
* • 
• * -r _ 

-^ ^ 
< ^ > 

^ ^ - ^ ^ .. 

< ^ 
^ ^ ^ ^ " < . 

^ -

* ^ ^ ' # 

^ > » 

<^^ 

0^ ^ 

^ > --

- ' ^ ' ^ 

^ ^ ^ ; : : - w . / 

' /• 

' / 
^ ' « I T - - <*/"-<. 

Kroniek van Vlaardin?en 1961 

I4.< 
•*ir?'. 

c 
. % « ^ ' 

^ --^ 

'«.r» 
l ; , r * 



/ ' ' * ' • - • . , 
J" 

^ # . 

'"k^ 
# v*r«T 

'^«^4^^ 
* - • . ' ^ * ^ ƒ ^ 

*«r«. . 

4»-

V 

4 
i^gi^p^ 



Januari 

1 Vlaardingen telt 68.938 inwoners, 809 meer dan op 1 
januari 1960. 

Ir. A. Moesker, directeur van gemeentewerken, is op 58-jarige 
leeftijd overleden. 

3 De 53-jarige sleepbootkapitein A.F.G. de Reuver is 
veertig jaar in dienst bij het Havenbedrijf Vlaardingen Oost 
(H.V.O.) en is onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

In het Algemeen Ziekenhuis is de vijftigduizendste patiënt. 
Man van der Meer, opgenomen. 

Het Algemeen Ziekenhuis op tegeltableau (3 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

5 De gemeenteraad besluit om een gemeentebibliotheek 
in de Fransenstraat te bouwen Tevens wordt het archiefge
bouw aan Plein Emaus uitgebreid met een openbare archief
bewaarplaats. Het archief bevat honderdtwintig archieven en 
twaalfhonderd prenten 

6 De motorlogger VL 85 Bertina, schipper J.C. Toet, van 
de Visserijmaatschappij Vlaardingen N.V., is wegens een de
fecte radiozender de haven van IJmuiden binnengelopen. 

In de Televizier verschijnt een artikel met de titel Jacobus 
Thurmer, de man die alles over vlaggen weet. Het artikel gaat 
over Verkade's Vlaggenfabriek N.V. Hij is eveneens de stuwen

de kracht achter de inzamelingsactie voor de restauratie van 
de Grote Kerk. 

7 De leden van de Vereniging Voormalig L.O.-L.K.P., 
verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog, houden een reünie 
in een zaal van de machinefabriek Cincinati-Nederland. 

11 De schrijfster M. Marijs-Visser spreekt voor de leden 
van de plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Vrouwenbond 
over haar boek De Zwarte. 

12 Majoor D. Bergsma, bevelvoerend officier van het 
plaatselijk korps van het Leger des Heils, is benoemd in Rot
terdam en wordt opgevolgd door majoor G. Kooistra. 

Er is een plaatselijke werkgroep van de rooms-katholieke Ac
tie Voor God opgericht. 

14 Mejuffrouw M. Berkhout, hoofd van de Prinses Mar-
grietschool, neemt afscheid na bijna veertig dienstjaren bij het 
Christelijk kleuteronderwijs. 

De gemeentebibliotheek (5 lanuari) 
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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De leden van de Lyceistenvereniging Catena houden een bal 
met medewerking van de Western Jazz Group 

15 Arnold Vranken legt zijn functies neer als organist 
(sinds 1915) van de r-k kerk in de Hoogstraat en directeur 
van het kerkkoor St -Cecilia 

16 K van der Graaf, fabrieksbaas bij de Eerste Neder
landse Coöperatieve Kunstmestfabriek (E N C K ), is 40 jaar 
in dienst en ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau 

Vlaardingen is nog steeds de derde havenstad van Nederland 

17 De plaatselijke afdeling van de Algemene Nederlandse 
Slagersbond bestaat zestig jaar 42 slagers leveren per week 
veertigduizend kilo vlees aan de Vlaardingers 

De Ijsbaan op het tennispark Soenda is opengesteld 

18 L van Slooten, inspecteur van politie, spreekt voor de 
leden van de plaatselijke afdelingen van de Katholieke Arbei
dersbeweging en de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging 
over Kinderen en Zedenmisdrijven 

De jeugdgemeenteraadsleden praten over de commerciële te
levisie 

19 Een opvarende van de motorlogger VL 84 Jan Senior, 
schipper W den Heyer, is door de storm op zee overboord ge
slagen en verdronken 

20 Het folkloristisch ballet Oldarra uit Biarritz treedt op 
in de Stadsgehoorzaal voor de leerlingen van het voortgezet 
onderwijs 

22 Bevestiging en intrede van dominee H J Kouwenho-
ven in de Pnielkerk 

Mevrouw M C Vreeken-Bouwman eindigt op de derde plaats 
in het Hoogoven-schaaktoernooi in Beverwijk 

23 De Redersvereniging Vlaardingen houdt in Excelsior 
een voorlichtingsavond over Vismerken en de resultaten daar
van voor de Noordzee 

Het echtpaar M de Bruijne-Kouwenberg is zestigjaar getrouwd 

24 Mej A Mooy is veertig jaar in dienst bij Coöperatie 
De Voorloper Ze wordt onderscheiden met de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

24 en 25 De boerenafdeling Liefde en Vrede houdt een feest
avond in Muzanda 

25 Mevrouw E de Jonge-Lodder en mejuffrouw E Stout-
jesdijk winnen de eerste prijzen tijdens de declamatiewed
strijden voor volwassenen en de oudere jeugd in de Dr Albert 
Plesmanschool 

Patrimoniums Woningen bouwt, in combinatie met woning
bouw, een nieuwe christelijke leeszaal aan de Gedempte 
Biersloot 

Drie jeugdige inbrekers zijn op heterdaad betrapt in de winkel 
van de Coöperatie aan de Floris de Vijfdelaan 

27 Coop RaiffeisenbankVlaardingen werd vijftig jaar ge
leden opgericht als Coop Boerenleenbank Vlaardingen 

De 8-jarige W G zakt door het ijs van de Vlaardingse Vaart 
Hij was met zijn vriendjes aan het 'ijssietaaien' De 26-jarige 
G A C Hemen redt de jongen met behulp van een ladder 

28 PV Sunlight viert haar 35-jarig bestaan in de restau
ratie van Lever's Zeep Maatschappij De vereniging heeft tien 
afdelingen en duizend leden 

30 De politieagenten E T H Heese en H Bakelaar hebben 
de tweede mobilofoonwagen, een gloednieuwe Volkswagen 
cabriolet, in gebruik genomen Ze maken een ronde door de 
stad en krijgen de speciale opdracht om de mensen in de gaten 
te houden die vanwege de ijspret zich in grote getale op het ijs 
bevinden 

Wegens sanering heeft de gemeente de volgende panden aan
gekocht Ridderstraat 14, Waalstraat 43, Sclaavenburgh in 
zijn geheel en Westnieuwland 101a Voor de aanleg van een 
straat en een plein zijn aangekocht de panden aan de Van Rie-
beeckstraat 2 en Van Schravendijkplein 36/38 

Het Deltahotel wordt uitgebreid met een grote zaal en een 
paviljoen 

31 De ruiterij van de landelijke rijvereniging Die Flar-
dingha Ruiters is opgeheven en gaat verder als automobiel-
vereniging Die Flardingha Ruiters 

H Hoorweg, chef van de autogarage van de Koninklijke Hol-
landia N V, neemt na vijftig dienstjaren afscheid Hij begon 
als wagenmakersleerling Zeven jaar later, in 1918, kreeg Hol-
landia de eerste auto, een Murlach Dit was de vierde auto in 
Vlaardingen 

Februari 

1 Directeur P Baaima is veertig jaar in dienst bij H V O 
HIJ ontvangt de draagpenning in goud van de Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel 



2 Er wordt prijsklaverjassen ge
organiseerd in het clubgebouw van 
de HoUandiaan. De hoofdprijs is een 
mud antraciet. 

3 Electrotechnisch bureau fir
ma W. Hartog bestaat vijfentwintig 
jaar. 

4 Ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de Algemene 
Nederlandse Metaal Bedrijfsbond 
wordt er een feestavond gehouden in 
de Stadsgehoorzaal. 

In het Kolpabad is er het jaarlijkse 
afzwemfeest waaraan 180 kinderen 
meedoen 

5 Ter gelegenheid van het vijf
jarig bestaan van R.K. W.I.K. is er 
een jeugdfeest in het Kolpabad. 

6 De 37-jarige E.J. van Arkele, 
werknemer bij Shell Pernis, overlijdt nadat hij geraakt is door 
een steekvlam. 

10 De heer J.C.W. Dessing uit Maastricht is benoemd tot 
directeur van het P.T.T. kantoor. 

11 In de Landstraat is het ver
enigingslokaal van de Vlaardingse 
Accordeonvereniging Het Westen of
ficieel geopend. 

13 De winkel van de firma Hof
land aan de Schiedamseweg is ver
bouwd. De afdelingen speelgoed en 
huishoudelijke artikelen zijn nu ge
scheiden. De Vereniging van Vlaar
dingse Modelbouwers richt een eta
lage in. 

15 Mr M G. van der Kaa, secre
taris van de Chr. Middenstandsbond, 
spreekt voor de leden van plaatselijke 
afdeling over de vijfdaagse werkweek 
en de winkelsluiting. 

Het weekblad Libelle organiseert een 
modeshow in de Harmonie. 

16 Wethouder T. de Bruijn slaat 
de eerste paal voor de bouw van zes 

De eerste paal geslagen voor bouw van zes winkels met vierentwintig 
bovenwoningen aan het Liesveld en de Kuiperstraat (16 februari) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Motorlogger VL 114 Voorlichter (16 februari) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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winkels met vierentwintig bovenwoningen aan het Liesveld 
en de Kuiperstraat 

De productschapsprijs voor de best verzorgde haring wordt 
toegekend aan schipper F P van Schoor, van de motorlogger 
VL 114 Voorlichter, van de NV De Doggermaatschappij Een 
productschapswimpel voor de best verzorgde haring aange
voerd door een trawler, is voor schipper J L van der Harst, 
van de VL 131 Petronella, van de Visserijmaatschappij Vlaar-
dingen N V 

In de Stadsgehoorzaal is er een VAR A-feestavond 

Martijntje den Breems, Anja Drop en Annie van den Berg 
winnen prijzen tijdens de declamatiewedstrijd voor de school
jeugd, die werd gehouden in De Harmonie 

17 Een aantal leden van de woningbouwcommissie van 
de Duitse Bondsdag bezoekt onze stad en wordt ten stadhuize 
ontvangen door het gemeentebestuur 

Wethouders De Bruijn en Walstra spreken de nieuwe inwoners 
van onze stad toe De bijeenkomst is georganiseerd door het 
bestuur van de plaatselijke afdeling van de P v d A 

In de Emmaus- en Rehobothkerk is het wereldgebedsdag voor 
vrouwen 

18 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Chr 
Korfbalclub Oranje Nassau is er een feestavond in Excelsior 

19 Rudi Liebrechts eindigt als derde in de te Goteborg 
(Zweden) gehouden wedstrijd om het wereldkampioenschap 
op de schaats 

20 De burgemeester opent met het bedrukken van een 
vlag het nieuwe bedrijfspand van Verkade's Vlaggenfabriek 
N V aan de Van Beethovensingel 

22 Het njk keurt de bouw van een viaduct dwars door de 
oude binnenstad goed Het viaduct komt tussen de Hoogstraat 
en de Gedempte Biersloot 

23 De eerste akten van bekwaamheid tot het geven van 
onderricht in de verkeersregels aan scholieren zijn uitgereikt 
aan 38 leerkrachten 

24 Ir W E A van Oosterom, directeur van gemeente
werken, de heer K C van Waalwijk, gemeentearchitect, en de 
heer M van Dorp, technisch ambtenaar eerste klasse, hebben 
ontslag gevraagd vanwege hun plan om een ingenieurs- en 
architectenbureau op te richten 

Rudi Liebrechts wordt gehuldigd Hij wordt o a toegesproken 

door de loco-burgemeester H K van Minnen, die hem namens 
het gemeentebestuur een zilveren plaquette uitreikt 

Het pand aan de Hoogstraat 170, waarin het bakkerijbedrijf 
van de heer N de Ridder is gevestigd, wordt gesloopt De 
heer de Ridder verplaatst zijn bedrijf naar de Fransenstraat 

Er zijn plannen voor de nieuwbouw van een nieuwe werk-
hal voor de Gemeentelijke Sociale Werkplaats Deze werkhal 
komt los van het bestaande pand te staan De architect is J 
van der Vlis 

25 BIJ de gemeentepolitie is een gatsometer in gebruik 
genomen voor het meten van de snelheid van motorrijtuigen 

De heer E Andriessen spreekt over de Zakbijbelbond voor de 
leden van de plaatselijke afdeling van de Youth for Christ 

Jan van der Berg speelt zijn tweehonderdvijftigste competitie
wedstrijd voetbal voor Fortuna 1 

27 De motortrawler VL 84 Jan Senior, schipper W den 
Heijer, van de NV Zeevisserij-Maatschappij en Haringhandel 
vh A Verboon, is door een zware storm onbestuurbaar ge
worden en door een Katwijkse logger op sleeptouw genomen 

In De Harmonie wordt de Boekenweekavond georganiseerd 
door de boekverkoper A Pontier met medewerking van de 
schrijfster Marga Minco en haar echtgenoot, de dichter Bert 
Voeten 

28 De jaarlijkse uitvoering van Van Dijk's Jeugdorkest 
wordt gehouden in Muzanda 

Maart 

1 A van der Valk, veertig jaar in dienst bij H V O , is 
onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau 

Uit een enquête, die is gehouden onder nieuwkomers, blijkt 
dat ZIJ Vlaardingers stijf vinden en dat ze een gesloten groep 
vormen 

J de Kok opent een bloemenzaak aan de Mozartlaan Voor
heen had hij zijn bedrijf in een kelderruimte in de Pieter Karel 
Drossaartstraat 

De heer W Vercouteren, de laatste fitter-gasstraatverhchting, 
verlaat na 39 jaar de gemeentedienst 

Oud-burgemeester M C Siezen is op 80-jarige leeftijd over
leden 
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Bloemenzaak van De Kok aan de Mozartlaan (1 maart) 
(Foto H K van Mmnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Oud-burgemeester M C Siezen (1 maart) 
(Foto P van de Berg collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

3 Schoenenzaak W. Schoenmakers 
aan de Korte Hoogstraat is heropend 
na een verbouwing. 

De Vlaardingse verzetsman R. de 
Vuijst is ten gevolge van een ver
keersongeval overleden. 

Schoolavond bij de Chr. Huishoud
school met een toneelopvoering door 
leerlingen van Joop ter Heul's vrolijke 
H.B.S.-tijd. 

4 De Nachtegaaltjes en De Vlaar
dingse Zangvogeltjes voeren in de 
Stadsgehoorzaal de kinderoperette 
Rozette uit, geschreven door de diri-
gente, mejuffrouw Jo Mulder. 

5 Een vijftal Vlaardingse jongeren 
is aangehouden voor de mishandeling 

van Schiedamse jongens op de Gedempte Biersloot. 

6 Koningin Juliana viert haar 12'/2-jarig regeringsjubi
leum. Een Vlaardingse delegatie, bestaande uit mevrouw A.L. 
van Rijn-Wittekoek, de heer K. van Halewijn en de IZ'/z-jarige 
Irene J J. Hoogerwerf, neemt deel aan de nationale manifesta
tie voor het paleis Huis ten Bosch. 

De winkel van de Coöperatie De Voorloper in de 2" Van Leyden 
Gaelstraat wordt een zelfbedieningswinkel. 

7 De ds. Hendrik de Cockschool aan de Van der Werff-
straat is officieel geopend. 

7 en 8 Er hangt een zeer dichte mist. 

9 Loco-burgemeester H.K. van Minnen opent aan het 
Liesveld de tweede winkelgalerij, met daarin o.a. damescon-
fectie Gartner, stoffen en modeartikelen Bracco, C. Jamin, 
Simon de Wit, modeschoenen Kruiniger en Van der Meer en 
Schoep Aan het Veerplein zijn gevestigd Patisserie Royal, 
boekhandel A. den Draak, Foto Kino Boer, firma Kuijpers 
(schoenen en lederwaren) en het warenhuis van de firma 
Roobol. Aan de Fransenstraat zijn gevestigd drogisterij en 
parfumerie L. van der Wal en de banketzaak van N.W. de Rid
der. 

Onder leiding van de heer Piet Struijk is er een uitvoering van 
de Matthauspassion in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. 
Een aantal koren werkt daaraan mee, waaronder De Arbei
ders Zangvereniging De Stem des Volks, het R.K. Gemengd 
zangkoor St. Cecilia en de Dameszangvereniging Vivezza. 
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10 Ter gelegenheid van de opening van het Unilever Re
search Laboratorium wordt een metaalplastiek, geschonken 
door de gemeente Vlaardingen, officieel overgedragen 

De nieuwe winkel van banketbakkerij H C Ouwejan aan de 
Kuiperstraat 45 wordt geopend 

De gronden en opstallen van de werf I S Figee NV aan de 
Havenstraat zijn aangekocht door de gemeente en bestemd 
voor de watersport 

13 Twintig jaar geleden werden de Geuzen gefusilleerd 
Om hen te herdenken is er een samenkomst bij het graf van 
de Vlaardingse Geuzen op de Algemene Begraafplaats 

Het bestuur van de Vereniging tot Verbetering van de Volks
huisvesting Patrimoniums Woningen viert het 50-jarig be
staan 

14 Modehuis Scheffer houdt de voorjaar- en zomershow 
in De Harmonie 

Meubelfabrikant Jac Ouwenbroek brengt met zijn vrouw en 
andere delegatieleden van de Centrale Bond van Meubelfa
brikanten een bezoek aan paleis Soestdijk, om namens een 
Amerikaanse meubelfabriek, die onlangs werd bezocht, een 
dekenkist aan de koningin te overhandigen 

15 Het echtpaar Kuchler-van Hees is vijftig jaar ge
trouwd 

R H Buitendijk is veertig jaar in dienst bij de Koninklijke Hol-
landia NV en is onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

16 Mr A D Hartman, firmant van de firma Jan Don & 
Co, is benoemd tot bijzonder lid van het College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven 

17 Wethouder Walstra reikt namens het gemeentebe
stuur de eerste prijzen uit voor de best verzorgde tuin in 1960 
aan T van Duffelen en J van der Land, leden van de Vereni
ging van Volkstuinders Vlaardingen 

18 Een groep van de turnvereniging LVT (Liefde Voor 
Turnen) wint een eerste prijs tijdens de door de Rotterdamse 
Turnbond georganiseerde wedstrijden 

19 Henny Smit wint te Wassenaar het kampioenschap 
veldlopen van Zuid-Holland 

20 De Vrijwillige Brandweer blust een felle brand in een 
voorraad rubber op het terrein van de Internationale Rubber-
produkten N V aan de Taandenjstraat 

21 Zaalconcert door het Tamboer- en Pijpercorps "De Pij
pers" en de Vlaardingse Accordeonorkestvereniging Het Wes
ten in de Stadsgehoorzaal 

C Janson opent in de Willem Beukelszoonstraat de zelfbedie-
mngsgroothandel Wemka op het gebied van zuivelproducten, 
conserven, fijne vleeswaren en dranken 

21 en 22 In Muzanda is er een tentenshow ingericht door 
Emous kampeerartikelen 

22 Er IS een nieuwe bhkverpakking ontwikkeld voor sla
olie, bij N V Ohefabrieken J M Zwerver aan de Koningin Wil-
helminahaven 

22-24 In De Harmonie is een Simcashow door C van Boon's 
Autobedrijf 

23 De 8-jarige Bertje Nipius biedt de burgemeester het 
eerste kievitsei aan 

24 Voor het winkelcomplex aan de Floris de Vijfdelaan is 
een winkeliersvereniging opgericht met twintig deelnemers 

Schoenenzaak Nagtegaal, gevestigd aan de Korte Hoogstraat 
22, viert het 12y2-jarig bestaan 

Het kantongerecht te Schiedam eist een boete van f 550 - te
gen de 45-jarige Vlaardingse directeur G J van T wegens het 
gevaarlijk opslaan van vuurwerk in het pand Parallelweg 6 

25 De burgemeester opent in Muzanda de tentoonstelling 
Van spel tot cel, georganiseerd door de gemeentepolitie 

De heer D Roodenburg, oudste erelid slaat samen met de 
twee jonge leden Wim Langstraat en Babs van Minnen de eer
ste paal voor de bouw van een verenigingsgebouw voor de 
federatie van Chr Jeugdverenigingen Liefde en Vrede aan de 
Fransenstraat 

De heer Frans Veldman te Amersfoort is benoemd tot organist 
van de r -k kerk in de Hoogstraat en directeur van het kerk
koor St Cecilia 

Het Chr Gemengd koor Excelsior, de Chr Oratoriumvereni
ging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoor zingen o 1 v 
Piet van den Kerkhoff de Johannespassion in de Grote Kerk 

27 De motortrawler, VL 142 Voorwaarts, gebouwd in op
dracht van de directie van de N V De Doggermaatschappij, is 
te water gelaten Schipper wordt de heer Fer van Schoor 

De personeelsvereniging Sunlight bestaat vijfendertig jaar In 
het Sunlightpaviljoen is een hobbytentoonstelling geopend 



28 Wethouder M.H.L. Weststrate hijst op het in aanbouw 
zijnde ziekenhuis de Nederlandse vlag, ten teken dat bij deze 
bouw het hoogste punt is bereikt van het beddenhuis. 

M. Bronwasser, veertig jaar in dienst bij de Nederlandse Mid-
denstandsbank N.V. ontvangt de eremedaille verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevr. A. Fontijne-den Dunne, echtgenote van de oudste der 
twee directeuren van de Machinefabriek Fontijne N.V., legt 
de eerste steen voor de nieuwe constructiehal van dit bedrijf. 

29 A. van der Valk is veertig jaar in dienst bij de E.N.C.K. 
Hij ontvangt de gouden medaille van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel. 

Twee 5-jarige jongetjes zijn in het Buizengat gevallen. Willi
am Onder den Linden uit de Baauwstraat wordt door de 66-ja-
rige mevrouw De Jong-van IJperen uit het water getrokken. 
Zijn neefje Leonard Bergman wordt pas later vermist en blijkt 
inmiddels te zijn verdronken. 

Ds. G.W. Alberts, emeritus predikant van de Chr. Gerefor
meerde Kerk, is op 75-jarige leeftijd overleden. 

J.P Craamer viert zijn tachtigste verjaardag. Hij maakte meer 
dan veertig olieverfschilderijen van schepen op zee en is der
tig jaar werkzaam geweest bij de Scheepvaartinspectie. 

30 Wethouder H.K. van Minnen opent in De Visbank een 
tentoonstelling van door de leerlingen van het Gemeentely-
ceum en het Groen van Prinstererlyceum vervaardigde teke
ningen. 

31 Arnold van IJperen neemt na 42 jaar afscheid bij Le
ver's Zeep Maatschappij N.V. Hij is onderscheiden met de ere
medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

April 

1 en 4 In De Harmonie wordt het nationaal solistenconcours 
gehouden door de Federatie van Vlaardingse Muziekgezel
schappen. 

2 Voor de jeugd is er in de Grote Kerk een paasreveil en 
paasviering. 

3 Joop Meeldijk staat voor de driehonderdste keer in het 
doel bij de voetbalvereniging De Hollandiaan. 

4 Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de nieuwe 
raadzaal en burgerzaal. 

Hoogste punt in aanbouw zijnde ziekenhuis is bereikt Op de foto het 
beddenhuis (28 maart) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De Stichting Tuberova houdt het vierde bevolkingsonderzoek 
op longtuberculose. 

5 Vanwege het gouden jubileum van Patrimoniums Wo
ningen, biedt de gemeente het beeldhouwwerk Man en kind 
aan. Het ontwerp is van Leen Droppert en wordt geplaatst op 
de groenstrook ter hoogte van de kruising Westlandseweg-
Burgemeester Pruissingel. 

N.V. Taanderij en Nettendrogerij verkoopt aan de gemeente 
een stuk grond tussen de Taanderijstraat en de Maassluisse-
dijk. De grond is bestemd voor de vestiging van industrie. 

NV Taanderij en Nettendrogerij (5 april) 
(Foto H.K. van Minnen: collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



De gemeente koopt de fabrieksgebouwen van N.V. Machinefa
briek Griffijn aan de Stationsstraat. Het bedrijf gaat zich ves
tigen aan de 5" Industriestraat. 

De Oude Haven wordt enkele meters smaller, omdat de West
havenkade tussen de Oude Havenbrug en de Parallelweg een 
nieuwe kademuur krijgt en verbreed wordt tot twintig meter. 

6 en 7 Onder het motto een heitje voor een karweitje doen 
padvinders en padvindsters allerlei klusjes. 

8 Hoedenzaak Maison Tiny aan de Schiedamseweg is 
uitgebreid met een afdeling paraplu's. 

9 De postduivenvereniging Keer Weer houdt de eerste 
wedvlucht vanuit Seppe. 

10 De Louise de Coligny kleuterschool aan de Van Boisot-
straat is officieel geopend. 

Louise de Coligny kleuterschool (10 april) 
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

A. v.d. Hoek is vijftig jaar lid van de Nationale Christelijke 
Geheelonthouders Vereniging. 

Herman Emmink presenteert een quiz in garage J. Bouman 
aan de Gedempte Biersloot. De quiz is georganiseerd door de 
Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V. en is te be
luisteren op Radio Luxemburg. 

11 In Lage Weide is de eerste paal geslagen voor de bouw 
van vierentwintig winkels met zestig bovenwoningen. 

Slagerij M.P. Benard aan de Voorstraat bestaat 25 jaar. 

12 Op de hoek van de Fransenstraat-Gedempte Biersloot 

is de eerste paal geslagen voor de bouw van twee winkels met 
tien bovenwoningen. 

14 Aan de Fransenstraat is de eerste paal geslagen voor 
de bouw van de slagerij van de heer L. Booster. 

Aan de Vlaardingse Vaart is de nieuwe aanlegsteiger van de 
watersportvereniging De Bommeer in gebruik genomen. 

15 De leden van de Christelijke Jeugdvereniging Liefde 
en Vrede verhuizen naar het voormalige Weeshuis. 

De schietvereniging Wilhelmina wint in Loosduinen de eerste 
prijs in de klasse A en daarmee de Van Dalen-wisselbeker. De 
heer L.Maat is de beste korpsschutter. 

In de Stadsgehoorzaal wordt de kinderoperette De wónder-
bloem opgevoerd. De tekst en muziek zijn van Jo Mulder. 

17 Er is begonnen met de sloop van enige winkelpanden 
aan de Hoogstraat en de voormalige gereformeerde kerk aan 
de Kuiperstraat. Dat is nodig voor de doorbraak naar het Lies
veld. 

De motorlogger VL 14 Margaretha, van de N.V. Zeevisserij-
Maatschappij en Haringhandel A. Verboon is voor de sloop 
verkocht. Het schip dateert uit 1913 en is hier gebouwd op de 
werf van de Gebroeders v.d. Windt. 

Frits Vogel heeft veel succes met zijn reclamemozaïeken in 
Scheveningen. Hij neemt ook deel aan tentoonstellingen in 
Stuttgart en Chelsea en ontwerpt diverse wagens voor bloe
mencorso's. 

18 De heer A. Vranken ontvangt de pauselijke onder
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 

19 Het echtpaar Don-van Ree is vijftig jaar getrouwd. 

H. van Rij is onderscheiden met de eremedaille in brons, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij is veertig jaar in 
dienst bij de E.N.C.K. 

De Rotterdamse behangpapierfabriek de Lida N.V. besluit het 
bedrijf te verplaatsen naar een industriehal aan de Mercuri-
usstraat. 

20 De heer K. van Dongen te Breda is benoemd tot plaats
vervangend hoofd van de dienst Bescherming Bevolking in de 
A-kring Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. 

22 De Kölner Manner Gesang Verein en het mannenkoor 
Orpheus geven een concert in de Stadsgehoorzaal. 



26 Loco-burgemeester Van Minnen opent in de Mercuri-
usstraat de groothandel in chocolade- en suikerwerk N V Van 
der Knaap en Jurgens 

De jeugdgemeenteraadsleden geven toestemming voor de 
bouw van een kernreactor in Vlaardingen 

27 Een aantal Zwitserse bouwkundigen bezoekt onze 
stad en wordt door het gemeentebestuur ten stadhuize ont
vangen 

28 Ter gelegenheid van het afscheid van de gemeentese
cretaris, de heer C van der Linden, wordt een buitengewone 
raadsvergadering gehouden 

S v d Marel stopt na veertig jaar als melkboer en wordt erelid 
van de vereniging van melkverkopers Onderling Belang Hij 
bracht de melk eerst rond met een hondenkar, daarna met 
paard-en-wagen en ten slotte met een 'driewieler' 

29 De eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau is toegekend aan mevrouw K Verhoeff-Torn, 
dingente van verschillende koren, C van Roon, procuratie
houder bij H V O , G J Noordzij, hoofdassistent bij het belas
tingkantoor en A G van Viegen, hoofdambtenaar De ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 
is toegekend aan J M den Hamer, veertig jaar in dienst van 
de Koninklijke Hollandia N V, S Klaasse, vijfenvijftig jaar in 
dienst bij drukkerij Dorsman & Ode N V, R Tamboer, T Ros
kam, E Nouwt, P J van Kersbergen, A C Houtbraken en K 
van Dijk en tevens aan tien werknemers van de Lever's Zeep 
Maatschappij, die allen meer dan veertig jaar in dienst zijn 
De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oran
je-Nassau IS voor F C Ruigrok, C Kramer, R J Halkes en L 
Bijl 

Leden van het Tamboer- en Pijpercorps "De Pijpers" debute
ren in galatenue 

G Hoogendijk opent in de Voorstraat 40 de tweede showroom 
voor orgels, piano s en elektrische orgels 

29 -1 mei De Watersport Vereniging Vlaardingen bestaat der
tig jaar en houdt een openingstocht 

Mei 

1 Ter gelegenheid van Koninginnedag zijn er diverse ac
tiviteiten Er is een samenkomst in de Grote Kerk waar ds 
H J Heijnen en pastoor L M Sluis de aanwezigen toespre
ken Scholieren doen mee aan de aubade op de Markt, er zijn 
sportwedstrijden, kinderspelen, een lampionoptocht en de dag 
wordt afgesloten met vuurwerk 

Op dezelfde dag wordt de 1 meivienng gehouden met onder 
meer een herdenking bij het graf van Jan Hoogerwerf Tevens 
zijn er samenkomsten in het Volksgebouw en de Stadsgehoor
zaal 

De vrije zaterdag wordt ingevoerd voor het gemeenteperso
neel 

Vijftig jaar geleden voerde de Spaarbank het schoolsparen in 
Tot nu toe is er f 850 000 bij elkaar gespaard 

2 De onderdelen van het nieuwe orgel voor de Reho-
bothkerk worden afgeleverd door de firma Fonteyn & Gaal uit 
Amsterdam Er is f 43 662,- voor dit orgel bijeengebracht 

H C Bot, veertig jaar in dienst bij de E N C K , is onderschei
den met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau 

3 Kledingmagazijn De Faam van de heer A P Neerhout 
aan de Hoogstraat is verplaatst naar Brede Havenstraat 4 om 
de doorbraak tussen de Westhavenplaats en de Hoogstraat 
mogelijk te maken 

De gemeentelijke badhuizen aan de Rotterdamseweg nr 1 en 
de Valeriusstraat nr 28 sluiten vanaf 6 mei 1961 voortaan om 
17 00 uur 

De gemeenteraad stelt f 3 100,- beschikbaar voor de restaura
tie van negen portretten, elf zeegezichten en zeven scheeps-
modellen Dit gemeentebezit maakt deel uit van de museale 
collectie van de het Nationaal Visserij Museum 

4 Er IS een Stille Omgang naar het Verzetsmonument op 
het Verploegh Chasseplein alwaar de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog worden herdacht 

5 Bevrijdingsdag wordt gevierd met volkszang op de 
Markt, openluchtbal op het Liesveld en kermis op het voor
malige feestterrein aan de Broekweg 

Het hotel-cafe-restaurant Boer is verkocht en gaat door als 
een Indisch-Chinees-Europees restaurant Het hotel wordt 
gesloten In 1680 was hier al sprake van een logement 

De arts C Moerman is door het Medisch Tuchtcollege voor 
een halfjaar geschorst Hij zou het vertrouwen in de medische 
stand ondermijnen Hij is bekend door de omstreden methode 
van kankergenezing die hij baseert op experimenten met voe
dingsstoffen voor duiven 

6 De rector dr F J Huisman slaat aan de Claudius Civi-
lislaan de eerste paal voor de bouw van het nieuwe Gemeen-
telyceum 
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6 en 7 Wandelsportvereniging Liberty organiseert een be-
vrijdingsherdenkingswandeltocht ter nagedachtenis aan de 
geuzenverzetsstrijder Arij Kop. Hij stond aan de wieg van de 
inmiddels opgeheven wandelsportvereniging Vlaardingen. 

7 De kerkelijke 1 meiviering wordt gehouden in de Hei
lige Geestkerk aan de Van Hogendorplaan ter gelegenheid van 
het feest van Sint Jozef-Arbeider. In verband met de Eerste 
Heilige Communie is de viering een weekje later. 

8 De heer A. Kranenburg is geïnstalleerd als gemeente
secretaris. 

Bakker J. Suijker redt de tweejarige D.D. uit het water van de 
Oude Haven. 

9 Vier jubilarissen bij H.V.O., de heren Borsboom, De 
Krieger, Overgaauw en Van Zuidam, ontvangen de eremedail
le in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

10 De heer A.J. van Dorp noemt de kunstnijverheidhan-
del aan de Hoogstraat De Kattenbeker. 

De heer L.A. Suijker is veertig jaar in dienst bij de Koninklijke 
Hollandia N.V. en is onderscheiden met de eremedaille in zil
ver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Arend en zijn zoon hebben een jacht gebouwd op de 
zolder van meubelfabriek De Berk. Het jacht is vandaag naar 
beneden getakeld. 

De bouw van de eerste fase van het viaduct tussen de Hoog
straat en de Gedempte Biersloot is gegund aan de firma N.V. 
Beton en Aannemingsbedrijf Gebr. Koudijs te Rotterdam voor 
f 1.840.000 

11 Een elftal van de Vlaardingse Football Club wint met 
1-0 van de Musschen uit Rotterdam en promoveert naar de 
eerste klasse amateurvoetbal van de K.N.V.B. 

De leiding van het clubhuis De Haven organiseert een wan
delmars voor kinderen. De welpen van de padvindersgroep 2, 
de Wesselgroep, winnen de eerste prijs. 

Een groep meisjesaspiranten van de gymnastiekvereniging 
Leonidas-Dovido wint een eerste prijs op de te Amsterdam 
gehouden bondswedstrijden. 

17 Het echtpaar Verburg-Geerts is zestig jaar getrouwd. 

C. van der Knaap is veertig jaar in dienst bij de Vaten en Kis
tenfabriek C. v.d. Burg en Zonen. Hij is onderscheiden met 
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 
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De laatste dagen voor Pinksteren is men in de Koningin Wil-
helminahaven druk met 'graaien'. Het gaat om het opkalefate
ren en het gereed maken voor de haringvisserij van de vloot, 
opdat men dinsdag met de jacht op de Hollandse nieuwe kan 
beginnen. 

Het Nationaal Visserij Museum heeft nu een bestuur, in af
wachting van een meer landelijk georiënteerde vertegenwoor
diger. Het bestuur bestaat uit mr. J. Heusdens, G. Walstra, 
C. Postma, ir. A.L. Backer en J.W. v.d. Windt. Inmiddels is 
begonnen met de restauratie van het voormalige restaurant 
Reedershuys aan de Westhavenkade. 

18 De gemeentelijke muziektent bij de Joh. de Wittstraat 
is slechts twee keer gebruikt en moet vanwege ernstige be
schadigingen door de jeugd al verwijderd worden. 

Mejuffrouw J.H. Bok opent aan de Floris de Vijfdelaan de Del
ta Apotheek. 

De textielhandel M. van der Schaft & Zonen bestaat vijftig 
jaar. 

19 Proefvaart van de motortrawler VL 142 Voorwaarts, 
van de N.V. Doggermaatschappij. Fer van Schoor is de schip
per en Willem Plokker de eerste monteur. Het Deltahotel 
brengt een model vlaggengroet. 

Vlaggetjesdag (20 mei) 
(Foto A J van Druten collectie Peter Zuydgeest) 



In de rubriek van Hofnar in de Nieuwe Vlaardingse Courant 
staat dat de huwelijkscadeaus niet meer worden betaald uit 
de clubkas van de voetbalvereniging Sunlight. Het afgelopen 
jaar waren er te veel huwelijken, 

A. Hoogendijk is veertig jaar in dienst bij H.V.O. en L. Nipius 
is veertig jaar in dienst bij de E.N.C.K. Zij worden daarvoor 
onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

20 Loco-burgemeester Van Minnen hijst tijdens Vlag
getjesdag de productschapswimpel op de motortrawler VL 
142 Voorwaarts, van de N.V. Doggermaatschappij en biedt de 
schipper F.P. Verschoor een Vlaardingse vlag aan. 

P. van de Zwan, oud- schipper en schuurbaas van de Visse
rijmaatschappij Vlaardingen, is onderscheiden met de ereme
daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Aad Drop wint te Stompwijk het 
kampioenschap wielrennen van Zuid-
Holland. 

24 De Israëlische burgemeester Gideon Na'or bezoekt 
onze stad. 

De toneelgroep Het Masker van de Ontspanningsvereniging 
Vereniging Shell wint met Een huis vol herrie voor de tweede 
maal de wisselbeker, in de toneelcompetitie 1960/1961. 

26 De eerste alhier aangevoerde eenenzestig kantjes Hol

landse nieuwe haring, door de jager VL 85 Bertina, schipper J. 
C. Toet, van de Visserijmaatschappij Vlaardingen N.V. bren
gen f 406,- tot f 651,- per kantje op. 

27 Loco-burgemeester Van Minnen opent de nieuwe aan
legsteiger van de watersportvereniging De Kulk in de Vlaar
dingse Vaart. 

27 en 28 De Nederlandse Bridgebond vergadert in het 
E.N.C.K.-recreatiegebouw en houdt een bridgedrive in de hal 
van het sportpark De Vijfsluizen. 

29 Mevr. H. van der Linden eindigt als eerste in de kla-
verjascompetitie 1960/1961 van de plaatselijke afdeling van 
de Katholieke Arbeidersbeweging. 

30 De jachtwerf van de heer K.P. Oosterlee aan de Vlaar
dingse Vaart is, in verband met de aanleg van de Rijksweg 20, 
gesloopt. 

De 500"" uitzending van Ben je zestig van de K.R.O., gepre
senteerd door Jaap Valk, staat in het teken van Vlaardingse 
vissers in de periode 1910-1925. 

Seng Hoey Thio, zoon van de Vlaardingse arts S.H. Thio, is 
omgekomen toen de nieuwste DC 8 PH -DCL Fridtjof Nansen 
even ten zuiden van Lissabon in zee stortte. Hij was beman
ningslid. 

21 Pinksterreveil op de Markt 
onder leiding van ds. P. van der Vloed. 
Ds. G. Aalbersberg en majoor G. Kooi-
stra van het Leger des Heils spreken 
de aanwezigen toe. 

23 Veertien Vlaardingse loggers 
vertrekken op buisjesdag naar de vis-
gronden. De R.P. 25, met aan boord 
onder andere wethouder Walstra en 
de leden van het Comité Vlaggetjes
dag, begeleidt de vloot tot Hoek van 
Holland. 

Het hoogste punt is bereikt in de 
bouw van de Maranathakerk aan de 
Professor Mekelstraat. 

Het echtpaar Van Everdingen-Kra-
mer is 55 jaar getrouwd. De heer van 
Everdingen was lang werkzaam als bokkingroker bij de nu 
verdwenen rokerij van Kornaat aan de Kuiperstraat. 

De jachtwerf van de heer K P Oosterlee (30 mei) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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31 De gemengde zangvereniging Westwijk is opgericht. 

Er is geen melk verkrijgbaar omdat, door de invoering van de 
verkorting van de arbeidstijd, de vrije dagen opgenomen moe
ten worden door het personeel van de melkfabriek. 

Juni 

1 Bij de gemeente is een krediet van f 17.000 aange
vraagd voor een aanbouw van de openbare archiefbewaar
plaats. 

2 Wethouder Weststrate opent aan de Floreslaan het 
nieuwe gebouw van de Vlaardingse vereniging voor gezond
heidszorg, het Groene Kruis. 

5 De heer G N, van der Gugten is benoemd tot gemeen
tearchitect. 

D.M. v.d. Veer is veertig jaar in dienst bij bakkerij Simons. Hij 
is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau. 

6 Aan de Van der Werffstraat is de eerste paal geslagen 
voor een openbare kleuterschool. 

8 Het gemeentebestuur van Valkenswaard bezichtigt 
het Kolpabad. 

10 Aan de Opelrit 1961 hebben negentig deelnemers 
meegedaan. De nt is georganiseerd door het garagebedrijf 
P.A van der Kooij. 

Jaap Schenk wint driemaal bij het judo-examen en krijgt de 
zwarte band. 

12 Ruim 1700 deelnemers beginnen aan de Avondvier
daagse. 

14 J. van Roon, firmant van de zeilmakerij aan de West
havenkade, is op 64-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden 
valt midden in de verbouwing van het bedrijf. 

15 Klaas Assenberg is veertig jaar in dienst bij Leeuw-
is Meubelfabriek en is onderscheiden met de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

16 Leerlingen van de Van Hogendorpschool behalen bij 
het verkeersexamen het beste resultaat van de 1256 deelne
mers en ontvangen de fraaie beker die door het Verbond voor 
Veilig Verkeer beschikbaar is gesteld. 

16 en 17 Het 350-jarig bestaan van de N.V. De Oude Lijnbaan 
wordt gevierd. De heer M. Thurmer, procuratiehouder, wordt 

De zeilmakerij van J van Roon aan de Westhavenkade (14 juni) 
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De Oude Lijnbaan (16 en 17 juni) 
(Foto H K van Minnen coUertie Stadsarchief Vlaardingen) 
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benoemd tot adjunct-directeur. Mari-
nus de Goede, Jan de Winter en Cor-
nehs Zeilstra worden tijdens een ont
vangst op het stadhuis onderscheiden 
met de eremedaille in zilver verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau. 

17 Aan de schutsluis tussen de 
Vlaardingse Vaart en de Oude Haven 
is de naam Vlaardinger Driesluizen 
gegeven. 

Het eerste lustrum van de Vlaarding
se accordeonvereniging Crescendo is 
gevierd. 

18 Jannie Suijker wint de eerste 
prijs op de vijftig meter vrije slag tij
dens de in Utrecht gehouden zwem-
wedstrijd van de Nederlandse Katho
lieke Sportbond. 

19 Wethouder Van Minnen reikt aan een paar scholieren 
de prijzen uit die zij hebben gewonnen in de landelijke kleur-
wedstrijd, georganiseerd door de onderwijscommissie van de 
Nationale Commissie tegen Alcoholisme. 

21 Mejuffrouw Mostert is tien jaar verloskundige. Ze 
volgt haar moeder op die 25 jaar een praktijk had als verlos
kundige. 

In de nieuwe fabriekshal gaat de film over de Oude Lijnbaan 
in première. De film is gemaakt door Jan Schaper. 

23 De Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda 
wint de eerste prijs in de superieure afdeling op het te Rotter
dam gehouden concours voor harmonie- en fanfarekorpsen. 

Wim Suyker, werkplaatschef bij Motorhome Henk Vink, wint 
de eerste prijs bij grasbaanraces in de 50cc klasse voor brom
mers. Hij ontvangt ook de kampioensbeker voor Zuid-Drenthe. 

24 
Hof. 

De Koninklijke Militaire Kapel geeft een concert in 't 

26 De minister van binnenlandse zaken, mr. E.H. Toxo-
peus, brengt een werkbezoek aan onze stad. 

28 Leerlingen van de lagere scholen doen mee aan een 
sportdag in het B.P.M.-sportpark De Vijfsluizen. De groep van 
de Dr. A. Plesmanschool wint de eerste prijs. 

29 De verjaardag van Prins Bernard wordt gevierd met 
o.a. een taptoe door het Tamboer- en Pijperskorps "De Pij-

De schutsluis in vroegere tijden {17 juni) 

(Foto Scanfilm collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

pers" en een wielerwedstrijd rond het Kolpabad. De dag wordt 
afgesloten met vuurwerk. 

Er is een plaatselijke afdeling van de Protestantse Christelijke 
Ouderenbond opgericht. 

30 R.C. van Rossen is veertig jaar in dienst bij H.V.O. Hij 
ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Mejuffrouw S. Tieleman is geslaagd voor het examen schei
kundig ingenieur in Delft. 

Juli 

1 Voorzitter A. van Minnen legt de eerste steen voor de 
bouw van een verenigingsgebouw aan de Fransenstraat voor 
de Christelijke Jeugdvereniging Liefde en Vrede. Hij wordt ge
assisteerd door de twee jeugdleden Nellie van 't Hof en Martie 
Mooy. 

Het Vlaardingse jeugdbrandweerkorps wint een bronzen me
daille tijdens de in Utrecht gehouden wedstrijd voor jeugd-
brandweerkorpsen. 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Christelijke 
Jeugdvereniging Liefde en Vrede is er feest in 't Hof. 

R.J. Baas is veertig jaar in dienst bij Zethameta en is onder-
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Eerste steen gelegd voor verenigingsgebouw Liefde en Vrede aan de 
Fransenstraat (1 juli) 
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij ontvangt tevens de penning van het 
departement van Nijverheid en Handel. 

Bij drukkerij Dorsman en Odé wordt de vijfdaagse werkweek 
ingevoerd. 

De 21-jarige judoka Siem Kattestaart behaalt als derde in 
Vlaardingen de zwarte band. 

3 Het Kolpabad had afgelopen vrijdag 4004 bezoekers. 
Zaterdag waren dat er 5440 en gisteren 4953. Het geplande 
juniorentoernooi van Fortuna is wegens de hitte afgelast, net 
zoals het korfbaltoernooi voor junioren in het Oranjepark. 

4 Burgemeester Heusdens slaat de eerste paal voor het 
toekomstige Liesveldviaduct. Hiervoor zullen 1600 panden 
en pandjes verdwijnen. Volgens de burgemeester zijn die niet 
van grote culturele of historische waarde. 

Het UVV-bejaardenkoor is te zien in een reportage op tele
visie die gaat over een zangfestival voor bejaardenkoren in 
Zaandam. 

P. van Rijn is veertig jaar in dienst bij Lever's Zeep Maat
schappij. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Eerste paal geslagen voor het Liesveldviaduct (4 juli) 
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

5 De Vereniging Openbare Leeszaal werd 41 jaar gele
den opgericht en brengt het laatste jaarverslag uit. De biblio
theek gaat over naar de gemeente en gaat verder als de Vlaar-
dingse Openbare Leeszaal. 

6 De gemeenteraad geeft met tegenzin een extra kre
diet van f 40.000,- aan het Nationaal Visserijmuseum voor 
verdere restauratiewerkzaamheden. 

7 Veel Vlaardingse bejaarden verlaten deze week de 
stad voor een uitje. Er worden tochten georganiseerd door de 
stichting Vlaardingse Bejaardenzorg. 

8 Een aantal leden van de gemeenteraad bezoekt op uit
nodiging van het bestuur van de Vereniging van Volkstuin
ders Vlaardingen de volkstuinen aan de Broekweg en in de 
Zuidbuurt. 

Het echtpaar Henneveld-Van der Ende is zestig jaar getrouwd. 

Vanwege de sloop van een naastgelegen pand dreigt het he
renmodemagazijn L. Kornaat in te storten. Het bedrijf ver
huist naar een ander pand. 

12 Het kerkorgel van de Rehobothkerk aan de Billiton-
laan is officieel in gebruik genomen. De uit Vlaardingen af
komstige organist Piet van den Kerkhoff geeft een concert. 
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12 en 13 Er worden sportwedstrijden gehouden voor de leer
lingen van het Gemeentelyceum 

14 Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van het eerste 
complex woningen aan de Arij Koplaan 

De Technische Handelmaatschappij Tonnen-Abeco NV, die 
zich bezighoudt met import en doorverkoop van machinerie
ën, IS verplaatst van de Willem Beukelszoonstraat naar een 
nieuw pand in de Taanderijstraat 

15 De burgemeester opent op de Markt de Jeugdvakan-
tieweken Fransje en Annemarie Paalvast worden benoemd 
tot koning en koningin Eveneens is Droomland geopend, het 
feeëriek versierde en verlichte Hof en Oranjepark De eerste 
keer gebeurde dat in 1949 

16 H de Vries, concierge van gebouw Excelsior, is op 
51-jange leeftijd overleden 

17 In verband met verbouwing en uitbreiding is het 
PTT -kantoor gedeeltelijk verplaatst naar een pand in de Cal-
lenburgstraat 

Het rayon Rotterdam van de Koninklijke Nederlandse Honk
balbond organiseert een straathonkbaldag 

18 De zeepkistenrace in de Voorstraat wordt gewonnen 
door Peter Korpershoek Nico Steenbergen heeft de mooist 
versierde wagen 

18 en 21 In de Harmonie organiseert Fred van der Laken een 
unieke show met historische kostuums onder de titel Galerij 
der mode 

De 21-jarige A J van Gameren overlijdt na een ongeluk met 
zijn Geha truck op de Marnixlaan 

22 264 jongeren nemen deel aan het hengelconcours 
Joke Heydo is de jongens te slim af en wordt eerste 

23 Het eerste damespoloteam van de Vlaardingse Zwem-
club promoveert in Veenendaal naar de eerste klasse van de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond 

Na een reis van acht dagen maakt de motortrawler VL 16 
Voorloper in IJmuiden een fraaie besomming van f 43 000,-

De Vlaardingse bakker A vd M krijgt van het kantonge
recht een boete van f 25,- omdat hij zijn brood al voor tien uur 
's ochtends had afgeleverd 

Het provinciebestuur maakt de plannen bekend voor de uit
breiding van Vlaardingen met vijfhonderd hectare De uitbrei

ding ten westen van de huidige gemeentegrens gaat ten koste 
van Maasland en Maassluis Vlaardingen kan zo uitgroeien tot 
een stad van 160 000 inwoners 

29 Het echtpaar Trooster-Stolk is vijfenzestig jaar ge
trouwd 

29 en 30 Er worden nationale atletiekwedstrijden gehouden in 
het B P M -sportpark De Vijfsluizen 

31 Het hospitaalkerkschip van het Nederlandse Rode 
Kruis, de J Henry Dunant, maakt een tocht door ons land 
Aan boord bevinden zich chronisch zieken uit Vlaardingen en 
het Westland 

Augustus 

1 De heer Douma doet zijn autoverhuurinrichting over 
aan de heer Bram de Wilt 

2 Er zijn plannen voor de bouw van een Zonnehuis, een 
instelling voor de verpleging van langdurig zieken 

4 P de Jong ontvangt de eremedaille in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau Hij is veertig jaar in 
dienst bij H V O en een van de oprichters van de harmoniever
eniging H V O Sedert vele jaren is De Jong voorzitter van de 
Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen 

Gernt Swaneveld, voetballer bij Fortuna, vertrekt naar Ame
rika 

5 Mejuffrouw R van Vliet wint de eerste prijs bij de 
schietwedstnjden, georganiseerd door de schietvereniging 
Wilhelmina 

6 Bevestiging en intrede van de remonstrantse predi
kant G Ch Duinker. 

7 K Mostert, firma in optische instrumenten en foto-
artikelen, bestaat veertig jaar De firma is gevestigd aan de 
Hoogstraat 

H de Bruin ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden aan 
de Orde van Oranje-Nassau omdat hij veertig jaar in dienst is 
bij de gemeente Vlaardingen 

9 Ds H Zandbergen slaat aan de Claudius Civilislaan 
de eerste paal voor een flatgebouw Het wordt gebouwd in op
dracht van het bestuur van de Gereformeerde Stichting voor 
Bejaardenzorg 

10 Boekhandel N Hoogland aan de Schiedamseweg be
staat vijftig jaar 
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VL 110 Michiel Jan (11 augustus) 
(Foto M P Zuydgeest) 

11 Het programma Stad op stel
ten wordt vanuit Muzanda door de 
V.A.R.A. uitgezonden. Te horen zijn 
o.a. de burgemeester en de gemeen
tearchivaris C. Postma. 

Vanmorgen werd er een overstel
pende hoeveelheid haring aange
voerd in IJmuiden. De Vlaardingse 
trawUoggers hebben daarin een groot 
aandeel. Zo was het vandaag de VL 
110 Michiel Jan die met 900 kisten 
en 603 kantjes haring aankwam. De 
VL 84 Jan Senior bracht 1.000 kisten 
haring en 523 kantjes naar IJmuiden. 

12 De gereedschappenfabriek 
Gerfa N.V. is verplaatst naar Apel
doorn. Het fabriekspand aan de 
Schiedamsedijk is gekocht door Uni
lever N.V. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan van de watersportvereniging 
De Bommeer is er een watersport-
feest en een schippersbal. 

12 en 13 De Vlaardingse broers Bas 
en Aad van Toor treden als de Crock-
sons op voor de militairen in La Cour-
tine. 

13 De 21-jarige Dick van der Vlis 
arriveert in het Buizengat met zijn 
jachtje Dyngja, na een zeiltocht naar Ramsgate. 

14 De Van Kampenschool aan het Westnieuwland is of
ficieel geopend. 

16 De heer A. Maarleveld, firmant van het schilders
bedrijf H. Maarleveld, neemt op 70-jarige leeftijd afscheid. 
Compagnon Starrenburg zet het bedrijf voort. 

18 Zuster Maria Angelique, hoofd van de St. Maria Meis
jesschool aan de Hoflaan, is benoemd in een vergelijkbare 
functie in Lobith. Zuster Maria Rochusa volgt haar op. 

19 Arie Kalkman, lid van de Vlaardingse Zwemclub, ein
digt tijdens internationale zwemwedstrijden in Monaco op de 
honderd meter vrije slag op de derde plaats. 

Gereedschappenfabriek Gerfa NV (12 augustus) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

Het meisjeskoor Eroza zingt onder de leiding van mejuffrouw 
Jo Mulder voor de K.R.O.- microfoon. 

21 In de Emmaüskerk worden opnames gemaakt voor een 
grammofoonplaat. De opbrengst gaat naar het gereformeerd 
jeugdwerk in Nederland. 

23 Daantje verhuist met zijn snoeptentje van de Hoflaan 
naar de Oosthavenkade bij de brug, omdat de beschoeiing 
daar is verbeterd. 

26 De collecte die wordt gehouden voor de Federatie 
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van Christehjke Jeugdverenigingen Liefde en Vrede brengt 
f 2 305,-op 

28 De heer F J W Boogaard neemt afscheid als hoofd van 
de Nicolaas Beetsschool De heer H Wormgoor volgt hem op 
Boogaard blijft directeur van de Christelijke Vormschool, de 
kweekschool voor kleuterleidsters 

30 Het njk koopt grond voor de bouw van een nieuw be
lastingkantoor op de hoek van de Parallelweg en de Westha
venkade Voorheen stond daar het Handelsgebouw 

Het voormalig feestterrein aan de Broekweg wordt bestraat 
en krijgt een rolschaatsbaan en enkele speelwerktuigen 

De gaslantaarns in de componistenbuurt gaan verdwijnen 

Omdat de politie de beschikking krijgt over meer voertuigen 
moeten meer politieagenten zich bekwamen in het autorijden 

K J Visser is veertig jaar in dienst bij Lever's Zeep Maat
schappij en is onderscheiden met de eremedaille in brons, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

31 De motorreddingvlet Prinses Marijke wordt overge
dragen Het schip werd gebouwd in opdracht van de directie 
van de Koninklijke Zuid-HoUandsche Maatschappij tot Red
ding van Schipbreukelingen, op de scheepswerf A de Jong 
NV 

September 

2 De Vlaardingse Politie Sport- en Ontspanningsvereni
ging organiseert de derde Nationale 
Wandelmars, waaraan meer dan drie
duizend mensen deelnemen 

Het dameskoor Vivezza, onder leiding 
van mevrouw K Verhoeff-Torn, wint 
de eerste prijs tijdens een te Oister-
wijk gehouden nationaal zangcon
cours 

Het Tamboer- en pijperkorps "De 
Pijpers" wint de eerste prijs tijdens 
een in Delft gehouden drumbandcon-

De tafeltennisvereniging Reflex 
neemt de fietsenstalling onder de ge
meentelijke gymnastiekzaal aan de 
Delftseveerweg in gebruik als ver
enigingsgebouw 

4 J van Dorp is veertig jaar in dienst bij de E N C K 
HIJ ontvangt de gouden medaille van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel 

Aan de vishal in Vlaardingen is een grote aanvoer van haring 
door twee motortrawlers Circa 1000 kisten verse haring en 
nog wat verse vis werden aangevoerd en verkocht tegen prij
zen van f 11,- tot f 11,60 per kist van 50 kg 

5 De 45""" jaarvergadering van de Vlaardingse Damver-
eniging wordt gehouden 

6 Mevrouw Th A Heusdens-Mansholt, presidente van 
de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorhchting, 
opent in de Harmonie bak- en braaddemonstraties 

5 Mej H Hopman is onderscheiden met de eremedaille 
in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau Zij is 
veertig jaar in dienst bij de Coöperatieve Bakkerij en Verbrui
kersvereniging De Voorloper en eveneens erelid van Liefde en 
Vrede 

7 De gemeenteraad besluit om deel te nemen aan de op
richting van de N V Benelux-tunnel 

Poehersbedrijf J W van der Krogt opent een filiaal aan de 
Hoogstraat 68 

8 De nieuwe zaal in de Kortestraat van de gymnastiek
vereniging Hollandia is officieel m gebruik genomen 

De vishal (4 september) 
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Kapper G.O. Pinck is wegens bijzondere verdiensten onder
scheiden met de zilveren ster van de Genootschappen voor 
Huid- en Haarhygiëne en Cosmetologie. 

Levensmiddelenbedrijf C. Poot aan de Van der Duyn van 
Maasdamlaan 101 wordt nu Végé-zelfbedieningsbedrijf 

9 Manifestatie van de Federatie van Chr. Jeugdvereni
gingen Liefde en Vrede met veertien versierde wagens en di
verse groepen. 

10 De verenigingen De Bommeer en D.W.S.V. uit Delft or
ganiseren zeilwedstrijden op de Vlieten. De heer L. Hahn wint 
de Mr. Heusdens-wisselprijs. 

De heer Eppo Hekman, voorheen eigenaar van Café de Grif
fioen aan de Binnensingel, is wegens bijzondere verdiensten 
benoemd tot Ridder van de Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond. 

12 Er is een zeehond in de Oude Haven gesignaleerd. 

H. Scheepmaker is veertig jaar in dienst bij de E.N.C.K. Hij 
werd in het verleden bijna ontslagen toen hij met zijn handen 
in zijn zakken over het terrein liep. Scheepmaker is deson
danks onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau. 

13 F.G. van Helvoort wint de eerste prijs tijdens de te Rot
terdam gehouden landelijke wedstrijd voor modelvliegtuigen. 

Philips de Goedestraat (16 september) 
(Foto J Borsboom collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

De afdelingen juridische zaken en kabinet worden samenge
voegd. Chef van deze gecombineerde afdeling wordt C.F.G. de 
Menthon Bake. 

De VL 84 Jan Senior is belaagd door de Duitse trawler Hallen-
bank, wegens het afvissen van de trawlernetten. 

14 Het Stadsgehoorzaalcomplex sluit op maandag we
gens het invoeren van de 45-urige werkweek. 

16 Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van een kerk 
aan de Philips de Goedestraat in opdracht van het Apostolisch 
Genootschap. 

17 C. de Ligt wint de wisselbeker bij de Vlaardingse Hen
gelaarsvereniging Vriendschap. 

18 Van de Vlaardingse bevolking is: Nederlands Her
vormd 42,6 % (47,6); Rooms- Katholiek 15 % (15,2); Gerefor
meerd 11,8% (12,4); Remonstrants 1,8 (1,7); lid van de Ge
reformeerde Gemeente 1,5 % (1,5); Christelijk Gereformeerd 
1 % (1); lid van andere kerkgenootschappen 3,3 % (3,1) en 
tot geen kerkgenootschap behoort 23 % (17,4). Tussen haakjes 
staan de percentages uit 1959. 

In de vergadering van de plaatselijke afdeling van de Chris
telijke Middenstandsvereniging is besloten een Christelijke 
Vakschool voor de kleinhandel op te richten. 

20 In de Stadsgehoorzaal is een jeugdappèl onder de titel 
Jeugd in touw. De bijeenkomst is georganiseerd door het Ge
reformeerd Jeugdverband Vlaardingen. 

21 Bevestiging en intrede van ds. 
L. Huisman in de Gereformeerde Ge
meente. 

22 Het ziekenhuis wordt weer duur
der. In 1956 waren de kosten ge
raamd op f 17.000.000 in 1959, op 
f 20.000.000 in 1960, op f 21.500.000 
en nu op f 26.600.000. De gemiddelde 
verpleegprijs wordt f 24,- per dag. 

J.W. Steenhuis, slachtoffer van een 
bedrijfsongeval bij scheepswerf A. de 
Jong, is overleden. 

23 Wethouder Walstra opent in 
de hal van het B.P.M,-sportpark De 
Vijfsluizen een tentoonstelling van 
door leden van de volkstuinvereni
gingen het Ouwelant en Vlaardingen 
vervaardigde bloemstukken. 
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24 Mejuffrouw S Schrijvershof wint het Rotterdamse 
kampioenschap hoogspringen 

25 Het Tuberova onderzoek bevindt zich in de laatste 
fase Als de resterende 9 000 Westwijkbewoners zijn onder
zocht, hebben in totaal 40 000 inwoners aan dit bevolkings
onderzoek op tuberculose deelgenomen 

27 Het gat in de bebouwing tussen de slagerij van de heer 
Voorthuizen en de horlogene van de firma Van Heijst, waar 
negen jaar geleden een winkel in feestartikelen afbrandde, 
wordt opnieuw bebouwd 

Intiem '55, de grootste tafeltennisclub van Vlaardingen, heeft 
nu een eigen onderkomen in de kleuterschool aan het West-
nieuwland 

28 Kapper Jac Breur en zijn echtgenote G Breur-de Bruin 
zijn 50 jaar getrouwd Al 48 jaar is de heer Breur ziekenhuis
kapper HIJ is directeur van de Onderlinge Begrafenisonderne
ming en was 30 jaar kerkleraar van de Nederlands Hervormde 
Kerk en 22 jaar bestuurslid van de afdeling Vlaardingen van 
de Nederlandse Kappersbond 

29-1 oktober Het SB"" Nederlands Congres van het Algemeen 
Nederlands Verbond wordt gehouden m de Stadsgehoorzaal 

30 Chris de Korte en Wim van Klink slagen voor het exa
men judo zwarte band 

Er doen ruim 300 deelnemers mee aan de door C J V Vlaar
dingen en Schiedam georganiseerde druiventocht voor wiel-
njders 

Oktober 

1 De vereniging van postduivenhouders De Adelaar be
staat zestig jaar 

Mejuffrouw G Swart is veertig jaar onderwijzeres aan de Van 
Kampenschool 

2 Aan de Johannes Poststraat is de eerste paal geslagen 
voor de bouw van 56 woningen 

De heer W Korpershoek verovert voor de dertiende keer de 
Vlaardingse schaaktitel 

De Vrouwenbond van het Christelijk Nationaal Vakverbond, 
afdeling Vlaardingen wordt opgericht 

De kunstschilder Joop Stigter is onderscheiden met een eer
volle vermelding door de firma Talens 

De gemeente gaat een gerechtelijke procedure beginnen te
gen de heren C Moerman en J Moerman over de onteigening 
van hun grond 

3 Wethouder De Bruijn slaat aan de Jacoba van Beieren-
straat de eerste paal voor de bouw van een complex kleine 
flatwoningen, bestemd voor onvolledige gezinnen 

De eerste paal is geslagen voor de afbouw van het Unilever 
Research Laboratorium aan de Veersingel 

Het echtpaar Terleth-v d Borden is veertig in dienst bij de 
E N C K Het echtpaar vervult samen de functie van concier
ge De heer Terleth ontvangt de eremedaille m brons, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau 

Dr Shangven Chiao, arts uit Formosa, bezoekt het Kolpabad 

4 Het mannenkoor Orpheus geeft een concert in de Re-
hobothkerk, met medewerking van de Rotterdamse organiste 
mejuffrouw H Dubbeldam De opbrengst komt ten goede aan 
het restauratiefonds van de Grote Kerk 

6 Wethouder De Bruijn slaat aan de Roemer Visscher-
straat de eerste paal voor de bouw van een blok met maison
nettes 

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de bouw van een sta
tion in de Westwijk 

Mevr J van Amen schenkt een vitrine met logger aan de 
Stichting Nationaal Visserijmuseum 

Minister drs H A Korthals laat weten dat er wordt voortge
gaan met de aanleg van rijksweg 20 

9 Uit de opbrengst van de kinderpostzegelactie krijgt 
Pro Juventute f 632,- en het Weeshuis der Hervormden f 218,-

11 Het echtpaar Van der Velden-Verburgh is vijftig jaar 
getrouwd 

Het miniatuurspoorwegnet dat is gemaakt door de heer V 
Sweers is te bewonderen in de etalage van speelgoedmagazijn 
Hofland aan de Schiedamseweg 

12 Het IS aanhoudend zonnig In de vijver van het Van 
Heutzpark zwemmen eendenkuikens 

13 't Kaashuis aan de Brede Havenstraat is heropend 

14 De burgemeester opent aan de Industrieweg de mon
tagehal van de N V Machinefabriek A Fontijne Het bedrijf is 
geheel verplaatst van Schiedam naar Vlaardingen 
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Wim de Roo, lid van de gymnastiekvereniging Hollandia, wint 
het jeugdkampioenschap turnen van de Rotterdamse Turn-
bond. 

Autobedrijf W. van der Gaag opent een nieuwe verkoopruimte 
in de Taanderijstraat. 

16 De eerste paal is geslagen voor de uitbreiding van het 
automobielbedrijf Unique aan de Gedempte Biersloot. 

Automobielbedrijf Unique (16 oktober) 
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Hoogland's vulpenhuis, boek- en kantoorboekhandel, bestaat 
vijftig jaar. 

Muziekhandel A.J. Korpel is verplaatst van de Hoogstraat 112 
naar nummer 116. 

Otto de Vaal is veertig jaar toonkunstenaar en dirigent. Hij is 
organist van de Vrije Gereformeerde Kerk, leidde kinderauba
des voor het stadhuis en is leraar voor zang en muziek aan de 
Vlaardingse lycea. 

21 Jan Franken is definitief de eigenaar geworden van de 
E. Boogaard-wisselprijs van de wiel-
rennersclub De Coureur. 

23. Het zijn drukke dagen voor de 
zeevishal. Aan het begin van de week 
zijn de Vlaardingse trawlers Ada en 
Michiel Jan teruggekeerd vanuit de 
Ierse zee, met respectievelijk 815 en 
950 kisten verse makreel en een 150-
tal kisten verse haring. 

24 Hervormde Vrouwengroepen 
vergaderen in Muzanda. De groep 
Rehoboth voert het stuk Reis naar de 
zon op van Maarten van Vught. 

25 Het echtpaar Stoutjesdijk-Voor
burg is vijftig jaar getrouwd. 

Dr. F. de Graaff uit Rotterdam spreekt 
voor de Nederlandse Christelijke 

Vrouwenbond, afdeling Centrum, over De verhouding van pa
rapsychologie en evangehe. 

J.J.H. Frederiks heropent zijn geheel verbouwde juweliers- en 
horlogezaak aan de Hoogstraat 35. 

18 Wethouder H.K. van Minnen opent in de Visbank een 
herfsttentoonstelling, georganiseerd door de leden van de 
plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging. 

L. van Slooten, inspecteur van de gemeentepolitie, houdt de 
Nutslezing, met als onderwerp Het voorkomen van misdrij-

26 In de Visbank is een tentoonstelling geopend over de 
individuele zelfbescherming. De tentoonstelling is georgani
seerd door de dienst Bescherming Bevolking, 

Radio Wereldomroep Nederland verzorgt voor de 300''"' maal 
een programma over de koopvaardij, ditmaal vanuit sportpark 
De Vijfsluizen. 

In de Stadsgehoorzaal wordt een feestmiddag en -avond ge
houden voor de kinderen van de buurtvereniging Beatrix. 
Burgemeester Heusdens is erevoorzitter. 

20 De heer L. Maerchand uit Dordrecht heeft de restaura
tie van de elf rederijkersblazoenen in het stadhuis voltooid. 

De showroom van garage Plantinga aan de Van Hogendor-
plaan is officieel geopend. 

27 De gemeenteraad stelt de begroting 1962 vast zonder 
hoofdelijke stemming. Er wordt f 19.365.290,- uitgegeven in
clusief de post onvoorzien van f 227.225 

In Excelsior worden stereoscopische diapositieven vertoond 
met stereofonisch geluid. De vertoning is bedoeld voor de le
den van de plaatselijke afdeling van het Nederlands Instituut 
voor Volksontwikkeling. 

Evag opent een nieuwe showroom aan de Emmastraat 118. 
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De 31-jarige J. Bakker komt om het 
leven bij de val van een ijsbreekma-
chine aan de Koningin Wilhelmina-
haven. 

De 57-jarige mevrouw G. Fransen-
Visser komt om door gasvergiftiging 
in haar woning aan de Burgemeester 
Pruissingel. 

28 De eerste paal is geslagen 
voor de uitbreiding van het Groen 
van Prinstererlyceum. 

Feestavond in Muzanda ter gelegen
heid van het zilveren jubileum van de 
padvindersgroep 4 De Geuzen (zee
verkenners). 

30 In Excelsior wordt een propa-
ganda-avond gehouden van de plaat
selijke afdeling van de Vereniging tot 
behartiging van de Belangen van tu
berculosepatiënten. 

31 Wethouder H.K. van Minnen opent in de Harmonie 
een tentoonstelling die is georganiseerd door de leden van 
de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging "De 
Verzamelaar". 

De Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district 
Beneden-Maas, bestaat vijfentwintig jaar. Het bureau is in 
Vlaardingen gevestigd. 

L. Kramer neemt deel aan een quiz voor de radio bij Theo 
Eerdmans. 

November 

1 Wethouder H.K. van Minnen, voorzitter van de Com
missie Jeugdbibliotheek, en mejuffrouw J.R. Wolff, biblio-
thecaresse te 's-Gravenhage, spreken ter gelegenheid van de 
Kinderboekenweek. 

Zuster N. Westerneng is veertig jaar verpleegster en bijna 
vijfentwintig jaar in dienst van het Algemeen Ziekenfonds te 
Vlaardingen. 

1 en 2 De handwerkclub van de Remonstrants Gerefor
meerde Gemeente houdt een verkoping. De opbrengst is voor 
de Arminiuszaal van de kerk aan de Emmastraat. 

E.V. breekt beide polsen en een dijbeen als hij bij wijze van 
spelletje door andere jongens aan een touw wordt opgehesen 

Tentoonstelling in de Harmonie. Van links naar rechts de heer A. Ver
boon Jzn , de heer H K van Minnen, mevrouw C de Korte (31 oktober) 
(Foto Foto Ronde collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

in een fietsband. Het touw breekt op 6 meter hoogte. 

2 In de zaal van de Pniëlkerk wordt een bazaar gehou
den ten bate van de stichting Gereformeerd Jeugdcentrum. 

In de Harmonie organiseert stoffen- en modehandel Bracco 
een amateurmodeshow. Mejuffrouw I. S. Kloosterman wint 
de eerste prijs en mejuffrouw Joke Weeda de tweede prijs. Ze 
gaan door naar de landelijke finale in Rotterdam. 

J.A. Klaassen is 40 jaar in dienst bij de E.N.C.K. en is onder
scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

3 Wethouder H.K. van Minnen opent in De Visbank een 
tentoonstelling over Esperanto, georganiseerd door de Neder
landse Esperantistenvereniging La Estonto Estas Niva. 

Slager K. de Graaf heeft een eerste en tweede prijs gewonnen 
op de Internationale Slagers Vaktentoonstelling te Utrecht. 

4 In de Stadsgehoorzaal wordt een receptie en een feest
avond gehouden ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
bestaan van watersportvereniging De Bommeer. Het nieuwe 
botenhuis aan de Vlaardingse Vaart is in gebruik genomen. 
Voorheen was dat de boerderij van Vellekoop. 
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Het Leger des Heils houdt een openluchtsamenkomst op het 
Bothaplein. 

Er wordt een bijeenkomst gehouden voor ouders van emigran
ten in zaal Keyzer. 

Pastoor Bottelier is geïnstalleerd in de St. Willibrordusparo-
chie aan de Insulindesingel. 

6 De Vlaardingse Hervormde Vrouwengroep viert het 
25-jarig bestaan. 

De Pnielkerk (2 november) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Op de Internationale Meubelbeurs in Utrecht zijn een aantal 
Vlaardingse meubelfabrieken vertegenwoordigd, waaronder 
Boer & Van Dijk N.V., Van der Drift, W. Maas jr., Ouwenbroek 
N.V. en B. Sprij N.V. 

7 Het 40-jarig dienstjubileum van de heer P.J. Halkes 
is gevierd. Hij is hoofd van de St. Willibrordusschool en sinds 
1922 als leerkracht verbonden aan deze school. 

In de Visbank is een tentoonstelling geopend met werken van 
de Vlaardingse kunstschilders Dick Brouwer, Jan van 't Hof 
en Remi Poppe en van Joop Stigter uit Maasland. 

8 Voor leden van de personeelsvereniging Cincinnati 
wordt een speciale teenageravond gehouden in de Harmonie. 

9 Mevrouw M.J. Giphart-Speet is vandaag jarig en 
wordt 101. Ze is de oudste inwoonster van Vlaardingen. 

Aan de Buys Ballotlaan is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van een bedrijfspand voor Garage Van Dalen N.V. 

De N.C.R.V. is actief in de Stadsgehoorzaal met o.a. Da's voor 
de kas. 

10 Het nieuwe bedrijfspand van de N.V. Machinefabriek 
Griffijn aan de Mercuriusstraat is in gebruik genomen. 

De turnvereniging D.O.V.I.D.O. viert het 55-jarig bestaan in 
de Stadsgehoorzaal. Vijf jonge dames hebben de vereniging 
opgericht in 1906. De afkorting betekent dan ook Door Ons 
Vijven Is Deze Opgericht. 

11 De wandelsportvereniging Liberty organiseert een 
klaproostocht. De opbrengst gaat naar het Nederlands Oor
logsgraven Comité. 

De oud-leden van de Christelijke Jeugdvereniging Liefde en 
Vrede houden een reünie in Obadja. Voor de aflossing van de 
schuld van f 300.000 wordt het startsein gegeven voor de ac
tie Duizendpoot. 

Taxibedrijf Kramer neemt als eerste een mobilofooninstal
latie in gebruik. 

Watersportvereniging De Bommeer bestaat vijfentwintig jaar (4 novem
ber) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



12 In zowel de Bethelkerk, de Grote Kerk als in de Nieu
we Kerk worden oogstdiensten gehouden 

13 De jongelingsvereniging Onderzoekt de Schriften en 
de meisjesvereniging Tabitha vieren hun 25-jarig bestaan in 
het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan 
het Westnieuwland 

14 Wethouder Walstra opent in de Harmonie de najaars-
beurs van textielprodukten die zijn vervaardigd door cliënten 
van de Herman Frantsen Stichting 

15 Het bestuur van de Christelijke Jeugdvereniging 
Liefde en Vrede recipieert ter gelegenheid van haar 75-jarig 
bestaan De vereniging is onderscheiden met de Penning der 
Gemeente Vlaardingen 

Voor zijn werk voor Liefde en Vrede wordt A van Minnen be
noemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau De onder
scheiding wordt hem eveneens toegekend voor zijn verdien
sten als secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, district Beneden-Maas 

16 In Obadja wordt een bazaar van de Vereniging Oecu
menische Jeugd geopend 

17 In de zaak Bij den Dom, gevestigd aan de Hoogstraat 
53, wordt een tentoonstelling geopend van de kunstenaars 
Jan de Winter en Cor van Dorp 

De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren doet mee aan een Persilemmertjes-
actie 

18 Sint-Nicolaas wordt na zijn intocht verwelkomd door 
de burgemeester in het stadhuis 

35 kinderen van Duitse vluchtelingen zijn gearriveerd Zij 
zullen enige tijd verblijven in gezinnen 

19 De firma J E Stahlie bestaat veertig jaar Het bedrijf 
in uurwerken, goud- en zilverwerk is gevestigd aan de Hoog
straat 176 

W Hoefnagel jr is kampioen geworden bij hengelaarsvereni
ging De Hopende Visser 

20 Een aantal oude woningen in de Ridderstraat is ge
sloopt 

Het Scapino Ballet treedt op voor de schooljeugd in de Stads
gehoorzaal 

Zeilmakerij Van Roon is heropend aan de Westhavenkade 61 

Het oude pand is eerst volledig gesloopt en daarna opnieuw 
opgebouwd 

21 De commissaris van politie reikt aan een aantal be
jaarde stadgenoten de eerste verkeerdiploma's voor voetgan
gers uit 

De eerste winkel in de winkelgalerij aan de Plons de Vijfde
laan is geopend 

Met de actie Een op Vijf is de voorlichting over individuele 
zelfbescherming voor huisvrouwen gestart 

Het Bevrijdingskoor houdt een concert in de Stadsgehoorzaal 

22 Wethouder Van Minnen opent in de Harmonie een 
vogeltentoonstelling, georganiseerd door de leden van de 
plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers De heer Ph van den Berg wint met zijn inzending 
de door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde plaquette 
voor de mooiste vogel 

Mevrouw Heusdens-Mansholt is geïnstalleerd als erepresi
dente van de plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwe
lijke Vrijwilligers 

De motortrawler VL 131 Petronella, schipper J L van der 
Harst, van de Visserijmaatschappij Vlaardingen NV is op zee 
aangevaren door een Russische trawler en op eigen kracht de 
haven van IJmuiden binnengevaren, met zware averij aan het 
stuurhuis 

23 De bomen aan het Van Schravendijkplein zijn gerooid 

24 Dokter Moerman krijgt na hoger beroep een boete van 
f 1 000,- 1 p V een halfjaar sluiting van zijn praktijk Hij krijgt 
de boete vanwege inbreuk op de medische ethiek 

Ineke Kloosterman wint in Rotterdam de landelijke finale van 
de wedstrijd Vrouwen met talent 

De firma M v d Vlis en Zonen, handel in ijzerwaren, gereed
schappen, verwarmings- en huishoudelijke artikelen, is door 
verbouwing twee keer zo groot geworden Het bedrijf is ge
vestigd aan de Willem Beukelszoonstraat 

Firma Miep van Leeuwen aan de Korte Hoogstraat is her
opend na een verbouwing 

27 De NV Beneluxtunnel is opgericht Burgemeester 
Heusdens is benoemd tot president-commissaris en de heer 
C H Buschmann tot tijdelijk directeur 

29 De firma A van IJperen, handel in rookartikelen aan 
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de Schiedamseweg, bestaat vijftig jaar. 8 Een aantal noodwoningen in de 2''" Van Leyden Gael-
straat is gesloopt. 

Het echtpaar Langbroek-Van Dalen is zestig jaar getrouwd. 

In het winkelcentrum Promenade West aan de Floris de Vijf
delaan zijn de Tobacco Shop Berco en supermarkt Coop ge
opend. 

Slagerij L. Booster, gevestigd aan de Fransenstraat 2a, is ge
opend. 

30 In de Harmonie wordt na een inleiding gediscussieerd 
over de voetbalsport. De bijeenkomst is georganiseerd door de 
Vlaardingse Scheidrechters Vereniging. 

December 

1 Tijdens de jaarlijkse verkoping van kerstbout bij de 
gemeentekwekerij zullen 125 eenden bij afslag worden ver
kocht. 

Mej. G.J. Bot, hoofdleidster bij de Koningin Emmakleuter-
school, is onderscheiden met de eremedaille in goud, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al vijftig jaar ver
bonden aan het bijzonder kleuteronderwijs. 

2 Aan de burgemeester is een exemplaar aangeboden 
van de grammofoonplaat met Russisch-orthodoxe liederen, 
gezongen door het Vlaardings Mannenkoor Orpheus. 

Op 30 november telde Vlaardingen veertig werkzoekende 
mannen en veertien werkzoekende vrouwen. 

9 Accordeon Vereniging Het Westen viert het tweede 
lustrum in de Harmonie. Na afloop is er bal onder leiding 
van A. Korpershoek, met medewerking van The Herringtown 
Jazzband. 

Toon Hermans treedt op in de Stadsgehoorzaal. 

10 Einde van de haringteelt 1961. 

Arie Kalkman, lid van de Vlaardingse Zwemclub, eindigt als 
tweede op de 200 meter schoolslag. Hij deed dat in Brussel 
tijdens het Internationale Zwemgala. 

11 De eerste paal is geslagen voor de uitbreiding van het 
P.T.T.-gebouw aan de Westhavenkade. 

12 De vrijwillige brandweer blust een beginnende brand 
in het fabrieksgebouw van Deltachemie. 

Noodwoningen aan de Van Leyden Gaelstraat (8 december) 
(FotoJ Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

4 Door hevige regenval staan 
landerijen en sportvelden blank. 

Groep zeven van de N.P.V. Marnix 
van Sint Aldegonde gaat geld inza
melen door 'scout-chips' te bakken en 
daarna te verkopen. 

Triangel wordt de naam van het nieu
we verenigingsgebouw van Liefde en 
Vrede aan de Fransenstraat. Triangel 
betekent driehoek en is het embleem 
van de C.J.V. 

5 De Sinterklaas-etalagepuz
zel is een overweldigend succes. De 
Nieuwe Vlaardingse Courant en het 
Vlaardings Nieuws- en Advertentie
blad hebben de puzzel georganiseerd. 
De hoofdprijs gaat naar mevr. A. den 
Boer-de Jong. 

Marion Koridon wint diverse keren bij 
Altijd Prijs. 
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De heer J. (Koos) de Wilt, bedrijfsleider, is vijftig jaar in dienst 
bij de drukkerij N.V. Dorsman & Odé en hij is veertig jaar 
bondsofficial van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. 
Hij ontvangt de Zilveren Speld. 

13 De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, 
mr. J. van Aartsen, reikt de huissleutel uit aan de familie Van 
der Schee, een van de eerste bewoners van het complex van 
45 woningen in de Zuidbuurt. De woningen zijn gebouwd vol
gens het bouwsysteem Larsen & Nielsen. 

In winkelcentrum Promenade West is Vivo Vitaminebron ge
opend, een zelfbedieningszaak in levensmiddelen, aardappe
len, groente en fruit. De eigenaar is D. Kastelein. 

14 De burgemeester opent in de Smalle Havenstraat het 
Indisch-Chinees-Europees restaurant Puntjak, annex bodega 
Mont-Blanc. 

De gereformeerde Maranathakerk aan de Prof. Mekelstraat, 
hoek Dr. Wiardi Beckmansingel, is in gebruik genomen. Het 

orgel is afkomstig uit het voormalig gereformeerde kerkge
bouw aan de Kuiperstraat. 

De voedingsmarkt firma A. v.d. Pol en Zn. is geopend aan de 
Floris de Vijfdelaan. 

15 De eerste paal is geslagen aan de Mercuriusstraat voor 
een bedrijfspand van het Transportbedrijf Gebroeders Van 
Oeveren. 

Ds. D. Driessen is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was pre
dikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de oudste 
predikant met nog een eigen gemeente. 

16 De burgemeester opent de volkskerstzangavonden op 
de Markt met het ontsteken van de verlichting van de kerst
boom. 

Voormalig pand van transportbedrijf gebroeders Van Oeveren (15 
december) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Het automobielbedrijf en servicestation Dick van Roon is ge
opend Het bedrijf bevindt zich in de Emmastraat/hoek Arnold 
Hoogvlietstraat 

17 De schaatsbaan op het tennispark Soenda is geopend 

18 De nieuwe broodfabriek aan de Taanderijstraat van de 
firma Den Boer Van der Houwen is in gebruik genomen De 
bakkerij in de Vleersteeg blijft in gebruik als banketbakkerij 

Het faillissement is uitgesproken over de heer W J Wessels 
Hij handelde onder de naam Algemene Technische Handels
onderneming WATHO en was verwikkeld in een langdurig 
proces tegen de gemeente Vlaardingen over een heetwater-
toestel dat niet voldeed aan de KEMA-keuringseisen 

19 De afdeling Zuid-Holland van de Nationale Wo-
ningraad houdt een algemene vergadering in de Harmonie 
Wethouder De Bruijn spreekt over Woningbouw, politiek of 
beleid' 

Een OOI van de veehouder A J Vollering heeft twee lammeren 
geworpen 

De Rozenburg, de nieuwe personeelsboot van Verolme, maakt 
een geslaagde proefvaart De boot kan 700 personen vervoe
ren van het Oosterhoofd in Vlaardingen naar de dokhaven op 
Rozenburg 

20 In de Grote Kerk wordt een kerstconcert uitgevoerd 
onder leiding van Piet van den Kerkhoff en met medewerking 
van de Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda, het 
Christelijk Gemengd Koor Excelsior, de Christelijke Oraton-
umvereniging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoor 

22 Een vierentwintig meter hoge hijskraan op een bouw
terrein aan het Liesveld is gekanteld De brand die daarna 
ontstond, is geblust door de Vrijwillige Brandweer De kraan 
IS zwaar beschadigd, evenals de bekisting van het viaduct in 
aanbouw 

Er vindt een kerstuitvoering plaats in de Stadgehoorzaal door 
de zangkoren Viva Melodia, Eroza, Ons Clubje, Onze Kleintjes 
en de Vlaardingse Zangvogeltjes, onder leiding van mejuf
frouw Jo Mulder Vertoond wordt het kerstspel De Zoeker 

Boerderij Broekkade 4c is momenteel gratis in gebruik door de 
heer A Moerman Pzn De boerderij moet voor 24 december 
worden ontruimd en ter vrije beschikking worden gesteld aan 
de gemeente 

23 Kerstconcert op het Oranjecarillon door de beiaardier 
Cor Don 

26 Het IJS op de Vlaardingse Vaart is goedgekeurd De 
politie haalt een dronken man uit Wateringen van het ijs die 
niet in staat bleek naar huis te rijden 

25 Een groep nozems drukt een 15-jarig meisje door een 
ruit van een boekhandel in de Fransenstraat 

27 Schaatser Rudi Liebrechts wint de 3 000 meter in Fa-
gernes (Noorwegen) 

28 Het bestuur van de wijkvereniging 't Nieuwland orga
niseert schaatswedstnjden voor de jeugd 

De 38-jarige J V wordt onwel op het ijs van de Vaart en over
lijdt 

29 De dooi valt in 

Het fonds De Daad van de Nederlandse Reisvereniging ver
zorgt voor ouderen een rondrit door Den Haag en zij krijgen 
daar koffie met gebak aangeboden 

Een door de vorst gesprongen waterleiding veroorzaakt aan
zienlijke schade in de gemeentebibliotheek aan de Westha-
venplaats 

Wethouder De Bruijn opent het Doe-het-zelf-centrum De Goe
de Hoek aan de Floris de Vijfdelaan 

Voor de elektrificatie van de gaslantaarns zijn nu de Joubert-
straat, de Baljuwstraat, de Heemraadstraat, de Waalstraat, de 
Nieuwlandstraat, het Westnieuwland, de Schoolstraat, de Pa
terstraat en de Kuiperstraat aan de beurt 

31 De politie houdt drie vandalen aan wegens het vernie
len van auto's in de Voorstraat 
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