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Januari 

1 Vlaardingen telt 68.129 inwoners, 2.389 meer dan op 
1 januari 1959. 

2 Damco N.V., fabriek van bakkerijgrondstoffen aan de 
Industrieweg, bestaat 25 jaar. Het personeel biedt een moza
ïek aan dat verschillende activiteiten van het bedrijf in beeld 
brengt. 

Damco N V bestaat 25 jaar (2 januari) 
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

3 B. Maat is vijftig jaar in dienst van gemeentewerken, 
afdeling plantsoenen, en wordt onderscheiden met de ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De padvindersgroep St. Paulusstam verzorgt de jaarlijkse 
feestmiddag voor de R.K.-bejaarden. In de pauze worden kof
fie en sigaren gepresenteerd. 

4 De biljartvereniging Oefening baart kunst (OBK) be
staat 25 jaar. 

De schaatser Rudi Liebrechts rijdt de snelste tijden op de vijf
honderd, vijftienhonderd en drieduizend meter bij wedstrij
den in het Noorse Roros. 

N.V. Bouwbedrijf Combinatie Vier Vlaardingen in de Westwijk 
bouwt wederom een blok met 81 maisonnettes en 25 garages; 
ditmaal aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. 

5 De weduwe J.J. v.d. Akker-Mosterd, wonende aan 
de Insulindesingel, komt om door gasverstikking. Het gaslek 
werd veroorzaakt door grondverzakking. 

Tweehonderd amateurfotografen komen bijeen in de Har

monie op uitnodiging van de firma Gevaert. De bijeenkomst 
staat in het teken van de kunst van het fotograferen, in het 
bijzonder de kleurenfotografie. 

Vertrokken ter treilvisserij de motortrawllogger VL 153 Liesje 
en Rutger, schipper A. Rog. 

7 J. van Toor Hz. neemt afscheid als raadslid en wordt 
bij deze gelegenheid onderscheiden met de Penning der Ge
meente Vlaardingen. 

Bij de huisartsen kunnen ouders hun kinderen kosteloos laten 
inenten tegen pokken, difterie, kinkhoest en tetanus. 

8 Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Kolpa-
bad is er een groot zwemfeest. 

Schaatser Rudi Liebrechts (4 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Stoomlogger VL 112 Bets en Gerda (22januari) 
(Foto M P Zuydgeest collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

9 Burgemeester J. Heusdens opent aan de Gedempte 
Biersloot een filiaal van Garage Unique te Schiedam. Het fili
aal is gebouwd op de plek waar eerder mevrouw Kattestaart 
(in de volksmond Kattepoes) in de 4" Bierslootsteeg kruiwa
gens verhuurde. 

J. Klinkenberg, fabrieksdirecteur van de Koninklijke Hollan-
dia N.V., neemt afscheid wegens het bereiken van de pensi
oengerechtigde leeftijd en wordt onderscheiden met de ere
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Vertrokken ter treilvisserij de motortrawllogger VL 110 Mi-
chiel Jan, schipper C. Roeleveld, de motorlogger VL 197 
Noordster, schipper N. de Niet en de motorlogger VL 199 
Martha Maria, schipper L. Kuiper. 

10-17 Sneeuwpret en ijsvermaak. In opdracht van het be
stuur van de Vlaardingse IJsclub wordt een sproei-ijsbaan 
van 50 X 40 m aangelegd op het Feestterrein aan de Broek
weg. 

10 Een automobilist rijdt een fietser, de 81-jarige G. van 
der Schee, aan die daarbij om het leven komt. 

11 De Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen 
organiseert het eerste volksconcert in de Stadsgehoorzaal, 
uitgevoerd door de harmonievereniging H.V.O. en het accor
deongezelschap Concertino. 

W.P. Jorissen redt drie kinderen die door het ijs zijn gezakt. 

14 In het restaurant van de kantine van het N.V. Havenbedrijf 
Vlaardingen Oost is de afscheidsreceptie van J.L. Jonker, di
recteur van het havenbedrijf. P. Baaima volgt hem op. 

20 Zware westerstorm. 

Afscheid van ds. H. Rijksen in het kerkgebouw aan het West-
Nieuwland. 

De toneelgroep van de Fryske Krite Lyts Bigjin vertoont in de 
Harmonie het stuk Geschroeide Vlerken. 

Het fotoboek van Jan Schaper Vlaardingen in kerend tij is nu 
ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. 

21 K. Postma spreekt voor de leden van de Redersvereni
ging Vlaardingen over Het gedrag van de haring. 

Het dameskoor Viva Melodia onder leiding van Jo Mulder 
treedt op voor de N.C.R.V.-radio. 

Een op het erf van veehouder Moerman gestalde patates-fri-
teswagen aan de Willem Pijperstraat is uitgebrand. De schade 
bedraagt f 550.-. 

22 De VL 112 Bets en Gerda, een in 1902 gebouwde 
stoomlogger van G. Kornaat's Handelmaatschappij N.V., is 
voor de sloop verkocht. De stoomlogger heeft 58 jaar dienst 
gedaan. A. Bot was de laatste schipper. 
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De oude populieren op het Verploegh Chasséplein zijn gerooid. 

Radiohandelaar J.C. Storm aan de Westhavenkade krijgt 
van de rechter een boete van f 11,-, omdat hij een plank met 
spijkers in zijn portiek had geplaatst tegen overlast gevende 
jeugd. 

25 De motorlogger VL 115 Vooraan, van de N.V. Dogger
maatschappij, is verkocht aan de rederij M. Kuijt te Katwijk 
aan Zee. 

N.H. Duinkerken te Haarlem is benoemd tot chef van de af
deling Financiën en Belastingen van de Gemeentesecretarie. 

26 Wegens een loongeschil is er een wilde staking van 
autobuspersoneel van de Westlandse Stoomtramweg Maat
schappij, met als gevolg dat onder andere de lijn Rotterdam-
Vlaardingen-'s-Gravenhage is uitgevallen. 

27 Maranatha houdt een bijeenkomst met ds. W. Glashou
wer en evangelist J. Klein Hanefeld over De wereld op weg 
naar de finish. 

28 De Christelijke harmonievereniging Sursum Corda 
speelt in de rubriek Het muzielikorps onder de loupe voor de 
N.C.R.V.-microfoon. 

Een bus van de Westlandse Stoomtramweg Maatschappij (26 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

29 Het saneringsplan voor Emaus en omgeving is gepre
senteerd. Emaus wordt verbreed en eindigt bij de korenmolen 
aan de Kortedijk. De Voorstraat zal vanaf de Schiedamsedijk 
niet meer bereikbaar zijn. 

De Austin-personenauto, in gebruik bij de reinigings- en ont-
smettingsdienst, wordt mogelijk ingeruild voor een DAF-per-
sonenauto. 

De gemeente besluit tot plaatsing van vier urinoirs in de nieu
we wijken Babberspolder, Wetering en Lage Weide. 

Het aan de Floris de Vijfdelaan gelegen servicestation De 
Westwijk is geopend. 

Het schildersbedrijf P. de Goede heeft een elektronische verf-
mengmachine in gebruik genomen. 

Bij postduivenvereniging Keer Weer worden postduiven 
ingeënt tegen paratyfus. 

31 In de Heilige Geestparochie is de Don Boscogroep van 
de Katholieke Verkenners geïnstalleerd. 

Februari 

1 Het recreatieplan Maaslandse Vlieten sluit aan bij de 
plannen van Vlaardingen voor de noord-westwijk. De Mid-
delvliet en Trekvliet, nu nog gescheiden door vlietland, wor
den samengetrokken. Op een paar eilandjes na wordt dit stuk 
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grond weggebaggerd. De eilandjes worden opgehoogd en van 
beplanting voorzien. 

De oude lindebomen aan de Hogelaan worden gerooid. 

Voor de elektrificatie van gaslantarens aan de Burgemeester 
Verkadesingel wordt een krediet verleend van f 14.200. 

2 J. Dijkshoorn, technisch beambte bij de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijven is veertig jaar in gemeen
tedienst en wordt onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Op het terrein van de Eerste Nederlandse Coöperatieve 
Kunstmestfabriek is de eerste paal geslagen voor een nieuw 
kantoorgebouw van negen verdiepingen. 

3 Er is een raad van beroep ingesteld van de dienst Be
scherming Bevolking voor de A-kring Rotterdam, Schiedam 
en Vlaardingen. 

4 De liberaal L. Maat is als raadslid geïnstalleerd. 

Mejuffrouw G.J. Bosch is benoemd als hoofdleidster van de 
kleuterschool De Korenbloem. 

7 Het echtpaar J. Verbrugge-Desjardin is zestig jaar ge
trouwd. 

8 Prof. dr. W. Glasbergen uit Amsterdam spreekt voor 
Helinium in de zaal van de Rehobothkerk over Vlaardingen en 
het West-Europese vroege neoliticum. Vermeldenswaardig is 
dat er paalresten zijn gevonden die erop wijzen dat hier vijfen
veertighonderd jaar geleden langs de oever van de kreek een 
huis heeft gestaan. 

De speciale commissie van de diaconie van de Hervormde Ge
meente heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een 
nieuw rusthuis in de wijk Holy. De bewoners krijgen de be
schikking over een eigen kamer met een eigen toilet en aan
recht. 

De Vereniging Oecumenische Jeugd (V.O.J.) is opgericht. 

Het kleedgebouw op het sportpark Zuidbuurt is gereed en zal 
worden gebruikt door de voetbalverenigingen H.V.O., Vlaar
dingen en The Red Stars. 

5 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot stichting 
van een openbare huishoud- en industrieschool. 

9 Verolme's Dok- en Scheepbouwmaatschappij bouwt 
aan het Oosterhoofd een aanlegsteiger voor de personeelsboot 
Goeree, voor een dienst naar Rozenburg. 

Het Oosterhoofd (9 februari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

10 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan en als 
waardering voor haar werk, is de Penning der Gemeente 



De Baanstraat (19 februari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Vlaardingen toegekend aan de Vereni
ging voor Handelsonderwijs Kennis Is 
Macht. 

Van Dijk's Jeugdorkest debuteert in 
zaal Muzanda. 

11 De opbrengst van de Her
vormde Kerkbouwactie 1959 bedraagt 
f 125.000. 

12 Bij wedstrijden van de Rot
terdamse Turnbond om de kringkam
pioenschappen wordt Annie Taal van 
Leonidas Dovido eerste bij de dames
junioren. 

14 Ds. P. Zijlstra is 25 jaar predikant van de Nederlands 
Hervormde Kerk. 

trice van het Rusthuis der Hervormde Gemeente in de Em-
mastraat, Zuster H.M. Achterberg volgt haar op. 

16 K. van Roon en M.A. van der Slikke zijn veertig jaar 
in dienst van de firma A. Hoogendijk Jzn. Ze zijn onderschei
den met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Mevrouw H.J. Karreman-Vermeer uit Rotterdam spreekt na
mens de N.V.S.H., de N.V.V. en de P.v.d.A voor de plaatselijke 
afdeling van de Coöperatieve Vrouwenbond over de vrouw als 
mens, moeder en minnares. 

In de Stadsgehoorzaal zijn jeugdballetvoorstellingen voor 
leerlingen van het middelbaar onderwijs, verzorgd door het 
Nederlands Danstheater. 

17 De 77-jarige heer P. Wouda, be
stuurslid van de Vereniging van Volks
tuinders Vlaardingen, is benoemd tot 
erelid. 

W.I.K.-dames worden kampioen in de 
zaalhandbalcompetitie. 

De Viszaak Dirk Pronk aan de Hoog
straat bestaat 35 jaar. 

18 Wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd neemt 
zuster A. Butte afscheid. Zij was direc-

De Oosterstraat (26 februari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

19 Het gemoderniseerde kantoor van het Onderling Be
heerd Ziekenfonds in de Callenburgstraat is in gebruik geno-

De Hervormde Vrouwen Club heeft een bijeenkomst gehou
den in de zaal van het Leger des Heils aan de Baanstraat voor 
de actie 4 x Z N. De opbrengst is f 5.000. 

20 In de Stadsgehoorzaal is de kinderoperette De tover
spiegel opgevoerd door Ons Clubje onder leiding van Jo Mul
der. 
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De 54-jarige smeerder C. Brobbel overlijdt nadat hij bekneld 
raakte tussen een loopkat en een kraanhuis tijdens werk
zaamheden bij H.V.O. 

24 Het bestuur van het clubhuis De Haven voert een 
'snertactie'. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een 
nieuw clubhuis. 

26 De Christelijke Leeszaal heeft huisvesting gevonden 
aan de Schiedamseweg. 

Er is een Koninklijk Besluit nodig voor de onteigening van een 
strook grond van ongeveer 9500 m^ die in het bezit is van de 
arts C. Moerman en de tuinder J. Moerman. De onteigening 
is nodig om de Broekweg nabij het kruispunt met de Burge
meester Pruissingel te verbreden. 

B.L. Dörn neemt het taxibedrijf van J. Kramer aan de Kethel-
weg over. 

Uit de raadsagenda: Er is een krediet van f 72.700 aange
vraagd voor verlichting van de Oosterstraat en omgeving en 
tevens een krediet van f 37.800 voor verlichting van de Indus
triepolder. 

Het saneringsplan voor de Van Leyden Gaelstraat is gereed. 
De V Van Leyden Gaelstraat wordt aanzienlijk verbreed en 
de r en Z' Spoorstraat, alsmede gedeelten van de Spoorsin-
gel, de Binnensingel en de 1" Van Leyden Gaelstraat, zullen 
verdwijnen. 

27 Voor leerlingen van het Gemeentelyceum, de Rem
brandt- en de Willem de Zwijger-uloschool worden zwemwed-
strijden in het Kolpabad gehouden. De Rembrandtschool wint 
de door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde plaquette. 

John M. Copper, drukkersleerling bij de firma Dorsman & 
Odé, slaagt aan de Rotterdamse Grafische School voor het be-
drijfsdiploma en ontvangt als beste leerling de eerste prijs. 

29 De Vlaardingse Middenstands Centrale en het Mid
denstands Actie Fonds vieren hun twaalfeneenhalfjarig be
staan. 

Maart 

1 De jeugdsociëteit Bienvenue is opgericht. 

2 Ten zuiden van de Ary Koplaan zijn opnieuw bodem
vondsten gedaan uit de vierduizend jaar oude neolithische 
periode. Gevonden zijn een visfuik van wilgentenen en een 
fragment van een klokbeker, afkomstig uit Spanje. 

De Doe Open-actie van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap is 

begonnen. De opbrengst van f 4.400 is bestemd voor de jeugd 
in de vluchtelingenkampen. 

3 De Ore Transport met een draagvermogen van 63.000 
ton, het grootste schip dat ooit een Vlaardingse haven bin
nenliep, arriveert met een lading van 38.000 ton erts in de 
Vulcaanhaven. Het schip is eigendom van de Universe Tank-
ship Inc. te Monrovia. Burgemeester Heusdens biedt kapitein 
Oletti een fotoalbum aan over Vlaardingen en spreekt hem 
per ongeluk aan met Olivetti, in die tijd een bekend merk 
typemachine. 

4 Burgemeester Heusdens opent aan de Energieweg het 
bedrijfspand van de N.V. Eerste Vlaardingsche Verffabriek, 
waarvan de vorige vestiging, in de 1" Van Leyden Gaelstraat, 
door brand werd verwoest. 

Maquette van de bodemvondsten (2 maart) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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In de Emmaus- en de Rehobothkerk en in de zaal van het Le
ger des Heils worden bijeenkomsten in het kader van de we
reldgebedsdag voor vrouwen gehouden 

Deelnemers aan de Olympische Spelen in Rome oefenen in 
het Kolpabad vanwege de buitengewoon geschikte accommo
datie 

5 Burgemeester Heusdens opent aan de Mercuriusstraat 
het hoofdkantoor van het Raadgevend Technisch Bureau ir 
H J Jongen N V 

9 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus geeft onder lei
ding van Jos Vranken jr en met medewerking van de Konink
lijke Militaire Kapel een concert in de Stadsgehoorzaal 

10 In de Grote Kerk concerteert het Vlaardings Politie 
Dubbelmannenkwartet Pro Musica onder leiding van C Ale-
wijnse Het concert wordt gehouden vanwege het eerste lus
trum 

11 Leden van de vereniging Helpt Elkander verzorgen 
een feestavond in Muzanda en ontvangen pupillen van de 
Herman Frantsen Stichting 

12 De Ohegoedfabnek D de Lange Dz in de Stations
straat bestaat vijfenzeventig jaar De gebroeders HA en H J 
van der Linden zijn respectievelijk veertig en vijfentwintig 
jaar bij de fabriek in dienst De oudste jubilaris wordt onder
scheiden met de eremedaille m zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau 

Ter afsluiting van de viering van het 75-jarig bestaan van de 
gymnastiekvereniging Leonidas Dovido is er een feestavond 
in Muzanda De dames R Bot en A Scheffer worden gehul
digd vanwege hun veertigjarig lidmaatschap 

De 68-jarige fietser C D komt op de Maassluissedijk om het 
leven na een aanrijding door een auto 

13 De Evangelische Jeugd Aktie houdt een samenkomst 
in de Nieuwe kerk aan de Binnensingel Er is een samenzang 
onder begeleiding van jazzmuziek 

14 De firma Bracco C V toont in de Harmonie dameskle-
ding vervaardigd van Boussac-stoffen 

Mejuffrouw E Schilder is geslaagd voor het examen costu-
miere Ze werd opgeleid door mejuffrouw A Roodenburg 

De politie arresteert tien jeugdige inbrekers in de leeftijd van 
twaalf tot zestien jaar De zestienjarige aanvoerder en varens
gezel A D wilde met het geld naar Amerika uitwijken 

15 Nadat de motortrawler VL 121 Willem in Skudenesha-
vn binnenliep met vijf zieke bemanningsleden, namen vijf be
manningsleden van Hospitaalkerkschip De Hoop de taken van 
de zieken over, zodat de visvangst doorgang kan vinden 

17 Het jongemannenkoor Euphonia, het R K Gemengd 
zangkoor St Cecilia, de arbeiderszangvereniging De Stem 
Des Volks, het dameskoor Vivezza het Vlaardings jongens
koor en de mannenzangvereniging Wilton-Feijnoord zingen in 
de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel de Matthaus Passion van 
Johann Sebastiaan Bach 

18 Met de slagzin Met mijn Knittax is gauw en goed geen 
kunst verdient mevrouw Bezemer het geld terug voor de door 
haar gekochte breimachme bij de firma Miep van Leeuwen 

19 Het eerste elftal van Voetbal Vereniging Vlaardingen 
IS kampioen Zij moeten nog promotiewedstrijden spelen om 
te promoveren naar de eerste klasse 

Mevrouw P C Puik-Jothman, moeder van zeven kinderen, is 
geslaagd voor de M O -B-akte Pedagogiek 

21 Aan schipper F van Schoor van de motorlogger VL 97 
Prinses Juliana van de N V Doggermaatschappij wordt de pro-
ductschapprijs uitgereikt voor de beste verzorgde haring in 
het jaar 1959 

Het tentoonstellingsschip Kleine Artis meert aan in de Oude 
Haven 

22 De bouwvakarbeiders beëindigen hun staking 

De zesjarige Corrie van der Walle raakt ernstig gewond als ze 
geraakt wordt door een uit de takels gevallen lichtmast bij de 
Oude-Havenbrug 

Wethouder Paul en enige ambtenaren van de Duitse stad 
Neuss brengen een bezoek aan Vlaardingen en worden ge
ïnformeerd over de stadsontwikkeling, de hoogbouw en het 
Kolpabad 

23 De Stichting Nationaal Visserijmuseum is opgericht 
met als doel een museum in te richten en in stand te houden 
Het IS de bedoeling dat het Reedershuys aan de Westhaven
kade aangekocht wordt 

25 J Breukel is veertig jaar in dienst bij de NV Havenbe
drijf Vlaardingen Oost en IS onderscheiden met de eremedaille 
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

26 A Pontier biedt namens de Vlaardingse boekhande
laren, burgemeester Heusdens enige boeken aan ter gelegen
heid van de Boekenweek 
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De motortrawler VL 16 Voorloper, van de N.V. Doggermaat
schappij wordt overgedragen en houdt een proefvaart. Het 
schip werd gebouwd op de N.V. Scheepsbouwwerf De Dage
raad in Woubrugge. In alle verblijven is warm en koud stro
mend water, er zijn diverse douches en het hele schip is cen
traal verwarmd. Tijdens de proefvaart wordt de order voor 
een zusterschip getekend. 

Willem Brouwer Azn is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was 
in 1931 oprichter van de N.V. Visserijmaatschappij Piscator. 

Op de zolder van het Gemeentearchief zijn Polygoonfilms over 
de Nederlandse Noordzeevisserij uit het begin van de twinti
ger jaren herontdekt. 

April 

1 Chr. van Roon, procuratiehouder, is veertig jaar in 
dienst bij de N.V. Havenbedrijf Vlaardingen Oost en is on
derscheiden met de erepenning in goud van de Nederlandse 
Maatschappij van Nijverheid en Handel. 

27 De 18" Rowangroep, een Rooms Katholieke padvin-
dersgroep voor jongens van zestien 
tot achttien jaar, is geïnstalleerd. 

De Rooms Katholieke volksdans
groep houdt een slotmiddag voor 
kinderen en hun ouders in de Har
monie. Onder leiding van Bart van 
de Geyn worden volksdansen uitge
voerd die tussen 900 en 1100 zeer 
populair waren. 

28 F. Groeneveld biedt burge
meester Heusdens het eerste kie
vitsei aan. 

Modemagazijn Holcon houdt een mo
deshow in de Harmonie met mede
werking van Donald Jones. 

29 De resultaten van avondcur
sus Buitengewoon Lager Onderwijs 
van de Erica-school in de Zomer
straat zijn tentoongesteld. 

Het eerste jaar van de B(ond) vanB(edrijfs) B(iljartverenigingen) 
is afgesloten. Aan de competie werd deelgenomen door Shell, 
De Pelmolen, Sunlight en Figee uit Vlaardingen en Hudig en 
Veder uit Rotterdam. In de hoofdklasse is de eerste plaats be
reikt door Shell C. 

De Erica school (29 maart) 
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

W. Kortekaas is aangesteld als hoofdredacteur van de Nieuwe 
Vlaardingse Courant. 

Rota's IJssalon is geopend aan de Van der Driftstraat. Eige
naar is het echtpaar Tanis-de Ronde. 

De stichtingsakte voor de Stichting Nationaal Visserijmuseum 
passeert bij notaris G.H. Hindriks. 

30 Het internaat Zuidbuurthoeve van de Stichting voor 
de voor- en nazorg van geesteszieken in Zuid-Holland is of
ficieel geopend. 

31 H.B. Meerdink is benoemd tot geneesheer-directeur 
van de het in aanbouw zijnde ziekenhuis aan de Holyweg. 

Kunsthandel Van Dorp aan de Hoogstraat bestaat 35 jaar. 

Het plaatselijke Schoolmelkcomite besluit de levering van 
schoolmelk over te dragen aan de plaatselijke melkhandel. 

De gemeente wil 125 papierbakken plaatsen om vervuiling 
van de stad tegen te gaan. 

2 De postduivenverenigingen De Adelaar, Keer Weer en 
De Luchtbode houden een stedelijke vlucht ten bate van een 
fonds voor de bouw van een gemeenschappelijk clubhuis. 
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4 De vereniging van handelaren in aardappelen, groen
ten en fruit Ons Belang bestaat 25 jaar. 

Jeugdsoos Bienvenue, een initiatief van Kees van Haften, 
heeft al honderd leden. Het is niet de bedoeling dat het een 
"nozemclub' wordt. 

De Bescherming Bevolking (B.B.) wil dat er een vierde schuil
kelder komt voor honderd personen aan de Fransenstraat. 
Twee schuilgelegenheden aan de Wagnerstraat en de Korte-
dijk zijn al klaar en een derde komt aan de Westhavenplaats. 

5 Het volkstuincomplex aan de Broekweg, dat moet ver
dwijnen voor de aanleg van rijksweg 20, verhuist naar een 
terrein ten noorden van deze rijksweg. 

W.J. Antonissen uit de Van Bleiswijkstraat redt de driejarige 
Robert G., die in één van de vijvers aan de Schiedamsedijk 
was gevallen. 

6 Twee Mormoonse zendelingen vestigen zich in Vlaar-
dingen. Het zijn de ouderling J. Anderson uit Utah en de be
roepsmilitair R. Garlich. 

Rolschaatsclub Insulinde wil dat de gemeente de baan in de 
Babberspolder opknapt en er een vloer van eterniet maakt. De 
huidige trainingslocatie in de kelder van de Dr. Colijnschool is 
beperkt en men heeft daar last van het opdwarrelende beton-
stof en dat is slecht voor de gezondheid. 

J. Kodde is overleden. Hij werd op de fiets aangereden door 
een scooter. 

7 Burgemeester Heusdens opent de actie ten bate van 
het Comité Vluchtelingenhulp met het verzenden van een 
door hem gekochte kaart aan koningin Juliana. 

F.H. Lentz is benoemd tot hoofd van de Hugo de Grootschool. 

De raad besluit tot de bouw van een kantoorpand aan de Hof-
laan voor de Dienst van gemeentewerken en de Gemeentelijke 
energie- en waterleidingbedrijven. De bouw- en stichtings-
kosten zijn geraamd op f 3.904.000. 

8 De eerste paal is geslagen voor de uitbreiding van het 
gebouw in het Sportpark De Vijfsluizen. 

De gemeenteraad twijfelt eraan of het toekomstige kantoor
pand aan de Hoflaan bestemd voor de Dienst van Gemeente
werken en de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrij
ven, niet te groot wordt. Bij het ontwerp is ervan uitgegaan 
dat Vlaardingen groeit tot rond de 150.000 inwoners en mis
schien is dat te optimistisch geweest. Worden er ruimtes ver
huurd, dan zal, zo heeft E.R van der Veen berekend, de huur

prijs aan de Hoflaan f 117,- per m^ gaan bedragen, terwijl men 
aan de Coolsingel in Rotterdam kantoorruimte voor 
f 70,- tot f 75,- per m^ kan huren. 

De Stichting Voor Hoger Technisch Onderwijs is opgericht. 

11 De speciaalzaak in steunschoenen van mevrouw 
Schoenmakers aan de Schiedamseweg 67 bestaat 25 jaar. 

12 Persfotograaf W. v.d. Berg komt met zijn 'lelijke eend' 
in botsing met een taxi en kan alleen nog een foto maken van 
zijn volledig onbruikbare voertuig. 

13 De nieuwe zelfbedieningswinkel Végé van C. v.d. 
Ende in de Pieter Karel Drossaartstraat is geopend. 

De gemoderniseerde zaak van G.M.C. Ham aan de Billiton-
laan, met onder meer comestibles en buitenlandse kaas- en 
wijnsoorten, is geopend. 

14 T. Boot, P.C. van der Veer en C. Peters winnen eerste 
prijzen in de school-declamatiewedstrijden. 

In Excelsior is een tentoonstelling te zien van verzamelingen 
die bijeengebracht zijn door leden van de Nederlandse vereni
ging De Verzamelaar. 

15 De laatste gezouten haring van de teelt 1959-1960 in 
de Vlaardingse afslag is op de markt gebracht en is afkomstig 
van de motortrawler VL 84 van de rederij en haringhandel v/h 

Sportpark De Vijfsluizen (8 april) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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A.Verboon. Voor deze ijle-steurharing was zelfs voor f 24,- per 
kantje geen koper te vinden. 

16 en 18 In de Harmonie wordt een nationaal solistenconcours 
gehouden, georganiseerd door de Federatie van Vlaardingse 
muziekgezelschappen. L. Bergwerff wint één van de drie eer
ste prijzen. 

17 Onder leiding van ds. G. Aalbersberg is er een paasre-
veil op de Markt. Voor buitenkerkelijken is er een bijeenkomst 
in de Stadsgehoorzaal, waar het stuk De brief van Sam op 
Paasmorgen wordt opgevoerd. Voor de jeugd spreekt ds. S. 
van den Bos in de Grote Kerk. 

18 De motortrawler VL 131 Petronella, schipper L. van 
der Harst van de Visserij-Maatschappij Vlaardingen N.V. voor
heen A. Verboon, vangt in één trek tweeduizend koolvissen. 
Van zes uur 's avonds tot negen uur 's morgens is men bezig 
geweest met het binnenhalen van de vangst. De besomming 
bedroeg f 24.500. Daartegenover staat dat de motorlogger VL 
199 al na enige dagen met een geknikte mast de thuishaven 
moest opzoeken. 

20 De lindebomen in de Cronjé- en de Van der Driftstraat 
zijn vanwege de verkeersdrukte gerooid. 

Het echtpaar Verschoor-Berkhout is 55 jaar getrouwd. De 
heer Verschoor heeft het grootste deel van zijn leven op zee 
doorgebracht. 

De Cronjéstraat (20 april) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

21 De heren F. Vellekoop en D. Mostert nemen, in ver
band met de ontpoldering, afscheid respectievelijk als voorzit
ter en als lid van het bestuur van de Broekpolder. 

Het echtpaar Borsboom-van Gelderen is veertig jaar getrouwd. 
De heer Borsboom begon veertig jaar geleden als zelfstandig 
verzekeringsagent, heeft dertig jaar geleden een begrafenis
onderneming gesticht en werkte mee aan het Onderling Be
heer Ziekenfonds. 25 jaar geleden kwam hij in de gemeente
raad en maakte deel uit van de fractie van de P.v.d.A. 

De 58-jarige weduwe M. Kwakkelstein-Poot is overleden, na
dat zij door een auto op de Hofsingel was aangereden. 

22 J.H. de Kluijver prolongeert de Vlaardingse damtitel. 

Als makelaar in onroerende goederen en assurantiebezorger 
heeft M. Timmermans zich gevestigd aan de Parallelweg 46. 

Adjudant P. Kraaijeveld van de rijkspolitie te water is op 58-ja-
rige leeftijd overleden. Hij is met korpseer ten grave gedragen 

23 De nieuwe rotatiepers van de N.V. Dorsman & Odé aan 
de Kuiperstraat is door mevrouw E.S.P. Dorsman-Milborn in 
bedrijf gesteld. Tevens is de toonkamer in de Hoogstraat ge
opend. De boekhandel in de Hoogstraat is opgeheven. 

De R.K. padvinders van de Sint-Willibrordustroep, de Benoit-
Labrettroep en de Don Boscotroep beginnen de viering van 
Sint Jorisdag met het hijsen van de vlag op het feestterrein 
aan de Broekweg. Daarna zijn er fietsrally's en worden er 
kampvuren aangelegd. 

De Vlaardingse kunstschilder Jaap Weiland heeft in de Vis-
bank een tentoonstelling geopend met werken van de kunst
schilder Kornelis Lodder. 

Het eerste elftal van de Voetbal Vereniging Vlaardingen, on
der aanvoering van Leen van der Windt, promoveert naar de 
eerste klasse zaterdagvoetbal van de K.N.V.B.-afdeling Rot
terdam. 

A. van der Hoff slaagt voor de zesde (hoogste) graad jiu-jitsu. 

24 Een team van de R.K. Sportvereniging W.I.K. eindigt 
als eerste in de nationale zwemvijfkamp in Dordrecht. 

Het onlangs opgerichte honkbalteam van V.F.C, speelt in 
Schiedam zijn eerste oefenwedstrijd. 

Coureurrenner Adri Drop is op zeventienjarige leeftijd kampi
oen van Rotterdam geworden bij de nieuwelingen. 

Seizoen Erreljee-werk (jeugdwerk) wordt feestelijk besloten 



ML 

in de St Willibrorduskerk en het R K Verenigingsgebouw aan 
de Markgraaflaan 

26 Oud-schipper J Rog te Scheveningen is veertig jaar in 
dienst van de N V Zeevisserij Maatschappij en haringhandel, 
voorheen A Verboon en is onderscheiden met de eremedaille 
in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

27 Wethouder H K van Minnen opent op het terrein ach
ter de brandweerkazerne aan de Hoflaan het Jeugdspekta-
kel-2, georganiseerd door de Chr Jeugdvereniging Liefde en 
Vrede De opbrengst is voor het bouwfonds 

29 Lintjesregen Wethouder T de Bruin en hoofdinspec
teur van politie C A van Eendenburg zijn benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau De eremedaille in goud ver
bonden aan die orde is uitgereikt aan M W Elskamp, employe 
bij de N V Koninklijke Edelmetaalbedrijven Van Kempen Be
geer en Vos te Voorschoten, L Geluk, hoofdopzichter bij de 
PTT en M de Snaijer, hoofdcommies bij de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleiding Bedrijven De eremedaille in zilver 
IS uitgereikt aan mejuffrouw C A van der Vlis, boekhoudster 
bij de wijnhandel Gebr Boer De eremedaille in brons is voor 
A Ketting 

Burgemeester Heusdens opent in Muzanda de feestweekshow, 
een door een aantal winkeliers en bedrijven georganiseerde 
tentoonstelling Het bruidspaar Van Buuren-Odijk viert zijn 
bruiloft in een naastgelegen zaal Het echtpaar wordt uitge
nodigd voor een rondleiding en mag een cadeau uitzoeken 

B R van Neerbos is geslaagd voor het examen van werktuig
bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft 

30 Ter gelegenheid van Koninginnedag is er een zangau
bade op de Markt, zijn er concerten, een hardloopwedstrijd 
rond de Oude Haven en een wielerwedstrijd rond het Kolpa-
bad Ter afsluiting is er het Oranjebal 

Mei 

1 In de Grote Kerk worden in een jeugddienst de geval
lenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht 

De seizoenopeningstocht van de watersportvereniging De 
Bommeer is vanwege het slechte weer verplaatst naar 5 mei 

2 Ter gelegenheid van de 1 meiviering is er een herden
king bij het graf van Jan Hoogerwerf Tevens is er een bijeen
komst in de Stadsgehoorzaal 

De heren H en R Eigenraam doen als eerste Vlaardingers 
mee met de Tulpenrally, met een DAF-personenauto 

3 Bestuursleden van de buurtvereniging Beatrix delen 
aan erevoorzitter burgemeester Heusdens en de leden wit
tebrood uit, omdat vijftien jaar geleden aan de bevolking van 
westelijk Nederland Zweeds wittebrood werd verstrekt 

Anna van den Berg en Aukje de Hond winnen de eerste prij
zen in een opstelwedstrijd over Bevrijdingsdag De wedstrijd 
werd uitgeschreven door de jeugdgemeenteraad 

4 Stille Omgang naar het verzetsmonument op het Ver-
ploegh Chasseplein, alwaar de gevallenen in de Tweede We
reldoorlog worden herdacht 

5 Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag zijn er tal van 
activiteiten, waaronder een herdenkingsdienst in de Grote 
Kerk, concerten, sportwedstrijden, volksspelen, bevrijdings-
bals en vuurwerk Burgemeester Heusdens ontsteekt met een 
in Wageningen ontstoken fakkel, die door estafettelopers naar 
Vlaardingen werd gebracht, een bevrijdingsvuur op de Markt 

Harry de Bruyn, leerling van de Lagere Technische School, en 
actief bij de Doe open actie, vertegenwoordigt Vlaardingen in 
de Zuid-Hollandse delegatie tijdens het nationale jeugdappel 
op de Dam in Amsterdam 

7 De leerlingen van de vierde klas MMS van het Groen 
van Prinstererlyceum houden een modeshow ten bate van het 
Comité Vluchtelingenhulp 

7 en 8 De wandelsportvereniging Liberty organiseert marsen 
waaraan ongeveer duizend mensen meedoen De opbrengst 
komt ten bate van de slachtoffers van de Tweede Wereldoor
log ledere deelnemer ontvangt een plastic wandtegel naar 
een speciaal ontwerp van J Kloet 

9 Aan de Van Beethovensingel is de eerste paal geslagen 
voor een bedrijfspand voor Verkade's Vlaggenfabriek 

De arts E Leijnse vestigt zich in de Johan Westerweelstraat 

Op een door pontons gesteund drijvend plankier in het Kolpa-
bad vindt een unieke modeshow plaats van bad- en strandkle
ding door de firma Bracco Gartner 

De gemeenteraad vraagt een krediet van f 40 000 voor het 
aanleggen van een vuilstortterrein in de Broekpolder 

10 De nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het Unilever 
Research Laboratorium aan de Veersingel is in gebruik geno
men. 

Het echtpaar N van 't Oor-Boer is 55 jaar getrouwd 
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Dr Jan Rutgershuis aan de Di Abiaham Kuyperstraat (16 mei) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

11 De start van een reeks zomeravondconcerten die 
wordt gehouden in t Hof. Het eerste concert wordt gegeven 
door het tamboer- en pijperskorps De Pijpers. 

In de Stadsgehoorzaal houden honderd vijftig burgemeesters 
een werkvergadering. Mr. J. Klaasesz, Commissaris der Ko
ningin in Zuid-Holland, leidt de vergadering. 

Aan de Bachstraat is de nieuwe dameskapsalon Ligthart 
Vlaardingen N.V. geopend. 

12 De gemeenteraad besluit tot de bouw van een viaduct 
met landhoofd, uitgaande van de Hoogstraat, voortgaande 
over het Liesveld en het toekomstige centrumplein (Veer-
plein), met hellingbanen voor voetgangers, openbare toilet
ten, dagwinkels en een warenhuiscomplex. De kosten bedra
gen f 7.163.300 

De gemeenteraad besluit het beheer over te nemen van de 
speeltuinen van de Stichting Vlaardingse Speeltuinen. 

De Vereniging tot steun aan T.B.C.-patiënten is wegens ge
brek aan vrijwillige medewerkers opgeheven. De vereniging 
werd in 1928 opgericht. 

14 Onder leiding van de Vlaardingse hopman J. Beerdam 
worden er patrouillewedstrijden gehouden in Maassluis voor 
padvinders uit het district Beneden-Maas. 

16 Zeventig deelnemers aan het te 's-Gravenhage gehou
den internationale congres over geboorteregeling bezoeken 
het Dr. Jan Rutgershuis aan de Dr. Abraham Kuyperstraat. 

19 In een pand aan de Westhavenplaats zijn de openbare 
leeszaal en bibliotheek geopend. De jeugdbibliotheek is ge
vestigd in een perceel aan de Schiedamseweg. 

20 Burgemeester Heusdens slaat aan de Floris de Vijfde
laan de eerste paal voor een complex woningen. 

Bevestiging en intrede van ds. H.J. Heynen als predikant van 
de gereformeerde kerk van Vlaardingen. Hij volgt dr. E.D. 
Kraan op. 

21 Burgemeester Heusdens hijst ter gelegenheid van 
vlaggetjesdag de productschapswimpel op de motorlogger VL 
114 Voorlichter, schipper F. van Schoor, van de N.V. Dogger
maatschappij. 

De collecte ten bate van het hospitaal-kerkschip De Hoop 
brengt f 626,30 op. 

De Hervormde Vrouwenclub in wijk 5 bestaat tien jaar. 

Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van 
de postduivenhouders-vereniging Keer Weer is er een wed-
vlucht uit Quévy. 

22 In de Grote Kerk wordt de Bidstond voor de grote vis
serij gehouden. 

23 Veertien Vlaardingse loggers vertrekken op buisjes-
dag naar de visgronden. 

23 en 24 Honderdvijftig meisjes zijn in de Pnielkerk geïnstal
leerd als Klimrozen van de plaatselijke Gereformeerde Evan-
gelisatieclubs. 

Vastgesteld is dat 30% van de haringexport uit Vlaardingen 
komt. 

24 De bridgeclub Flardinga bestaat tien jaar. 

24-26 Voor de N.C.R.V.-radiokrant schetst Jaap Kolkman een 
stemmingsbeeld over het leven van de haringvisser. Kolkman 
is schrijver van onder andere de roman Brood uit het water. 
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De VL 199 Martha Maria (30 mei) 
(Foto M P Zuydgeest collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Het Mai nixplantboen (8 juni) 
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

25 J. Boekee is veertig jaar in dienst bij de E.N.C.K en is 
onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Ter gelegenheid van openbare schooldag zijn er sportwedstrij
den en tevens cabaretvoorstellingen in de Stadsgehoorzaal. 

26 De voetbalvereniging Zwaluwen organiseert een juni-
orentoernooi waaraan 49 elftallen deelnemen. Een elftal van 
deze vereniging wint in klasse A het kampioenschap. 

De Vlaardingse accordeonvereniging Het Westen wint een 
eerste prijs tijdens een muziekconcours in Zeist. 

In het Oranjepark houdt het Nederlandse Leger des Heils een 
kampdag. 

27 De N.V. Fabriek van pepermunt en pharmaceutische 
artikelen aan de Parallelweg bestaat 25 jaar. 

28 De plaatselijke afdeling van de Vereniging Helpt El
kander begint een actie om een bouwfonds in te stellen ter 
realisering van een internaat voor lichamelijk en geestelijk 
misdeelden. 

29 Onder het motto De jeugd maakt de straat schoon ver
zamelen leden van de plaatselijke padvindersgroepen straat
vuil. In het kader van de viering van hun gouden jubileum 
helpen tweehonderd padvinders bij het plaatsen van papier
bakken, in samenwerking met mensen van de gemeentelijke 
reinigingsdienst. 

30 De eerste 94 kantjes Hollandse nieuwe haring, aange
voerd door de jager VL 199 Martha Maria, schipper L. Kuiper, 
van de N.V. Doggermaatschappij, brengen f 149,- tot f 349,-
per kantje op. 

J. Kijne, de oudste inwoner van Vlaardingen, viert zijn hon
derdste verjaardag. 

Het echtpaar Van der Pijl-Ommering is zestig jaar getrouwd. 
De heer Van der Pijl was werkzaam als kuiper bij de firma van 
der Burg, 

31 K. Wapenaar, voorman-straatmaker bij de dienst van 
Gemeentewerken, neemt afscheid wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en wordt bij die gelegenheid 
onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Aan de Energieweg, hoek Taanderijstraat, is de eerste paal 
geslagen voor een nieuw bedrijfspand voor de N.V. Internatio
nale Rubberproducten. 

31-2 juni Er wordt een volkstelling gehouden met hulp van 
276 tellers en telsters. B. Maat Jr. heeft daarover de leiding. 

Juni 

2 De plaatselijke Huurcommissie is ontbonden en heeft 
haar taak overgedragen aan een regionale huuradviescom-
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4 De leden van het tamboer- en pijperskorps De Pijpers 
maken in hun nieuwe uniformen een mars door de stad. 

6 Binnen van de haringvisserij is de motorlogger VL 14 
Margaretha, schipper C. Verbaan, met 316 kantjes. 

8 In de Westwijk komt ten noorden van de Marnixlaan 
een groots opgezet park om het noordelijk en zuidelijk deel 
van de wijk van elkaar te scheiden. 

De winkels horlogerie Stahlie, Hoogstraat 176/178 en heren
modemagazijn Kornaat, Hoogstraat 192, worden onteigend 
ten behoeve van de doorbraak naar het Liesveld. 

De gemeente koopt de IJsselhoeve, een boerderij aan de Holy-
weg. Dit gebeurt ten behoeve van het uitbreidingsplan Holy. 

De expositieruimte aan de Stationsstraat van de N.V. Indu
strie- en Handelmaatschappij Maasland is uitgebreid met een 
nieuwe verdieping. Maasland is de dochteronderneming van 
Ouwenbroek's Meubelfabrieken N.V., met fabrieken aan de In
dustrieweg en de Stationsstraat. 

9 De gemeenteraad besluit het achttiende-eeuwse 
woonhuis aan de Westhavenkade 45 te kopen en aanvaardt 
de schenking van f 40.000 van de Stichting Nationaal Visse
rijmuseum als bijdrage in de kosten van aankoop, verbouwing 
en inrichting van het gebouw tot Nationaal Visserij Museum. 

10 Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt opent aan de 
Korte Hoogstraat de nieuwe zaak van de brei- en naaimachi-
nehandel, firma Miep van Leeuwen. 

De brigadier van de gemeentepolitie H. Boer wint het kam
pioenschap schieten KSO 1960 van de Nederlandse Politie 
Sportbond. 

11 Wethouder G. Walstra opent in de Eendrachtstraat de 
schoenmakerij van M.K. van Spijk. 

Oubaas J.H. van Driel is benoemd tot districtscommissaris 
van het district Beneden-Maas van de Vereniging De Neder
landse Padvinders. Hij volgt hopman J.W.F. Dorleijn op. 

Onder het motto 1910-Jamboree-1960 houden padvinders 
van de groepen uit het district Beneden-Maas demonstraties 
in het Oranjepark. 

De firma P.A. van der Kooij organiseert een puzzelrit voor 
Opelrijders. R. Keyzer wint. 

Arie de Wit en Joop Trooster hebben hun zelfgebouwde mo
torkruisers, de Ensja en de Elfred, te water gelaten op de werf 
van Oosterlee langs de Vlaardingse vaart. 

Het Nationaal Visserij Museum aan de Westhavenkade (9 juni) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

13 Willem van Roon, bootsman, varend bij Colombo, 
wordt via een telegram van burgemeester Heusdens op de 
hoogte gesteld van het Koninklijk Besluit dat hij is onder
scheiden met de medaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn 
veertigjarige zeemansloopbaan. 

Het echtpaar Van der Linden-Van der Zwart is zestig jaar ge
trouwd. 

14 De Stichting Gereformeerd Jeugdcentrum voor Vlaar
dingen is opgericht. 

De geheel verbouwde juwelierszaak van de firma Van Heyst 
aan de Hoogstraat is heropend. 

De bouw van een gereformeerde kerk in de Westwijk wordt 
gegund aan de bouwondernemer W.G. Gerritsen te Berg-
schenhoek voor een bedrag van f 336.100. De architect is Jac. 
van der Vlis. 

143 



15 CJ van Zeventer, procuratiehouder, IS veertig jaar in 
dienst bij de N V Havenbedrijf Vlaardingen Oost Hij ontvangt 
de gouden medaille uitgereikt door de Maatschappij voor Nij
verheid en Handel 

Mejuffrouw A de Keijzer is veertig jaar in dienst bij de N V 
Electrische banketfabriek Galetta Zij ontvangt de zilveren 
eremedaille met het erediploma van de Nederlandse Maat
schappij voor Handel en Nijverheid 

16 Wethouder Van Minnen reikt een wisselbeker uit aan 
leerlingen van de Don Boscoschool Zij vormen de grootste 
groep deelnemers aan de Avondvierdaagse De tocht wordt 
gelopen door 806 deelnemers 

De eerste paal is geslagen voor de bouw van vier vnje mid
denstandswoningen naast de sportschool Van Gorsel aan de 
Kethelweg 

T van Eek is kampioen klaverjassen van Vlaardingen 

18 Wethouder Van Minnen opent in het park 't Nieuwe-
lant de rimboejacht voor de welpen uit het district Beneden-
Maas van de Vereniging De Nederlandse Padvinders 

19 Een Delftse zweefvheger maakt met zijn vliegtuig een 
noodlanding op een terrein aan de Boerhaavestraat 

20 Wethouder Van Minnen reikt de prijzen uit aan de 
winnaars van een kleurplatenwedstrijd voor scholieren, ge
organiseerd door het plaatselijk Drankweercomite Er waren 
duizend inzendingen 

22 De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-
Holland brengt een bezoek aan de Rijkspolitie te Water van 
het district Vlaardingen 

Verschillende leerlingen van de Jan Ligthartschool winnen 
prijzen tijdens de schoolsportdag, georganiseerd door de 
Vlaardingse bond voor Lichamelijke Oefening 

24 Ir J van der Ster is gepromoveerd tot doctor in de 
technische wetenschappen aan de Technische Hogeschool te 
Delft 

25 Er wordt een bonte avond georganiseerd door de 
jeugdvereniging Start in de Emmauskerk De opbrengst is 
voor de Stichting Gereformeerd Jeugdhuis 

25 en 26 Burgemeester Heusdens en wethouder De Bruin 
brengen een bezoek aan Berlijn om te kijken naar nieuwe vor
men van hoogbouw 

26 F Dumpel wint het kampioenschap herenenkelspel 

van de kring Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond 

27 De in Vlaardingen woonachtige Hongaren krijgen een 
speciale uitnodiging voor het bijwonen van een concert met 
0 a Hongaarse muziek in de Stadsgehoorzaal Het concert 
wordt uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Or
kest 

28 De Vlaardingse Analistenschool aan de Binnensingel 
IS heropend 

29 Locoburgemeester Van Minnen reikt een wisselprijs 
uit aan de toneelvereniging Het Masker van de Rotterdamse 
Ontspannings Vereniging S H E L L 

30 Voor het verkeersexamen slagen 1 322 scholieren 
Greetje Geers is de beste 

Vlaardingen telt 6 werkloze vrouwen en 43 werkloze mannen 

Juh 

1 De leden van het Wageningse gemeentebestuur be
zoeken onze stad 

F de Ligt, kuipersbaas, is veertig jaar in dienst bij de firma 
Drop & Goedknegt en is onderscheiden met de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

2 Ter gelegenheid van de verjaardag van prins Bernhard 
IS er een openluchtbal op het Liesveld Het bal werd eerder 
wegens slecht weer afgelast 

4 De stadswijk Holy zal met inbegrip van alle voorzie
ningen ongeveer vierhonderd hectare groot worden en wordt 
aan de zuidzijde begrensd door rijksweg 20, aan de oostzijde 
door de Zoomseweg en aan de noordzijde door het verlengde 
van de zogenoemde Doenkade en de Vlaardingse Vaart 

Gerard Kop is geslaagd voor het examen van eerste stuurman 
grote handelsvaart 

6 H Pothoven is benoemd tot hoofd van de nieuwe 
openbare school voor gereformeerd lager onderwijs aan de 
Kamerlingh Onnesstraat Mejuffrouw H Kuyt is benoemd tot 
hoofdleidster aan de openbare kleuterschool De Klimop en 
mejuffrouw F C Romeyn tot lerares Engels aan het Gemeen
telyceum 

7 Het levensmiddelenbedrijf van W Wapenaar aan de 
Markt bestaat zestig jaar 

8 De gemeenteraad besluit de Admiraal de Ruijter- en 
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de Karel Doormanschool wegens het teruglopen van het aan
tal leerlingen samen te voegen. De nieuwe school gaat de 
Theo Thijssenschool heten. 

L. Berkhoff neemt afscheid als hoofd van de Meidoornschool 
wegens zijn benoeming tot leraar aan de Lagere Technische 
School. 

9 G.J.W. Mersch, plamuurspuiter, is veertig jaar in 
dienst bij de N.V. Meubelfabriek Leeuwis en is onderschei
den met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

11 W.H. Roodenburg, directeur van Zethameta, viert zijn 
veertigjarig jubileum. Hiervoor is veel internationale belang
stelling. 

12 De 53-jarige rangeerder 
G.J.E. raakt bekneld tussen twee 
treinstellen op het stationsemplace
ment aan de Parallelweg. 

14 Er is een nieuw bedrijfspand 
aan de Koningin Wilhelminahaven 
officieel in gebruik genomen. Het is 
een uitbreiding van de Rotterdamse 
Margarine Industrie (ROMI) J.M. 
Zwerver N.V. 

15 De Gemeentelijke Genees
kundige Dienst is verplaatst van 
het Irenepaviljoen aan de Hofsingel 
naar het pand aan de Kethelweg 17. 

Groentezaak Janson aan de Afrol 6 
is heropend. 

16 Locoburgemeester Van 
Minnen, voorzitter van het comité Jeugdvakantievreugd van 
de Stichting Vlaardingse Gemeenschap, opent op de Markt de 
Jeugdvakantieweken. 

De werkgroep Helinium organiseert een excursie naar de neo-
lithische opgraving in de Zuidbuurt. De Nederlandse Jeugd-
bond ter Bestudering van de Geschiedenis opent een studie-
kamp in verband met de opgravingen aan de Zuidbuurtseweg. 

18 Locoburgemeester Van Minnen opent de schietwed-
strijden voor de jeugd op de baan van schietvereniging Wil-
helmina. 

Dankzij een opnieuw ontdekt boekje van een kleine honderd 
jaar geleden, waarin slager L. van der Plaat bijhield wat zijn 
klanten kochten, is bekend geworden op welke dagen, nota

ris Knottenbelt, reder Den Breems, de predikanten Scheer en 
Rhiem etc. vlees aten. Tevens schreef de slager op hoeveel 
centen de dienstboden van mevrouw Knottenbelt en Den 
Breems meekregen om het vlees te betalen. L. van der Plaat 
was de laatste slager die zijn bedrijf had in de vleeshal. 

18, 25 en 29 Drie dagen lang zijn er activiteiten in de Stads
gehoorzaal waaronder jeugdtoneel, een bonte middag en een 
jeugdparade. 

19 Er wordt een zeepkistenrace gehouden op de afrit 
Maassluissedijk-Curagaolaan. 

20 Magda Los biedt burgemeester Heusdens, die in een 
Utrechts ziekenhuis wordt verpleegd, bloemen aan namens de 
Vlaardingse jeugd. Heusdens werd ziek tijdens een verblijf in 
Berlijn. 

Het Kolpabad (21 juli) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

21 Er zijn kinderspelen in het Oranjepark en op het dak
terras van het Kolpabad wordt een modeshow voor meisjes 
gehouden. 

22 In het Oranjepark wordt een tentenbouwwedstrijd ge
houden en in de muziektent in 't Hof is een amateurparade. 

23 Aan een jeugdhengelconcours nemen 242 jongens en 
meisjes deel. 

24 De Rooms Katholieke Sportvereniging Willen Is Kun
nen viert haar 25-jarig jubileum en neemt de nieuwe tribune 
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DeZeevishal(25juli) 
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

met kleedlokalen en kantine in het sportpark 't Nieuwelant in 
gebruik. 

25 De motortraw/ler VL 16 Voorloper, schipper J. Spaan, 
van de N.V. Doggermaatschappij, komt alhier aan de Zeevishal 
ter markt voor de besomming van f 33.000. Dit is de hoogste 
reisbesomming van dit nieuwe schip en ooit in de Zeevishal 
behaald. 

30 In het kunstzaaltje van Cor van Dorp is een huiscon-
cert. Het zaaltje is gevestigd op de vijfde verdieping van het 
gebouw aan de Westhavenkade 73. 

Een groepje uitgelaten industriëlen luidt 's avonds de klok van 
de Visbank. Zij worden door bromnozems van de Westhaven-
plaats gewaarschuwd voor de politie. 

31 De atlete Bep van Roon eindigt in de Rotterdamse 
kampioenschappen als eerste in hardlopen, hoogspringen en 
verspringen. 

Augustus 

1 A.J. de Jong, fabrieksdirecteur van de Lever's Zeep 
Maatschappij N.V., viert zijn veertigjarig dienstjubileum en 
neemt tegelijkertijd afscheid wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt onderscheiden met de 
Penning der Gemeente Vlaardingen. 

G. Kornaat, technisch hoofdambtenaar bij de Dienst van Ge
meentewerken, is veertig jaar in de gemeentedienst en is on
derscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Rijkswaterstaat maakt bezwaar tegen het plan Holy en 
scherpt de eisen aan voor de afstand van de bebouwing ten 
opzichte van de rijksweg. 

2 Mr. H. van Riel, lid van de Eerste Kamer, bezoekt de 
oudheidkundige opgravingen aan de Zuidbuurtseweg. 

26 Een aantal studenten van de Staatsbauschule te Darm
stadt bezoekt onze stad. Vooral de moderne architectuur van 
verschillende soorten particuliere woningen in de Westwijk 
en de Immanuëlkerk in de Babberspolder trekken de belang
stelling van de studenten. 

3 De jeugdsociëteit Beat, voorheen jeugdsociëteit Bien-
venue, zoekt nieuwe leden. Met medewerking van het ge
meentebestuur hebben de leden onderdak gevonden in een 
pand aan de Hoogstraat 190, waar ook jongerensociëteit 
Ruimte is gevestigd. 

27 De driejarige Jackie Hokke wordt door zijn veertien
jarige broer Leen uit het water van de singel in de Zuidbuurt 
gered. 

28 Een groep leerlingen van de Jan Ligthartschool wint 
de wisselbeker tijdens brandweerwedstrijden voor de jeugd in 
het Oranjepark. 

H.C.G. de Koning, een zeventienjarige werkstudent uit Rot
terdam, komt om het leven na een val door het glazen dak van 
een loods bij de E.N.C.K. 

29 L. Coenradi wint drie eerste prijzen in de klasse ZZG 
bij de jongdierendag van de vereniging Het Noorden in Rot
terdam. 

W.H. de Jonge is benoemd tot hoofd van de Rembrandtschool. 

4 De gemeenteraad stelt het gedetailleerde uitbrei
dingsplan Holy vast en neemt het besluit een aantal woningen 
aan de Broekweg wegens verzakking geleidelijk te ontruimen 
en daarna te slopen 

De motorlogger VL 14 Margaretha, van de N.V. Zeevisserij-
Maatschappij en Haringhandel voorheen A. Verboon, is opge
legd wegens gebrek aan scheepsvolk. 

5 De gemoderniseerde winkel van slagerij Van Heijst 
aan de Waalstraat 29 is heropend. In de winkel staat een elek
trisch gekoelde toonbank en tevens is er een spiegelvitrine 
voor fijne vleeswaren. 
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Wasserij De Hoop (8 augustus) 
(Foto P vd. Berg: collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

6 en 7 In het sportpark De Vijfsluizen worden atletiekwed-
strijden gehouden om de nationale tienkamptitel. 

8 Een brand in wasserij De Hoop aan de Landstraat 
wordt door de eigenaar en zijn huisgenoten geblust. Er is aan
zienlijke schade aan het wasgoed. 

De op een terrein aan de Schiedamsedijk kamperende leden 
van een Zwitserse jeugdvereniging bezichtigen het stadhuis. 

9 De aanbesteding van de bouw van een raadzaal met 
een daaronder gelegen burgerzaal aan de Markt is gegund aan 
de laagste inschrijfster, de firma Wolterbeek & Van Dorp te 
Rotterdam voor f 279.000. 

De vrijwillige brandweer blust een brand in kleuterschool De 
Klaproos aan het Westnieuwland. Het gebouw loopt aanzien
lijke schade op. 

10 Ten westen van de Vlaardingse Vaart is begonnen met 
de werkzaamheden voor het doortrekken van de rijksweg 20 
naar Rotterdam. 

11 K. Smit is gekozen als erevoorzitter van de voetbalver
eniging Zwaluwen. 

147 

14 Een ploeg van de Vlaardingse Zwem Club (VZC) wint 
in Leiden de Nationale Vijfkamp. 

15 De gemeentebegroting is verschenen. In 1961 wordt 
ruim f 16.000.000 uitgegeven. 

16 I.S. Korpershoek, tuinman, is veertig jaar in gemeen
tedienst en is onderscheiden met de eremedaille in brons, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De Coöperatieve Vereniging van Vlaardingse Melkslijters is 
opgericht, met onder meer het doel melkautomaten voor con
sumenten te exploiteren. 

17 De gereformeerde gemeente Vlaardingen neemt een 
grammofoonplaat op met zang in de Emmaüskerk en verkoopt 
deze ten behoeve van de Stichting Steun Kerkbouw. 

18 Leo Don wint in het zwembad van het sportpark De 
Vijfsluizen de vijftienhonderd meter vrije slag voor heren. Hij 
ontvangt de wisselbeker die beschikbaar is gesteld door de 
directie van de scheepswerf I.S. Figee N.V. 

19 Aan de Industrieweg is de eerste paal geslagen voor 
een montagehal met kantoor. De hal wordt gebouwd in op
dracht van de directie van de N.V. Machinefabriek A. Fontijne. 

23 Locoburgemeester Van Minnen overhandigt aan bur
gemeester Heusdens de sleutel van diens nieuwe woning aan 
de Maasboulevard. 

Burgemeester Heusdens ontvangt sleutel nieuwe ambtswoning 
(23 augustus) 
(Foto W vd Berg- collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



mÊmn, 

Dhr L Noordijk, directeur van de Olie- en Rubberkledingfa-
briek Nowa, opent de nieuwe bedrijfskantine 

24 Een groot aantal leden van de Chr Jeugdvereniging 
Liefde en Vrede trekt door de stad met spandoeken en onthult 
aan de Fransenstraat een bord met de woorden Hier komt het 
jeugdgebouw van de C J V Liefde en Vrede 

Het CHU-raadslid mevr J Koster-van Roon is plotseling over
leden M Mooy volgt haar op 

24-3 sept Youth for Christ organiseert samenkomsten in het 
Oranjepark en de Pnielkerk 

26 Mevrouw Heusdens-Mansholt opent in de Visbank een 
tentoonstelling van tuingewassen, georganiseerd door de Ver
eniging van Volkstuinders Vlaardingen 

J Hoogerwerff en Zn gaat veertien eengezinswoningen bou
wen op een perceel ten zuiden van de Roemer Visscherstraat 

27 Een collecte ten bate van een nieuw gebouw voor de 
Chr Jeugdvereniging Liefde en Vrede brengt f 2 400 op 

28 Vanwege de viering van het veertigjarig bestaan van 
Hollandla's voetbalvereniging De HoUandiaan wordt er een 
hengelconcours gehouden W Ligthart wint de eerste pnjs 

Een herenzevental van de R K Sportvereniging W I K wint 
de eerst prijs in een te 's-Gravenhage gehouden waterpolo-
toernooi 

Rudi Liebrechts wint de Rhenenrit en daarmee de Vijfwinkel-
wisselbeker De rit werd georganiseerd door de Wielrenners 
Vereniging de Rotterdamse Leeuw 

L Maat en Zn bouwt zestien eengezinswoningen ten zuiden 
van de Roemer Visscherstraat 

NV B Sprij's Hout- en Meubelindustrie laat honderd voor de 
verhuur bestemde woningen bouwen aan de Melis Stokelaan 
en de Van Maerlantlaan 

Een voor buitenlandse rekening gebouwd boorschip en de 
grootste Nederlandse duwboot, de Vulcaan I, gebouwd in op
dracht van de N V Handels- en Transport-Mij Vulcaan, zijn te 
water gelaten bij N V Havenbedrijf Vlaardingen Oost 

30 JA Herlaar, metselaar, is veertig jaar in dienst bij 
bouwondernemer A Booij jr en is onderscheiden met de ere
medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

31 An van der Windt, hoofd van de Nutskleuterschool aan 
de Binnensingel, neemt wegens het bereiken van de pensi

oengerechtigde leeftijd afscheid na een dienstverband van 47 
jaren Zij wordt onderscheiden met de eremedaille in goud, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

Onder auspiciën van het gemeentebestuur van Vlaardingen, 
het Koninklijk Meteorologisch Instituut in De Bilt en de Vrije 
Universiteit te Amsterdam hebben in juli en augustus de ge
meentelijke gasverkenner en een viertal studenten een on
derzoek ingesteld naar de bijzondere meteorologische gesteld
heid in het gebied rond het Shellterrein in Rotterdam-Pernis 

September 

1 De gemeenteraad besluit tot de stichting van een 
nieuw Gemeentelyceum, dat gebouwd wordt aan de Claudius 
Civilislaan naar een ontwerp van de architect H A Maaskant 
Tevens neemt de raad het besluit tot de bouw van 780 wo
ningen naar het systeem Larsen en Nielsen en 24 winkels op 
terreinen in de Westwijk 

C de Ligt, bootsman, is veertig jaar in dienst bij de N V Ha
venbedrijf Vlaardingen Oost en is onderscheiden met de ere
medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

2 Er wordt een verkeerslicht met draadloze afstands
bediening gedemonstreerd op het kruispunt Schiedamsedijk-
Kortedijk-Emaus 

V F C , de grootste amateurvoetbalvereniging, gaat met 1 100 
leden het nieuwe seizoen in De vereniging bestaat 47 jaar 
Gemiddeld bezoeken 1 500 belangstellenden de wedstrijden 
van het eerste elftal aan de Sportlaan 

Ds J Lever slaat aan de Professor Mekelstraat de eerste paal 
voor de gereformeerde Maranathakerk 

3 J Smit, ambtenaar ter secretarie, is benoemd tot ad
ministrateur van het Algemeen Ziekenhuis 

Het tamboer- en pijperskorps De Pijpers wint op het in Delft 
gehouden Nationale Taptoe-concours de eerste prijs in de eer
ste afdeling 

3 Christelijke Harmonie Vereniging Sursum Corda 
treedt op voor het BIO Herstellingsoord en de Johannastich-
ting in Arnhem 

4 Het personeel van Zethameta maakt een autobustocht 
op uitnodiging van de directie 

5 De voetbalvereniging Zwaluwen bestaat 25 jaar Ex-
voorzitter K Smit baart opzien door tijdens de receptie uit te 
roepen 'Vlaardingen koerst op eergisteren' 
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6 Drie werknemers zijn veer
tig jaar in dienst bij de Albatros 
Superfosfaatfabrieken N.V. Het 
betreft J. Molenaar, T. Visser en 
S. v.d. Berg. De eerstgenoemde 
ontvangt de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de orde van Oranje-
Nassau. De andere twee jubilaris
sen ontvangen de eremedaille in 
brons verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

7 Het clubhuis van de plaat
selijke afdeling van de Christelijke 
Onthouders Jeugd Organisatie aan 
het Westnieuwland is officieel ge
opend. 

8 Het nieuwe clubhuis van de 
plaatselijke afdeling Protestantse 
Jongeren Groep in de Havenstraat 
is geopend. 

9 Het tweede bijgebouw van het Gemeentelyceum is in 
gebruik genomen. 

Eerste paal voor een nieuw stadhuis (17 september) 
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Het nieuwe bedrijfspand van het aannemersbedrijf Th. Wer
ner & Zonen aan de 4° Industriestraat is officieel geopend. 

14 In de Harmonie is een modeshow van modehuis Schef-
fer met hoeden van Maison Tiny. 

Een Jeugdkoor is opgericht en staat onder leiding van dirigent 
Ton Stolk. 

10 Zeshonderd mensen nemen deel aan de nationale 
brandweerwedstrijden. Deze zijn georganiseerd door de 
Vlaardingse Vrijwillige Brandweer ter ere van het dertigja
rig bestaan van Brandweerlieden Vereniging Door Oefening 
Vaardig 

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Hollandia's 
voetbalvereniging De Hollandiaan is er een receptie en feest
avond. 

12 Mevrouw M C. Vreeken-Bouwman wint te Venray het 
Nederlands kampioenschap schaken voor dames. 

De 22-jarige mevrouw 't Veld-van de Brugge gaat geheel ge
kleed de Vaart in om de vierjarige Willem Kreukniet te red
den. 

12-19 Het Gereformeerd Jeugdverband organiseert een jeugd-
week. 

Firma Reijm en Zoon te Waddinxveen bouwt negentig wonin
gen in zes etages en acht garages ten oosten van de Roemer 
Visscherstraat. 

16 P. Bakker neemt de exploitatie over van Muzanda en 
De Serre. 

16 en 17 De Vrijwillige Brandweer blust branden in twee be
drijfspanden aan de Oosthavenkade. De schade is gering. 

17 J.C. van der Knaap, het oudste lid van de gemeente
raad, slaat de eerste paal voor de nieuwe raadzaal en burger
zaal. 

J.P. van Pul, hoofdambtenaar van het plaatselijk P.T.T.-kan-
toor, viert zijn veertigjarig dienstjubileum. Hij ontvangt de 
Gouden speld. De ambtenaar schrijft onder het pseudoniem 
Jan van Woensdrecht korte verhalen, die gepubliceerd wor
den in de Nieuwe Vlaardingsche Courant. Tevens staat een 
Prisma-uitgave met de titel De Zingende Postbode op zijn 
naam Dit boek verscheen in een oplage van veertigduizend 
exemplaren, 

12-23 De E.N.C.K. organiseert een driekamp met Shell en 
Sunlight. Er zijn 500 deelnemers. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van R.K. WI K. is 
er een feestavond. 
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Zeilen op het Bommeer (18 beptember) 
{Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

18 De stoomloggers VL 53 Jo van Toor, van de voorma
lige rederij C van Toor Hz , de VL 203 Dina, de VL 206 Ju
piter, de VL 207 Uranus, en de VL 208 Frida, van de Visserij 
Maatschappij Vlaardingen N V, zijn voor de sloop verkocht 

Op het Bommeer en de Boonervliet zijn zeilwedstrijden ge
houden, georganiseerd door o a de watersportvereniging De 
Bommeer L Hahn wint de Mr J Heusdenswisselpnjs 

19 De Stichting Culturele Kring en het Vlaardings Kunst 
Centrum besluiten tot samenwerking 

Het werkstuk van G Speelpenning trekt veel aandacht tijdens 
een tentoonstelling in het Rotterdams Maritiem Museum 
Prins Hendrik 

20 Jan Kijne, de oudste inwoner van Vlaardingen, over
lijdt op honderdjarige leeftijd 

21 De Filmknng Vlaardingen gaat samen verder met het 
Vlaardings Kunst Centrum 

23 De kerkvoogdij der Hervormde Gemeente van Vlaar
dingen opent een gironummer voor giften ten bate van de 
restauratieplannen van de Grote Kerk 

25 Het clubgebouw voor de gidsen en welpen van de St 
Joannes de Dooper-parochie aan de Maassluissedijk is in ge
bruik genomen 

26 Er IS een bazaar gehouden ten bate van het zendings
werk van het Nederlandse Leger des Heils 

Het Wit-Gele Kruis ontvangt een bijdrage uit het fonds van de 
kinderpostzegels 

27 AA Smits, ambtenaar op het belastingkantoor, is 
vijftig jaar in rijksdienst en onderscheiden met de eremedaille 
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

28 G C Buijs is, in de plaats van de onlangs overleden 
mevrouw J Koster-van Roon, gekozen tot voorzitter van de 
plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Veilig Verkeer 

29 In het stadhuis wordt de jaarvergadering gehouden 
van de Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Ge
neeskundige en Gezondheidsdiensten in Nederland Wethou
der M H L Westrate spreekt de deelnemers toe 

Aan de Taanderijstraat is de eerste paal geslagen voor een 
broodfabriek van de N V Den Boer & Van der Houwen 

De Hervormde Gemeente organiseert een koopvaardijdag 
voor de echtgenoten van zeelieden uit Rotterdam, Vlaardin
gen en Scheveningen 

30 W Korpershoek prolongeert het bezit van de Vlaar-
dingse schaaktitel 

Met ingang van 1 januari gaat HVO op de afdelingen machi
nefabriek, constructiewerkplaats en scheepsreparatie een ge
heel vrije zaterdag invoeren en verkort daarmee de wekelijkse 
werktijd naar 45 uur 

Leen Kalkman verlaat Vlaardingen Hij begon een ijszaak in 
een voormalige garage aan de l'Van Leyden Gaelstraat en had 
vijftien Ijswagens De afgelopen vier jaar exploiteerde hij het 
horecabedrijf in het Reedershuys 

Oktober 

1 De aquarium- en terrariumvereniging Ons Natuurge
not bestaat 25 jaar 

24 Henk van Oosten prolongeert de Vlaardingse judotitel 

L 't Hart neemt op zeventigjarige leeftijd afscheid van de 
Wijn-Import Mij A Hoogendijk N V In 1905 begon hij zijn 
loopbaan by A Hoogendijk Jz 

De organisten Gijs de Graaf en Jacques Polak geven een con
cert op het orgel van de Grote Kerk 

2 De nieuwe kleedkamers van de voetbalvereniging 
Fortuna, gebouwd door een aantal leden van deze vereniging, 
zijn officieel geopend 

150 



3 Locoburgemeester Van Minnen reikt brandweeronder
scheidingen uit aan onder anderen H. Groeneveld, comman
dant van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweer, wegens zijn 
30-jarige diensttijd, en aan H. van Toor, brandmeester eerste 
klasse, en D. Sas, hoofdbrandwacht, wegens hun 25-jarige 
diensttijd. 

Het Hospitaal-Kerkschip De Hoop meert aan in de Koningin 
Wilhelminahaven. 

Veertien Vlaardingers, werkzaam bij automobielbedrijf P.A 
Hoogenboom, bezoeken met hun chef, J.D. Diehle, de Volks
wagenfabrieken in Hannover. Dit gebeurt ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van het bedrijf. 

Op het stadhuis vergaderen de directeuren van de G.G.D. in 
Nederland Ter sprake komen het klimatologisch onderzoek 
dat momenteel in Vlaardingen plaatsvindt en het vraagstuk 
van de door bepaalde soorten margarine veroorzaakte huid
aandoeningen. 

4 De Protestantse Stichting ter Bevordering van Verant
woorde Gezinsvorming, afdeling Vlaardingen is opgericht. 

5 De nieuwe vleugel van de machinefabriek Cincinnati 
Nederland N.V. is officieel geopend. 

Er is overeenstemming bereikt tussen het gemeentebestuur 
en de besturen van de Aalkeetbinnen- en de Aalkeetbuiten-
polder omtrent de ontpoldering van die gedeelten van de pol
ders die binnen het grondgebied van Vlaardingen liggen. 

6 De gemeenteraad besluit onder meer tot de aankoop 
van het bedrijfspand van de Benzo-rijwielfabriek aan de 
Hoogstraat 169, in verband met de sanering van de binnen
stad. De fabriek moet ten offer vallen aan de doorbraak van de 
Westhavenplaats naar het Liesveld. 

W. Meijer is benoemd tot hoofd van de Juliana van Stolberg-
school en B. Sieswerda tot hoofd van de Meidoornschool. 

De gemeenteraad voteert f 70.000 voor het aanbrengen van 
beeldhouwwerken in de Westwijk. 

9 Ds. J.G.J. van Iterson spreekt in de remonstrantse 
kerk ter gelegenheid van de Arminiusherdenking. 

Ds. H.J. Kouwenhoven, gereformeerd predikant in Rotter
dam, neemt het op hem uitgebrachte beroep aan. 

De biljartvereniging 't Oosten bestaat dertig jaar. 

10 Locoburgemeester Van Minnen opent aan de Kamer-
lingh Onnesstraat een nieuwe openbare lagere school, de Ka-
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merlingh Onnesschool. De school is voorzien van een kleurige 
decoratie van beeldend kunstenaar Leen Droppert. 

De Nederlandse Vereniging De Verzamelaar en het jeugdcen
trum Ruimte organiseren voortaan samen de ruilbeurzen in 
het gebouw van Ruimte aan de Hoogstraat 190. 

11 In Muzanda houdt de Stichting Federatie voor Vrijwil
lige Vrouwelijke Hulpverlening een provinciale dag. De deel
neemsters maken een rit door de stad en bezichtigen het Flat
gebouw voor Bejaarden en het Kolpabad. 

Wethouder G. Walstra opent in de Harmonie de najaarsbeurs 
met artikelen die zijn vervaardigd door mensen van de Her
man Frantsenstichting en de Gemeentelijke Sociale Werk-
voorzienings Werkplaatsen in Maassluis en Vlaardingen. 

12 Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de 
Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en 
bouwnijverheid is er een feestavond in de Stadsgehoorzaal. 

13 De nieuwe Commissie voor beeldende kunsten is geïn
stalleerd door locoburgemeester Van Minnen. Voorzitter is ir. 
A.L. Backer. 

A.J.M, van Tienen promoveert aan de Ned. Economische Ho
geschool te Rotterdam tot doctor in de economische weten
schappen op het proefschrift De Anders-maatschappelijken. 

NV Havenbedrijf Vlaardingen Oost (15 oktober) 
(Foto Skanfilm collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



H. Arends, hoofd van de Dr. H. Bavinckschool, neemt afscheid 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. B. 
Stam, afkomstig uit Kampen, volgt hem op. 

L. van Zanten, oud-voorzitter van de Christelijke Harmonie
vereniging Sursum Corda, krijgt het erelidmaatschap aange
boden. 

14 Het eerste automatische verkeerslicht op het kruis
punt Cronjestraat-Gedempte Biersloot-Korte Hoogstraat is in 
gebruik genomen. 

15 A. van der Meer, hoofdbaas, is veertig jaar in dienst 
bij de N.V. Havenbedrijf Vlaardingen Oost en is onderschei
den met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

De postduivenhoudersvereniqing Keer Weer bestaat 25 jaar. 

Postduivenhoudersvereniging bestaat 25 jaar (15 oktober) 
(Foto Foto Muns: collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Voetballer Abe Lenstra komt met Enschedese Boys naar 
Vlaardingen om te spelen tegen Fortuna. De clubs spelen in 
de eerste divisie A. van de K.N.V.B. 

grafen Vereniging Vlaardingen, is onderscheiden met de titel 
Artiste Federation Internationale de l'Art Photographique. 

18 Bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst is een 
derde ambulanceauto in gebruik genomen. 

Tijdens de jaarlijkse feestavond in de Stadsgehoorzaal van 
buurtvereniging Beatrix is een cabaret opgevoerd onder lei
ding van Willy Vervoert. De vereniging heeft meer dan vijf
honderd leden. 

19 De Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfa-
briek bestaat veertig jaar. De firma schenkt ter gelegenheid 
van dit jubileum aan de gemeente Vlaardingen een tentoon
stellingspaviljoen gelegen aan de Westlandseweg. Het pavil
joen is ontworpen door de Utrechtse architect G. Rietveld. Ir. 
W.A. Backer, directeur van het bedrijf, is benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

Tentoonstelling van Citroen automobielen in een boot aan de 
Oosthavenkade. 

20 Mr. V.G.M. Marijnen, minister van landbouw, visse
rij en voedselvoorziening opent Deltachemie, een fabriek van 
chemische producten voor de landbouw. 

In de Harmonie is ter gelegenheid van het veertigjarig be
staan een uitvoering gegeven door het kinderkoor Jong Le
ven. Het koor staat onder leiding van de dirigente en opricht
ster mevrouw Kath. Verhoeff-Torn. 

Een 25-jarige verpleegster overlijdt na een aanrijding met een 
RET-bus. 

22 De Vlaardingse auteur Arie van de Lugt spreekt over 
zijn werken voor de leden van de plaatselijke afdeling van de 
Katholieke Arbeiders Beweging. 

Aad Steijlen wint in Leiden de Nationale Singelloop. 

24 Het consultatiebureau van het Wit-Gele Kruis aan de 
Kethelweg is aanzienlijk uitgebreid met een wachtkamer en 
een weeghoek. 

25 De Canadese filmoperateur lan Mac Neill bezoekt onze 
stad. 

Klaus Borowski, lichtmatroos op het Duitse marineschip Lea-
da valt in het ruim en overlijdt. 

16 De bekende musicus en organist van de remonstrantse 
kerk, J. van der Heul, is op 74-jarige leeftijd overleden. 

17 J.RB. Verheij Pols, voorzitter van de Amateur Foto-

27 en 28 De leden van de A(amateur) F(fotografen) 
V(vereniging) (V)Vlaardingen tonen hun werk in de Visbank. 

28 In Muzanda treedt het koor Vurige Tongen op, samen 
met de balletgroep onder leiding van mevrouw Sweep. Het 
koor werd opgericht door kapelaan R.M. Kuypers. 
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28 en 29 De Vrouwenbond N.V.V. afdeling Vlaardingen houdt 
een bazaar in de muziekzaal van het Volksgebouw. De op
brengst is f 1.682,70. 

29 J.A. van Driel is geïnstalleerd als districtscommissaris 
van het district Beneden-Maas door de hoofdcommissaris van 
de Nederlandse Padvinders, de heer Volmaars. 

30 De kerkhervorming is herdacht in de Grote Kerk. 

November 

1 De directie van de N.V. Leeuwis Meubelfabriek be
sluit, wegens gebrek aan personeel, haar bedrijf aan de Ko
ningin Wilhelminahaven te verplaatsen naar Coevorden. 

2 Een pakhuis aan de Oosthavenkade, waarin gevestigd 
de lederwarenfabriek van de Gebr. Bergsma, de haring- en 
vishandel van de firma Jan Don & Co. en de firma P. Neele-
maat, nettenhandel, is uitgebrand. De schade bedraagt onge
veer f 500.000. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door 
oververhitting van een schoorsteen bij het verbranden van 
oude netten. Duizenden Vlaardingers vergaapten zich aan een 
van de grootste branden sinds jaren. 

Coöperatie De Voorloper besluit tot de invoering van de vrije 
zaterdag. 

2 en 3 Er woedt een zware zuidwesterstorm. 

4 Ouwenbroek's Meubelfabriek koopt van de gemeente 
het bedrijfspand aan de Industrieweg 23 en de daarbij beho
rende woningen. 

Op de Markt worden gaslantaarns geplaatst, omdat ze meer 
sfeer geven dan moderne verlichting. 

5 De motorlogger VL 199 Martha Maria, schipper L. 
Kuijper, van de N.V. Doggermaatschappij, heeft in één trek 
zeshonderd kantjes haring gevangen. Men wist deze vangst 
zonder hulp van andere schepen binnen te halen. 

H. van de Stel is hengelkampioen geworden bij de Hopende 
Visser. 

6 Bevestiging en intrede van de gereformeerde predi
kant ds. W.H. de Boer. 

6 en 13 Er worden oogstdiensten gehouden in de Bethelkerk, 
de Grote Kerk en de Nieuwe Kerk. 

7 tot 13 In het Rooms Katholieke Verenigingsgebouw aan de 
Markgraaflaan zijn bijeenkomsten van het R.K. Jongeren
contact. De slotbijeenkomst is in de sporthal van het B.P.M.-

sportpark aan de Vijfsluizen. 

9 Mevrouw M.J.C. Giphart-Speet, de oudste inwoonster, 
viert haar honderdste verjaardag. 

In de Grote Kerk wordt een herdenkingsdienst gehouden ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de hervormde zon
dagsschool Laat de kinderkens tot mij komen. Kinderen kre
gen vroeger met kerstmis een boekje, een kersttimp of een 
eierkoek. Bij het verlaten van de zondagsschool kregen ze een 
bijbel. Menige jongen nam deze bijbel mee naar zee in het 
"stoppenkissie', een kistje met persoonlijke spullen. 

Het Bouwblad Bouwrevue is geheel gewijd aan Vlaardingen. 

Uitgebrand pakhuis aan de Oosthavenkade (2 november) 
(FotoJ Penning collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

10 De gemeenteraad besluit in verband met sanering van 
de binnenstad tot aankoop van het Weeshuis aan het Wees
huisplein, de oude werf van I.S. Figee N.V. aan de Havenstraat 
en het clubhuis De Haven, voorheen Zeemanshuis, aan de 
Westhavenplaats. 
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12 Kees Visser wint in Schiedam het judokampioenschap 
van Zuid-Holland, oranje band. 

De Rooms Katholieke Gemeentelijke Toneelvereniging Vondel 
opent ter gelegenheid van haar 66"' jaarfeest, de toneelcom
petitie met de vertoning in de Stadsgehoorzaal van Pas op 
voor paddestoelen. 

Cor Vink wordt kampioen vissen bij de Vriendschap. 

13 G. Wijnhorst wordt kampioen vissen bij De Zwervende 
Visser. 

14 De gemeente Vlaardingen 
schenkt een metaalplastiek ter gelegen
heid van de opening van het Unilever 
Research Laboratorium aan de Veersin-
gel. Het kunstwerk is in het plantsoen 
aldaar geplaatst en werd vervaardigd 
door de kunstsmid J.K.P. Poulisse, naar 
een ontwerp van de architect K.C. van 
Waalwijk. 

16 Het echtpaar Borsboom-Span-
jersberg is vijftig jaar getrouwd. 

17 Met vuur spelende jongens ver
oorzaken een brand in de hooiberg van 
J. de Wilt aan de Trekkade. 

18 Burgemeester Heusdens hervat 
gedeeltelijk zijn ambtsbezigheden. 

Het fabriekskantoor, gevestigd in een 
verbouwd woonhuis en gelegen naast 
het hoofdkantoor van de Koninklijke 
Hollandia N.V. aan de Oosthavenkade, 
is in gebruik genomen. 

Buurtvereniging de Baauwstraters viert het vijftienjarig be
staan. 

Mevrouw W. Boog-Ekelenburg wint f 1.000 bij een door de 
Koninklijke Hollandia N.V. uitgeschreven prijsvraag. 

19 H.K. van Minnen is vijfentwintig jaar raadslid, van 1 
september 1931 tot 28 augustus 1941 en daarna weer vanaf 
16 november 1945. Hij was en is voorzitter van vele vereni
gingen en commissies. Daarnaast is hij directeur van banket-
fabriek Galetta. 

22 Het echtpaar F. van Aggelen-Dashorst is zestig jaar 
getrouwd. 

De Van Kampenschool is verplaatst van de Hofjesstraat naar 
het voormalige Weeshuis aan het Weeshuisplein. 

23 De intocht van Sint Nicolaas vindt plaats. 

De Zusterkring van de Nederlands Hervormde Gemeente is 
ontbonden. Aan de dames J. Figee en M. de Zeeuw, de laatste 
leden, wordt een zilveren legpenning uitgereikt. De Zuster
kring werd in 1907 opgericht met als doel charitatief werk te 
verrichten. 

De Baauwstrddt (18 november) 

(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

In de Stadsgehoorzaal wordt een feestavond gehouden ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de plaatselijke 
vereniging De Macht van het Kleine, een vereniging tot hulp 
aan de lijders aan vallende ziekte, voorheen Halve Stuivers 
Vereniging. 

24 Er is een begin gemaakt met de inzamelingsactie voor 
de restauratie van het interieur van de Grote Kerk. De kos
ten, inclusief de restauratie van het orgel, worden geraamd op 
f 200.000 

21 De bestuursleden van de Volksbond tegen drankmis
bruik bieden bejaarde stadgenoten een feestavond aan in Ex
celsior. 

Onder de naam Stormvloed 1960 hebben leden van de Be
scherming Bevolking een oefening gehouden met onder an
dere 'dijkdoorbraken' in de Aalkeetpolders. 
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De Van der Schaarschool heeft succes met een speelgoedinza
meling voor het Leger des Heils 

24-26 De Stichting Gereformeerd Jeugdcentrum organiseert, 
ten bate van de bouw van een eigen jeugdhuis, een bazaar in 
de Pnielkerk 

25 De eerste automatiekhal van de gebroeders Leen en 
Jan van Hees aan de Hoogstraat is geopend Zij kochten voor 
dat doel het kantoor, de tekenkamer en de fietsenstalling van 
de werf I S Figee 

Wethouder Van Minnen reikt in de raadzaal de prijzen uit ter 
gelegenheid van de Kinderboekenweek Er waren zestienhon
derd inzendingen De winnaars van de eerste vijf prijzen zijn 
Kees Borsboom, Manan van der Linden, Beppie Bell, Johan
nes Stans en Martine Verkuil 

25 en 26 Mevrouw Heusdens-Mansholt opent in Excelsior een 
fancy fair ten bate van de Chr Harmonievereniging Sursum 
Corda De opbrengst is f 1 200 

26 Ten bate van het clubhuis De Haven, onderdeel van de 
Stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap, wordt een collecte 
gehouden De opbrengst is f 952,96,- Er moet een jaarlijks 
tekort van f 9 000 weggewerkt worden 

Ter gelegenheid van het derde lustrum van de plaatselijke af
deling van de Algemene Ned Invalidenbond is er een feest
avond in Muzanda 

Een bewoner in de 1" Maasbosstraat betrapt twee jongelui bij 
het stelen van konijnen De politie rekent het tweetal in 

26-27 De deur van het filiaal van Van der Meer en Schoep 
wordt geforceerd, twee rijwielen van politieagenten worden 
vernield, de zeventienjarige G F uit Rotterdam wordt gemo
lesteerd, voor de zoveelste keer wordt de automatiek van C 
Jamin in de Brede Havenstraat vermeld en op de Hoogstraat 
wordt de negentienjarige J de B door een achttal jongens 
aangevallen en mishandeld Een groepje jongelui wordt aan
gehouden 

26 en 28 De revue Verkenner 51 wordt in de Stadsgehoorzaal 
opgevoerd door padvinders uit het district Beneden-Maas ter 
gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van de 
Vereniging De Nederlandse Padvinders 

28 Fico, de filmcommissie van Liefde en Vrede, schrijft 
haar duizendste lid in, de veertienjarige Nel Hordijk 

29 Aan het Westnieuwland is de eerste paal geslagen 
voor de nieuwe Van Kampenschool 

Het Vlaardingsche Jeugd-Kamerorkest o 1 v Ton Stolk geeft 
met medewerking van het jeugdkoor The Dutch Voices een 
concert in het E N C K - recreatiegebouw 

30 Het PTT-agentschap in de Schimmelpennmckstraat 
IS verplaatst naar de Magnoliastraat 

De studie Een epidemie van kinkhoest m een redelijk gevacci
neerde huisartsenpraktijk, van Dr G J Bos is door het Neder
lands Huisartsen Genootschap bekroond als beste publicatie 
in de afgelopen jaargang van Huisarts en wetenschap 

December 

1 Oud-schipper P Keus is veertig jaar in dienst bij de 
NV Zeevisserij-Maatschappij Holland en is onderscheiden 
met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oran-
je-Nassau 

In de Harmonie is een sportforum gehouden, georganiseerd 
door de Vlaardingse Scheidsrechtersvereniging 

Jozias Lucier is begraven op de Algemene Begraafplaats Hij 
was, totdat hij op 1 januari van dit jaar met pensioen ging, 
hoofd van de Admiraal de Ruijterschool en was meer dan 32 
jaar werkzaam in het onderwijs 

S A van de Burg krijgt het gouden bondsinsigne voor zijn 
veertigjarig lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Ar
beidersbeweging 

2 Met een 'bomaanval' op de 2'^" Bierslootsteeg is in de 
binnenstad een oefening gehouden door de Bescherming Be
volking 

In de Westwijk is de eerste paal geslagen voor een apotheek 
Deze wordt gebouwd in opdracht van mejuffrouw J H Bok 

De Hofsingel krijgt nieuwe riolering en wordt verbreed 

Een gedeelte van de Mesdagstraat wordt gesloopt, inclusief de 
melkhandel van W van Dorp 

Banketbakkersbednjf van H C Ouwejan aan de Gedempte 
Biersloot zal worden verplaatst naar het voormalige Kaashuis 
van de firma Versendaal aan de Kuiperstraat 

3 M Drop IS 25 jaar dirigent van het remonstrantse 
kerkkoor 

Familie Dupon, winnaar van de Kruis en Munt Krantactie, 
krijgt bezoek van TV-omroepster Karin Kraaykamp en ont
vangt diverse prijzen 

155 



4 Er woedt een zware zuidwesterstorm met hevige re
gen. Er is wateroverlast in woningen in de Westwijk en er 
worden dakbedekkingen losgerukt en ruiten vernield. 

5 S. van Duffelen, kuipersbaas, is vijftig jaar in dienst 
bij de firma G. Hoogerwerf en is onderscheiden met de ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

F. Stolk is de winnaar van de N.V.C, herfstactie en krijgt een 
T.V.-toestel. 

6 De vierendertigjarige B. de Vletter wordt op de fiets 
aangereden op de Van Hogendorplaan en overlijdt. 

7 Aan het Emaus is de eerste paal geslagen voor een 
kantoorgebouw van het gemeentelijk woningbedrijf. 

11 In de Pniëlkerk is een adventssamenkomst uitgaande 
van de plaatselijke evangelisatiescommissies van de gerefor
meerde kerk, de Nederlands hervormde gemeente en het Le
ger des Heils. 

12 De 67-jarige opperman Reinier Simons is om het leven 
gekomen bij heiwerkzaamheden voor het nieuwe dienstge
bouw van het gemeentelijk woningbedrijf aan het Emaus. 

13 De op 9 juli 1920 opgerichte Vereniging de Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek is in een bijzondere ledenvergadering 
ontbonden. De gemeente neemt de taken over. 

De personeelsvereniging van B. Sprij's Meubelfabrieken en 
Houthandel viert in Muzanda het vierde lustrum met een op
treden van een select gezelschap T.V.- artiesten. 

Kantoorgebouw van het gemeentelijk woningbedrijf (7 december) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsaichief Vlaardingen) 

8 A. Quist is geïnstalleerd als raadslid. 

Bloemsierkunst L. Borsboom is heropend aan de Nieuwelaan. 

9 In de Zuidbuurt is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van 96 woningen, gebouwd in opdracht van het bestuur 
van de woningbouwvereniging Samenwerking. 

G.H. Guldemond, eerste toneelmeester van de Stadsgehoor
zaal, is tijdens werkzaamheden overleden. 

16 Het particuliere rusthuis 
Avondrust aan de Rotterdamseweg 
is gemoderniseerd en uitgebreid 
met een vierde woning. 

De dertigjarige monteur Van Lien is 
bij een ongeluk levend verbrand op 
het terrein van Shell Pernis. 

16-17 In de Visbank wordt een vo-
geltentoonstelling gehouden van de 
Vlaardingse Vogelliefhebbers J. de 
Ligt wordt kampioen. 

17 Mevrouw G.C. van Gorsel-
Post is als eerste Vlaardingse ge
slaagd voor het judo-examen zwar
te band. 

21 Omdat het hoogste punt is 
bereikt, hijst wethouder De Bruin 
de vlag op een complex maison
nettes, gebouwd door Bouwbedrijf 
Combinatie Vier Vlaardingen, aan 

de Gijsbrecht van Amstelstraat. 

De koren Excelsior, Gloria in Excelsis Deo, het Toonkunst
koor en de Chr. Harmonievereniging Sursum Corda geven een 
kerstconcert in de Grote Kerk, 

Chr. van Roon, lid van de schietvereniging Wilhelmina, wint 
tijdens een wedstrijd in Berkel, in de afdeling A de korpstro
fee. 

Een vangst van 165 ton haring - de oogst van de motottraw-
ler VL 121 Willem- is verbeurd verklaard door de rechtbank 
in Dublin. Schipper N. Pronk had binnen de Ierse territoriale 
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wateren gevist en kreeg tevens een boete van f 50,-. De VL 
121, eigendom van de Visserij Maatschappij Vlaardingen, was 
ongemerkt in verboden wateren geraakt. 

22 Locoburgemeester Van Minnen leidt de volkskerst-
zangavonden in door het ontsteken van de verlichting van een 
door de Noorse Lutherse gemeente te Christiansund geschon
ken kerstboom, welke is geplaatst op de Markt. Hij opent 
daarna in de Visbank een tentoonstelling met werken van de 
tekenaar en schilder Roelof Paul Citroen. 

Twee autobussen met Vlaardingse bejaarden maken een 
avondrit naar Den Haag en Scheveningen. De rit werd aange
boden door Stichting De Daad, onderdeel van de Nederlandse 
Reisvereniging. 

In het E.N.C.K.-recreatiegebouw vindt de opening plaats van 
een tentoonstelling met werken van de groep Atol en Gust 
Romijn (schilderijen en beeldhouwwerken). 

23 Bij afslag zijn in de gemeentelijke kwekerij 100 eenden 
en 25 ganzen verkocht. 

25 In de Stadsgehoorzaal wordt een kerstviering gehou
den, georganiseerd door het Leger des Heils, de commissie 
Het Woord en de Hervormde Gemeente. 

28 J.R Boer, een 23-jarige matroos uit Sliedrecht, is ver
dronken in de Vulcaanhaven. 

30 Oud-schipper C. Storm, schuurbaas, neemt na 57 
dienstjaren bij de N.V. Doggermaatschappij afscheid en wordt 
bij deze gelegenheid onderscheiden met de eremedaille in 
goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De Pnielkerk (11 december) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

157 


