zuivelproducten blijft doorgaan 

22-26 Onder leiding van de Gentse ds J Gravendeel organi
seert Youth for Christ in samenwerking met de Nederlands 
Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, het Leger des 
Heils en hun jeugdverenigingen een kruistocht voor Christus 
onder het motto 'Waarheen reist U' ' 

23 De architecten K Borkowski uit Berlijn en H F Powell 
uit het Engelse Chelmsford bezoeken onze stad 

25 Van 28 juli tot 9 augustus gaat de riviertaxi varen 
vanaf de ponton aan de Spoorhavendam 

26 Wethouder Van Minnen opent de jeugdvakantieweken 
met o a kinderspelen, een jeugdwandelmars, excursies, turn-
demonstraties, een zeepkistenrace etc 

Het Corsettenhuis van de gezusters De Rave, Hoogstraat 168, 
opent een filiaal in de Westwijk aan de Eykmanstraat 57 

40 stedenbouwkundigen uit 24 landen die deelnemen aan een 
congres, bezoeken Vlaardmgen 

28 Andries Noordegraaf is benoemd tot nieuwe dirigent 
van Orpheus 

29 Eerste paal geslagen voor de nieuwe Vijfsluizenbrug 

30 Zendingsdag van de Christelijk Gereformeerde Kerk in 
het Oranjepark 

31 Opgericht een afdeling herenhandbal van de gymnas
tiekvereniging De Hollandlaan 

Augustus 

1 Leen 't Hart bespeelt het carillon Hij is stadsbeiaar-
dier in Rotterdam 

4 V Z C IS waterpolokampioen geworden in de 2e klasse 
KNZB 

4-7 Boottochten met het m s Koningsplaat voor bejaarde 
en invalide stadgenoten 

5 Lampionoptocht en cariUonconcert ter gelegenheid 
van de viering van de verjaardag van prinses Irene 

6 De deelnemers aan de Rotterdamse Tour de Drie, een 
wielerronde voor jongens, doen onze stad aan en worden op 
het stadhuis ontvangen door wethouder Van Minnen 

7 Politiedag voor de jeugd met smokkelaarsjacht, ge
kostumeerd voetbal en optreden van de acrobatengroep The 
Crocksons 

8 Betsie Schaik, Ludie Haddeman en Trudi Bruggeman, 
leerlingen van de Sint Mariaschool aan de Hoflaan, zijn ge
slaagd voor het staatsexamen coupeuse 

9 De jeugdvakantieweken zijn afgesloten met een op
tocht van versierde fietsen, een parade van Vlaardingse ama
teurtjes in de Stadsgehoorzaal en optredens van het Vlaar-
dings Jeugdaccordeonorkest 

12 PA van der Kooij organiseert een tocht van Opelmo-
dellen om aandacht te vestigen op de Opelshow van 14 tot 
16 augustus in de Harmonie Speciale aandacht voor de Opel 
Kapitan Standaard 

13 De Gereformeerde Kerk organiseert een uitstapje voor 
bejaarden J Kijne, met 98 jaar de oudste inwoner van Vlaar
dmgen, is een van de deelnemers 

17-20 Hein de Ligt geeft concerten op de carillons in het Ne
derlandse en het Vaticaanpaviljoen van Expo 58 in Brussel 

18 Aan de Van Boisotstraat is de eerste paal geslagen 
voor de bouw van de hervormde lagere school naar een ont
werp van de architecten J Nuyt & J M Heikens 

19 Burgemeester Arren van de Indiase plaats Mathra en 
P L Chabra, bestuursambtenaar te New Delhi, worden op het 
stadhuis ontvangen en bezichtigen de stad 

Kapelaan J C Loerakker verlaat na 5 jaar de St Willebrordus-
parochie en wordt opgevolgd door N J van den Akker 

21 J van Aperen verhuist met zijn Army-shop van Hoog
straat-Pad naar Hoogstraat 218 

22 De op de Engelse kust gestrande motortrawler VL 7 
Ada, schipper C Roeleveld, van de NV Zeevisserij-Maatschap
pij Holland, is door het HKS De Hoop vlot gesleept Er is geen 
schade 

25 Wethouder Van Minnen opent aan de Buys Ballotlaan 
een houten opvangschool van de Wetenngschool 

Het bouwen van een buitendienstgebouw voor de PTT in de 
Mercunusstraat is opgedragen aan de Gebr Kwaaitaal te Rot
terdam 
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Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot (2 september) 
(Foto Skan-film, collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

26 Aan de Van Boisotstraat in de Westwijk is de eerste 
paal geslagen voor de ds. H. de Cockschool. 

27 Laatste zomeravondconcert op het Oranjecarillon door 
de stadsbeiaardier Cor Don. 

September 

1 Daar de verjaardag van prinses Wilhelmina op zondag 
viel, geeft Hein de Ligt vandaag een concert op het Oranjeca
rillon. 

Naar aanleiding van gestelde vragen bieden burgemeester en 
wethouders de gemeenteraad een nota aan over de kwestie 
van de luchtverontreiniging. Ondanks het toegenomen aan
tal industrieën is de verontreiniging niet toegenomen en blijft 
steeds onder de voor de gezondheid van de mens gevaarlijke 
grens. 

Op de reizende Duitse tentoonstelling "Niederlandische Ar-
chitectur heute' is de maquette van de Westwijk tentoonge
steld. 
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A. Don, hoofd van de Gereformeerde School voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs aan de Stationsstraat, viert zijn 40-
jarig dienstjubileum. 

De firma R.G. de Kok, kuiperij en vatenhandel aan de Oost-
havenkade, bestaat 25 jaar. De firmant R. de Kok viert zijn 
zilveren dienstjubileum. 

Muzanda wordt uitgebreid met een kleine zaal. De bestaande 
foyer wordt vergroot en er komt een serre bij. 

2 De 33 leden van de gemeenteraad zijn geïnstalleerd. 
Wethouders zijn de heren T. de Bruijn, H.K. van Minnen, G. 
Walstra en M.H.L. Westrate. 

Liefde en Vrede moet geld bij elkaar zien te krijgen voor een 
nieuw verenigingsgebouw in het centrum. Dit is nodig door 
sanering in de binnenstad. De vergoeding voor de oude pan
den aan de Gedempte Biersloot en Hofjesstraat is niet vol
doende. 

4 Met als onderwerp 'Onder hetzelfde kruis', spreekt in 
de Pniëlkerk ds H.J. Hegger, ex-R.K. priester en nu gerefor
meerd predikant te Denderleeuw. 

5 Wethouder Westrate vertegenwoordigt het gemeente
bestuur bij de onthulling van het gedenkteken voor Willem 
Beukelszoon te Biervliet. Een groep Vlaardingse vissers in 
klederdracht loopt in de historische optocht mee. 

Circa 500 Jehovagetuigen in het Kolpabad gedoopt. 

Opgericht tweede vereniging voor vogelliefhebbers, de Vlaar
dingse Vogelliefhebbersvereniging. 

Contactgroep luchtverontreiniging publiceert dat de luchtver
ontreiniging door de industrie wel hinder maar geen direct 
gevaar oplevert. 

6 Een collecte ten bate van een nieuw verenigingsge
bouw voor de federatie van christelijke jeugdverenigingen 
Liefde en Vrede brengt f 2085,99 op. 

7 De Vlaardingse hengelaarsvereniging De Zwervende 
Visser viert haar 35-jarig bestaan met een nationaal concours 
aan de Vlaardingse Vaart . De plaatselijke vereniging De Ho
pende Visser wint de eerste prijs. 

10 De hooioogst van boer J. Verkade aan de Zuidbuurtse-
weg is door de luchtverontreiniging mislukt. De boomgaarden 
aldaar zijn zwaar beschadigd en het melkvee is zeer verma
gerd. 



11 Aan de Van Boisotstraat is de eerste paal geslagen 
voor de definitieve huisvesting van de Wetenngschool 

12 J Storm, M Pronk en W Coenradie, werkzaam bij de 
plantsoenendienst, slagen voor het diploma hovenier 

13-20 Jeugdweek georganiseerd door het Gereformeerd 
Jeugdverband met onder meer jeugdappèls, zangavond, ster-
rit en sportmiddag 

15 De Stichting Nederlandse Vakscholen voor Kappers 
opent in Obadja een kappersvakschool 

15-17 Om zich te oriënteren op bestuurlijk en stedenbouw
kundig gebied brengt het college van Burgemeester en Wet
houders een officieel bezoek aan plaatsen in het Engelse 
graafschap Londen 

16 Feestavond in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van 
de viering van het 20-jarig bestaan van de buurtvereniging 
Beatrix Burgemeester Heusdens aanvaardt het erevoorzitter-
schap van deze vereniging 

Bij graafwerkzaamheden bij de nieuwe Delflandse sluizen is 
een kabel beschadigd Daardoor was het hoofdbureau van po
litie telefonisch onbereikbaar Het contact met de PTT-centra-
le wordt onderhouden met een mobilofoonauto 

17 De commissie belast met onderzoek naar de methode 
van dr C Moerman tegen kanker wijst deze methode af 

18 W M W Don, makelaar in vis en aanverwante artike
len, op zijn 70ste verjaardag benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau 

De schaakvereniging H V O organiseert een simultaanseance 
met als spelers de schaakmeesters dr M Euwe en C Orbaan 

Stukje uit overzicht Haring visserij 'Onze geliefde woonplaats 
heeft deze week weer enkele malen op een vissersplaats in 
volle bloei geleken, er was weer eens voor ons een ouderwets 
drukke afslag met ladingen van vijf dnjfnetloggers, van de 
treiler VL 153 Liesje & Rutger van Kornaat, alsmede 23 last 
gezouten haring, afkomstig van de treiler VL 84 Jan Senior 
van Verboon, per auto aangevoerd Eindelijk brachten Vlaar-
dingse treilers hun verse haring weer eens naar de vishal in 
Vlaardingen' 

19 De zeeslepers Loire en Rode Zee van L Smit 6- Co 's 
Internationale Sleepdienst vertrekken met 3 hopperzuigers 
uit de Koningin Wilhelminahaven naar Zuid-Afrika Onder de 
runners bevinden zich verschillende stadgenoten 

21 Bevestiging en intrede van de negende hervormde 
predikant, ds C H van Rhijn 

22 Wethouder De Bruijn slaat aan de Zuidbuurtseweg de 
eerste paal voor een complex van 168 woningen en garages 

De eerste paal geslagen voor de nieuwe brug over de Oude 
Haven en voor 36 woningen aan de Lorentzstraat 

L B Jansen wint de Vlaardingse schaaktitel Deze titel stond 
sedert 1942 op naam van W Korpershoek 

24 J G Nientied, onderwijzer aan de Don Boscoschool, 
neemt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd afscheid van het onderwijs en wordt onderscheiden met 
de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 
Alhier in functie sedert 1912 

25 Wika E van Vliet, werker in kerkelijke aangelegenhe
den van de Nederlands Hervormde Gemeente, neemt afscheid 
wegens zijn benoeming in gelijke functie te Beverwijk 

26 Jeugdgemeenteraadsvergadering onder voorzitter
schap van G Hoogland (ARP) Er wordt een voorstel aan
genomen om de aankoop van huizen voor eigen bewoning te 
stimuleren door het verstrekken van een renteloze lezing 

27 Het bestuur van de NVV-bestuurdersbond Vlaardin
gen houdt een receptie in De Harmonie ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de afdeling 

Taptoe in de Fransenstraat (Veerplein) ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van het pijperkorps De Jonge Pijpers 

29 Opgericht een automobielclub van de landelijke rijver-
eniging De Flardinga Ruiters 

Vereniging van Volkstuinders Vlaardingen krijgt bij haar 
complex aan de Zuidbuurtseweg grond aangeboden door de 
gemeente voor 50 nieuwe tuinen 

30 D Roodenburg, bevolkingsagent, neemt na bijna 40 
dienstjaren afscheid wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd 

De motorlogger VL 142 Voorwaarts, schipper D van Haren 
van de NV Doggermaatschappij, komt op de uitreis in aan
varing met een modderbak De voorsteven is zwaar bescha
digd 
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Oktober 

1 De Nieuwe Vlaardingse Courant van de uitgevers 
Dorsman & Odé bestaat 85 jaar. 

J. Groenewegen, lid van de Vespaclub Vlaardingen, neemt met 
zijn scooter deel aan een door de Spaanse Vespaclub georgani
seerde regelmatigheidsrit. Totaal afgelegd 6.200 kilometer. 

Feestavond in de Stadsgehoorzaal voor de afdelingen Schie
dam, Vlaardingen en Maassluis van de Algemene Bedrijfs-
bond Meubel en Hout ter gelegenheid van de viering van het 
50-jarig bestaan van de bond. 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en wordt onder
scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

4 De collecte ten bate van de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
brengt f 2.277,87 op. 

Op uitnodiging van het Nederlands Oorlogsgravencomité be
zoeken C. Westerhoff , N. Westerhoff-Broek en N. Nelemaat-
van Embden in Engeland de graven van tijdens de oorlog om
gekomen familieleden. 

3 Bij de terreinopspuiting in de Broekpolder ontdekken 
de amateur-archeologen H.J. Verhagen en P. Sonneveld een 
pre-romeinse woonplaats. 

L.B. van Zanten, onderbrandmeester en voorzitter van de 
Vlaardingse vrijwillige brandweerliedenvereniging Door Oe
fening Vaardig, neemt na 35 dienstjaren afscheid wegens het 

Rehobothkerk (o a 12 oktober) 
(Uitgave Kopa Vlaardingen, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Interieur Rehobothkerk (o a 12 oktober) 
(Foto Piet Engelse, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Vlaardingen, Rehobothkerk 
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6 De organist Feike Asma geeft een concert op het orgel 
van de Pnielkerk 

Beide deuren van nieuwe sluis aan de Kortdijk geplaatst 

7 Viering van het derde lustrum van de Zakenstudie-
kring Vlaardingen in de Stadsgehoorzaal De studiekring is 
opgericht door M Wapenaar 

8 Ontspanningsavond georganiseerd door stichting 
Jeugdwelzijn voor bewoners van het tehuis voor werkende 
jongens aan het Weeshuisplein en het Internaat Callenburg 

Opening nieuwe zaak van A den Hartog in electrische ver-
lichtingsartikelen aan de Schiedamseweg 21 

Machinefabriek A Fontijne te Schiedam krijgt vergunning 
voor de bouw van een machinefabriek op het perceel Indu
strieweg 20 

10 De eerste ondernemingsraad in de zware chemische 
industrie in ons land geïnstalleerd bij de E N C K 

Aan de Van der Werffstraat de eerste steen gelegd voor de ds 
A S Talmaschool 

De V A R A -radio zendt een vraaggesprek uit met mejuffrouw 
mr J M C Cariot, inspectnce van de kinderpolitie alhier Zij 
spreekt over de gevaren die verbonden zijn aan het wegschie
ten van papieren pijltjes met een blaaspijp door de jeugd 

12 Jeugdsamenkomst in de Rehobothkerk Ds L Bodaan 
uit Amsterdam spreekt over 'Waarom zou ik Christen wor
den' 

13 Opgericht De Eerste Vlaardmgse Bridgeschool 

14 Burgemeester Heusdens opent aan de Westhavenkade 
het in de tuin van het Gemeentelyceum gebouwde tijdelijke 
kantoor van de Havendienst Tevens wordt dit gebruikt als 
wijkpost van de gemeentepolitie Burgemeester Heusdens 
stelt eveneens het nieuwe rioolgemaal aan de verlengde Indu
strieweg in werking 

Het Christelijk Gemengd Koor Excelsior zingt ter gelegenheid 
van de viering van het 65-jarig bestaan 'Die Jahreszeiten' van 
Joseph Haydn in de Rehobothkerk aan de Bilhtonlaan 

H van Heeswijk opent een speelgoedmagazijn aan de Van Ho-
gendorplaan 

15 Jongelui leggen stenen op de spoorrails bij de R O M I -
fabrieken 

16 Door een noordwesterstorm staat het water 2 40 me
ter boven NAP Beperkte dijkbewaking ingesteld 

Een groep architecten uit de Joegoslavische stad Zagreb be
zoekt onze stad 

Vergadering Hoogstraatwmkeliers in café de Kroon De win
keliers spreken over hoe de aandacht van de klanten herwon
nen kan worden na de afsluiting van de Hoogstraat vanwege 
de bouw van de nieuwe sluis Het geraamde verlies bedraagt 
f120 000 

17 De Mr Willem Bilderdijkschool aan de Spalandlaan of
ficieel geopend 

18 Het bestuur van de Vlaardmgse Christelijke Besturen
bond houdt een receptie in De Harmonie ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de afdeling 

De Judoclub Vlaardingen wint het te Honselersdijk gehouden 
Westlandtoernooi 

The Crocksons, de acrobaten Bas en Adrie van Toor, treden op 
voor de N C R V -televisie 

Een groep kinderen van de Amerikaanse kolonie in Den Haag 
bezoekt de touwslagerij van de N V Oude Lijnbaan 

19 Theo Dikstra wordt eerste bij de gele banden op de in 
Schiedam gehouden nationale judowedstrijden 

Contactavond afdeling handbal R K W1 K De senioren bieden 
voor het nieuwe veld vier doelnetten aan Deze zijn zelf be
kostigd en geknoopt van 2500 meter plasticdraad 

21 Vlaardings Instituut voor Arbeidersontwikkeling met 
de voorstelling 'De Barbier van SeviUa' door Bert Brugmans 
Nederlands Marionettentheater 

Dependance geopend van de openbare kleuterschool De Pad
destoel aan de Meidoornstraat in de Jan Ligthartschool aan de 
Jan Ligthartstraat 2 

23 De Rotterdamse arts P J F Dupuis spreekt over 'Ver
antwoorde gezinsvorming' voor de Jonge Kerk in de Imma-
nuelkerk 

24 Overdracht aan het gemeentebestuur van de door de 
N V Motorkracht te Hoogeveen vervaardigde nevelspuit voor 
de Vlaardmgse Vrijwillige Brandweer 

Viering van het 60-jarig bestaan van het Rusthuis van de 
Hervormde Gemeente in de Emmastraat 
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25 De raadsleden G Dorsman en H M J Dubbeldam ge
kozen tot respectievelijk vice-voorzitter en algemeen secreta
ris van het hoofdbestuur van de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie 

Aart van Maren en zijn Schiedamse vriend Tim van der Kooij 
winnen met hun elektronisch klankbeeld 'Embryo' een twee
de prijs op een in Bern gehouden internationale wedstrijd 

In het sportpark Zuidbuurt zijn twee nieuwe velden in ge
bruik genomen 

26 Bijeenkomst afd Vlaardingen van Alg Bond Mercu-
rius over actie "Voor 1 mei - 40 erbij' Daarna eenmansshow 
door Cor Breeds met "Rare mensen' 

27 Aan de Dirk de Derdelaan is de eerste paal geslagen 
voor het garagebedrijf H & R Eigenraam Het bedrijf wordt 
D A F -dealer 

28 Burgemeester Heusdens opent in de Harmonie de na-
jaarsbeurs van de Herman Frantsenstichting Er is een mode
show door de dames van de gemeentelijke dienst voor sociale 
zaken, met dameskledmg vervaardigd van stoffen die gewe
ven zijn in de werkplaats in de Zomerstraat 

Mejuffrouw M C Edelman in Rotterdam benoemd tot direc
trice van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek 

29 De heren J Don, J Kalisvaart en P de Wit hebben een 
nieuw type zeiljacht gebouwd, een dubbelboot met een dek 

30 Mr dr Th F J A Dolk, dijkgraaf en J Chardon, hoog
heemraad van het Hoogheemraadschap Delfland, nemen af
scheid wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd 

31 Interkerkelijke samenkomst in de Grote Kerk ter her
denking van de Hervorming Sprekers zijn de predikanten 
W J Kolkert, M J Mulder en H Rijksen 

Ter gelegenheid van de kinderboekenweek geven de plaatse
lijke boekverkopers een kindermiddag in Excelsior met Jaap 
ter Haar 

Bouw en inrichting van het nieuwe stadhuis is duurder dan 
geraamd 

November 

1 Indeling van de bevolking naar kerkelijke gezindten 
in procenten Nederlands-Hervormd 48 4 , Rooms-Katholiek 
15, Gereformeerd 12 5, Remonstrants 1 7, Gereformeerde Ge
meente 1 6 Christelijk Gereformeerd O 9 Andere kerkelijke 
gezindten 3 1 en zonder 16 8 

De Arbeiderszangvereniging treedt op voor de V A R A -mi
crofoon 

Eerste lustrum van het muziekgezelschap La Bella Musica in 
zaal Muzanda 

2 Laatste hengelconcours 1958 van De Hopende Visser 
Prijsuitreiking in cafe Klein Delta 

3 De Rotterdamse Ontspanningsvereniging Shell or
ganiseert in de hal van De Vijfsluizen een schaakfeest De 
wereldkampioen dr ir M M Botwinnik en de internationale 
grootmeester S Flohr spelen een simultaanseance 

Sluitende begroting voor 1959 

5 Wethouder Van Minnen opent in De Harmonie de vo-
geltentoonstelling, georganiseerd door de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

6 B van Viegen als A R -raadslid geïnstalleerd en me
juffrouw A M de Bruin uit Leiden benoemd tot schoolarts 

7 Vrouwenbond NVV afdeling Vlaardingen houdt een 
bazaar in het Volksgebouw 

Goedkeuring door de gemeenteraad voor de kredietoverschrij-
ding bij de bouw van het stadhuis en goedkeuring voorstel 
voor de bouw van de ambtswoning voor de burgemeester 

8 en 9 De politiekruiser Hr Ms fregat Jaguar ligt in de Ko
ningin Wilhelminahaven en kan worden bezichtigd 

9 Anna Blaman spreekt voor het Humanistisch Verbond 
in de Harmonie over Denkbeelden m overdag' 

10 Aanbesteding voor het eerste gedeelte (paalfundenng 
en gewapend betonwerk) van de bouw van het nieuwe zie
kenhuis nabij de Holyweg Wordt gegund aan de laagste in-
schrijfster, de N V Aannemingsmaatschappij A F Boersma in 
Den Haag voor f 1 744 000 Voorlopige raming van het gehele 
bouwwerk IS f 19 000 000 Architect ir JW Boks 

11 Het hoogste punt bereikt bij de bouw van de Van Ho-
gendorpschool 

Toneelvereniging Varia met 'Oogsttijd' in de Stadsgehoor
zaal 

12 Onder voorzitterschap van ir G Brouwer richt een 
aantal leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor 
Westelijk Nederland de werkgroep Helinium op 



12 en 13 Naai- en handwerkvereniging van de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente bestaat 50 jaar Verkoping voor het 
goede doel in de Remonstrantse Kerk 

13 Burgemeester Heusdens opent het voetpad over de 
Delflandse schutsluis, een voorlopige verbinding tussen de 
Hoogstraat en de Kortedijk De verbinding tussen Kortedijk 
en Hoogstraat is ongeveer een jaar verbroken geweest 

Begonnen met het opspuiten van de Broek- en de Alkeetbui-
tenpolder met baggerspecie uit de Rotterdamse havens In 
twaalf jaar wordt 350 hectare land vier meter opgehoogd 

Het hoogste punt bereikt bij de bouw van de kerk voor de Hei
lige Geestparochie aan de Van Hogendorplaan 

T Brons vijftig jaar in dienst bij de firma C van der Burg & 
Zonen 

14 Burgemeester Heusdens opent in de Azaleastraat het 
nieuwe bedrijfspand van J Madern's Graveermdustrie en 
Stempelfabriek 

De Christelijke Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo en 
het koor van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij ter 
bevordering der Toonkunst zingen ter gelegenheid van de vie
ring van beider veertigjarig bestaan "The Messiah' van G F 
Handel in de Grote Kerk 

Woninginrichting D van Heusden in de Korte Hoogstraat 
(voorheen Dayer) bestaat 25 jaar 

De plaatselijke afdeling van de P S P houdt een openbare ver
gadering in Concordia, Spreker is de landelijke voorzitter, de 
heer ir H J van Steenis 

15 Het gewest Zuid-Holland van de K N S B houdt alhier 
zijn jaarvergadering onder voorzitterschap van burgemeester 
Heusdens Het gemeentebestuur ontvangt de deelnemers op 
het stadhuis 

Uitbreiding Toonkamer bij de Dom, een winkel voor binnen
huiskunst aan de Hoogstraat Tevens een tentoonstelling van 
een collectie kleurrijke Finse stoffen 

15 en 19 Receptie en feestavond ter gelegenheid van de vie
ring van het 30-jang bestaan van de plaatselijke afdeling van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging E H B O Bescherm
heer burgemeester Heusdens wordt onderscheiden met het 
gouden EHBO-insigne 

16 Echtpaar T van der Kuil-Bastemeijer 60 jaar ge
trouwd 

Voor het eerst is in Vlaardingen een oogstdienst in de Bethel-
kerk gehouden 

18 Wethouder Van Minnen opent in het hoofdbureau van 
politie de verkeerscursus voor leerkrachten aan de lagere 
scholen Het verkeersonderwijs wordt verplicht met ingang 
van 1 januari 1959 

G Hoogerwerf, raadslid A R P , spreekt over de V V D voor de 
A R P -kiesvereniging Nederland en de Oranje afdeling Oost 

19 Intocht van Sint-Nicolaas 

Jeugdgemeenteraadsvergadering met onder meer discussie 
over de ontwikkeling van Nederlands Nieuw-Guinea 

Mevrouw A Wapenaar-Maat wint de hoofdprijs bij de Erdal-
slagzinwedstrijd 

21 Wethouder Van Minnen opent in de Visbank een ten
toonstelling van de Vlaardingse Kunstkring met werk van 
Jaap Baars, Leen Droppert, L Dijkshoorn, Reinier Rijke en 
Jaap Weiland 

22 De afdeling scheepsbouw van Figee N V overgeplaatst 
naar de nieuwe werf aan de Koningin Wilhelminahaven De 
werf 's Lands Welvaren blijft in gebruik als constructiewerk-
plaats en fabriek van pijpleidingen 

Afzwemfeest in het Kolpabad met vertoning van het sprookje 
"Feest in klaproosland' Tevens reddingsdemonstraties en een 
ballonwedstrijd 

Toneelvereniging O V U met" Ik moet met je trouwen' in Lief
de en Vrede 

Balletschool Rita Verdijsseldonk verhuist van De Schuilhoek 
aan de Kortedijk naar het dakpaviljoen van het Kolpabad 

23 Johan Jongeneel kampioen van Nederland Judo oranje 
band 

Laatste hengelconcours H V De Zwervende Visser Kampioen 
over 10 concoursen is J Wijnhorst 

24 Wethouder Westrate opent het tweede schoolgezond-
heidscentrum in de dr JTh de Visserschool aan het Plein 
Emaus 

Vereniging Nederlands Fabrikaat geeft voorlichtingsavond on
der de titel "Luisteren en kijken' voor de Vrouwenbond N V V, 
de vrouwengroep Pvd A en de Ned Coop Vrouwenbond 

24-29 Sint-Nicolaasactie Vlaardingse Middenstand 
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Motorlogger VL 114 Voorlichter (27 november) 
(Foto M P Zuydgeest, collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

25 Mevrouw Schouwenaar-Fransen, lid van de Eerste 
Kamer, spreekt voor de plaatselijke afdeling van de Jongeren
organisatie voor Vrijheid en Democratie over de taak van de 
senaat. 

28 Het nieuwe gebouw van de plaatselijke afdeling van 
het Nederlandse Rode Kruis in de Emmastraat officieel ge
opend. Burgemeester Heusdens wordt het erevoorzitterschap 
aangeboden. 

Burgemeester Verkadesingel wordt doorgetrokken in verband 
met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Toetjeswedstrijd voor de Nederlandse Vereniging van Huis
vrouwen in clubgebouw de Hollandiaan. 

26 Prinses Beatrix neemt deel aan de lustrumviering van 
het Rotterdamsch Studenten Corps in de Stadsgehoorzaal. 

Kerkelijke herdenking en feestavond in het R.K.-Verenigings
gebouw ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig be
staan van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Katho
lieke Vrouwenbeweging. 

27 De motorlogger VL 114 Voorlichter, schipper Jan 
Spaans, van de N.V. Doggermaatschappij arriveert met een 
gebroken mast en zware schade aan de netten veroorzaakt 
door een zinkende vleet. 

29 Oud-leiders van de Vlaardingse groep van de onlangs 
opgeheven Arbeiders Jeugd Centrale richten een plaatselijke 
afdeling van de Kindervriendenorganisatie op. 

Chris de Korte verwerft als eerste Vlaardinger de zwarte ju
doband. 

December 

1 De minister van sociale zaken en volksgezondheid J.G. 
Suurhoff slaat aan de Holyweg de eerste van 1300 palen voor 
een nieuw ziekenhuis. 

2 J. Sebel veertig jaar in dienst bij de P.T.T. 
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Eerste paal geslagen voor het nieuwe ziekenhuis aan de Holyweg 
(1 december) 
(Collectie J. Bernard) 

13 De Amerikaanse consul-generaal 
reikt op het stadhuis aan een aantal 
Vlaardingse kinderen kerstpakketten 
uit namens de bemanning van de Radar 
Pickett Destroyer Escort U.S.S. Camp 
(DER 251). 

Imam Q. U. Hafiz spreekt voor de Chris-
telijk-Historische Jongerengroep. 

14 De Wereldomroep Radio Neder
land zendt een dienst uit vanuit het 
kerkgebouw aan de Hoflaan. 

Echtpaar C. Visser-Schuier 65 jaar ge
trouwd. 

17 De Christelijke harmonievereni
ging Sursum Corda geeft met medewer
king van de Shell-koren een kerstcon
cert in de Grote Kerk. 

Heropening Slagerij De Graaf aan de Mahlerstraat. De slagerij 
beschikt nu ook over een ruime en moderne worstmakerij. 

VANO-snackbar van G. van Oudheusden aan de Hoogstraat 
62 opent na een verbouwing de deuren en viert het 25-jarig 
jubileum. 

4 Sint-Nicolaas reikt zwemdiploma's uit in het Kolpabad 
en bezoekt de bewoners in het Flatgebouw voor bejaarden. 

5 J.F. Hesselman getroffen door polio. Hij krijgt een 
personenauto aangeboden zodat hij zich weer zelfstandig kan 
verplaatsen. Het geld werd bijeengebracht door personeel van 
Caltex. 

6 De nieuwe Vijfsluizenbrug opengesteld voor rijwielen. 

10 Werf Vlaardingen-Oost verlengt een zeeschip met 
twaalf meter. 

Kapitein A. Leenhouts op 43-jarige leeftijd overleden op een 
reis van Lissabon naar Engeland. 

11 Bevestiging en intrede van ds. K. van Twillert als 
voorganger bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente in de 
Dijksteeg. 

12 Burgemeester Heusdens reikt onderscheidingen uit 
aan leden van het plaatselijke korps van de reservepolitie 
voor tien jaar trouwe dienst. Het korps werd in 1948 geïnstal
leerd. 

Opening noodwinkel slagerij J. Meeder aan de Kamerlingh 
Onnesstraat in de Westwijk. 

18 Argentijn A. Critto brengt in opdracht van zijn rege
ring een bezoek aan Nederland. In Vlaardingen bekijkt hij het 
Flatgebouw voor bejaarden, het Kolpabad, de Westwijk, de 
Babberspolder en de oude binnenstad. 

19 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting voor 
het dienstjaar 1959 vast. Het tempo der ontwikkeling van de 
stad en de subsidiëring van culturele evenementen kregen de 
meeste belangstelling. 

Firma C. Tomaello & Zonen vraagt een vergunning aan voor 
een inrichting voor het vervaardigen van terrazzo en kunst-
steenstukken op het perceel aan de 3e Industriestraat 6-8. 

20 Zangavond op de Markt met "Heel Vlaardingen zingt'. 

Echtpaar Zonne-Kalisvaart 65 jaar getrouwd. 

21 Burgemeester Heusdens opent de eerste volkskerst-
zangavond met het ontsteken van de verlichting van een 17 
meter hoge kerstboom op de Markt. 

22 Een aantal architecten uit de Duitse steden Dinslaken 
en Förde bezoekt onze stad. 
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Kerstboom voor het stadhuis (21 december) 
(Foto J Hottentot, collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

Het gebouw van de Eerste Vlaardingse Verffabriek N.V m de 
eerste Van Leyden Gaelstraat uitgebrand Een arbeider raakt 
ernstig gewond. 

23 De stadsbeiaardier geeft een kerstconcert op het Oran
jecarillon. 

Jaarlijkse verkoop van overtallig gevogelte door de Gemeen
telijke Plantsoenendienst op de gemeentekwekerij aan de 
Hofsingel. 

24 Mejuffrouw J. Woensdrecht 40 jaar leidster van de 
Gereformeerde Zondagschool Jachin en onderscheiden met 
de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 

24 en 25 Kerstnachtdiensten. Het Leger des Heils en de Com
missie voor bijzonder Kerkewerk van de Nederlandse Her
vormde Gemeente houden samenkomsten in de Stadsgehoor
zaal. 

27 Snoekconcours Vlaardingse Hengelaarsbond in park 't 
Nieuwelant. H.van Zelm heeft de vangst van de dag met een 
snoek van 82 cm lang. 

28 Dankstond voor de visserij in de Grote Kerk. 

29 Schipper H. Plugge gaat, na ruim 40 jaar te hebben 
gevist op Vlaardingse schepen, met pensioen en wordt bij die 
gelegenheid in Den Haag onderscheiden met de eremedaille 
in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Schipper 
Plugge woont in Scheveningen en emdigde zijn loopbaan als 
schipper op de VL 132 Flevo I. 

30 Opgericht de Stichting tot het geven van Christelijk 
Nijverheidsonderwijs aan jongens uit Vlaardingen en omstre
ken. 

31 Oudejaarsvuur op een terrein aan de Burgemeester 
Luijerinksingel. De brandweer moet hier en daar blussen. 

In het Stadsarchief kunt u de uitgebreide versie van de kro
niek inzien. 




