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1
Vlaardingen telt 66.740 inwoners, 2.653 meer dan op
1 januari 1958.

Tijdens een bijeenkomst van de A.J.C. (Arbeiders Jeugd Centrale) besluiten de leden om de Trekvogels (jongeren van
8-12 jaar) op te heffen. Daarvoor in de plaats komt Jeugdstad
Vlaardingen.

2
De Nieuwe Vijfsluizenbrug over de Poldervaart is voor
het verkeer opengesteld.

10/11 Wegens sneeuwbuien en een ijzige wind zijn sportwedstrijden afgelast.

4
Pastoor Rouw maakt bekend dat ook de toren verdwijnt bij de sloop van de parochiekerk St. Joannes de Dooper
aan de Hoogstraat. Door financiële problemen in de kerkenbouw is dit besluit onafwendbaar.

13
Ir. C.H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, merkt in
zijn nieuwjaarsrede op dat Vlaardingen de derde Zee- en Rijnhaven van Nederland is.

5
J. Baksteen van voetbalclub Fortuna en J. Dekker van
V.F.C. (Vlaardingse Football Club) zijn uitgenodigd voor een
centrale training van het Nederlandse amateurvoetbalelftal.

De leden van de drie Vlaardingse postduivenverenigingen.
De Adelaar, Luchtbode en Keer Weer, houden een hokkententoonstelling.

7
De jeugdgemeenteraad verwerpt het voorstel tot
stichting van een gemeentelijk schoonmaakbedrijf en aanvaardt het voorstel om een bijdrage te leveren aan de onderhoudskosten van de Grote Kerk.

13-16 In de Visbank melden zich circa zeshonderd personen
die zijn opgeroepen voor de verplichte dienst bij de Bescherming Bevolking.

Januari

8-12 Jeugdige Rotterdammers hebben ingebroken in kantoren aan de Industrieweg, een winkel aan de Korte Hoogstraat
en een woning aan de Wilhelminasingel.
9
Er is een plaatselijke afdeling opgericht van de Ned.
Vereniging van Modelbouwers. De vereniging telt 28 leden.
10
De leerlingen uit de hoogste klas van de Jan Ligthartschool wonen in Amersfoort de herdenking bij van de honderdste geboortedag van de pedagoog Jan Ligthart.

14
De lasser W. Roest is 40 jaar in dienst bij Scheepswerf
en Machinefabriek A. de Jong N.V. Hij is onderscheiden met
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van OranjeNassau.
De leden van de boerenafdeling van de Chr. Jeugdvereniging
Liefde en Vrede vieren het 45-jarig bestaan in hun verenigingsgebouw aan de Gedempte Biersloot.
Openstelling Nieuwe Vijfsluizenbrug (2 januari)
(Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen)

22
Voorlichtingsavond in Excelsior. RC. van Hoek spreekt
over het gebruik van kunstvezels in de visserij.
23
Commissaris van politie K. van der Ham is op 45-jarige leeftijd plotseling overleden.
De 3-jarige Siepje Bakker uit de Soendalaan is om het leven
gekomen toen zij achter een vrachtwagen was gaan hangen
en eraf viel.
27
Binnengekomen met een lading in Ierland gekochte
haring de motorloggers VL 89 Jan en Ineke 34 last, VL 142
Voorwaarts, D. van Haren, 40 last.
28

Een zware mist legt het verkeer stil.

30
De leden van de schoolvereniging TTT (Tussen Tien
en Twintig) van de Groen van Prinsterer ULO aan de Parkweg
houden een ontspanningsavond in Muzanda.
P. van Witzenburg is na 41 jaar trouwe dienst met pensioen
gegaan. Hij begon zijn loopbaan bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst als straatveger, was vervolgens "tonnetjeskoetsier' en heeft de dienst als ontsmetter eerste klas verlaten.
Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.
De gemeenteraad stelt voor een aantal attributen aan te kopen die behoren bij de Vlaardingse dracht.
31
Optreden van Wim Kan en zijn gezelschap in de Stadsgehoorzaal.

Het verenigingsgebouw van de Chr Jeugdvereniging Liefde en Vrede
aan de Gedempte Biersloot (14 januari)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Februari
16
In een gasoven van de beschuitfabriek van J. ten Kate
sr. aan de Van Beethovensingel heeft zich een ontploffing
voorgedaan. De schade wordt geraamd op f 10.000,-

1
Bij de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven is een toonregeling ingevoerd op basis van werkclassificatie.

18
Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van
Overheidspersoneel is er een feestavond in het verenigingsgebouw.

Onder de vloer van de boerderij van P. Hoogendam aan de
Zuidbuurtseweg is een gaaf veertiende-eeuws kannetje van
gesmoord aardewerk opgegraven.

20
Het echtpaar Boomert-Schouten is 55 jaar getrouwd.
De bruidegom werkte tot zijn 70ste jaar in de visserij en haringhandel.

2
C. van Reeven wint alhier gehouden kampioenschap
libre derde klasse van het district Schiedam van de Kon. Ned.
Biljartbond.

21
Het echtpaar Ruisaard-De Winter is 55 jaar getrouwd.
De heer Ruisaard was tot zijn 77ste jaar scheepstimmerman.

3
Brand in een kolenbunker van Coöperatie De Voorloper zorgt voor een sterke rookontwikkeling. Op dezelfde dag
is een tweede brand in een pompkamer van een van de dokken van Figee. Deze brand is waarschijnlijk veroorzaakt door
een weggeworpen brandende sigaret.

De zang- en muziekgroep Berg Vrij, onderafdeling van het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, gaat als zelfstandige
groep verder onder de naam Con Brio.
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4
J Dorsman is op 73-jarige leeftijd plotseling overleden HIJ was directeur van Dorsman & Ode's Boekhandel en
Drukkerij N V en van de Nieuwe Vlaardingsche Courant

Jaarfeest van buurtvereniging De Geus uit de Bleekstraat in
Excelsior
6-16

Om te komen tot een nieuwe opening tussen de Hoogstraat
en de Kuiperstraat is begonnen met de sloop van een deel van
de bebouwing langs Het Pad vanaf de timmermanswerkplaats
van de firma Weerheim Ook een rijtje huizen langs de Hofjesstraat valt ten prooi aan de slopershamer

Zeer dichte mist en gladde wegen

7
Ter gelegenheid van de viering van het 75-jang bestaan van de gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido is er
een uitvoering in de Stadsgehoorzaal
8

5
De gemeenteraad besluit tot de bouw van ruim vijfhonderd woningen, volgens het systeem Dura-Coignet (plan
Hoogkamer) Tevens wordt een commissie ingesteld voor de
ontwikkeling van het Nieuwe Waterweggebied

IJsvermaak op de Vlaardingse Vaart

10/11 Hardrijderij en ijsdansdemonstraties op de ijsbaan van
het tennispark Soenda
11
De beschuitfabriek Het Beschuitje van J ten Kate aan
de Van Beethovensingel is verkocht aan A Hooimeijer & Zonen N V te Barendrecht

Leden van een Duitse sportbond en van het Ned Olympisch
Comité bezoeken het Kolpabad

In de Stadsgehoorzaal is een lentemodeshow, georganiseerd
door het damesweekblad Libelle

Het Pad (4 februari)
(FotoJ Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

12
De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
houdt een filmavond in Muzanda
13
In opdracht van de dienst Bescherming Bevolking
wordt zowel in de Wagnerstraat als aan de Westlandseweg
een schuilkelder gebouwd
15

De dooi valt in

Chr Pietersen sr ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice
16
De Regionale studiegroep Nieuwe Waterweg is geïnstalleerd De leden krijgen de opdracht het onderzoek naar
luchtverontreiniging te coördineren en daarover advies uit te
brengen
17
Mejuffrouw J G Bot is veertig jaar kleuterleidster aan
de Koningin Emma kleuterschool
18
Het meisjeskoor Eroza en het kinderkoor Ons Clubje
voeren de operette Victor en de gouden bloem van mejuffrouw
Jo Mulder op
Het echtpaar J de WiUigen-de Zeeuw is 55 jaar getrouwd
Meneer De Willigen is 77 jaar en nog steeds werkzaam bij de
firma J van Toor Hzn Hij begon als koffiejongen bij de firma
IJzermans
19
In Excelsior wordt een buitengewone algemene ledenvergadering van de Vlaardingse Voetbalvereniging Zwaluwen
gehouden over de bouw van een nieuw clublokaal
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19-25 De visserij-inspectievaartuigen H.M.S. M 1195 Wotton (Eng) en Hr.Ma. fregat F 821 Jaguar (Ned) bezoeken onze
stad.
20
Burgemeester J. Heusdens geeft leden van een door
hem gevormd comité de opdracht een N V. op te richten die de
bouw financiert van tunnels onder de Nieuwe en Oude Maas.
Voorwaarde is dat er tolgeld geheven mag worden.
De Vlaardingse stedenbouwkundige W. van Teijen presenteert een uitbreidingsplan Holy.
Ter gelegenheid van het 12V'2-jarig bestaan van dansschool
Remkes is er een balavond voor leerlingen en oud-leerlingen.
22
In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel wordt het lekenspel De vlucht van de profeet Jona opgevoerd.
24
A. Teunissen, één der oprichters van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel, krijgt
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
26
T. de Bruijn legt zijn functie als voorzitter van het Comité tot viering van Nationale Gedenkdagen neer. P. de Goede
volgt hem op.
27
De Ds. A.S. Talmaschool in de Van der Werffstraat is
officieel in gebruik genomen.
De Nieuwe Kerk aan de Binnensingel (22 februari)
(Foto Jan Dulfer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De N V, Zero, fabriek van koel- en vriesinstallaties, te Rotterdam heft haar fabriek aan de Industrieweg op. De fabriek was
hier gevestigd vanaf 1950.
De leerlingen van de vakballetklas van de balletschool Rita
Verdijsseldonk auditeren in de Stadsgehoorzaal voor de Nederlandse Televisie Stichting.

Het plaatselijk genootschap van de Stille Omgang neemt deel
aan de bedetocht door Amsterdam. Voorafgaand is een kort
Lof gecelebreerd in de Rooms Katholieke kerk aan de Hoogstraat.

28
Burgemeester Heusdens opent de Boekenweek in de
Stadsgehoorzaal. Willy Corsari en Jules de Corte treden op en
J. Boots houdt een boekenquiz.

2
Carrosserie- en wagenbouw A. van der Horst, voorheen M. Koster, bestaat 35 jaar. Het bedrijf is gevestigd in de
voormalige boerderij van J. de Zeeuw aan de Markt.

C. van der Merwe, C. J. Post en J. Verbrugge, leden van de Chr.
harmonievereniging Sursum Corda, winnen eerste prijzen tijdens een solistenconcours in Honselersdijk.

De firma Bracco CV. organiseert een stoffenmodeshow in de
Harmonie.
3
Burgemeester Heusdens ontvangt namens het korps
van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweer een plaquette. De
directie van de Industrie- en Handelmaatschappij De Hollandse Pelmolen N.V. biedt de plaquette aan als blijk van waardering voor het optreden van leden van het korps bij een brand
in het fabriekspand.

Maart
1
De procuratiehouder K. Jager is 40 jaar in dienst bij
graanhandel G. van Stolk te Rotterdam. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau.
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5
Caltex Petroleum Maatschappij Nederland N.V.
schenkt vier schilderstukken aan het gemeentebestuur. De
schilderstukken zijn vervaardigd door de Haagse kunstschilder Paul Arntzenius.

rechtigden was 38.243. Er zijn 36.094 geldige stemmen uitgebracht: P.v.d.A. 14.851, C.H.U. 5.222, A.R.P. 4.829, V.V.D.
4.196, K.V.P. 3.976, S.G.P. 1.239, P.S.P. 914, C.P.N. 412, G.P.V.
246, Brug-groep (communisten) 118 en Boerenpartij 91.

6
De Fortuna-junioren winnen de door het Vrije Volk
uitgeschreven spelregelwedstrijd.

13
Burgemeester Heusdens opent de winkelgalerij aan
de noordelijke zijde van het Liesveld. Het winkelend publiek
kan terecht bij drogisterij Van der Sman, zelfbedieningswinkel De Gruyter, Albert Heyn, Kerklaan stoffen en damesconfectie, Lengkeek huishoudelijke artikelen, Vogel ijzerwaren
en gereedschappen, W. Hartog radio en televisie, N. Hartog
woninginrichting, het Lingeriehuis, Rinck optische artikelen.
Van Vorst en Bata schoenen.

7
Wethouder H.K. van Minnen reikt de penning der gemeente Vlaardingen in zilver uit aan gymnastiekvereniging
Leonidas-Dovido vanwege het 75-jarig bestaan van de vereniging.
In Excelsior houdt de plaatselijke vereniging van oud-Groningers Stad en Ommeland een feestavond.
Het derde filiaal van het bekende radio- en televisiebedrijf
Boogaard is geopend aan de Korte Hoogstraat.

14
De Chr. Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo
en het Toonkunstkoor voeren in de Grote Kerk de Johannes
Passion van Johann Sebastian Bach uit, onder leiding van dirigent Piet van den Kerkhoff en met medewerking van het
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.

10
De winkeliers in de Hoogstraat houden een paasaktie.
De eieren worden geleverd door Vellekoop, Hoogstraat 120;
Dekker, Hoogstraat 37; Paalvast, Hoogstraat 125 en Van Toor,
Hoogstraat 123
12
De verkiezingen voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal zijn gehouden. Het aantal Vlaardingse stemge-

Carrosserie- en wagenbouw Van der Horst gezien vanaf de Zomerstraat
(2 maart)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

bruikersvereniging De Voorlooper.
20
De burgemeesters en
wethouders van de gemeenten
Assendelft, Koog aan de Zaan,
Krommenie, Wormer en Wormerveer bezichtigen het Kolpabad.
Aan de Gedempte Biersloot is
de eerste paal geslagen voor
een garage met bovenwoningen
van het Schiedamse garagebedrijf Unique.

De noordelijke zijde van het Liesveld (13 maart)
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De zaterdagjeugd van V.V. Zwaluwen speelt tegen het Nederlands Zaterdag-Jeugdelftal.
14-17 De gebroeders Groeneveld en wethouder G. Walstra
vinden in de Broekpolder de eerste kievitseieren,
17
Inspecteur Van Slooten spreekt in het politiebureau
voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen over het
voorkomen van misdrijven.

21
P.H. Jordaans neemt afscheid als dirigent van de Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts. Hij was vanaf 1926 in
functie.
De honkbalvereniging Ondina viert haar eerste lustrum.
23
Schipper F. van Schoor van de motorlogger VL 97 Prinses Juliana heeft de productschapprijs voor de best verzorgde
haring ontvangen.
De familie Pronk wint een televisietoestel in de toto van de
Oranjeboom Bierbrouwerij.

18
Wethouder T. de Bruijn opent in de Harmonie een lenteshow, georganiseerd door de Coöperatieve Bakkerij en Ver-

24
Leerlingen van de examenklas van de Willem de Zwijgerschool bezoeken vliegbasis Woensdrecht, op uitnodiging
van het Ministerie van Oorlog.

Produktpnjs voor de beste haring (23 maart)
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

25
De jeugdgemeenteraad aanvaardt het voorstel tot
demping van het Buizengat.
Bachkring Vlaardingen viert
zijn eerste lustrum met een uitvoering van de Matthaus Passion in de Nieuwe Kerk aan de
Binnensingel.
26
Wethouder Van Minnen
opent aan de Westlandseweg
het gebouw van de Stichting
Recreatieoord E.N.C.K. De personeelsvereniging biedt een
bronzen beeld van David aan
van de Siciliaanse beeldhouwer
Di Caro.
H. Hoogerboord, meteropnemer/incasseerder eerste klas bij

de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven, neemt
na ruim 45 dienstjaren afscheid wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd Hij wordt onderscheiden met de
eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

6
Aandeelhouders van Cincinnati Nederland N V besluiten tot een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande fabriek
Daarvoor is Architectenbureau H A Maaskant in de arm genomen Het huidige complex is in 1954 geopend door Z K H
Prins Bernhard

28
Zuster Alwina, onderwijzeres aan de R K school aan
de Hoflaan, viert haar zilveren kloosterjubileum

De Vlaardingse Hengelaarsbond houdt in Muzanda een cabaretavond De opbrengst van een onlangs gehouden nationaal
concours wordt die avond ter beschikking gesteld aan de bejaardenzorg Het gaat om een bedrag van f 700,-

28 en 30 De Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen
organiseert in de Harmonie het Nationaal Solistenconcours
Er zijn 116 deelnemers

Burgemeester en wethouders willen extra geld vrij maken
voor de verbouwing van de aula van de begraafplaats Voor
dat geld moeten de bestaande deuren worden vervangen
door een eenvoudig en esthetisch hekwerk Tevens moet de
geluidsinstallatie worden uitgebreid met een platenspeler en
enkele grammofoonplaten

29
Onder leiding van ds G Aalbersberg wordt het paasreveil gehouden De jeugd viert het paasfeest in de Grote
Kerk
Het nieuwe Liturgische Centrum in de Nieuwe Kerk is m gebruik genomen

De kerkenraad van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) verzoekt de gemeente een strook grond te verkopen van vijf bij
vijfendertig meter aan de Dr Abr Kuyperstraat om het bestaande kerkgebouw te kunnen uitbreiden

BIJ H V Hollandiaan wordt een internationaal handbaltoernooi gehouden
30
De Chr Jeugdvereniging Liefde en Vrede organiseert
een jeugddag in het verenigingsgebouw

7
De 2000 jaar oude mest die is gevonden in de Keltische hoeve m de Broekpolder is onderzocht De onderzoekers
hebben een zeer laag gehalte fosfaat en kali in de mest aangetroffen

De stadsbeiaardier Cor Don geeft een paasconcert op het
Oranjecarillon
April
1
Het huisonderwijs aan zieke kinderen is van start gegaan en wordt uitgevoerd volgens de gemeentelijke regeling

8-22 Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Protestantse Jongerengroep Vlaardingen is er
een receptie en feestavond in het gebouw van Liefde en Vrede
Voorheen heette de vereniging Kerk, Oranje en Nederland

Drie jongens van ongeveer zeven jaar hebben ingebroken in
het Luxor Theater aan de Westhavenkade Ze hebben geld en
snoepgoed ontvreemd

9
In Muzanda houdt de Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen een bijeenkomst

1-3
De padvinders voeren allerlei klussen uit in het kader
van de jaarlijkse actie 'heitje voor een karweitje'

9/10 De gemeenteraad aanvaardt het uitbreidingsplan Holy
en het voorstel tot het verstrekken van gemeentelijke subsidie voor kerkbouw Tevens besluit de raad straten in de Zuidbuurt te vernoemen naar verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de heer Arij Kop, de plaatselijke leider van de
verzetsgroep De Geuzen

2

Tennisclub Soenda is heropgericht

De bloemenzaak van A van der Vecht aan de Waalstraat is
overgenomen door W L van der Vliet

10
Het eerste deel van het in aanbouw zijnde complex in
de Zuidbuurt met 333 woningwetwoningen, heeft het hoogste punt bereikt Ter gelegenheid daarvan hijst wethouder De
Bruijn de vlag

Samen met een Amsterdamse verffabnek organiseert P de
Goede's Schilderbedrijf een doe-het-zelfavond voor amateurschilders in De Harmonie
5
Adrie Drop, lid van De Coureur, wint de tweede prijs
in de te 's-Hertogenbosch gehouden Nationale Wielerronde
voor aspiranten

M G Oskam is 40 jaar in dienst van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst Hij is onderscheiden met
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van OranjeNassau

64

17 De hervormde predikant ds. W. Sirag, is beroepen naar HoUandia op Ned.
Nieuw-Guinea. Hij is vanaf
1950 predikant in Vlaardingen.
Ten bate van het orgelfonds van de Rehobothkerk
is er een orgelconcert in de
Grote Kerk. Medewerking
wordt verleend door het
Vlaardings
Mannenkoor
Orpheus en de organisten
Koos Bons en Gijs de Graaf.
Tevens treedt de Amerikaanse negerzanger Henry
Blackmon op. De opbrengst
van de avond bedraagt
f 1,000,-.
Ds G Grootjans (met baardje) tussen zijn familieleden (15 april)
(Foto Foto Muns collectie Stadsarchief Vlaardingen)

19
De toneelgroep van de personeelsvereniging Amsterdamse Superfosfaatfabriek wint de eerste prijs in de door de
Combinatie van de Vlaardingse Personeelsverenigingen uitgeschreven toneelcompetitie.

Betonmortelfabriek Neerbos-Befaro N.V. is in gebruik genomen.

20
De Marinierskapel van de Koninklijke Marine geeft
een jeugdconcert in de Stadsgehoorzaal.

11
Watersportvereniging De Bommeer neemt een nieuwe
steiger in gebruik. Er is plaats voor ongeveer vijftig kleine
jachten.

Dirk van den Berg is overleden. Hij was conciërge van de voormalige Vlaardingsche Oudheidskamer en Visscherijmuseum.

12
Een 30-jarige vrouw is door haar echtgenoot vermoord
in hun woning aan het Mendelssohnplein.

J. van Gorsel is geslaagd voor 3e dan in de judosport.

14
Rijwiel- en Bromfietshandel J. van Leeuwen, gevestigd aan de Voorstraat, is uitgebreid en heropend.
15
Ds. G. Grootjans viert zijn 50-jarig ambtsjubileum. Hij
is sinds 1929 predikant van de Nederlands-Hervormde gemeente in Vlaardingen.

21
Vanwege de Catharina van Rennesherdenking is een
aantal van haar werken uitgevoerd in de Stadsgehoorzaal
door De Vlaardingse Zangvogeltjes, Eroza, De Nachtegaaltjes,
Ons Clubje en Viva Melodia. De leiding was in handen van
mejuffrouw Jo Mulder en de uitvoering stond onder auspiciën
van de Volksbond tegen Drankmisbruik.

16
Wethouder Van Minnen opent in de Visbank een tentoonstelling met werk van leden van de teken- en schilderclub
Centaur.

22
L. Vervoort wint de eerste prijs in het door de Velsense politie georganiseerde eerste nationale zeehengelconcours
voor politiemannen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland besluit tot sloop van de
spuisluizen tussen de Vlaardingse Vaart en de Oude Haven.

23
In Muzanda is de jaarlijkse uitvoering van de Vlaardingse Accordeon Orkestvereniging Concertino gehouden, onder leiding van Dick Borst.

In de Mercuriusstraat is de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand van de N.V. Eerste Vlaardingse Verffabriek.

24
Er is een bijeenkomst van Vlaardingse Pluimvee- en
Konijnenliefhebbers in Excelsior.

Anja Drop en Joke Rijke winnen de jeugd-declamatiewedstrijden.

P. Hoedemaker is cum laude afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft.
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29
Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana worden ir J Backer, apotheker, kapitein D J van Dorp,
gezagvoerder ter koopvaardij, wethouder H K van Minnen
en B Quispel, arts in ruste, benoemd tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau Mevrouw C J Birnie-Von Ziegenweidt, J
Bakhuizen, commies bij het Ministerie van Economische Zaken, W H Jorissen, hoofdopzichter bij de Koninklijke Marine
en P Meijboom, hoofdassistent-sectiechef bij "s Rijks belastingen, worden onderscheiden met de eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau De heer H M
Moerman, majoor-bottelier bij de Koninklijke Marine is onderscheiden met de eremedaille in zilver met de zwaarden,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
J H de Kluijver wint de Vlaardingse damtitel
De oud-Vlaardinger Jaap Kolkman spreekt voor de N C R V radio over de roman Kogels voor eenzamen van de eveneens
in Vlaardingen geboren en vorig jaar in België overleden
schrijfster Marie van Dessel-Poot Zij kreeg bekendheid met
het boek Visschers voeren uit De opbrengst daarvan kwam,
op haar verzoek, ten goede aan het comité dat het vissersmonument op het Grote Visserijplein heeft gerealiseerd
30
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin
Juliana is er een buitengewone raadsvergadering, een herdenkingsdienst in de Grote Kerk en een Oranjefeest Het Rotterdams Philharmonisch Orkest treedt op in de Stadsgehoorzaal
Wegens het gure weer is het vuurwerk uitgesteld tot Bevrijdingsdag

Weekmarkt verplaatst naar Bothastraat (25 april)
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Wethouder Van Minnen opent op het feestterrein aan de
Broekweg het door de jeugdvereniging Liefde en Vrede georganiseerde Jeugdspektakel Wethouder M H L Weststrate
opent in het clubhuis De Haven de jeugdkermis Het zijn allemaal activiteiten om geld bijeen te brengen voor het nieuwe
gebouw van Liefde en Vrede aan de Fransenstraat

25
In verband met nieuwbouw in het stadscentrum is de
weekmarkt verplaatst van de Fransenstraat (Veerplein) naar
een terrein bij de Bothastraat
26
Een elftal van V F C wordt kampioen in de afdeling A
van de Tweede klasse van de K N V B Uit handen van de heer
J Blom ontvangen de mannen een door hem zelfvervaardigde
klok en een scorebord

Mei

27
Aan de Bachstraat is de eerste paal geslagen voor een
garage met vijf bovenwoningen, ontworpen door architect
Jac Ouwerkerk te Rotterdam De bouw wordt uitgevoerd door
de firma L Maat & Zonen

1
Ter gelegenheid van de 1 mei-viermg is er een meeting op de Markt en een feestavond in de Stadsgehoorzaal
Ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van
de gymnastiekvereniging Hollandia is er een receptie W
Oostveen, technisch leider, wordt onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

28
Wethouder Walstra opent in Muzanda een feestavond
ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van de
Gemeentelijke Sociale Werkplaats

2
Burgemeester Heusdens opent het Centraal Automobielbedrijf Eigenraam N V aan de Dirk de Derdelaan Eigenraam heeft het agentschap voor DAF

Mevrouw E J H J de Jonge-Lodder behaalt de eerste prijs in
de declamatiewedstrijden voor volwassenen
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2-18 In de Visbank is een tentoonstelling geopend. Er zijn
werken te zien van de kunstschilder Reinder Visscher en de
handweefster Trudi Visscher-Bruijnzeel.

Kledingmagazijn Van der Borden is uitgebreid met twee
naastgelegen winkelpanden.
De 3-jarige Johannes O. valt in een vijver langs de Rijksweg.
Hij wordt gered door de Rotterdamse schilder T. Dijkman, die
in de buurt aan het werk was.

3
De leden van de Chr. Jeugdvereniging Liefde en Vrede
komen voor de laatste maal samen in hun gebouw aan de Gedempte Biersloot. Ze krijgen een nieuw onderkomen in het
kerkgebouw aan de Kuiperstraat.

6
Dameskapsalon Lyda aan de Tollensstraat opent haar
deuren.

3/4
Dodenherdenking met stille omgang. Er worden herdenkingsdiensten gehouden in de Nieuwe Kerk en voor de rijpere jeugd in de Pniëlkerk.

9
Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de R.K. sportvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.),
is er een uitvoering in de Stadsgehoorzaal.

4
Mejuffrouw Map Kalisvaart opent een kapperszaak
aan de Fransenstraat. Haar zaak was voorheen gevestigd aan
de Joubertstraat.

10
Door een wolkbreuk valt er binnen drie kwartier
37 mm regen. Er is veel wateroverlast als gevolg van ondergelopen kelders en wegen.

5
Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag is er van alles te
beleven in de stad, zoals kermis in de Fransenstraat, volkszang op de Markt en vuurwerk aan de Burgemeester Luijerinksingel.

Het echtpaar J. Sloot-van den Berg is 60 jaar getrouwd.
11
Wethouder Van Minnen opent de Van Hogendorpschool
en de kleuterschool De Korenbloem. Beide scholen staan aan
de Van Limburg Stirumstraat. Leen Droppert ontwierp voor
de frontmuur van de kleuterschool een figuratieve betonnen
intarsia (inlegwerk) en voor de muur van de lagere school een
non-figuratieve metaalplastiek. De heer J. Hottentot is hoofd
van de Van Hogendorpschool en mejuffrouw G.J. Bosch staat
aan het hoofd van De Korenbloem.
Wethouder Van Minnen reikt in de Stadsgehoorzaal aan ruim
duizend scholieren het verkeersdiploma uit.
F. van Voorst Vader promoveert aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht tot doctor in de wis- en natuurkunde.
Ter gelegenheid van de viering van het lO-jarig bestaan van
de landelijke rijvereniging Die Flardingha Ruiters, is er een
feestavond in Muzanda.
Burgemeester en wethouders stellen voor verschillende
panden aan te kopen, zodat saneringsplannen voor de grote
doorbraak uitgevoerd kunnen worden. Het betreft o.a. panden van Van der Meer en Schoep aan de Westhavenplaats,
Gebr. Niemantsverdriet Broodfabriek aan de Hofjesstraat en
de Kuiperstraat en van K. Poorter aan het Pad en aan de Kuiperstraat.
12
Invalide stadgenoten maken in daarvoor beschikbaar
gestelde luxe auto's, een tocht naar de Bollenstreek.

Reclame voor Centraal Automobielbedrijf Eigenraam N V (2 mei)
(Bron Nieuwe Vlaardingsche Courant)
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De Van Hogendorpschool met intarsia van Leen Droppen (11 mei)
(Foto Jospe collectie Stadsarchief Vlaardingen)

15
Burgemeester Heusdens opent in de burgerzaal van
het stadhuis de tentoonstelling Vlaardingen en de visserij. De
tentoonstelling is ingericht door gemeentearchivaris C. Post-

In de Stadsgehoorzaal wordt de toneelvoorstelling Het zilver
van de Pharao opgevoerd voor kinderen van de vijfde en zesde
klassen van de lagere school.

Burgemeester Heusdens geeft leiding aan een comité dat de
stichting van een Nationaal Visserijmuseum in Vlaardingen
moet realiseren.

Arie van Gameren opent aan de Jonker Fransstraat/hoek
Goudsesingel een tabakszaak. Hij dreef daar voorheen een
groentenhandel.

Op het terrein van de oude gasfabriek is een reddingstoren
voor B.B.-oefeningen in gebruik genomen.

Eerste Hof-concert van dit seizoen door de harmonievereniging H.V.O.

16
Ter ere van Vlaggetjesdag is er een ontvangst van genodigden in het stadhuis. De productschapwimpel, afgeworpen door een helikopter, wordt gehesen op de motorlogger VL
97 Prinses Juliana. Tevens is er een vlootschouw op de Maas.
De leden van de Spakenburgse Oratoriumvereniging Hosanna
brengen liederen ten gehore en er is een taptoe door De Pijpers. De collecte ten bate van het hospitaalkerkschip De Hoop
brengt f 664,- op.

14
Vijftien zusters van het klooster aan de Hoflaan zijn
aangesteld als noodwachters bij de Bescherming Bevolking
(B.B.).
Tijdens een in Eindhoven gehouden concours, wint het jeugdorkest van de Vlaardingse accordeonvereniging Het Westen
de eerste prijs.

J.P. de Jong, chauffeur eerste klas bij de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst, neemt afscheid wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.

Door brand in de rookkast van slager Van Nes in de Fransenstraat is een hoeveelheid spek ter waarde van f 200,- verloren
gegaan.
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L. van Es is 50 jaar in dienst bij de firma C. van der Burg &
Zonen. Aan hem werd uitgereikt de medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

23
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de amusementsvereniging Figee wordt er een speciaal jubileumprogramma uitgevoerd.

Zaal Muzanda is uitgebreid met het restaurant De Serre.

24
De motorlogger VL 197 Noordster, schipper K.C. Rog,
arriveert met veertien last (238 kantjes) nieuwe haring.

Een elftal van V.V. Zwaluwen is kampioen geworden en promoveert naar Zaterdagvoetbal 2e klasse.

26
Leden van de Haagse afdeling van het Nederlands Instituut van Registeringenieurs en Hogere Technici, bezoeken
onze stad en worden door wethouder De Bruijn ten stadhuize
ontvangen.

Loodgietersbedrijf J.Sas breidt zijn activiteiten uit met de verkoop van radio's, televisies en aanverwante artikelen in een
nieuwe afdeling van het bedrijf die de naam Radio Vlaardingen N.V. krijgt. Het bedrijf is gevestigd aan de Van Hogendorplaan.

De harmonievereniging Voorwaarts geeft een concert in de
tuin van het flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan.

17
Onder leiding van majoor D. Bergsma van het Leger
des Heils is er een pinksterreveil op de Markt. De predikanten
C. Aalbersberg en P. van der Vloed spreken de aanwezigen
toe.

28
Het bestuur van een coöperatieve woningbouwvereniging uit Malmö in Zweden, bezoekt o.a. het Kolpabad, het
park 't Nieuwelant en de nieuwe woonwijken.
29
De Wereldomroep maakt een reportage van De Oude
Lijnbaan, het oudste industriële bedrijf in Vlaardingen.

18
Het danspaar mejuffrouw U. Ronke en de heer ?. Lansbergen, leerlingen van dansschool J.W. van Lier, wint in de
klasse D het Nederlands kampioenschap dat gehouden is te
's-Gravenhage.

De gezamenlijke besturen van de Stichting Vlaardingse
Speeltuinen en Wijkvereniging "t Nieuwelant klagen in een
ingezonden brief over het gebrek aan speelruimte voor kinderen. In dezelfde brief sporen ze ouders aan hun kinderen in de
gaten te houden, vanwege vernielingen.

19
Op Buisjesdag vertrekken veertien loggers naar de visgronden. Tot aan de mond van de Nieuwe Waterweg worden
de loggers vergezeld door twee vaartuigen van de Rijkspolitie
te water met aan boord burgemeester Heusdens. Voorop gaat
de stoomlogger VL 216 Hennie, schipper H. van Roon.

Motorlogqer VL 85 Bertina (22 mei)
(Foto M P Zuydgeest collectie Stadsarchief Vlaardingen)

20
In het noodgebouw van
de Chr. Jeugdvereniging Liefde
en Vrede organiseert de filmcommissie (FICO) twee jeugdvoorstellingen.
21
C.H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de
Beneden-Maas, is onderscheiden met de zilveren penning
van de Kamer.
22
Er zijn in IJmuiden 74
kantjes Hollandse nieuwe haring aangevoerd door de motorlogger VL 85 Bertina, schipper L. van der Harst. De haring
is in Vlaardingen afgeslagen.
De handel verliep vlot en leverde per kantje prijzen op van
f 160,- tot f 277,-.
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30
Wethouder Walstra opent een aan de Westhavenplaats
gevestigde winkel, waar textielwaren worden verkocht die
vervaardigd zijn door bewoners van de Herman Frantsenstichting De Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting heeft in hetzelfde pand een onderkomen gevonden

F W J Boogaard, hoofd van de Nicolaas Beetsschool, viert zijn
40-jarig dienstjubileum
De Vereniging St Elisabeth is vanwege opheffing geschrapt
van de "lijst van weldadigheid'

De oudste inwoner van Vlaardingen, de heer J Kijne, viert
zijn 99ste verjaardag Hij woont in rusthuis Avondrust Meneer Kijne IS lang maatschappelijk actief geweest Hij vervulde tot zijn 88ste levensjaar de functie van kassier bij rederij
Kwakkelstein

2
Voor de uitbreiding van het bestaande fabrieksgebouw
van Cincinatti-Nederland N V, is de eerste paal geslagen Architect H A Maaskant heeft de uitbreiding ontworpen
J Duijverman, beheerder van de slijterij en wijnhandel aan
de Markt, is 40 jaar in dienst bij firma H van Toor Jz Hij is
onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau.

J L Jonker, voorzitter van de plaatselijke afdeling van het
Nederlandse Rode Kruis, is onderscheiden met de Eremedaille
van Verdienste, in zilver

2, 11 en 18 Particulieren nemen 800 leden van de Stichting
Vlaardingse Bejaardenzorg mee in hun eigen auto's voor een
rondrit door Brabant

De heren van handbalclub R K WI K zijn kampioen Ie klasse
geworden van afdeling Rotterdam

4
De gemeenteraad besluit krediet te verlenen voor het
maken van een schetsplan voor een gemeentelijke leeszaal en
bibliotheek aan de Fransenstraat Ook wordt besloten tot het
stichten van een christelijke lagere technische school

Juni

1
W J van der Windt, hoofdcontroleur van de Nederlandse Haringvisserij, vindt de aangevoerde haring van zo'n
goede kwaliteit, dat de koningin binnenkort een tonnetje met
de heerlijke haring krijgt aangeboden De haring werd aangevoerd door de stoomlogger VL 216 Hennie, schipper H van
Roon, van de Visserij Maatschappij Vlaardingen NV Burgemeester Heusdens zal de koningin tevens het eerste exemplaar aanbieden van een in opdracht van het gemeentebestuur vervaardigd souvenirschaaltje

5
Voor de inwoners van nieuwbouwwijken, die te ver
van het Hof afwonen, worden wijkmarsen en pleinconcerten
gehouden
H D Paardekam en Chr van Roon zijn geslaagd voor het juweliersexamen
6
Wegens het aanhoudende droge weer wordt
de burgerij verzocht zich te
beperken in het gebruik van
leidingwater
In de Stadsgehoorzaal is er
voor de eerste keer een uitvoering van de Vlaardingse
Balletschool onder leiding
van mevrouw M JudelsKemeny

Koningin Juliana ontvangt een
tonnetje met haring uit handen
van D Kwakkelstein Tevens
op de foto W J van der Windt
en rechts naast de koningin M
Rijnsent (1 juni)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)
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18 Bedrijfsleider J. de Winter is 40 jaar in dienst bij de
N.V. De Oude Lijnbaan.
19 Dr. E.D. Kraan, gereformeerd predikant, aanvaardt
de benoeming tot hoogleraar aan de Theologische
Faculteit van de hogeschool
te Aix-en-Provence (Frankrijk).

Nieuwe Basculebrug over de Oude Haven (8/9 juni)
(Foto Foto Muns collectie Stadsarchief Vlaardingen)

In het door de Amerikaanse
professor J. Marschall geschreven boek New life for
cities around the World, wordt aandacht geschonken aan de
nieuwe "cityvorming' in Vlaardingen.

6-9
Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus bezoekt de Elseijer Manner-Gesangverein te Hohenlimburg en geeft een
concert in de Bentheimer Hofsaal.

De P.T.T. gaat het postkantoor uitbreiden in de richting van de
Landstraat. Dat is mogelijk vanwege de sloop van de vroegere
gereformeerde kerk.

8/9
De bovenbouw voor de nieuwe basculebrug over de
Oude Haven is aangevoerd. De brug is gebouwd bij de Koninklijke Fabrieken Penn & Bauduin te Dordrecht. De brugklep blijft recht overeind staan totdat het landhoofd aan de
zijde van de Schiedamseweg klaar is.

P.A.H. Hofkamp, directeur van Lever's Zeep-Mij N.V., gaat na
een dienstverband van 40 jaar met pensioen. Hij is benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
20
Op de Julianabrug valt een ponsmachine van een
handkar. De 15-jarige H.S. die naast de handkar liep, wordt
geraakt en moet naar het ziekenhuis vervoerd worden. Daar
wordt een gebroken been en een hersenschudding geconstateerd.

De toren van de parochiekerk St. Joannes de Dooper aan de
Hoogstraat kan misschien toch behouden blijven .
L. Andriessen is op 55-jarige leeftijd overleden. Andriessen
werd bekend door zijn activiteiten voor het Rooms Katholieke
verenigingsleven en het Wit-Gele kruis.

22
Ds. D. Driessen, predikant van de christelijke gereformeerde kerk, viert zijn 80ste verjaardag. Hij is sinds 1945
alhier in het ambt en vervult iedere zondag nog twee preekbeurten.

10
Na een verbouwing is slagerij Heijberg aan de Van der
Driftstraat heropend. De slagerij heeft een elektrisch gekoelde
toonbank.

22/23 Medewerkers van de Vlaardingse gemeentepolitie
winnen de jaarlijkse sportwedstrijd tussen de politiekorpsen
van Schiedam, Vlaardingen en de Rijkspolitie te Water.

11
De eerste paal is geslagen voor het consultatiebureau
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming aan
de Doctor Abraham Kuyperstraat.

24
Leerlingen van de orgelmuziekleraar Gijs de Graaf geven een concert in de Grote Kerk.

15
De stoomlogger VL 208 Frida, schipper G. Visser,
van de Visserijmaatschappij Vlaardingen N.V. komt tijdens
de thuisreis in aanvaring met het kustvaartuig Ferrosia. De
schade valt mee.

26 De firma Hofstee richt een modelwoning in aan de Philips
de Goedestraat.
In een tijdbestek van anderhalf jaar hebben B. Broek en W.
Oprel twee Juno-kajuitzeiljachten gebouwd. De jachten zijn
op een bandenwagen vervoerd van een boerderij aan de Floreslaan naar de Vlaardingse Vaart.

De Avondvierdaagse is gestart met ongeveer 650 deelnemers.
17
Burgemeester Heusdens en de wethouders Walstra en
Weststrate vertrekken naar Berlijn om er het veertiende internationale congres van de Unie van Gemeentebesturen bij
te wonen.
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29
H. Benard neemt na 38 jaar afscheid als machinist van
de reddmgboot in Hoek van Holland. Hij heeft in die jaren,
samen met zijn collega's, 500 tot 600 drenkelingen gered en
kreeg daarvoor 12 onderscheidingen.

3
De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen bezoekt onze stad in verband met bouwplannen voor tunnels onder een paar spoorwegovergangen en een station in
Vlaardingen West.

Firma L. Maat & Zonen bouwt zes eengezinswoningen aan de
Richard Holstraat, hoek Handelstraat. Er is één garagepand
met bovenwoning bij.

4
Woninginrichting Van Heusden, gevestigd aan de
Markt, is uitgebreid.
5
Er is een houten noodkapel aan de Kamerlingh Onnesstraat in gebruik genomen. Het gebouw is de eerste hervormde kerk in de Westwijk en heeft 260 zitplaatsen.

29/30 Bij Vishandel J. Pronk aan de Van Hogendorplaan worden films vertoond en demonstraties gegeven op visgebied.
Dat gebeurt ter gelegenheid van de ingebruikneming van een
hypermoderne bakoven.

F. Tempelaar redt de 7-jarige v.d. H., die nabij de Visbank te
water was geraakt. Tempelaar sprong hem direct gekleed na.

30
Jan Engels, rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen, sleurt een 4-jarig jongetje weg voor een aanstormende
trein.

8

Het is 32° C.

Leden van de werkgroep Sociale Woningaspecten van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde in Leiden
bezoeken Vlaardingen, samen met vertegenwoordigers van
de gemeentelijke diensten voor volkshuisvesting van Amsterdam en Rotterdam. De bezoekers krijgen uitleg van de
Vlaardingse stedenbouwkundige ir. W. van Tijen en chef van
de afdeling stadsuitbreiding M. Bot. Daarna is er een rondtoer
door de gemeente.

Juli
1
Mr. J. Heusdens is 12y2 jaar burgemeester van Vlaardingen.
Mejufrouw J. van Aken, cheffin bij modemagazijn J. Dulfer,
en T. Maat, procuratiehouder bij de N.V Betz en van Heijst,
vieren hun 40-jarig dienstjubileum. Ze worden onderscheiden
met de eremedaille in respectievelijk zilver en goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Wethouder Van Minnen opent in de Dr. J. Th. de Visserschool
de door leerlingen van de zesde klas ingerichte tentoonstelling De geschiedenis van Vlaardingen.

De Heilige Geestkerk (1 juli)
(Foto Foto Boer, collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De Heilige Geestkerk aan
de Van Hogendorplaan is
ingewijd en in gebruik genomen.
2
Het
gemeentebestuur heeft een extra krediet ter beschikking gesteld om een pand aan de
Zuidbuurtseweg 1 te verbouwen. Na de verbouwing
wordt het in gebruik genomen als internaat voor verstandelijk gehandicapten.
Op 61-jarige leeftijd is Jacs.
den Boer overleden. Hij was
directeur van N.V. Den Boer
& Van Houwen Luxe Broodbakkerij.
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De motorlogger VL 110 Michiel Jan, schipper C Roeleveld,
van de N V Zeevisserij-maatschappij Holland, is met motorschade door de motorlogger VL 131 Petronella de haven van
IJmuiden binnen gesleept

Hein de Ligt is geslaagd voor het staatsexamen Beiaard
De 12-jarige Johan Kijne vist met een simmetje (snoer met
dobber) op witvis in de vijver bij het Kolpabad en slaat een 76
centimeter lange snoek van 7 pond aan de haak

9
Met een oproep via een geluidswagen wordt de burgerij verzocht zich te beperken in het gebruik van leidingwater

Ir A Hoogendijk Jzn, directeur van de N V Doggermaatschappij, tekent een contract voor de bouw van een nieuwe
trawler bij N V Scheepsbouwwerf De Dageraad in Woubrugge

10
Het eerste zomeravondconcert van dit seizoen wordt
gehouden Stadsbeiaardier Cor Don bespeelt het Oranjecanllon

Het pand aan de Kethelweg 51 gaat dienen als wijkgebouw
voor het Wit-Gele Kruis

11
Een groep leden van de Vlaardingse Hengelaarsbond
wmt de eerste prijs tijdens het nationale concours in Brielle

In het groepshuis van de R K verkennersgroep St Willibrordus IS de tentoonstelling Goed Kamp 1959 geopend

De Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, houdt een proefvaart en is te bewonderen vanaf het
Hoofd

19
Er woedt een felle brand bij de Internationale Rubber
Produkten N V aan de Mercunusstraat Drie brandweerlieden
raken gewond

Het nieuwe troephuis van de padvindersgroep Prinses Irene,
gevestigd aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ 2, is officieel
geopend
De 5-jarige Cornelia de V haalt een zeis uit de schuur van
haar ouders, met als gevolg een ernstige wond aan haar been

Het gemeentebestuur besluit dat tijdens de vakantiefeesten
de toren op de markt wordt verlicht, de molen Aeolus wordt
gepavoiseerd en de muziektent in het Hof van een passende
verlichting voorzien

13
A Kop slaagt voor het diploma 1ste stuurman voor de
grote handelsvaart

22
Ah Moi opent in de Peperstraat het Chinees-Indisch
restaurant Foo Sing

Cor van Dijk beheert 25 jaar Het Jachthuis aan de Middenwatering

23
Er vindt een ernstig bedrijfsongeval plaats bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost Bij het oppompen van een gerepareerde band komt E Kuij om het leven M H J Tieben raakt
gewond

14
Er is begonnen met de sloop van het verenigingsgebouw Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot

Een 7-jarig jongetje stookt een vuurtje m de nabijheid van een
partij hout aan de Hugo de Vriesstraat 180 strekkende meter
badding gaat verloren

15
Een arts van het Rijksarbeidsbureau houdt voor de
eerste maal een spreekuur met als doel gehandicapte scholieren voor te lichten over hun beroepskeuze

25-29 De Jeugdvakantieweken gaan van start met een maskeradeoptocht vanaf het Kolpabad Nelleke Schipper wordt
gekroond tot koningin en Rob Egger tot koning Er is een optreden van de Tilburgse kinderband De Scotjes in het Oranjepark In de dagen na de opening is er voor ieder wat te doen,
zoals dagtochten naar Hoek van Holland, het beklimmen van
de toren op de Markt, rondritten door Vlaardingen, optreden
van het Amsterdamse kindercircus Elleboog in de Stadsgehoorzaal, Miniatuur-Muizenstad op het Veerplein etc etc Peter Spek wint de autopedwedstrijd

De 5-jarige Arij Maunts uit de Ie Maasbosstraat is verdronken in de Spoorsingel
H van Kooij's Loodgietersbedrijf NV, gevestigd aan de Oosthavenkade, neemt een nieuwe verkoopruimte annex toonkamer, in gebruik
16
150 Jehova-getuigen vertrekken naar Utrecht voor
een 4-daags congres
17
Een groep studenten van de universiteit in Ankara bezoekt de fabrieken van de Lever's Zeepmaatschappij

28
Burgemeester Heusdens stelt in Vlaardingen het eerste tankstation met vloeibaar gas voor automobielen in werking Het tankstation is gevestigd aan de Floreslaan

Het stoomschip Stad Vlaardingen van de Halcyon lijn is voor
de sloop verkocht

73

7 E. D. Kraan, predikant en
nestor van de dienstdoende
predikanten van de gereformeerde kerk, viert zijn 70ste
verjaardag.
Ongeveer 900 mensen doen
mee aan een vakantiemars.
Tevens houden leerlingen van
sportschool J. van Gorsel een
judodemonstratie.
A. Peters uit Nijmegen bespeelt
het Oranjecarillon.
Uitvoering in het Hof van het
elektronische klankbeeld De
Schepping.
Autopedwedstnjd tijdens de Jeugdvakantieweken (25-29 juli)
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De 2V2-jarige Jan van der Have uit de Oosterdwarsstraat is
verdronken in een sloot achter de woning van zijn oma aan
de Trekkade.

J.J van den Berg, schoenhersteller, is 40 jaar in dienst bij
de firma J.J. Moerkerken in de Eendrachtstraat. Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.

Juffrouw Voorbrood is 50 jaar vroedvrouw in Vlaardingen. Zij
verleende assistentie bij circa 22.000 bevalhngen.

31
Het gemeentebestuur heeft het plan om een gebied
van 25 hectare in de Broekpolder aan te wijzen als vuilstortplaats. Het is een deel van het gebied dat opgespoten zou worden met bagger.
Augustus
1 en 2 In het sportpark De Vijfsluizen worden damesatletiekwedstnjden gehouden voor Zweedse en Nederlandse atletes. Het gemeentebestuur ontvangt ten stadhuize een Zweedse damesatletiekploeg
3
Kaze Maine, bankdirecteur te Teheran, bezoekt het
Kolpabad, de gemeentelijke sporthal aan de Delftseveerweg
en sportpark 't Nieuwelant.
4
Wethouder De Bruijn slaat de eerste paal voor een
complex van 15 winkels met 61 bovenwoningen, die verrijzen
aan het Liesveld, de Gedempte Biersloot en de Fransenstraat.
In de Voorstraat wordt een zeepkistenrace gehouden. Winnaar is Rob Zwaard.
5
Er wordt een modeshow gehouden voor meisjes van
vier tot zestien jaar in de Harmonie en er zijn kinderspelen in
het Oranjepark. Thea Oosterberg wint een prijs in de categorie kleuters, Ina van Vliet in de categorie nachtkleding en bij
de japonnen valt Cocky Suiker in de prijzen.

De jubilerende vroedvrouw Voorbrood (7 augustus)
(Foto Foto Back collectie Stadsarchief Vlaardingen)
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8
Er wordt een collecte ten bate van het nieuwbouwfonds van de Chr. jeugdvereniging Liefde en Vrede gehouden.
De opbrengst is f 1.865,-.

19
Zwerver's Verenigde Maatschappijen N.V. is opgericht.
Het bedrijf houdt zich bezig met fabricage van en handel in
producten, besturen van ondernemingen, effectenbeheer enz.

Tijdens het solistenconcours in Schiedam vindt de première
plaats van de Sonatine voor klarinet en piano (1951) van Ton
Stolk. Mick de Winter bespeelt de klarinet en Ton Stolk begeleidt hem aan de piano. Mick de Winter wint de eerste prijs.

20
A. J. van der Houwen is op 54-jarige leeftijd overleden.
Hij was medeoprichter van N.V. Den Boer & Van der Houwen
Luxe Broodbakkerij.

10
Door hevige regenval zijn straten en pleinen ondergelopen.

21
In de Philips de Goedestraat is de Ds. Hendrik de
Cockschool van de Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs geopend.

11
De dames- en herenkapsalon van R. Liebrechts aan de
BiUitonlaan is na een verbouwing heropend.

Centrale Kantoorboekhandel A. den Draak aan de Fransenstraat is geopend.

13
De motorlogger VL 190 Koningin Wilhelmina, schipper G. van Roon, is met schade aan de schroef de thuishaven
binnengesleept.

24
Wethouder Van Minnen opent aan de Van Boisotstraat
de Weteringschool, een openbare lagere school. De voorzitter
van de Vlaardingse ouderraad A.K. van der Wal heeft kritiek
op het ontbreken van een telefoon in de school. Van Minnen
antwoordt hierop dat een telefoon in een lagere school een
bron van narigheid is.

14
Er is een jeugdafdeling opgericht van de Vlaardingse
Vogelliefhebbersvereniging.
15
Burgemeester Heusdens, de wethouders Van Minnen en De Bruijn en een aantal raadsleden nemen deel aan
zeilwedstrijden op de Vlaardingse Vaart en de Vlieten. De
wedstrijden zijn georganiseerd door watersportvereniging De
Bommeer.
Er is een eerste prijs toegekend aan bloembinder J. Vogel voor
een praalwagen. Hij maakte de praalwagen in opdracht van
de Westlandse Veiling voor het Rotterdamse Bloemencorso.
18
Kees van der Schee, werkzaam bij de Herman Frantsenstichting, is overleden na te zijn aangereden door een
bromfiets.

Vlaardings Polderland (28 augustus)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Het echtpaar J. van der Pijl-Verkiel is zestig jaar getrouwd.
28
De Vetteoordskade, de verbinding tussen de Vettenoordsepolder en de Westhavenkade, is aanzienlijk verbreed. De brug over de touwbaan van De Oude Lijnbaan is
vernieuwd en weer open. Nu is er verkeer in beide richtingen
mogelijk.
Er zijn plannen voor het bouwrijp maken van wijk Holy. Dat
betekent dat er onteigeningsplannen komen voor 40 hectare
grond in de Hoiiërhoeksche en Zouteveense polder.
29
De woningen in de Hofjes- en de Rehobothstraat zijn
gesloopt.
Het nieuwe clubhuis van de voetbalvereniging Zwaluwen in
sportpark 't Nieuwelant is officieel geopend. Het clubhuis is
door de leden zelf gebouwd.
30 De eerste christelijk
gereformeerde
kerkdienst
in de Westwijk wordt gehouden in de hal van de Ds.
Hendrik de Cockschool.
31
De N.V. De zaal Harmonie is ontbonden en
wordt overgenomen door de
Stichting Stadsgehoorzaal.

September

Aan de Mercuriusstraat is de eerste paal geslagen voor een
kantoorpand van het raadgevend technisch bureau ir. H.J.
Jongen.

1
N. van der Vaart is onderscheiden met de eremedaille
in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 40
jaar als kuipersbaas in dienst bij de firma P.H. van Abshoven.
J. van Vliet is onderscheiden met de eremedaille in zilver. Ook
hij is kuipersbaas bij Wouter Sterk Jbz. N.V.

De gemeenteraad besluit tot de bouw van 750 woningen volgens het Deense systeem Larsen en Nielsen en wil een aantal van deze woningen beschikbaar stellen aan Rotterdamse
gezinnen.

In het houten schoolgebouw aan de Buijs Ballotlaan is een
rooms-katholieke lagere school geopend.

3
Excelsior, één van de oudste Vlaardingse zang- en oratoriumverenigingen, sluit zich aan bij de combinatie GloriaToonkunst.

De Johannes Calvijnschool is geopend. Het is een lagere
school op reformatorische grondslag, gevestigd in een houten
schoolgebouw aan de Floris de Vijfdelaan.

4
De gemeenteraad besluit om een terrein langs de
Vlaardingse Vaart op te hogen voor de aanleg van een watersportcentrum. Tevens wordt besloten het feestterrein aan de
Broekweg te ontmantelen.

Rusthuis Siloam, aan het Verploegh Chasséplein, bestaat 25
jaar.
Het echtpaar W. van Straten-van 't Hoff is zestig jaar getrouwd.

5
Aan de Nationale Wandeltocht, georganiseerd door de
Vlaardingse Politie Sport- en Ontspanningsvereniging, doen
1600 deelnemers mee.

2
In het houten schoolgebouw aan de Floris de Vijfdelaan is de Rehobothschool geopend, een streekschool voor lager onderwijs op gereformeerd-vrijgemaakte grondslag.

5 en 6 Op het B.P.M.-sportpark De Vijfsluizen wordt de olympische atletiektienkamp om het Nederlands Kampioenschap
gehouden. Eef Kamerbeek wordt eerste.

Rusthuis Siloam (1 september)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

7
Vier kinderen gaan naar het Bio Vakantieoord in Bergen aan Zee.
N. Mulder is 25 jaar directeur van het Luxor Theater. Hij
schrijft onder de naam Nacky N. Mulder al vele jaren gedichtjes over allerhande actuele onderwerpen in de Nieuwe Vlaardingse Courant.
8
Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt opent in de Harmonie het winterseizoen van de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.
Het echtpaar A. Molendijk-v.d. Waal is zestig jaar getrouwd.
In 1903 werd de heer Molendijk aangesteld als koetsier bij
de Gemeentelijke Reinigingsdienst. Vrij snel daarna werd hij
baas van de gemeentelijke paardenstal, met daarin 16 paarden.
9
Mevrouw Paula Kassels-Kroon uit Rotterdam opent in
de zaal van café restaurant Mes aan de Schiedamseweg een
school voor ballet, dans, bewegingskunst en ritmische gymnastiek.
10
Groentehandel Jac. van Soest aan de Pieter Karel
Drossaartstraat is heropend. De groentehandelaar heeft Eillert machines voor het snijden van groenten aangeschaft.
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18 De Centrale Raad van
de Nederlands Hervormde
Gemeente heeft het plan
opgevat om een nieuw rusthuis voor bejaarden te stichten in de wijk Holy.
19
Een groep studenten
van de universiteit van Santiago (Chili) bezoekt onze
stad.
Ter gelegenheid van de viering van het 30-jarig bestaan van het tamboer- en
pijperkorps De Pijpers wordt
de Taptoe Vlaardingen op
het Bothaplein gehouden. De plaatselijke gymnastiekverenigingen en pijperkorpsen uit omliggende gemeenten verlenen
hun medewerking.

Sportvereniging WIK (20 september)
(Foto Jan Borsboom collectie Stadsarchief Vlaardingen)

11
De houten noodkerk in de Seringenstraat, in gebruik
door de Heilige Geestkerk, is verplaatst naar het terrein hoek
Planciusstraat/Hugo de Grootstraat in de Westwijk. De St.
Willibrordusparochie gaat voortaan gebruik maken van deze
noodkerk.

De Christelijke harmonievereniging Sursum Corda geeft concerten in het Goois kinderziekenhuis te Bussum en in de Johanna Stichting te Arnhem. Men is er in geslaagd via een
limonadefabrikant de kinderen een flesje limonade aan te bieden. Voor de rietjes wordt zelf gezorgd.

11-14 Pentty E.K. Korvemaa, inspecteur van het Finse ministerie voor sociale zaken, bezoekt onze stad.

20
De door de leden gebouwde nieuwe tribune van de
Rooms Katholieke sportvereniging W.I.K is in gebruik genomen.

12
Het nieuwe gebouw van de Technische dienst der
P.T.T. aan de Mercuriusstraat is officieel geopend.

21
De Vlaardingse Vrijwillige Brandweer blust een brand
in het ketelhuis van de vaten en kistenfabriek C. van der Burg
& Zonen aan de Vetteoordskade.

Tennisvereniging Maas Vlaardingen organiseert een toernooi.
Mevrouw Jiskoot en F. Dümpel winnen eerste prijzen in het
enkelspel.

22
M. van Noordt is 40 jaar tekenleraar bij het nijverheidsonderwijs en de openbare ULO-scholen.

Het echtpaar J. Schippers-Bos is 60 jaar getrouwd. De heer
Schippers heeft tot zijn 73ste jaar gewerkt als koperslager bij
de Koninklijke HoUandia N.V.

23
Twee jongens van 12 en 13 jaar raken gewond nadat
zij op het terrein van de Zethameta aan de Koningin Wilhelminahaven een vat open hadden gemaakt en daar water in
hadden gegooid. Het ging om door de Duitsers achtergelaten
vaten met oleum (geconcentreerd zwavelzuur).

Dick Bergwerf speelt zijn 200ste wedstrijd voor voetbalvereniging Zwaluwen.
12-19 Het Gereformeerd Jeugdverband organiseert een
feestweek met onder meer een fruitinzameling voor zieken en
bejaarden.

24
Het modehuis Holcon houdt een show in de Harmonie
met medewerking van Mies Bouwman.
25
N.V. Machinefabriek A. Fontijne te Schiedam bestaat
50 jaar. De machineonderdelen worden in Vlaardingen aan de
Industrieweg geproduceerd.

15
De Misschieters, een vereniging van sportjagers, is
opgericht.
Het Humanistisch Verbond opent het seizoen met een lezing
door de heer M. Seijffers over Israël, de thuiskomst van zijn
verstrooiden.

De tienjarige J. van T. slipt over een bananenschil en komt
met zijn fiets ten val. Hij breekt zijn been.

77

Boekverkoper Aart Pontier
organiseert in het kader
van zijn tienjarig bestaan
de eerste van een reeks culturele bijeenkomsten De
Vlaardingse schrijfster Gera
Kraan-van den Burg bespreekt haar nieuwste boek
De Franse Lelie
Veel buitenlandse bezoekers
hebben belangstelling voor
de Babberspolder
Oktober
1 A van Minnen, hoofdcommies, IS 40 jaar in dienst bij de Gemeentelijke Energie- en
Waterleidingbedrijven Hij is onderscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

NV Machinefabriek A Fontijne (25 september)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

25 en 26 In de Harmonie is een grote radio- en televisieshow
De firma Boogaard brengt op deze wijze nieuwtjes van de
Firato onder de aandacht

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van buurtvereniging Pro Regina van bewoners Spoorsingel en omgeving is er
een feestavond in Muzanda

26
Burgemeester Heusdens reikt aan J van der Lugt de
Erepenning in brons voor Menslievend Hulpbetoon uit Het
is een blijk van waardering voor zijn moedig optreden als
dienstplichtig soldaat op de vliegbasis Eindhoven na het neerstorten van een straalvliegtuig

2
Wethouder Walstra opent in het Flatgebouw voor bejaarden een door de bewoners georganiseerde bazar De opbrengst komt ten goede aan het bejaardenrecreatiefonds
De temperatuur bedraagt 25° C

Vier jongens raken gewond door het experimenteren met een
ontplofbaar mengsel van chemicaliën Het door de politie in
beslag genomen goedje ontploft tijdens de rit in de politiewagen Agent A H van de Weert raakt daarbij zeer ernstig
gewond en moet een hand missen

3
Voor het personeel van Unilever wordt er in de Stadsgehoorzaal en Harmonie een feestavond georganiseerd met
medewerking van Jules de Corte, Peter Piekos en Christine
Spierenburg Er is bal na met de Blue Band o 1 v W Droog en
Blue Blowers o 1 v J J v d Bergh

28
Mejuffrouw C Doelman slaagt als eerste blinde in ons
land voor de hoofdakte lager onderwijs

3-10
Feestelijke viering van het eerste lustrum van de Van
Hogendorplaan

De arts M Prins van Wijngaarden zet de praktijk voort van
J J Willemse die praktiseerde aan de Van Hogendorplaan
W Korpershoek wint de Vlaardingse schaaktitel

4
Maarten Benjert wint in de valkenklasse de Burgemeester mr J Heusdens-wisselprijs tijdens de door de watersportvereniging De Bommeer georganiseerde zeilwedstrijden

De gemeentebegroting van 1960 kent geen tekort, hoewel
dat steeds moeilijker wordt Bij de uitkering van het gemeentefonds wordt namelijk te weinig rekening gehouden met de
snelle groei van de stad De organieke sterkte van het politiekorps wordt gebracht op 101 man

5
Burgemeester Heusdens, ere-voorzitter van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweerliedenvereniging Door Oefening
Vaardig, reikt onderscheidingen uit aan de ondercommandant
J Polderman en de onderbrandmeester H H van Kooij wegens hun 30-jarig dienstverband

30
De jeugdgemeenteraad discussieert over atoombewapening en individuele huishuurverhoging

Boerderij Hoogkamer, die in 1953 aangekocht werd door de
gemeente, kan behouden blijven voor recreatieve doeleinden
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Gaslantaarns worden vervangen door elektrische verlichting.
Ditmaal zijn de Emmastraat, de Cronjéstraat en de Van der
Driftstraat aan de beurt.
De gemeente verleent een subsidie van f 16.200,- voor de
restauratie van het kerkgebouw van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente aan de Hoflaan. De bouwkundige staat
van het gebouw is zo slecht dat het niet meer gebruikt kan
worden.
7
Het opruimen van de oleumvaten bij Zethameta (zie
23 september) wordt gestopt nadat er klachten waren binnengekomen van dames wier nylonkousen waren gesprongen. Er
wordt gewacht totdat de wind uit een andere richting waait.
8
De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren start met de Zilvervlootactie. Er worden verzilverde voorwerpen door ULO-leerlingen
verkocht en de opbrengst kom ten goede aan het onderhoud
en de uitbreiding van de dierenasielen.
De Christelijke harmonievereniging Sursum Corda treedt op
voor de N.C.R.V.-radio.
9
Tandarts A. Peters neemt de praktijk van de aan de Gedempte Biersloot gevestigde H.M.Chr. Geurs over.
10
Tijdens een in Schiedam gehouden concours winnen
de drumband Arbeiders Muziekvereniging Voorwaarts en de
Bagger in de polder (21 oktober)
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen)

harmonievereniging H.V.O. een eerste prijs. De Christelijke
harmonievereniging Sursum Corda wint de tweede prijs.
11
De Evangelische Jeugd Actie organiseert een bijeenkomst in de Oosterkerk. Medewerking wordt verleend door
het E.J.A.-koor en de Christelijke harmonievereniging Sursum Corda.
12
In de Harmonie is de BB-tentoonstelling geopend met
als onderwerp individuele zelfbescherming.
Het fotoboek Vlaardingen in leerend tij... is uitgekomen. Het
boek is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente met drukkerij Van Dooren N.V., boekverkoper Aart
Pontier en fotograaf/cineast Jan Schaper.
15
De burgemeester installeert in de gemeentelijke gymnastiekzaal achter het hoofdbureau van politie dr. C.N. Peijster als commissaris van politie.
16
Aan de Van Hogendorplaan is de eerste melkautomaat
van Vlaardingen geplaatst.
17
De Vlaardingse Reformed Youth Band debuteert in de
zaal van de Pniëlkerk.
Het gereformeerde meisjeskoor Cantabile is opgericht met als
dirigent de heer M.P. Benard.
Met een ballonwedstrijd waaraan 1.700 mensen deelnemen,
wordt de jubileumactie van de winkeliersvereniging Van Hogendorplaan afgesloten.

padvindersgroep I, Willem de Zwijger officieel geopend. Tijdens die bijeenkomst is Simon van Zuilen, een verkenner van
die groep, onderscheiden met het Jan van Hoof-kruis, als blijk
van waardering voor het redden van een zesjarige drenkeling.

18
Mejuffrouw Meindertsma is geïnstalleerd als jeugdleidster evangelisatie van de Gereformeerde Kerk,
19
Leden van de toneelgroep van de Federatie van Christelijke Jeugdverenigingen Liefde en Vrede vertonen in de Rehobothkerk Droom der gevangenen. De opbrengst is voor de
hervormde kerkbouwactie.

25
De Nederlands hervormde predikant ds. D. Noordmans is bevestigd in de Grote Kerk.
26
Voor het eerste complex woningen in de wijk Hoogkamer is de eerste paal geslagen.

19
De bus- en lijstcollecte van de Christelijke Vereniging
voor Verpleging van Chronische Zieken Het Zonnehuis brengt
f 5.200,-op.

26 en 27 Zware zuidwesterstorm.
20
De buurtvereniging Beatrix van de Diepenbrockstraat
houdt een feestavond in de Stadsgehoorzaal.

27
Wethouder Van Minnen opent in de burgerzaal van het
stadhuis een kinderboekententoonstelling. De tentoonstelling
is ingericht ter gelegenheid van de Kinderboekenweek.

21
De Heilige Geestkerk aan de Van Hogendorplaan is
door mgr. A. Jansen, bisschop van Rotterdam, geconsacreerd.

28
Burgemeester Heusdens opent in de Visbank een nationale vogeltentoonstelling georganiseerd door de plaatselijke
afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. W.J.
van Tol wint met zijn inzending een door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde plaquette.

Sinds eind vorig jaar is er al anderhalf miljoen kubieke meter
bagger gestort in de Aalkeetbuitenpolder en de Broekpolder.
In een periode van 12 jaar verdwijnen deze polders onder een
laag van 6 meter baggerspecie uit de Rotterdamse havens. De
laatste twee boerderijen aan de Broekweg die nog bewoond
worden, zullen uiterlijk 1 januari ontruimd moeten zijn.

In de Stadsgehoorzaal wordt een receptie en feestavond gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het
Groen van Prinstererlyceum. 'Het Groen' was van 1919 tot
1948 een Christelijke H.B.S.

22
De Russische sleepboot Golovnoy en de op sleeptouw
genomen kabellegger Chromodets leggen wegens het zware
weer aan in de Koningin Wilhelminahaven

Verzakte voorgevels van woningen aan de Broekweg (30 oktober)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

23
Stukken aardewerk, bot, etc. die zijn gevonden tijdens
opgravingen nabij de Zuidbuurtseweg tonen aan dat er circa
2300 jaar voor Christus al
mensen in en rond het huidig Vlaardings grondgebied
woonden. Onder leiding van
prof. dr. W. Glasbergen uit
Amsterdam vindt het onderzoek plaats.
Er worden 750 woningen
volgens het systeem van
Larsen-Nielsen
gebouwd.
De woningen krijgen geen
centrale verwarming. Dat is
te duur.
De verbindingsweg tussen
de Hoogstraat en de Kortedijk is heropend.
24
Op het terrein achter de fabriek van Cincinnati Nederland N.V. is het
nieuwe groepshuis van de
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Muzdiidd iMuziek, zang en dans){12 november)
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardmgen)

November
1
Tijdens een interkerkelijke samenkomst in de Grote
Kerk is de kerkhervorming herdacht.

Met de leus Beurzen open kampen dicht, houdt het Vlaardingse Vluchtelingen Comité een inzamelingsactie. De actie levert
f4 570,21 op.

2
Jasper Heusdens, zoon van de burgemeester, slaat de
eerste paal voor de ambtswoning van de burgemeester aan de
Maasboulevard.

29
De geheel gemoderniseerde en uitgebreide drogisterij
van de firma G. van Beers m de Groen van Prinstererstraat is
heropend.

Het Eerste Vlaardingse Bejaardenkoor is opgericht.

30
Mr. J. Klaasesz, landelijk voorzitter van het Prinses
Beatrix Polio Fonds, biedt namens de afdeling Vlaardmgen de
invalide J. Bot een auto aan.

3
P. van der Poel, lasser, is 40 jaar in dienst bij ESSO Nederland N.V. Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Woningen aan de Broekweg worden gerestaureerd en verbeterd. Dat is noodzakelijk vanwege de verzakking van de voorgevels.

4
De stoffeerder W.H. Steenhoek is 40 jaar in dienst bij
de firma Wed. D. van Heusden en is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Om de doorbraak naar het Liesveld mogelijk te maken koopt
de gemeente verschillende percelen op. Het betreft Kuiperstraat 76/76a, met daarin gevestigd vogelhandel Vozano,
perceel Ie Bierslootsteeg 4, de panden Westnieuwland 8, 8a
en 8b en het pand Hoogstraat 177 van de N.V. Simon de Wit.

Op kosten van de gemeente wordt in de Grote Kerk een sprinklerinstallatie aangebracht.
Om de uitbreidingsplannen voor het Holygebied te kunnen realiseren, stelt het gemeentebestuur voor om de grond en opstallen in de Holiérhoekse en Zouteveensche polder te kopen.
Het gaat om een gebied van 48.757,7 hectare. Het betreft ook
de boerderij aan de Holy weg 21. Aan het begin van de oprijlaan van deze boerderij staat een hek met het wapen van de
vroegere ridderhofstede Holy. Een van de mede-eigenaressen,
mevrouw W.P. van Aardenne-Heykoop, tekent bezwaar aan,
wil het hek in eigendom houden en dringt erop aan het hek zo
dicht mogelijk bij de vroegere ridderhofstede te plaatsen. Zij
wil de onderhoudskosten wel blijven betalen.

Door de huidige begraafplaats uit te breiden met een stuk
grond waar voorheen de gemeentelijke kwekerij was gevestigd kunnen tot 1964 nieuwe grafruimten worden uitgegeven.
31
De weerhaan op de toren van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in het Westnieuwland is afgebroken en
naar beneden gevallen, op het moment dat men de haan wilde
vastmaken na de sterke wind.
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7
De leden van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Arbeiders Beweging vieren het 65-jarig bestaan in de
Stadsgehoorzaal, waar Haagse operettezangers lm Weissen
Rössl opvoeren.
9
De architect Jac. v.d. Vlis ontwerpt voor de Gereformeerde Kerk een kerk met een plat dak. De kerk wordt gebouwd in de Westwijk.
10
Dameskapsalon Maison Corry is geopend en gevestigd
op de hoek Prins Hendrikstraat en Zomerstraat. Voorheen was
op deze plaats een herenkapsalon annex sigarenwinkel gevestigd. Mevrouw Kal-Smit is de eigenaresse van de kapsalon.
12
In Muzanda is de film Vlaardingen vaart uit in première gegaan. De film is gemaakt door de cineast Jan Schaper. De
film gaat over vlaggetjesdag 1959.
13
Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus geeft met medewerking van het meisjeskoor Sweet Sixteen een uitvoering in
de Stadsgehoorzaal.

17
De door het gemeentebestuur geschonken luidklok
voor de Heilige Geestkerk aan de Van Hogendorplaan is gewijd en geplaatst.
17-19 De door zieken vervaardigde werkstukken worden
tentoongesteld en ter verkoop aangeboden in het Rode Kruisgebouw aan de Emmastraat.
18
Het college laat weten dat er een schetsplan is gemaakt voor een nieuw museumgebouw. De uitvoering is duur.
Er wordt gewerkt aan plannen om te komen tot een Nationaal Visserijmuseum. Ook zijn er nog steeds plannen om een
tunnel onder de Nieuwe Maas te maken tussen Schiedam en
Vlaardingen.
19
De raad stelt zonder hoofdelijke stemming de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1960 vast.
Er komt geen directe verbinding met snelbussen tussen Vlaardingen en Rotterdam. Bij de overname in de oorlogsjaren door
de R.E.T. van een particuliere busonderneming zijn hierover
afspraken gemaakt met de Nederlandse Spoorwegen.

15
G. Hanstede (senior bruine band) en H. Wapenaar (junior oranje band) winnen in Leiden het judokampioenschap
van Zuid-Holland.

In de Harmonie is er een bal ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van Dansschool Van Lier.

16
Op korte termijn beginnen de werkzaamheden bij zowel het Fortunacomplex als bij VFC-Sportpark.

De vernieuwde Oude Havenbrug (28 november)
(Collectie J. Borsboom)
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20
Het bestuur van de Grote en de Kleine Vettenoordsche
polder en de West- en Oost- en Zevenmanspolder is wegens
ontpoldering ontbonden. Voorzitter P. Hoogendam is onderscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.

Tevens kunnen de mensen luisteren naar concerten, wordt er
vuurwerk ontstoken en wordt de noodbrug symbolisch verbrand.

21
Sint-Nicolaas bezoekt de patiënten in het Algemeen
Ziekenhuis en de bewoners van het Flatgebouw voor Bejaarden. Hij spreekt in het Kolpabad de kinderen toe die hun
zwemdiploma hebben gehaald.

30
Burgemeester Heusdens reikt aan D. van 't Oor, incasseerder bij de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven, de eremedaille in brons uit, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau.

24
De Nieuwe Vlaardingse Courant komt met een speciale editie ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling
van de nieuwe brug over de Oude Haven.

Drie grondwerkers raken gewond bij het instorten van een
cementsilo op het bouwterrein aan de Gedempte Biersloot.

29

De jeugdgemeenteraad bestaat vijfjaar.

December
25
Tijdens een vergadering discussiëren leden van de
jeugdgemeenteraad over o.a. het stichten van werkplaatsen
voor ouderen die na hun 65e willen doorwerken en de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 23 naar 21 jaar.
Tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
spreekt mevrouw Roodenburg-Oosthoek de aanwezigen toe.
Zij vraagt tijdens haar openingswoord aandacht voor de vele
leden die Vlaardingen moeten verlaten, omdat hun boerderijen onteigend zijn ten behoeve van de opspuitingen.
26
Van de Vlaardingse bevolking is 47,6% Nederlands
hervormd, 15,2% rooms- katholiek, 12,4% gereformeerd,
1,7% remonstrants, 1,5% gereformeerde gemeente, 1% christelijk gereformeerd. 3,1% is aangesloten bij een andere kerkelijke richting en 17,4% is buitenkerkelijk.
27
Gedeputeerde Staten verlenen geen goedkeuring aan
het uitbreidingplan voor de wijk Holy. De gemeente kan zich
hierin vinden, maar wil toch alvast beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het plan, namelijk het zuidwestelijke deel van de wijk Holy.
Daar moet in 1962 met woningbouw worden begonnen. Momenteel wordt er
een nieuw ziekenhuis gebouwd.
28
De
burgemeester opent de vernieuwde
Oude Havenbrug (kosten
f 1.500.000). Om de feestvreugde te verhogen zijn
straten versierd en het westelijk deel van de binnenstad is feestelijk verlicht.

1
Wethouder Van Minnen opent in de Willem Pijperstraat
openbare kleuterschool De Margriet.
In de Harmonie worden interlandtafeltenniswedstrijden gehouden tussen Nederland en Joegoslavië. De plaatselijke tafeltenniscommissie organiseert het evenement.
3
De gemeenteraad aanvaardt van de erven T. van
Roon-van Dijk het schilderstuk Landschap met vijver door Th.
De Bock.
A. Lindhout, bedrijfsleider, is 40 jaar in dienst bij Esso Nederland N.V. en wordt onderscheiden met de eremedaille in zilver,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
De firma Nitra uit Rotterdam opent op het Liesveld een kranten- en tijdschriftenkiosk. De kiosk geeft samen met een aantal vitrines een grotere levendigheid op het Liesveld.
Tijdschriftenkiosk op het Liesveld (3 december)
(Foto Dick Hogenwerf collectie Stadsarchief Vlaardingen)
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Reclame NV HoUandia (4 december)
(Bron Nieuwe Vlaardmgsche Courant)

4
N.V. HoUandia brengt nieuwe producten op de markt.
Het gaat om kaas Maestro (smeltend zuivel met zacht zure
smaak) en een zogenaamde schimmelkaas.

8
P. Boogaard, opzichter van de Algemene Begraafplaats, IS 40 jaar in gemeentedienst. Hij is onderscheiden met
de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van OranjeNassau.

T. van Dommelen is op 57-jarige leeftijd overleden. Hij was
hoofd van de Hugo de Grootschool, de openbare lagere school
aan de Curagaolaan.
5
Mevrouw Van der Borden wint een DAF-personenauto in de Actie altijd Prijs.

Buslijn 48 van de R.E.T. is doorgetrokken van de Hoflaan naar
het Van Schravendijkplein. Lijn 56 is doorgetrokken van de
Dirk de Derdelaan naar de Prof Rutgersstraat

6
De I.K O.R zendt de in de remonstrantse kerk gehouden oecumenische dienst uit. De predikanten J.G.J. van Iterson en P. van der Vloed gaan voor.

De biljartzaal in de Serre is in gebruik genomen. Cees Oosterhout en Kees de Ruijter geven een demonstratie.

7
Er staat een harde oostenwind. Tien Duitse trawlers
meren vanwege het slechte weer aan in de Koningin Wilhelminahaven. Wegens de lage waterstand staan de peilschalen
in de havens droog en zijn de veerdiensten gestremd.

9
Arie Brouwer en Rudi Liebrechts, leden van de Vlaardingsche IJsclub, vertrekken naar het Nederlands trainingscentrum in Noorwegen.
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10
In de Harmonie is een tentoonstelling van Opel-automobielen, georganiseerd door het garagebedrijf P A van der

22
De ambassadeur van Zuid-Afrika, dr F E Geldenhuijs,
opent in het recreatiegebouw van de E N C K een tentoonstelling van Afrikaanse kunstvoorwerpen uit de collectie van
het museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam

Kooij

11
De Haagse zenuwarts dr N Spijer spreekt voor de Sociale Raad voor Vlaardingen over De gehandicapte mens in de
maatschappij

In de Visbank is een tentoonstelling geopend met werken van
leden van de Vlaardingse Kunstschildersgroep Visueel

12
Het Dr Jan Rutgershuis is officieel geopend en overgedragen aan het bestuur van de plaatselijke afdeling van de
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming

23
Tijdens een vergadering van de jeugdgemeenteraad
wordt gediscussieerd over de problemen in het Waterweggebied Aan P M van der Drift wordt het erelidmaatschap aangeboden

15
De toneelvereniging Varia voert het blijspel Zomer m
december op in de Stadsgehoorzaal

25
Leden van de Evangelische Jeugdactie zingen op
straat kerstliederen Zowel het Leger des Heils als de commissie Het Woord van de hervormde gemeente organiseert een
kerstfeest in de Stadsgehoorzaal

16
De dames C Broek, M Weber en K Torn zijn geslaagd
voor het diploma kraamverzorgster
Het raadsbesluit van 5 februari 1959 om de gronden te onteigenen die toebehoren aan de arts C Moerman, is koninklijk
goedgekeurd Ook zijn verzet tegen de plannen van Rijkswaterstaat om rijksweg 20 over zijn land te laten lopen, moet hij
opgeven Dokter Moerman beschouwt zijn land als een laboratorium De duiven die hij gebruikt voor zijn kankeronderzoek, vinden er hun voedsel

26
Er staat een zware zuidwesterstorm, met buien die gepaard gaan met bliksem en donder
28
De Prof dr J H Gunningschool in de Da Costastraat
en de Marnixschool in de Groen van Pnnstererstraat ruilen
van gebouw wegens het aantal leerlingen
De Christelijke jeugdvereniging Liefde en Vrede houdt de actie Oliebol In totaal worden 60 000 oliebollen besteld

Er is een expositie van moderne schilderkunst geopend in
de meubelshowroom van de firma N Hartog aan Liesveld 4
Er zijn werken te bewonderen van de Vlaardingse schilder J
Stigter en de Schiedamse schilder D Bos

De Hoflaan is verbreed van 6 25 meter naar 8 meter
De gemeenteraad stelt voor om de gemeenteauto, een Opel
Kapitan 1959, in te ruilen voor een Opel Kapitan 1960 De kokosmatten en de radio zullen worden overgezet De gemeente
moet f 3 500,- bijbetalen

18
Tijdens opgravingen aan de Arij Koplaan zijn beenderen gevonden van de oeros en de beer, alsmede houten voorwerpen en touw, gemaakt van boombast Een gave lepel van
aardewerk is het pronkstuk van de ceramiekvondsten Ook is
er een melktandje van een kind gevonden uit de derde eeuw
voor Christus De opgravingen in Vlaardingen werpen een
nieuw licht op de vroegste bewoning in Nederland De opgravingen worden dan ook met spanning gevolgd door archeologen in binnen- en buitenland

29
De Sociale Raad voor Vlaardingen onderzoekt via een
schriftelijke enquête waarom vele nieuwe ingezetenen weer
vertrekken
30
De Schilders Studieclub Vlaardingen is opgericht, een
vereniging van werkgevers en werknemers uit het schildersbedrijf

19
Burgemeester Heusdens opent met het ontsteken van
de verlichting op de Markt de volkskerstzangavonden
21
Mevrouw A M Immerzeel-Kop, dochter van de in de
Tweede Wereldoorlog gefusilleerde leider van de plaatselijke
verzetsgroep De Geuzen, slaat aan de Anj Koplaan de eerste
paal voor een complex van 756 woningen

In het Stadsarchief kunt u de uitgebreide versie van de kroniek mzien

Er IS een nieuwe biljartverenigmg opgericht, gevestigd in café
J V d Valk De vereniging heet Flardinga
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