




Januari rechtigde leeftijd. Hij was ondermeer gezagvoerder op de s.s. 
Stad Vlaardingen. 

1 Vlaardingen telt 69.560 inwoners. Dat zijn er 643 
meer dan op 1 januari 1961. 

De jeugd stookt aan de Delftseveerweg een vreugdevuur van 
ingezamelde kerstbomen. 

4 Vier kinderen vertrekken naar Bergen aan Zee voor 
een verblijf in het Bio Vacantieoord Russenduin. 

H. van Toor is 40 jaar in dienst bij Havenbedrijf Vlaardingen 
Oost (H.V.O.) en ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Rudi Liebregts wordt derde op de 500 meter tijdens schaats-
wedstrijden in Fagernes met een tijd van 44,9 sec. Op de 5000 
meter wordt hij tweede met een tijd van 8.34,3. 

5 Rederij G. Kornaat geeft aan scheepsbouwer Boot te 
Alphen aan den Rijn opdracht voor de bouw van een nieuwe 
trawler ter vervanging van de motorlogger VL 132 Wilhel-
mina. 

De motortrawler VL 131 Petronella is het nieuwe jaar goed 
begonnen met een besomming van f 39.750 in slechts zeven 
dagen vissen. 

De heer P. de Heer, kapitein bij de Halcyon Lijn N.V. te Rotter
dam, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioenge-

s s Stad Vlaardingen (5 januari en 11 januari) 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

6 De plaatselijke afdeling van de R.K. Transportarbei
ders Bond St. Bonifacius bestaat zestig jaar. Deze werd opge
richt door arbeiders werkzaam in het haringpakkersbedrijf en 
enige zeelieden. 

The Crocksons, het acrobatenduo Aad en Bas van Toor, treden 
op bij de TV- show van Dorus. 

7 Eerste jeugddienst in de Grote Kerk in het kader van 
het hervormde dynamowerk. Spreker is wika I Kandel. 

8 Een basketballteam, samengesteld uit leerlingen van 
het Gemeentelyceum, wint de eerste prijs in een te Rotterdam 
gehouden toernooi. 

Gunstige ontwikkeling in de sociale werkvoorziening. De 
beurzen leverden f 15.000 op. In de Gemeentelijke Sociale 
Werkplaats werden 13.000 mohair sjaals gemaakt. 

In de Zwemkroniek, waar de beste tien tijden van 1961 zijn 
gepubliceerd, staat Arie Kalkman met de 200 meter school
slag op een tweede plaats met een tijd van 2.40,6. 

9 Wethouder M.H.L. Westrate opent in een zaal van de 
Maranathakerk een consultatiebureau voor zuigelingen en 
kleuters. 

10 A.F.A., een nieuwe zaak in ijzerwaren, gereedschap
pen, huishoudelijke artikelen en speelgoed, wordt geopend. 
De zaak is gevestigd aan de winkelgalerij Promenade-West. 
De eigenaar is A.R. van den Akker. 
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De Maranathakerk (9 januari). 
(Foto Foto Boer Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De Kolenbron, een in Nederland unieke samenwerking tussen 
plaatselijke brandstoffenhandelaren, opent een tweede filiaal 
aan de Floris de Vijfdelaan 140. 

Liefde en Vrede ontvangt een gift van f 25.000 voor de bouw 
van jeugdgebouw Triangel in de Fransenstraat. De Zegelactie 
van het genootschap De Bouwers heeft tot nu toe f 14.000,-
opgebracht. 

11 Burgemeester J.J. Heusdens en zijn echtgenote zijn te 
Flensburg aanwezig bij de tewaterlating van de Stad Vlaar
dingen, gebouwd in opdracht van de directie van de Halcyon-
lijn N.V. te Rotterdam. 

De houten noodschool aan de Buys Ballotlaan wordt tijdens 
een zware westerstorm ontruimd, wegens gevaar voor om
waaien. 

G.W.J. Veldhoven, leerling van de bedrijfsschool aan de ma
chinefabriek A. Fontijne N.V., ontvangt een prijs uit het Ir. W. 
Maas Geesteranus Fonds omdat hij een der best geslaagden is 
voor een Bemetel-examen. 

12 Wethouder T. de Bruin slaat aan de Van Baerlestraat 
de eerste paal voor een complex van 512 woningen. Deze wor
den gebouwd volgens het systeem Dura Coignet. 

J. van Dorp is 25 jaar in dienst bij de N.V. Meubelfabriek A.G. 
van der Drift. Hij ontvangt de zilveren legpenning van de 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 

13 In de hal van het B.P.M.-sportpark De Vijfsluizen 
wordt een tafeltennistoernooi gehouden. Er doen 96 teams 
mee. 

14 Een jeugdteam van de Judoclub Vlaardingen wint te 
Dordrecht het kampioenschap van Zuid-Holland. Het team 
van sportschool Van Gorsel bestaat uit Simon Barendregt, 
Boudewijn Slager, Chris Ebbe, Arie de Bruyne en Albert Both. 

15 Wethouder H.K. van Minnen opent aan de Van der 
Werffstraat kleuterschool De Klimop. 

J. van den Brink en J. Groeneveld, magazijnbedienden, J. 
Mostert, controleur, W. de Ruijter, voorman, en L. Pors, aftap-
per, zijn veertig jaar in dienst bij de Eerste Nederlandse Coö
peratieve Kunstmestfabriek (E.N.C.K.). De heren Groeneveld, 
Mostert en De Ruijter ontvangen de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heren Van den 
Brink en Pors ontvangen de medaille in brons. 

18 Het magazijn Twenberg, gevestigd aan de Floris de 
Vijfdelaan 118, opent de deuren. 

19 Het fregrat Hr. Ms Panter brengt een onofficieel be
zoek aan onze stad. 

20 Het Amsterdamse Volkstoneel vertoont in de Stads
gehoorzaal het stuk Op hoop van zegen van Herman Heijer-
mans. 

21 De heer A. Pronk wint een eerste prijs met zijn duiven 
op een tentoonstelling te Rotterdam. 

25 De heer C.H. Buschmann, voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, houdt 
zijn nieuwjaarsrede en prof dr. W.F.J.M. Krul, hoogleraar te 
Delft, spreekt over de verontreiniging van het water. 

Jubileumavond van de V.P.R.O. in Muzanda met het program
ma Thssen olielamp en spijkerbroek. 

26 Uit een interview voor een artikel over Vlaardingen 
in De Groene Amsterdammer met ir. W.A. den Bakker van de 
E.N.C.K., blijkt dat de gemeente nog steeds geen actie heeft 
ondernomen voor het plaatsen van een Rietveld paviljoen, dat 
werd afgebroken in Sonsbeek. Op 19 oktober 1960 werd door 
het bestuur van de E.N.C.K., ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van het bedrijf, daarvoor f 50.000 beschikbaar ge
steld aan de gemeente. 

Vlaardingen is nog steeds de derde havenstad. In 1961 bezoe
ken minder schepen de haven. Bij het internationale goede
renverkeer moet onze stad de steden Rotterdam en Amster
dam voor laten gaan. In het Rijnvaartverkeer staat Vlaardin
gen op de tweede plaats, achter Rotterdam. 
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29 Drs. K.N. Postuma van het 
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
spreekt op verzoek van de Redersver
eniging Vlaardingen over de visserij 
onder de Engelse wal. 

De firma H. Brobbel & Zoon, kolen-
en oliehandel, bestaat 75 jaar. 

30 De burgemeester installeert 
het comité voor de Actie 10 x 10, 
georganiseerd door de Nederlandse 
Jeugd Gemeenschap, ten bate van de 
hongerende jeugd m de wereld. 

Zuster J.C. Meijer van het kraamcen-
trum het Het Groene Kruis, neemt 
afscheid wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

31 De heer J. Farber opent een 
zaak in luxe lederwaren, annex schoenherstelbedrijf aan de 
Floris de Vijfdelaan 122. Voorheen was dit bedrijf gevestigd 
aan de Kethelweg 60. 

Het R.K. Dameskoor Debora is opgericht. 

De receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fiima H 
Brobbel & Zoon V1 n r C Brobbel-van Noort, R v d Helden-Brobbel, 
J Brobbel-de Rooij, A van Woerden-Brobbel, S Brobbel-Smit en A 
Brobbel-v d Vaart (29 januari) 
(Collectie Henk Brobbel) 

De eerste paal is geslagen voor een garage ten behoeve van 
het transportbedrijf Gebr. Van Oeveren aan de Mercurius-
straat. 

Februari 

1 Mejuffrouw J.A.L. Trommel, onderwijzeres, is 40 jaar 
in dienst van het bijzonder onderwijs. Al die jaren was zij ver
bonden aan de Van Kampenschool. 

Een filiaal van slagerijbedrijf firma Herlaar is geopend aan de 
Floris de Vijfdelaan 126. 

2 Opening van de firma F. Oversluizen, woninginrich
ting, aan de Floris de Vijfdelaan 136. 

Feike Asma geeft een concert op het orgel van de Oosterkerk 
aan de Schiedamseweg. 

Jac. J. Koedood ontwerpt en bouwt de stand van de gemeente 
Vlaardingen voor de tentoonstelling Vlaardingen presenteert 
zich. 

3 De Anti Revolutionaire Jongeren Studieclub wordt 
heropgericht. Eerder was deze opgericht in 1958. 

5 Er is een plaatselijke afdeling opgericht van de Neder
landse Vereniging De Verzamelaar. 

6 Het derde lustrum van de Vlaardingse Middenstands 
Centrale wordt gevierd in de Stadsgehoorzaal. J. Ligthart en 
E. Naujoks zijn 15 jaar bestuurslid. 

7 Aan de Deltaweg is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van een bedrijfspand voor een opslagbedrijf van Shell 
Nederland. De opslagcapaciteit bedraagt 400.000 m-*. 

Mej. M.E. Bruggeman is 25 jaar werkster bij de Lagere Tech
nische School. 

9 In de Stadsgehoorzaal kunnen belangstellenden ge
nieten van een federatieconcert met harmonievereniging 
H.V.O. en Van Dijk's Amusementsorkest. 

Jaap Kolkman en C. Varkevisser zijn toegetreden tot het be
stuur van de Stichting Nationaal Visserijmuseum. Jaap Kolk
man is een oud stadgenoot en hoofd van de afdeling Vis van 
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Hij heeft onder het 
pseudoniem Fenand van den Oever verschillende boeken ge
schreven, waaronder Brood uit het water De heer C. Varke
visser is directeur van de visserijschool in Katwijk. 
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De Kolen- en Oliehandel firma K. Nieuwstraten heeft een 
nieuw kantoor en showroom geopend in het pand aan de 
Schiedamseweg 40a. 

10 De gymnastiekverenigingen Hollandia, Leonidas-
D.O.V.I.D.O., Liefde Voor Turnen en Willen Is Kunnen, geven 
een gezamenlijke uitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

11 Bevestiging en intrede van de heer Jac. Westmaas, 
hulppredikant van de hervormde gemeente, ten behoeve van 
de wijkgemeenten Rehobothkerk en Westwijkkapel. 

Een team van de Vlaardingse Zwemclub eindigt als eerste in 
een te Haarlem gehouden nationale vierkamp. 

12 Op de Maassluissedijk is een bestelwagen omgewaaid 
door een zware noordwesterstorm. 

Het paar F. Mühring en mevr. P. Vegter behaalt een eerste 
prijs bij wedstrijden van de Zuidhollandse IJsdansclub op de 
Hokijbaan. 

12-16 In de Westwijk toert een rijdend bijbelhuis rond van 
het Nederlands Bijbel Genootschap. 

13 De nieuwe lichtinstallatie op het Zwaluwen-complex 
in park 't Nieuwelant wordt in gebruik genomen. 

14 De motorlogger VL 97 Prinses Juliana van de N.V. 
Doggermaatschappij is verkocht aan de heer B. Hoek te Kat
wijk aan Zee. 

De keersluis (17 februari) 
(Foto Ton de Haan Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Banketbakkerij T. Ogterop, gevestigd aan de Hoogstraat 96, 
is heropend. 

15 In de Harmonie wordt een declamatiewedstrijd gehou
den voor scholieren Ineke Herweijer, Gerda Jacobs en Renny 
Vos winnen de eerste prijzen. 

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Christelijke 
Korfbalvereniging Spirit is er een feestavond in Muzanda. 

16 In de visbank wordt een fototentoonstelling geopend 
over De Gemeente (de plaats waarin wij wonen). 

Achttien bomen aan de Hoflaan worden verplaatst naar de 
Anthony Knottenbeltsingel. 

17 Door de zware storm en de vloed staat het water aan 
de keersluis 2.85 m boven N.A.P. 

Het dameskoor Vivezza bestaat 45 jaar. Mevrouw C. Verhoeff-
Torn is al die tijd dirigente van het koor. 

Aan de Broekweg 76 is de zelfbedieningswasserij van de heer 
A.J. Klarenberg geopend. 

Dertig scholieren bezoeken de A.V.R.O.-studio. Zij werden 
daarvoor uitgenodigd door Avro's Jeugdomroep Minjon. De 
scholieren werken mee aan het programma Eigen Weg, ge
wijd aan Vlaardingen Joop Stokkermans en Chris van Hoorn 
componeerden voor die gelegenheid een zeemanslied. 

Het dameskoor Vivezza in vroeger tijden (17 februari) 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



19 De besturen van de Anti Revolutionaire Kiesvereni
ging Nederland en Oranje, de Christelijk Historische Kiesver
eniging Vlaardingen en de kiesvereniging Pro Patria van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij besluiten tot samenwer
king bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 

20 Pierre Janssen, conservator van het stedelijk Museum 
te Schiedam, spreekt over Kunstbegrip voor de Studiekring 
Vlaardingen 

S van Leeuwen ontvangt de eremedaille in brons, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau Hij krijgt de onderscheiding 
vanwege zijn 40-jarig dienstjubileum bij vaten- en kistenfa
briek C van de Burg en Zonen 

20 en 21 In de Stadsgehoorzaal wordt de jaarlijkse grote 
avond van de schoolvereniging Universia van de Groen van 
Prinstererschool gehouden 

21 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan krijgt 
Sursum Corda van de gemeente f 1 000 en een lening van 
f 3 500,- voor de aanschaf van instrumenten en uniformen 
Ook het Anjerfonds Zuid-Holland draagt bij met f 2 000,-

Uit het door de dienst der Nederlandse Haringcontrole uitge
geven overzicht blijkt dat van de in 1961 uitgevoerde pekel
en steurhanng 27,17% afkomstig is uit Vlaardingen 

23 In Excelsior geven de leerlingen van muziekschool 
Drs Tyn Pangalila, afdeling Vlaardingen, een uitvoering 

Het Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting verhuist van de 
Brede Havenstraat naar Hoogstraat 220 Daar was het Ge
meentelijk Woningbedrijf gevestigd 

Mevrouw E H Lucassen-Reynders promoveert tot doctor in 
de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen 

De Vlaardingse schooljeugd kan gratis naar het Stedelijk Mu
seum in Schiedam en krijgt dezelfde faciliteiten als de Schie-
damse scholieren, waaronder een inleiding door de conserva
tor Pierre Janssen 

De 10 000e editie van de Nieuwe Vlaardmgsche Courant is 
verschenen De krant verscheen voor het eerst in 1877 met 
nieuws uit Vlaardingen, de Hoeksche Waard en IJsselmonde 

24 Van Dijk's amusementsorkest viert het 20-jarig be
staan in Muzanda 

Het echtpaar Van Gelderen-Langendoen is 65 jaar getrouwd 

25 De voetbalwedstrijd Fortuna-SVV wordt wegens mo
lestatie van de scheidsrechter afgefloten 

26 In het kleuter- en lageronderwijs hoeven de leerlingen 
in de maanden april tot en met september op zaterdag niet 
meer naar school Ook wordt een driedaagse voorjaarsvakan
tie ingevoerd 

De rijwiel- en bromfietsshowroom van W Boer & Zn, aan de 
Hoogstraat 151, is geopend 

27 Het kinderkoor De Vlaardingse Zangvogeltjes, het 
meisjeskoor Eroza, het dameskoor Viva Melodia en het politie-
dubbelmannenkwartet Pro Musica geven een concert in de 
Stadsgehoorzaal 

De r -k jeugdbeweging Erreljee uit de St WiUibrordusparo-
chie voert in Muzanda de operette De groene Vogel op 

Oranjevereniging Jacob van Dijkstraat viert haar 24e jaar
feest 

28 Opening en 25-jarig jubileum van rijwielhandel en te
vens sportartikelenzaak van de heer A Heyblom aan de Plons 
de Vijfdelaan 

Maart 

1 De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde 
maatregel van de gemeente Rotterdam tot fluoridering van 
het drinkwater Met uitzondering van de PvdA reageert 
de gemeenteraad zeer kritisch op de overschrijding van 
f 250 000 op het vijfde bouwgedeelte van het stadhuis 

Het nieuwe kantoor van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan 
het Emaus is officieel geopend Wethouder De Bruin overhan
digt de sleutel aan de heer P Neelemaat, directeur van het 
woningbedrijf De gemeente heeft 6512 huizen in eigendom 

Modeshow met Boussac stoffen en zes Franse mannequins, 
georganiseerd door de firma Bracco in de Harmonie 

Schoenwinkel Nagtegaal verzorgt een show met schoenen 
voor de damesleden van de Coöperatieve Vrouwenbond in het 
Volksgebouw De verkoopsters treden op als mannequin 

2 De heer H Lammers te Dordrecht is benoemd tot or
ganist van de Rehobothkerk 

H J Boelhouwers, directeur van E V A G 's Fordbednjf, opent 
het bij het bedrijf behorende nieuwe Shellstation aan de mr 
L A Kesperweg 

5 In zaal Keyser wordt een ruilbeurs gehouden, geor
ganiseerd door de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse 
Vereniging De Verzamelaar 
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Het nieuwe kantoor van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan het Emaus 
(1 maart) 
(Foto H K van Minnen Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

6 De Christehjk Gereformeerde Zangvereniging Ethan 
viert haar eerste lustrum met een zangconcert in de Christe
lijke Gereformeerde kerk in de Emmastraat. 

Fortunaspeler Jan Baksteen treedt in het huwelijk met Eli
zabeth Maria Foncke. De pupillen vormen een erehaag op de 
trappen van het stadhuis. 

Het verenigingsgebouw Triangel (14 maart) 
(Foto Foto Boer Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

7 Meubelzaak G.A. van der Linden bestaat 25 jaar. Ter 
gelegenheid van die gebeurtenis wordt er een meubelshow 
gehouden in het pand Westhavenkade 44. 

De monumentale lantaarns op het Stationsplein en het Plein 
Emaus zijn weer van gasverlichting voorzien. 

De 20-jarige militair John van Rijn redt de 8-jarige S. de 
Graaf uit het water van de Oude Haven. 

9 Vrouwenwereldgebedsdag in de Ooster- en Reho-
bothkerk. 

J. van der Snoek wordt gekozen tot lid van het hoofdbestuur 
van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen 

Jongeren van de hervormde kerk, de Jonge Kerk, verzorgen 
een avond voor bejaarden in de Rehobothkerk. 

L.H. Vredebregt ontvangt het gouden bondsinsigne vanwege 
zijn 55-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Ar
beidersbeweging. 

10 Langs de opspuitwerkzaamheden aan de Broekweg is 
een afrastering van ongeveer 2000 meter geplaatst. 

Ouders van de Van Hogendorpschool willen dat er een tele
foonaansluiting komt op de school. 

13 Er wordt een samenkomst gehouden bij het graf van 
de Vlaardingse Geuzen op de Algemene Begraafplaats. De bij
eenkomst is georganiseerd door de leden van de plaatselijke 
afdeling van de Landelijke Vereniging van Ex-Politieke Ge
vangenen uit de bezettingstijd. 

14 Het verenigingsgebouw Triangel aan de Fransenstraat 
14 is officieel geopend. Het gebouw is van de federatie van 
Christelijke Jeugdverenigingen Liefde en Vrede. 

15 Wethouder G. Walstra spreekt over Kredietverlening 
en afbetaling voor de leden van de plaatselijke afdeling van 
de N V.V.-Vrouwenbond. 

Modehuis Princesse aan Liesveld 1 opent de deuren. 

17 Het 50-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van 
de Algemene Nederlandse Grafische Bond, wordt gevierd in 
Excelsior, 

In 't Hof wordt een vroege vogelexcursie georganiseerd door 
de afdeling Vlaardingen van de Ned. Natuurhistorische Ver
eniging. 
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19 Mevrouw M J J Giphart-Speet, de oudste inwoonster 
van Vlaardingen, overlijdt op 101-jarige leeftijd De oudste in
woonster is nu de 98-jarige mevrouw C van Leeuwen 

De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van een werk
plaats met bovenwoning aan de Industrieweg ten behoeve 
van het NV Technisch Bureau Massier te 's-Gravenhage 

20 Loco-burgemeester H K van Minnen stelt de nieuwe 
broodfabriek van de N V Den Boer & Van der Houwen aan de 
3e Industriestraat in gebruik 

De dames- en herenkapsalon van de heer R Liebrechts aan de 
Billitonlaan bestaat 25 jaar 

H A Lansbergen is damkampioen van Vlaardingen geworden 

21 Opening van het kledingmagazijn van NV De Faam 
aan de Brede Havenstraat 

23 Uitvoering van de Matthaus Passion van Johan Sebas-
tiaan Bach in de Grote Kerk onder de leiding van de heer Piet 
Struyk Medewerkende koren zijn het dameskoor Vivezza, het 
r-k Gemengd zangkoor St Cecilia en de Arbeiderszangver-
eniging De Stem des Volks Solisten zijn o a de sopraan An
nette de la Beye, de bas Henry Blackmon en de organist Koos 
Bons 

A J Verhagen overlijdt ten gevolge van een aanrijding op het 
kruispunt van de Burgemeester Verkadesingel en de Kethel-
weg 

24 Het Tamboers- en Trompetterskorps Liberte debu
teert 

25 Peter Spek wint bij de jongens C de Sleutelloop in Lei
den 

26 De produktschapsprijzen voor de visserij worden uit
gereikt aan Arie Bot, schipper van de motorlogger VL 132 Wil-
helmina De produktschapspnjs voor de best verzorgde ge
zouten haring gaat naar Jan Sneek De produktschapswimpel 
is voor C Rog, schipper van de motortrawler VL 153 Liesje & 
Rutger 

De jeugdorganisaties Jonge Strijd en de Nederlandse Bond 
voor Natuurstudie treden toe tot de Vlaardingse Jeugd Ge
meenschap (V J G) 

27 De Hervormde Vrouwengroep viert het tweede lus
trum in de wijkgemeente Grote Kerk 2 

De schaakvereniging H V O wint het afdelingskampioenschap 
klasse IB van de Rotterdamse Schaakbond 

28 De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-
Holland worden gehouden Er zijn 36 456 geldige stemmen 
uitgebracht De stemmen zijn als volgt over de politieke par
tijen verdeeld PvdA 14 897, KVP 4 074, VVD 3 658, 
A R P 4 701, CHU 5 370, SGP 1247, CPN 577, GPV 
247, PSP 1 549 en Vrije Burgers 136 stemmen 

Door de leden van de Vereniging Helpt Elkander wordt een 
feestavond in Muzanda georganiseerd voor de pupillen van de 
Herman Frantsenstichting 

29 De loco-burgemeester opent aan het Liesveld een aan
tal winkels Parfumerie City op nummer 5, Gebr Coster N V 
op de nummers 7-9 en het Kinderparadijs-Hobbyparadijs op 
nummer 11 

30 Hielke Broersma biedt mevrouw Th A Heusdens-
Mansholt het eerste kievitsei aan dat op Vlaardings grondge
bied werd gevonden 

31 Wethouder Walstra opent op de Hoogstraat 175 een 
winkel met artikelen die zijn vervaardigd door pupillen van 
de Herman Frantsenstichting 

April 

2 Het Christelijk Muziekgezelschap Insulinde geeft een 
concert voor de bewoners van het Flatgebouw voor Bejaarden 

Mejuffrouw N van Leeuwen, hoofd van de Oranje Nassau 
Kleuterschool, is vijftig jaar kleuteronderwijzeres Ze ont
vangt de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau 

C Rog wordt schipper van de door G Kornaat nieuw bestelde 
motortrawler VL 112 Bets en Gerda Deze vervangt de mo
torlogger VL 132 Wilhelmina Dit schip werd als zeillogger in 
1914 gebouwd en is verkocht voor de sloop 

2-3 P Hoekstra is veertig jaar in dienst als boekhouder bij 
de N V Koninklijke Fabriek van Meelproducten en Voedings
middelen Hollandia Hij ontvangt de zilveren eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

4 Het gemeentebestuur ontvangt ten stadhuize een 
aantal auteurs en uitgevers De loco-burgemeester opent in 
Triangel een boekenmarkt, georganiseerd ter gelegenheid van 
de Boekenweek 

De leden van Lyts Bigjin, de vereniging van Friezen in Vlaar
dingen, kunnen genieten van de cabaretrevue van de Friese 
tweelingbroers Tetman en Janch de Vries met de voorstelling 
Feestviere is ek in kunst 
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5 De gemeenteraad besluit de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging van Bejaarden op te richten 

6 Het stuk zandsteen dat vorig jaar werd gevonden bij 
graafwerkzaamheden voor het Liesveldviaduct, is een afbeel
ding van de oppergod Zeus. Nabij de Zuidbuurtseweg is een 
kruikje gevonden dat waarschijnlijk afkomstig is uit Keulen-
Frechen. Het kruikje dateert uit de tweede helft van de 17e 
eeuw. 

De eerste wedvlucht wordt gevlogen van postduivenvereni-
ging Keer Weer. 

14 Het Christelijk Gemengd Koor Excelsior, de Christe
lijk Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo en het Toon
kunstkoor zingen in de Grote Kerk de Johannes Passion onder 
leidmg van de heer Piet van den Kerkhoff. 

J.P.B. Verhey Pols mag exposeren op de internationale ten
toonstelling van de Nederlandse Bond van Amateurfotografen 
in Amersfoort. 

16 De burgemeester installeert het plaatselijke comité 
Opgeruimd staat Netjes, dat de strijd aanbindt tegen vervui
ling van de stad. 

7 De leden van de plaatselijke afdeling van de N.V.V.-
Vrouwenbond bieden bejaarde stadgenoten een ontspan
ningsmiddag aan in Excelsior. 

Aan de Parallelweg is uitgebrand de fabriek van de N.V. Pep-
permmt and Pharmaceutic Works en die van feestartikelen 
Tirlemont. De schade wordt geraamd op f 100.000,-. 

8 Door de regenval staan de sportvelden blank. 

9 In IJmuiden is de motortrawler VL 110 Michiel Jan 
droog gezet voor een grote beurt van het onderwatergedeelte 
en gaat daarna door naar Vlaardingen om verder onder han
den te worden genomen, zodat zij bij de aanvang van het nieu
we seizoen "geknipt en geschoren' op jacht kan gaan. 

A. Pruyt is veertig jaar werkzaam bij Havenbedrijf Vlaar
dingen Oost N.V. Hij is onderscheiden met de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

17 Er is een feestavond in het r.-k. verenigingsgebouw 
voor de leden van de Vereniging van Volkstuinders Vlaar
dingen. Wethouder Walstra reikt de wisselbeker uit aan G. 
Schouten voor de best verzorgde tuin. 

18 Leden van de schoolvereniging Catena van het Ge
meentelyceum, voeren in de Stadsgehoorzaal het toneelstuk 
Knecht van twee meesters op. 

20 Opgericht is de jeugdsociëteit Aeneas. 

10 Door het nog steeds binnenkomende geld voor de Ac
tie 10x10 staat de teller nu op f 3.354,21. 

12 De dag van de openbare 
school wordt opgeluisterd met een 
variétéprogramma voor scholieren 
in de Stadsgehoorzaal. 

Het damesteam van volleybalver
eniging Aggredior is kampioen in de 
eerste klasse. 

13 In de Stadsgehoorzaal is een 
uitvoering van de Vlaardingse Bal
letschool onder leiding van mevrouw 
Maria Judels-Kemény. 

J. de Bruin is Vlaardings tafeltennis-
kampioen geworden. 

Er is rijksgoedkeuring verleend voor 
de bouw aan de Gedempte Biersloot 
van rijwielfabriek B.E.N.Z.O. met 
magazijnen en kantoorruimte. 

De bouw van de rijwielfabriek BENZO (13 april) 
(Foto H K van Minnen Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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De 91-jarige J de W overlijdt na
dat hij op de Westhavenkade op een 
oversteekplaats is aangereden door 
een bromfiets 

21 Opgericht is de huurdersver
eniging Vlaardingen 

21 en 23 Nationaal solistenconcours 
in de Harmonie, georganiseerd door 
de Federatie van Vlaardingse Mu
ziekgezelschappen 

22 Paasreveil op de Markt onder 
leiding van ds S van den Bos 

23 De Christelijke Jeugdvereni
ging Liefde en Vrede organiseert een 
puzzelnt voor wielrijders Er doen 
450 deelnemers mee 

De afdeling Zuid-Holland (zuid) van 
de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen houdt een 
toogdag in de Emmauskerk 

24-26 Een elftal van het Gemeentelyceum wint het voetbal
toernooi voor scholieren 

Automobielbedrijf Hoogenboom houdt een Volkswagenshow 
in de Harmonie 

25 De machinefabriek en reparatie-inrichting W Houdijk 
bestaat veertig jaar De heer B Versteege, werkmeester, is 
veertig jaar in dienst bij deze firma 

26 In de Pnielkerk wordt een concert gehouden ter gele
genheid van de viering van het 60-jarig bestaan van de Chris
telijke Harmonievereniging Sursum Corda De ere-voorzitter, 
burgemeester Heusdens, draagt de nieuwe uniformen over 

27 Feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk ter gelegen
heid van de viering van het zilveren huwelijksfeest van het 
koninklijk paar, met medewerking van het Vlaardings Man
nenkoor Orpheus 

In Triangel is het fancy-fair Jeugdspektakel 4 geopend De 
organisatie is in handen van de Christelijke Jeugdvereniging 
Liefde en Vrede 

Het Leger des Heils omstreeks 1910 (28 en 29 april) 
(Foto Foto Dijkers Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

temeijer, P T T-hoofdbesteller, en J Wisse, assistent Ie klasse 
bij 's-Rijksbelastingen, ontvangen de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau H W Kool, Shell-
employe, ontvangt de eremedaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau 

Bij de aanleg van Rijksweg 20 zijn in de Broekpolder sporen 
gevonden van bewoning uit de Romeinse tijd, waaronder een 
prachtig gepolijste dobbelsteen 

28 Het Comité viering Nationale Gedenkdagen biedt de 
verpleegden in de zieken- en rusthuizen bruidssuikers en si
garen aan 

Leden van de plaatselijke afdeling van de Vereniging De Ne
derlandse Padvinders en de Verkenners van de Katholieke 
Jeugdbeweging vertonen in de Stadsgehoorzaal de revue Ver-
ken'm De opbrengst is voor de Actie 10 x 10 

28 en 29 Ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig be
staan van het Leger des Heils in Nederland geeft het stafmu
ziekkorps concerten in de Pnielkerk en in de muziektent in 't 
Hof 

Burgemeester Heusdens is vijftien jaar burgemeester in 
Vlaardingen Hij is benoemd tot officier in de Orde van Oran
je-Nassau De medaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau is voor Adne Hofman, adjudant van politie, en 
G N Cramer, chef gages van de HoUand-Amenkalijn L J Zoe-

29 LA Suyker is veertig jaar lid van het zangkoor St 
Cecilia 

30 Er IS van alles te doen op koninginnedag, waaronder 
de aubade op de Markt, de havenloop, een wielerwedstrijd en 
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een lampionnenoptocht. De dag wordt afgesloten met oranje
bals en vuurwerk aan de Floris de Vijfdelaan. 

Mei 

1 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. 

Mevrouw L. van Duyn-Spruyt spreekt in het 1 mei-ochtend
programma voor de V.A.R.A. radio. 

3 Mr. J. Klaasesz, Commissaris der Koningin in de pro
vincie Zuid-Holland, opent aan de Broekweg de tentoonstel
ling Vlaardingen presenteert zich, ter gelegenheid van het 
derde lustrum van de Vlaardingse Middenstands Centrale. 
Er zijn ruim zeventig inzendingen. Tevens is er een doorlo
pende show van diverse artiesten, waaronder de Blue Stars, 
de Moana Loa Hawaiiens, Van Dijk's Amusement's Orkest, de 
Vanado's, de Spelbrekers, The Crocksons, The Rhytm Aces en 
Ruud Jacobs. 

4 Stille Omgang naar het Verzetsmonument op het Ver-
ploegh Chasséplein, waar de gevallenen in de Tweede Wereld
oorlog worden herdacht. 

5 Bevrijdingsdag wordt gevierd met een bevrijdings
herdenkingstocht, georganiseerd door de wandelsportvereni
ging Liberty. Tevens is er een concert op het Liesveld. 

De vrijwillige brandweer blust een felle brand in een voorraad 
rubberafval op een terrein van de N.V. Internationale Rubber-
producten aan de Taanderijstraat. 

Het kinderkoor Ons Clubje vertoont in de Stadsgehoorzaal een 
kinderoperette De verloren koningszoon, onder leiding van 
mejuffrouw Jo Mulder. 

7 De oudste Vlaardingse vereniging, de in 1884 opge
richte gymnastiekvereniging Leonidas Dovido, geeft acte de 
presence tijdens de tentoonstelling Vlaardingen presenteert 
zich. 

8 Aan de Parallelweg, hoek Westhavenkade, is de eerste 
paal geslagen voor de bouw van een nieuw belastingkantoor. 

Feestavond in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van het 
IZVz-jarig bestaan van de Christelijke Huishoud- en Indus-
trieschool. 

9 Met een défilé van rollend materieel en een receptie 
op het stadhuis wordt het 75-jarig bestaan gevierd van de 
Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst 

De harmonievereniging H.V.O. houdt in 't Hof het eerste con
cert in dit seizoen. 

10 De Vlaardingse Kuipersbazenvereniging De Noordzee 
bestaat vijftig jaar. De heer W.M.W. Don is vijfenveertig jaar 
lid en vijfendertig jaar secretaris van deze vereniging. 

D. Kwakkelstein, directeur van de rederij Kwakkelstein, 
spreekt voor de radio over de grote visserij. 

Wegens zijn 40-jarig dienstverband bij de firma C. van der 
Burg en Zonen, ontvangt de gereedschapsslijper J. de Groot 
de bronzen eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau 

11 De heer H. Apon spreekt voor de werkgroep Helinium 
over Pre- en protohistorie van het Waterweggebied. Hij zegt 
dat de naam Vlaardingen voor altijd verbonden zal zijn aan de 
cultuur van de nieuwe steentijd, onder de naam Vlaardinger 
Cultuur en een rol zal gaan spelen in de Europese prehistori
sche wetenschap. 

Feestavond in Excelsior ter gelegenheid van het 70-jarig be
staan van de Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Vlaar
dingen en het 15-jarig bestaan van de Bejaardensociëteit. 

Mevrouw C. Kal-Smit van kapsalon Maison Corry wint een 
eerste prijs op het door de Haagse coiffeursacademie georga
niseerde nationale concours. 

De Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst (9 mei). 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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12 Tijdens een internationaal solistenconcours te Weert 
behalen twee leden van Sursum Corda mooie resultaten. 
P. Knoppert wint de eerste prijs met lof in de hoogste catego
rie. J. Verbrugge wint in de ereafdeling een eerste prijs. 

14 Het museum in Vlaardingen heet voortaan Museum 
voor de Nederlandse Zeevisserij. 

15 De heer S. Vuyk, hoofd van de Erica-school, is veertig 
jaar in dienst van het onderwijs. 

Met de sloop van de winkel op de hoek van de Blokmakersteeg 
en de Hoogstraat is er daadwerkelijk een begin gemaakt met 
de doorbraak van de Westhavenplaats naar het Liesveldvia
duct. 

16 Drs. W.J.H. Verboon heeft een eerste prijs gewonnen 
op het te 's-Hertogenbosch gehouden Benelux-filmfestival 
met de door hem vervaardigde film Wintermelodie. 

Kapsalon Sjatinelly is geopend aan de Hoogstraat 159. 

18 Burgemeester Heusdens opent in de Fransenstraat het 
districtskantoor van het Gemeenschappelijk Administratie
kantoor te Amsterdam 

Met een kranslegging bij het Visserijmonument op het Grote 
Visserijplein worden, aan de vooravond van Vlaggetjesdag, de 
op zee omgekomen vissers herdacht. 

De heer C. Postma, gemeentearchivaris, opent in de Visbank 
de fototentoonstelling Oud Vlaardingen herleeft. 

19 Vlaggetjesdag wordt gevierd met het openluchtspel 
De zee: het venster van Vlaardingen. Het stuk is geschreven 
door Jaap Kolkman en wordt opgevoerd op een platform in de 
Koningin Wilhelminahaven. Dr. S.L. Mansholt, vice-voorzit-
ter van de Commissie van de Europese Economische Gemeen
schap, houdt een rede. Burgemeester Heusdens ontvangt uit 
handen van de heer A.P. Kostense, de burgemeester van Bier
vliet, voor het visserijmuseum een verkleind model van een 
modern vissersschip en een grote foto van het monument van 
Willem Beukelszoon. 

17 Ds. J. van Noort, voorzitter van de Vereniging tot het 
Verstrekken van Christelijk Nijverheidsonderwijs aan meisjes, 
slaat de eerste paal voor de uitbreiding van de Christelijke 
Huishoud- en Industrieschool aan de Van Hogendorplaan. 

Het kinderkoor Jong Leven en het Vlaardings jongenskoor 
vertonen in de Stadsgehoorzaal de kinderoperette De witte 
wolf. 

De Vlaardingse Hengelaarsvereniging Vriendschap bestaat 
veertig jaar. 

De C.J.V.-spelgroep Argus heeft de eerste prijs gewonnen in 
de toneelcompetitie Stadsjuweel, afdeling Rotterdam. 

Vlaggetjesdag (19 mei) 
(Foto J Vis Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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21 Op buisjesdag vertrekken één stoomlogger en negen 
motorloggers naar de visgronden. VL 172 J. Goedknegt, VL 85 
J. Toet, VL 78 D. van Rijn, VL 79 D. Rog, VL 70 T. v.d. Plas, VL 
89 A. Bot, VL 114 J. Jol, VL 199 L. Kuiper, VL 190 K. Rog en 
VL 197 J. Verbaan. 

22 De heer G. Hofman is aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. 

In de Stadsgehoorzaal wordt het lO-jarig bestaan gevierd van 
de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg. 

23 De heer J. Wapenaar neemt afscheid als secretaris van 
het Comité Jeugd Vakantievreugd. 

25 Een aantal bouwkundigen, verbonden aan de Rhei-
nisch-Westfalische Wohnstatten A.G. te Essen, brengt een 
bezoek aan onze stad. 

In de Harmonie wordt de slotavond gehouden van de toneel
competitie Combinatie van Vlaardingse Personeelsverenigin
gen 1961-1962. Het Masker (Shell) speelt Meeuwen boven 
Sorrento in de Harmonie en wint voor de derde maal de eer
ste prijs. 

Brigadier H. Boer is Nederlands kampioen geworden bij de po
litie thuis-schietwedstrijden. 

26 Wilhelmina van Wijk wordt uitgeroepen tot de beste 
amateur-mannequin tijdens een modeshow in het gerefor
meerde jeugdcentrum. 

27 De eerste Hollandse nieuwe haring wordt aangevoerd. 

Het elftal van Fortuna wint het kampioenschap in de eerste 
divisie A van het betaald voetbal. 

Klaverjasvereniging De Onderdoor bestaat tien jaar. 

28 Accordeonvereniging Het Westen wint met het A-or
kest een eerste prijs op het concours in De Rijp. 

29 De 62-jarige suikersmelter L. Zoutendijk viert zijn 
50-jarig jubileum bij Hollandia. Hij is onderscheiden met de 
eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau. 

30 Stemming ter verkiezing van de leden van de gemeen
teraad. Er zijn 36.607 geldige stemmen uitgebracht. P.v.d.A. 
(40,63%); Protestants Christelijke Groep (A.R.P., C.H.U. en 
S.G.P.) (32,36%), K.V.P. (11,24%); V.V.D. (8,4%); RS.R (5,01%); 
C.RN. (1,54%); G.P.V. (0,82%). De zetelverdeling is als volgt: 
P.v.d.A. 14; RC.G. 11; K.V.R 4; V.V.D. 3 en RS.R 1. Het chris-
telijk-historisch raadslid Jaap Ligthart staat op een onverkies-
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bare plaats, maar komt met 1513 voorkeursstemmen toch in 
de raad. 

Bij de E.N.C.K. is een 83 meter hoge schoorsteen in gebruik 
genomen. De bouw ervan kostte f 800.000,-. 

31 Tijdens Hemelvaartsdag worden er wandelmarsen ge
houden voor de jeugd onder leiding van het clubhuis De Ha
ven. 

Het Hospitaalschip Henri Dunant van het Nederlandse Rode 
Kruis meert aan in de Koningin Wilhelminahaven. Het tam
boers- en pijperskorps Liberté geeft een concert voor de zich 
aan boord bevindende chronische zieken. 

De L T S waar J van Helden lesgaf (1 juni) 
(Foto Foto Boer Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Juni 

1 De heer W.J. van der Windt, inspecteur van de Dienst 
Nederlandse Haringcontrole, acht de aangevoerde haring van 
een zo goede kwaliteit, dat een deel waardig wordt bevonden 
voor aanbieding aan de koningin. Een deputatie, bestaande 
uit burgemeester Heusdens, de reder J. Kornaat, schipper L. 
Knijper, de echtgenote van schipper A. Bot, de inspecteur en 
twee rijkskeurmeesters, vertrekt naar Paleis Het Loo. 

De heer J. van Helden, leraar aan de Lagere Technische 
School, is veertig jaar in dienst van het onderwijs. 

De Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting ver
huist naar het pand Broekweg 82. 

2 Modeshow voor kinderen beneden de 12 jaar. De op
brengst is voor het nieuwe gereformeerde jeugdcentrum. 



2-4 Kringvergadering van Jehova's Getuigen in tenten op 
het voormalige Feestterrein aan de Broekweg. 

4 De Avondvierdaagse, georganiseeerd door de Vlaar-
dingse Politie Sport- en Ontspanningsvereniging, start met 
meer dan 2100 deelnemers. 

De eerste paal geslagen voor de bouw van een bedrijfsgarage 
aan de 2e Van Leyden Gaelstraat voor de Eerste Vlaarding-
sche Autogarage N.V. 

Er is een begin gemaakt met opgravingswerkzaamheden aan 
de Arij Koplaan door het Instituut voor Prae- en Protohistorie 
van de Universiteit van Amsterdam. 

5 Aad Drop wint het wielerkampioenschap van Rotter
dam op de 75 km. 

6 Het eerste tafeltennisteam van De HoUandiaan pro
moveert naar de Ie klasse. 

7 Aan de Hoogstraat 55 is een filiaal geopend van Den 
Boer & Van der Houwen Broodbakkenj N V. 

Henk van de Bosch opent een dameskapsalon aan de Kuij-
perstraat 55. Hij was tot zijn 27e timmerman en is daarna 
omgeschoold tot kapper. 

8 De burgemeester opent de tentoonstelling van leger 
en luchtmacht Paraat op het voormalige Feestterrein aan de 
Broekweg. 

9 Taptoe door de Koninklijke Militaire Kapel aan de Flo-
ris de Vijfdelaan. 

Opgravingen aan de Ary Koplaan (4 juni) 
(Foto Foto Boer Collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

12 Demonstratie en mars door het motorteam en tam
boerkorps van de Koninklijke Marechaussee. 

13 Een elftal van Fortuna wint met 2-0 de voetbalwed
strijd tegen het Nederlands Militaire Elftal. 

15 De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht geeft een 
concert op de Markt. 

Ds. M. J. Mulder, gereformeerd predikant, promoveert tot doc
tor in de godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amster
dam. 

Kapper Dirk van Roon stopt na vijftig jaar 

J.J.A. van Haasteren opent een slijterij en wijnhandel aan de 
Floris de Vijfdelaan 116. 

De scheepsijzerwerker J van der Linden ontvangt de ereme
daille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij is veertig jaar werkzaam bij Scheepswerf en Machinefa
briek A. de Jong. 

De 12-jarige Kees Mathijssen vangt een karper van veertien 
pond in de Bangkasingel. 

16 De Vaar- en Duikschool van de Koninklijke Landmacht 
geeft demonstraties in de Koningin Wilhelminahaven. 

17 Nationaal Hengelconcours, georganiseerd door de 
Vlaardingse Hengelaarsvereniging Het Westen. 
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19 Het gemeentebestuur ontvangt ten stadhuize het elf
tal van de vv Fortuna, kampioen eerste divisie A, betaald 
voetbal 

De heer H P Drop, onderwijzer aan de Prinses Wilhelmina-
school, IS veertig jaar m dienst van het onderwijs 

K L Voorbach wegenwachter van de A N W B , redt een be
kneld geraakte automobilist uit diens brandende auto 

21 De raad van de Oostenrijkse gemeente Kapfenberg 
brengt een bezoek aan onze stad 

De haringvangsten van de vleetloggers zijn ver beneden de 
verwachting gebleven 

22 Wethouder Van Minnen reikt de verkeersdiploma's uit 
aan ruim 1100 scholieren De groep van de Dr J Th De Vis-
serschool wint een beker voor de beste prestatie 

23 De directie van het automobielbedrijf PA van der 
Kooij organiseert de derde Opel-puzzelnt Er doen 76 equipes 
mee 

In de Stadsgehoorzaal houdt balletschool Rita Verdijsseldonk 
een uitvoering 

In Triangel houdt Youth for Christ een experiment met jazz en 
gospel als moderne geloofsverkondiging 

24 Drs R Hengstmangers, vicaris bij de hervormde ge
meente neemt afscheid 

Kapitein A Bakker van het Leger des Heils neemt in de zaal in 
de Baanstraat afscheid Ze vertrekt naar Curasao 

25 Wethouder Van Minnen reikt aan scholieren de prijzen 
uit die ZIJ hebben gewonnen met de kleurplatenwedstnjd, ge
organiseerd door de Nationale Commissie tegen Alcoholisme 

De politie pakt een bende op van zes jeugdige inbrekers Het 
betreft hier twee jongens van negen jaar en vier van acht jaar 

26 75 jaar geleden werd de Nederduits Gereformeerde 
Kerk geinstitueeerd 

Opening van slagerij Hoogendam aan de Billitonlaan 32 

27 Mevrouw J J Reijnart-Wanna ontvangt de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia voor het vele verenigmgswerk 
dat ZIJ verricht 

Sportdag voor scholieren met ongeveer 1000 deelnemers van 
28 lagere scholen op het sportpark De Vijfsluizen De Don 

Bosco-school wint de V B L O -beker 

Aannemersfirma L Maat en Zonen bouwt vijf Deltaflats met 
elk twaalf woningen en vier garages aan de Roemer Visscher-
straat 

29 Het nieuwe bijkantoor van de PTT aan de Floris de 
Vijfdelaan wordt officieel geopend Het postagentschap aan de 
Billitonlaan is opgeheven 

J A Post baas van de afdeling constructie, is veertig jaar in 
dienst bij H V O Hij ontvangt de eremedaille in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau P van der Pols is veertig 
jaar in dienst bij Lever's Zeep Mij Hij ontvangt de eremedaille 
in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

Juh 

1 Rudi Liebrechts wint te Rotterdam de leidersprijs in de 
Ronde van Crooswijk 

Het eerste damesteam van de volleybalvereniging Aggredior 
IS gepromoveerd naar de districtsklasse west III, de op een na 
hoogste klasse van de Nederlandse Volleybalbond 

2 Aan de heer Polderman wordt eerval ontslag verleend 
als onder-commandant van de Vlaardingse Vrijwillige Brand
weer Hij was lid sinds 1930 

De heer P H Wielaard, sleepbootkapitein, is vijftig jaar in 
dienst bij L Smit & Co s Internationale Sleepdienst 

4 FM Eikerbout is vijfentwintig jaar in dienst bij N V 
Machinefabriek A Fontijne Hij ontvangt de zilveren legpen
ning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel 

5 Op 86-jarige leeftijd is de fotograaf L M Muns overle
den 

6 Een aantal leden van de Wageningse personeelsver
eniging van het Instituut voor de Veredeling van TXiinbouw-
gewassen bezoekt onze stad 

8 Het nieuwe kerkgebouw in de Philips de Goedestraat 
van het Apostolisch Genootschap is in gebruik genomen 

9 P J Gort, broodbezorger, ontvangt de bronzen ereme
daille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Hij is veer
tig jaar in dienst bij Van der Meer en Schoep N V 

10 De eerste paal is geslagen voor de bouw van drie win
kels met bovenwoningen aan de Kuiperstraat-Fransenstraat 
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Fotograaf LM Muns(5juli) 
(Foto Foto Muns Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Er ontstaat aanzienlijke schade tijdens een uitslaande brand 
bij de firma A, Woudstra en Zoon, textielgroothandel en con
fectiebedrijf in de Nieuwelaan. 

11 Zendingsdag van de Christelijk Gereformeerde Kerk in 
het Oranjepark. 

Het echtpaar J. Wigman en H.Wigman-Kok is zestig jaar ge
trouwd. 

Zomeravondconcert door de Christelijke Harmonievereniging 
Sursum-Corda in de verplaatsbare muziektent op het Lies
veld. 

11-14 Rally's in het Oranjepark, georganiseerd door Youth 
for Christ. 

13 Tot 24 augustus worden er carillonconcerten gegeven 
op het Oranje-carillon. 

Het voormalig Visserijmuseum aan de Westhavenkade 45(14 juli) 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

14 Mr. J. Klaasesz, Commissaris der Koningin in de pro
vincie Zuid-Holland, opent het museum voor de Nederlandse 
Zeevisserij. 

14 en 26 Wolkbreuken veroorzaken ondergelopen woningen 
en straten. Het verkeer is gestremd. 

15 W.J.K. Mollevanger is vijftig jaar in dienst bij N.V. 
Dorsman & Odé's drukkerij. Hij ontvangt de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

16 Aan de Professor Teldersstraat is de eerste paal gesla
gen voor de bouw van een lagere school ten behoeve van de 
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 

19 De heer C. van der Woude, hoofd van de Prins Hen-
drikschool, viert zijn 40-jarig dienstjubileum. 

23 Wethouder Van Minnen reikt aan Simon Kind een door 
het gemeentebestuur beschikbaar gestelde prijs uit voor de 
beste Vlaardingse inzending in een door de Europese Bewe-



ging in Nederland uitgeschreven teken- en opstelwedstrijd. 

24 De 70.000ste ingezetene van Vlaardingen wordt ge
boren. Het meisje heet Jolanda en is de dochter van het echt
paar J. Verheyke-Van der Windt. 

25 De besturen van de Vereniging voor Bijzonder Chris
telijk Schoolonderwijs en de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs hebben besloten tot samenwerking. 

27 J. Vink, ijzerwerker, is veertig jaar in dienst bij de 
E.N.C.K. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau. 

28 Het kindervakantiefeest wordt geopend in het Oran
jepark. Het Comité Jeugdvakantievreugd van de Stichting 
Vlaardingse Gemeenschap organiseert het spektakel. 

Mejuffrouw C. van Leeuwen, oftewel tante Kaatje en de oud
ste ingezetene, viert haar 99ste verjaardag. 

30 Wethouder Van Minnen, tweede voorzitter van de 
Stichting Museum voor de Nederlandse Zeevisserij, reikt een 
geschenk uit aan de Nijmegenaar Hans Dijkman. Hij is de 
1000ste bezoeker. 

Het echtpaar De Heer is zestig jaar getrouwd. 

31 In de Stadsgehoorzaal is van alles te doen, zoals kin
derspelen, film, en een optreden van het Haags Sprookjesto
neel. In de Voorstraat is een zeepkistenrace. Sjaak Storm wint 
daarbij de gouden helm. 

300 bejaarden vertrekken vanaf het Shellponton aan de 
Maasboulevard voor een rondvaart. Deze week volgen nog 
600 bejaarden. 

Augustus 

2 Museumwandelmars met ruim 800 deelnemers. 

3 Burgemeester Heusdens opent aan de Floris de Vijfde
laan het café Westwijk van de heer A.A. Bravenboer. 

4 en 5 In het B.P.M.-sportpark De Vijfsluizen strijden deelne
mers om de Nederlandse atletiektitel. 

6 De lampionoptocht wordt wegens het slechte weer uit
gesteld. 

Een groep van tien jongens in de leeftijd van 11 tot 15 jaar is 
opgepakt omdat ze geld uit kleding hebben gestolen. 

11 Mevrouw M.C. Vreeken-Bouwman wint te Blerick de 
Nederlandse schaaktitel voor dames. 

Ter afsluiting van het kinder vakantiefeest worden optochten 
gehouden met versierde fietsen en lampions. 

Het gezin Van Helden-Van Mourik uit de Van Wesembeke 
straat, emigreert naar Amerika. Negen jaar geleden waren 
zij genoodzaakt Indonesié te verlaten. De Walter-Pastorewet 
biedt het gezin de mogelijkheid om te vertrekken. 

13 Door de geringe haringvangst stijgen de prijzen. Dat 
belemmert de uitvoer. 

17 Nabij de Ary Koplaan zijn paalsporen uit het stenen 
tijdperk blootgelegd. 

Er is begonnen met de sloop van het pand van apotheek Wal-
rave en van het bijkantoor van de Twentsche Bank aan de 
Schiedamseweg. Op dezelfde plaats wordt een nieuwe apo
theek gebouwd, alsmede kantoren voor de genoemde bank en 
voor de Kamer van Koophandel. 

Apotheek Walrave (17 augustus). 
(Foto J Sluimer Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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18 Prof. Dr. W. Glasbergen uit Amsterdam spreekt in de 
zaal van de Maranathakerk over de bodemvondsten en de op
gravingen. Na drie jaar worden de opgravingen aan de Ary 
Koplaan beëindigd. 

24 Aan de Dr. Wiardi Beckmansingel is de eerste paal ge
slagen voor een complex, bestaande uit 26 winkels, 63 flat
woningen, garages en een wijkzaal. Het gaat om het derde 
winkelcentrum in de Westwijk. 

20 Er is een actie gestart ten bate van de v.v. Fortuna. 
Met de opbrenst kunnen materialen worden aangeschaft ter 
verbetering van de accommodatie. 

25 De muziekvereniging Excelsior uit 's-Heer-Arends-
kerke en Ons Genoegen uit Kapelle-Biezelinge brengen een 
bezoek aan de arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts. 

22 Proefvaart en overdracht van de motortrawler VL 112 
Bets en Gerda, gebouwd in opdracht van de directie van G. 
Kornaat's Handelmaatschappij N.V. 

De zaak rond dokter Storm wordt gedurende twee avonden 
achter gesloten deuren behandeld. Storm is directeur van de 
GGD. Vele artsen, maar ook administratief- en verplegend 
personeel zijn vertrokken vanwege de slechte werkverhoudin
gen met deze arts. Wethouder Westrate krijgt de opdracht om 
beter toezicht te houden op de GGD. 

23 Mej. R.A. Kramer, onderwijzeres aan de St. Barbara-
school, overlijdt in Frankrijk aan de gevolgen van een scoo
terongeval. 

23-25 
show. 

In de Harmonie houdt N.V. De Kolenbron een haarden-

27 Het bestuur van v.v. Zwaluwen heeft besloten de Har
ry van den Berg-wisselbeker jaarlijks beschikbaar te stellen. 

28 Het echtpaar CA. Voois-Jonkman is zestig jaar ge
trouwd. 

Het gemeentebestuur ontvangt ten stadhuize een dertigtal le
den van de Jeugd Rotary International uit zeven landen. 

30 Mevrouw Th. M. van der Ham-Copijn onthult in het 
politiebureau aan het Delftseveer een bronzen plaquette ter 
nagedachtenis van haar echtgenoot, K. van der Ham. Hij was 
commissaris van pohtie. 

Motortrawler VL 112 Bets en Gerda (22 augustus) 
(Foto M P Zuydgeest) 
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31 Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad 
in de zittingsperiode 1958-1962, wordt afscheid genomen 
van de raadsleden P. Hoogerwerf, H.J. Knoester, A. Lodder, L. 
Maat, M. Mooy, mr. H.M.M, van de Pas en W. Westerhuis. 

De 14-jarige Arie Brouwer heeft een rondvlucht boven Neder
land gewonnen. Hij won de N.A.V.O.-paraat-prijsvraag. 

Familie-reisvereniging Onder Ons, viert haar derde lustrum. 

September 

1 De huurdersvereniging Vlaardingen heeft het 1000ste 
lid ingeschreven. 

De Vlaardingse Luchtvaartclub organiseert een demonstratie 
en wedstrijd met modelvliegtuigen. 

2 Kapelaan J. Hoogenboom van de St. Willibrordus-pa-
rochie neemt afscheid in de Don Boscoschool. 

3 en 4 In de Emmauskerk wordt een grammofoonplaat op
genomen. De opbrengst is bestemd voor de Actie Kerkbouw-
fondsten. 

4 De leden van de nieuwe gemeenteraad zijn geïnstal
leerd. De wethouders zijn de heren T. de Bruin (Sport), H.K. 
van Minnen (Jeugdzaken), G. Walstra (Volksgezondheid) en 
M.H.L. Westrate ( Openbare Werken). 

Een tweede persvuilniswagen is in bedrijf genomen. Deze 
biedt veel voordelen in vergelijking met de vuilniswagen met 
roltrommel. 

De nieuwe showroom en werkplaats wordt geopend van lood
gietersbedrijf G. Akkerman aan de Arnold Hoogvlietstraat 
4-6 

Derde lustrumviering in Concordia van buurtvereniging 
Transvaal. 

8 Wethouder Van Minnen opent aan de Claudius Civilis-
laan het nieuwe veld van de Christelijke Korfbalvereniging 
Oranje Nassau. 

J.S. Santhouse, verkoopdirecteur van General Motors Conti
nental Ltd. opent de nieuwe showroom van het automobielbe
drijf van P.A. van der Kooij aan het plein Emaus. Het bedrijf 
bestaat 10 jaar. 

De Vlaardingse jongerensociëteit Aeneas opent het nieuwe 
seizoen met een grote avond in Muzanda. 

In Exelsior wordt de 84ste landelijke algemene ledenvergade
ring gehouden van de Volksbond tegen Drankmisbruik, afde
ling Vlaardingen. 

De 32-jarige Theo Kool krijgt de zwarte band uitgereikt in de 
sportschool aan de Kethelweg. 

5 Directeuren van een aantal Japanse meubelfabrieken 
bezichtigen N.V. Sprij's Hout- en Meubelindustrie. 

Het Anjerfonds heeft aan Liefde en 
Vrede een bijdrage verleend van 
f 2.000,- voor haar jeugdcentrum Tri
angel. 

7 Het in aanbouw zijnde Alge
meen Ziekenhuis wordt bezocht door 
een aantal raadsleden. 

Ir. Chr. J. Maan uit Arnhem slaat de 
eerste paal voor de bouw van een la
gere school. Deze Govert Maanschool 
wordt gebouwd in opdracht van de 
Vereniging voor Bijzonder Christelijk 
Schoolonderwijs. 

Het bedrijfsleven steunt v.v. Fortuna. 
Er zijn 40.000 steuncertificaten uit
gegeven a raison van f 1,-. 

Het Holy Ziekenhuis (7 september) 
(Foto H K van Minnen Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Opening van de nieuwe zaak met lederwaren en campingarti-
kelen aan de Hoogstraat 82. De zaak is van M. van Woerkom 
en C. van Woerkom. 

9 Hennie Smit, lid van de atletiekvereniging Fortuna, 
eindigt als eerste op de 800 meter hardlopen in de te Rot
terdam gehouden wedstrijden om de kampioenschappen van 
Zuid-Holland. 

10 De voormalige scheepswerf van Figee N.V. aan de Ha
venstraat zal door de gemeente worden verhuurd aan de wa
tersportvereniging de Kulk. 

11 De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vereni
ging van Postzegelverzamelaars opent het seizoen in het r.-k, 
verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan. 

12 Jacob van der Valk, die altijd de medicijnen van apo
theek Backer rondbracht, viert zijn 80ste verjaardag. Hij stopt 
met zijn werk als bezorger. 

13-16 Het Gereformeerd Jeugdverband begint het wintersei
zoen met een jeugdweek. 

14 Mevrouw H.A. Bleeker-van Styrum is gekozen tot 

penningmeesteresse en de heer C van den Bergh tot secreta
ris van het dagelijks bestuur van de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging van Bejaarden. 

H.M.J. Dubbeldam is gekozen tot secretaris van het dezer da
gen opgerichte Liberaal Democratisch Centrum. 

15 De drumband van de muziekvereniging H.V.O. en die 
van de arbeiders-muziekvereniging Voorwaarts winnen de 
eerste prijzen op een te Spaarndam gehouden concours. 

De E.N.C.K. wint de Zilveren Zuil na een driekamp met Shell 
en Sunlight. 

20 De Braziliaanse missiebisschop Don Ottavio Aguiar 
opent in het r.-k. Verenigingsgebouw, de missietentoonstel
ling Amate 1962. 

23 Maarten Benjert wint met zijn zeilboot Eland de Bur
gemeester Heusdens-wisselprijs. 

24 Dr. C.N. Peijster, commissaris van politie, wordt op de 
televisie bevraagd over de problemen met winkeldiefstallen. 

25 De Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda 
geeft een concert in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van 

Scheepswerf Figee (10 september) 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging overhandigt aan 
F. de Groot het C.O.VS.-vaantje omdat hij 25 jaar scheidsrech
ter is en tevens 10 jaar bestuurslid. 

16 Jeugdzondag, georganiseerd 
door de Hervormde Jeugdraad, is ge
start met de actie Poen voor Kame
roen. De opbrengst is voor het zen
dingswerk aldaar 

18 De heer D. Barendregt, hoofd 
van de Erasmusschool, is veertig jaar 
in dienst van het openbaar lager on
derwijs. 

De heer G.A. Verstege, voorzitter van 
de Judoclub Vlaardingen, is gekozen 
tot voorzitter van het districtsbestuur 
Zuid-Holland van de Nederlandse Jiu 
Jitsu en Judo Bond. 

Judoka Tino Hoogendijk wint het 
jeugdtournooi in Rotterdam. 

19 Een aantal leden van de Stich
ting Nederlandse Export Combinatie bezoekt onze stad en 
wordt door het gemeentebestuur ontvangen in het stadhuis. 
Ze bezoeken De Oude Lijnbaan, het oudste bedrijf in Vlaardin
gen. 

Opgericht is de Algemene Korfbalvereniging Vlaardingen. 
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de viermg van haar 60-jarig bestaan De heer A Buis wordt 
gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap 

Het financiële tekort van het Kolpabad is gedaald met f21 000 
tot f 75 000 

26 Vlaggenfabriek J Thurmer levert 674 Uno-vlaggen 
van Nieuw-Guinea voor de overdracht van het bewind op 1 
oktober 

27 Demonstratie van Heinzprodukten voor de Neder
landse Vereniging van Huisvrouwen in het clubgebouw van 
de Hollandiaan 

28 Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van het gere
formeerde bejaardentehuis aan de Claudius Civilislaan 

De tentoonstelling Vlaardmgen presenteert zich heeft een ba
tig saldo van f 13 500 Het overschot wordt gereserveerd voor 
de in de toekomst te bouwen vaste hal voor tentoonstellingen, 
manifestaties, demonstraties of voor allerlei binnensporten 

Het tekort van de Stadsgehoorzaal liep in een jaar op tot 
37'/2% tot f 82 000,-

29 De Christelijke Korfbalvereniging Oranje Nassau wint 
te Ermelo het kampioenschap van Nederland m de tweede 
klasse 

De Lichtbrenger, een winkel met verlichtingsartikelen van A 
Hartog opent de deuren m het pand Hoogstraat 143 

Centraal Automobielbedrijf Eigenraam NV organiseert een 
najaarsactierit De opbrengst gaat naar de actie Poen voor Ka
meroen 

Oktober 

1 Er zijn 1 132 vacatures 73 mensen zijn werkloos, 
waaronder 49 mannen en 24 vrouwen 

Vier van de acht vrachtauto's die de Gemeentelijke Reini-
gings- en Ontsmettingsdienst ter beschikking heeft, worden 
vervangen door twee nieuwe van het merk DAF 

2 Onze stad wordt bezocht door de leden van de Studie
kring voor Volkshuisvesting en Stedebouw van het Instituut 
voor Bestuurswetenschappen 

In Triangel wordt de Coop-show geopend De show is georga
niseerd door de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereniging 
De Voorloper 

3 Mevrouw L van Duijn-Spruijt, voorzitster van de 
plaatselijke afdeling van de NVV-Vrouwenbond is gekozen 
tot landelijk voorzitster van deze Bond 

4 De gemeenteraad besluit tot aankoop van de percelen 
grond met de opstallen aan de Waterleidingstraat en de Oost-
havenkade 

J L Geerlmgs technisch sjouwer en corveer, is veertig jaar in 
dienst bij Albatros Hij is onderscheiden met de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

Voor de subsidie van culturele instellingen is f 10 000 meer 
uitgetrokken De totale subsidie bedraagt nu f 47 800 Een 
deel moet bestemd blijven voor de jeugd De Harmonie krijgt 
weer haar oude gedaante terug en wordt opgeknapt 

5 De burgemeester slaat aan de Maasboulevard de eer
ste paal voor drie flatgebouwen 

De gemeenteraad besluit onder meer tot de bouw van een 
tweede flatgebouw voor bejaarden 

Wethouder Walstra opent in het Flatgebouw voor Bejaarden 
aan de BiUitonlaan een bazaar ten bate van de ontspannings-
kas De opbrengst bedraagt f 4 350,-

6 Het 12V2-jarig bestaan van de Christelijke Jeugdver
eniging Liefde en Vrede wordt gevierd met een druiventocht 

8 Voor de leden van de Vlaardingse Brandweerlieden-
vereniging Door Oefening Vaardig is er een feestavond in Mu-
zanda Burgemeester Heusdens reikt aan een aantal brand
weerlieden onderscheidingen uit ter gelegenheid van hun 
12y2, 25 of 30-jarig dienstverband 

9 Wethouder Walstra legt aan de Oosterstraat de eerste 
steen voor de bouw van een hal bij de werkplaats van de Ge
meentelijke Sociale Werkvoorziening Het was de bedoeling 
dat de eerste paal zou worden geslagen maar de heimachine 
was niet op tijd aangekomen 

10 Een aantal leden van de Economische en Verkeerscom-
missie van het Westduitse parlement, bezoekt onze stad Bur
gemeester Heusdens ontvangt het gezelschap ten stadhuize 

Frans Poorter opent zijn nieuwe toonzalen aan de Oosthaven-
kade 53 

12V2 jaar geleden nam de heer A Verboon de Pension Centrale 
over van de heer Bouwmeester Er zijn meer dan 200 bedden 
beschikbaar 

11 Na een heftige verkiezingsstrijd tussen Jan Meyvogel 
en Cock Vreugdenhil is de laatstgenoemde gekozen tot prae-
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ses van de schoolvereniging Universia 
van het Groen van Prinstererlyceum. 

De Vlaardingse Vereniging voor Gezond
heidszorg Het Groene Kruis-Het Oranje 
Kruis ontvangt f 1 000 uit de opbrengst 
van de kinderpostzegels. 

12 F. Huntenburg N.V opent een fi
liaal van haar bedrijf in behangselpapier 
in het winkelpand Korte Hoogstraat 25a. 

13 Er is een vereniging van lucht
buksschutters opgericht. 

15 Er is begonnen met de aanleg van 
een speelplaats op het voormalige Feest
terrein aan de Broekweg. 

16 Aan de Buys Ballotlaan 4 is ge
opend Garage van Dalen N.V., annex Cal-
tex benzinestation. 

Het rijwiel- en bromfietsbedrijf van W.C. 
Schravendijkplein bestaat 25 jaar. 

17 Rabbijn dr. J. Soetendorp spreekt over het bijbelboek De aanleg van het viaduct voor rijksweg 20 Met gezicht op het zuster-
Genesis in Triangel. Hij doet dat op uitnodiging van een aan- huis van het Holy Ziekenhuis (19 oktober) 
tal boekverkopers. (Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Het rijwiel- en bromfietsbedrijf van W C Verhulst (16 oktober) 
Verhulst aan het Van (Foto J Borsboom Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Uit het verslag van de Commissie Bodem Water en Lucht blijkt 
dat het aantal dagen waarop stank van de olie-industrie wordt 
waargenomen een geleidelijke stijging laat zien De bewoners 
aan de Broekweg hebben het meeste last van de uitstoot van 
zwaveloxyde In samenwerking met TNO en de Rotterdamse 
Commissie zijn er plannen om samen met de bedrijven Uni
lever, Shell en E N C K uitgebreid onderzoek te doen naar de 
luchtverontreiniging in onze gemeente Het KNMI onder
zoekt de klimatologische omstandigheden 

19 Uit de Liberiaanse ertsboot Ore Chief, liggende in de 
Vulcaanhaven, is 49 152 ton erts gelost Dit is de grootste la
ding erts die ooit via de Nieuwe Waterweg is aangevoerd 

Het Vlaardingse jeugdkampioenschap schaken wordt gewon
nen door de heer C Dubbeldam 

Rijksweg 20 nadert de voltooiing De weg verbindt Vlaardin-
gen met Rotterdam 

20 Wethouder De Bruin en de leden van de Gemeente
lijke Sportcommissie bezichtigen de nieuwe werf van de wa
tersportvereniging De Bommeer 

Ds G J van Minnen, predikant van de Christelijk Gerefor
meerde Gemeente in Delft, viert zijn zilveren ambtsjubileum 
Hij werd in Vlaardingen geboren op 8 mei 1900 

De Zendingskrans van de Nederlands Hervormde Gemeente 
bestaat vijftig jaar 

Het Gemengde Bejaardenkoor Vlaardingen wint een eerste 
prijs op een zangconcours in Rotterdam 

Het Corsettenhuis aan de Hoogstraat van de gezusters De 
Rave, bestaat 45 jaar 

22 Wethouder De Bruin hijst de vlag op een blok maison
nettes aan de Roemer Visscherstraat ten teken dat bij deze 
bouw het hoogste punt is bereikt 

De eerste jeugdonderneming in Zuid-Holland is opgericht Het 
is een initiatief van de heer J J Fontijne, directeur van de ma
chinefabriek A Fontijne N V 

23 A van der Vlies, magazijnbeheerder is veertig jaar in 
dienst van de E N C K Hij ontvangt de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

24 De plaatselijke stichting van de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers houdt een bazaar De opbrengst komt ten goede 
aan het bejaardenwerk 

begon als klerk in het bureau van 's Rijks belastingen, toen
tertijd gevestigd in het huidige gebouw Obadja 

25 De heer C J van der Weijden is aan de Nederlandse 
Economische Hogeschool te Rotterdam gepromoveerd tot doc
tor in de economische wetenschappen 

Mejuffrouw G J Bot, hoofdleidster van de Koningin Emma-
kleuterschool in de Emmastraat, gaat na 51 dienstjaren met 
pensioen Zij begon op 3 oktober 1911 op de kleuterschool in 
de Koningsstraat voor een salaris van f 1,- per week 

De heer W Korpershoek verwerft voor de 13de achtereenvol
gende keer de Vlaardingse schaaktitel 

26 Vlaardingen is de tweede exporteur van gezouten 
haring over het seizoen 1961-1962 Onze stad is goed voor 
27,17% van de totale export 

Mevrouw C Vreeken-Bouwman wordt schaakkampioen in het 
te Amsterdam gehouden Danlon-schaaktoernooi 

De Commissie voor Beeldende Kunsten bestaat tien jaar 

De panden aan de Waalstraat 27 en aan de 4e Waalsteeg 7 zijn 
aanbesteed voor de sloop 

Truienfeest bij r -k instuif in Muzanda Voor iedereen in niet 
officiële kleding wordt de zaal omgebouwd tot een echte no
zemzaal 

27 In Triangel wordt een jeugdboekenmarkt gehouden 
ter gelegenheid van de Kinderboekenweek De Vlaardingse 
mevrouw C M van den Berg-Akkerman wordt gehuldigd 25 
jaar geleden kwam haar eerste kinderboek uit 

Het verbeterde en uitgebreide sportterrein van de v v Fortuna 
IS in gebruik genomen Wethouder De Bruin overhandigt de 
nieuwe verenigingsvlag 

28 Oübaas H H de Koning spreekt over Goud pad m de 
Haringstad tijdens de hier gehouden kompoelan voor de lei
ders en leidsters uit het district Beneden-Maas van de Vereni
ging De Nederlandse Padvinders 

31 Omdat er elders hondsdolheid is geconstateerd, ves
tigt burgemeester Heusdens nogmaals de aandacht op de 
verplichting om honden op te sluiten of aan te lijnen Katten 
moeten ook zoveel mogelijk binnen blijven 

De 40-jarige motorrijder L van der Meide komt om bij een 
verkeersongeval op de Westlandseweg 

G J Hoorn is vijftig jaar m dienst bij de Belastingdienst Hij De teken- en schilderclub Centaur bestaat tien jaar 



November 

1 Wethouder Walstra slaat de eerste paal voor een rein-
waterkelder op het terrein van de Gemeentelijke Energie- en 
Waterleidingbedrijven aan de Hoflaan. 

Bij de Jeugdbibliotheek van de Gemeentelijke Openbare Lees
zaal en Bibliotheek aan de Schiedamseweg is Edith van Dijk, 
het 1000ste lid, ingeschreven. 

2 De gemeenteraad besluit de voormalige boerderij De 
Hoogkamer aan de Zuidbuurtseweg na de verbouwing te ver
huren aan de Stichting Natuurvriendenhuizen, 

Het kantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. 
aan de Westhavenkade is officieel geopend. 

Aan de Thomas a Kempislaan wordt de eerste paal geslagen 
voor de bouw van 72 woningen voor Unilever N V. 

Het hoogste punt is bereikt van de noordelijke vleugel van 
het Unilever Research Laboratorium. Op 1 april 1953 werd 
de eerste paal geslagen door dr. W. Drees voor het eerste la
boratorium. 

3 Een ploeg van de afdeling Vlaardingen van de Konink
lijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. eindigt als eerste op de 
te Maasdijk gehouden kringwedstrijden. 

Debuut van de Vlaardingse toneelvereniging Thalia in Mu-
zanda. 

4 De gevoerde actie Poen voor Kameroen heeft f 5.600,-
opgebracht. 

7 M. Poot, baas kuiperij, mandenmakerij en expeditie, 
is veertig jaar in dienst bij Vaten- en Kistenfabriek C. van der 
Burg. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

7 en 8 Er is een najaarsverkoping in de kerk van de Remon
strantse Gemeente aan de Hoflaan. 

8 Een bestelauto van de P.T.T. is in de Oude Haven gere
den. De 26-jarige bestuurder H. van Kapel is verdronken. 

10 Klaprooswandeltocht, georganiseerd door de wan
delsportvereniging Liberté. Er zijn 1335 deelnemers. De op
brengst is voor het Nederlands Oorlogscomité Vlaardingen. 

Het echtpaar M. Dijkshoorn-Brobbel is vijftig jaar getrouwd. 
Op de receptie in zaal Triangel krijgen zij een serenade van 
Sursum Corda waarvan de heer Dijkshoorn erelid is. 

12 Ir. H.M. Buskens, directeur-generaal van de Centrale 
Dienst voor de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, over
handigt de sleutel van de nieuwe woning aan de Dr. Wiardi 
Beckmansingel 225 aan mevrouw K. Bruin-Faber. Het is de 
tienduizendste woning die na de bevrijding is gebouwd. 

13 Wethouder Van Minnen opent in de Harmonie een ten
toonstelling, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van 
de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar. 

Boerderij De Hoogkamer (2 november) 
(Foto J Borsboom Collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

De Vaten- en Kistenfabriek C van der Burg (7 november) 
(Foto A J van Druten Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



H Zabel, baas van de electriciens, is veertig jaar in dienst bij 
de E N C K Hij ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau 

14 Aan de Vierde Industriestraat wordt de eerste paal 
geslagen voor een bedrijfspand ten behoeve van Chloride Ac-
cumulatorenfabriek N V 

15 Raadslid en begrafenisondernemer L G Borsboom 
IS veertig jaar vertegenwoordiger bij de Algemene Friesche 
Levensverzekering Maatschappij en de Groot Noord-HoUand-
sche van 1845 

17 Sint Nikolaas komt aan m Vlaardingen Omdat er be
sloten IS geen officiële ontvangsten te houden op de vrije za
terdag, maakt de stoet alleen een extra rondje op de Markt, 
waar het een complete chaos wordt 

19 JA Buitenhuis, kantoorbediende, is veertig jaar in 
dienst bij Lever's Zeep Maatschappij NV Hij wordt onder
scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau 

20 De viering van het 90-jarig bestaan van de Toneel- en 
Letterlievende Vereniging Varia begint met een autorally 

23 Burgemeester Heusdens opent aan de Broekweg 82 
het nieuwe centrum Het Hoekpunt van de Stichting Commis
sie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting 

De accordeonvereniging Flardinga debuteert in Excelsior De 
directeur is de heer H van Wezel 

Diverse mensen zijn opgepakt voor de verduistering van ben
zine uit de Shellinstallatie Vlaardingen 

Er IS begonnen met de bouw van een derde ondergrondse 
schuilplaats in het oostelijk gedeelte van de Fransenstraat Dit 
gebeurt in opdracht van de kringraad van de A-kring Bescher
ming Bevolking Zuid-Holland 

26 Oud-raadslid Jac van Toor Hzn is overleden Hij 
wordt herdacht in de gemeenteraad 

H J L , kelner in het Deltahotel, raakt zwaargewond na een 
val in een 12 meter diepe luchtkoker Hij had die zelf openge
zet ter ventilatie Na het verlaten van de keuken stapte hij met 
een blad koffie in de luikopening 

27 De geldinzameling ten bate van de actie Open het 
Dorp heeft hier f 55 000,- opgebracht 

28 Tot 1 december wordt in zaal Triangel een tentoon
stelling gehouden van inlandse- en exotische vogels en kana

ries De organisatie is m handen van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers, afdeling Vlaardingen 

29 Het Vlaarding's Mannenkoor Orpheus geeft een con
cert in de Stadsgehoorzaal met medewerking van de Konink
lijke Militaire Kapel Het programma is aangepast vanwege 
het overlijden van prinses Wilhelmina 

30 Vijftig jaar geleden werd de eerste elektrische stroom 
geleverd aan het Elektriciteitsbedrijf van Vlaardingen 

Het wagenveer vaart tijdelijk vanuit de Koningin Wilhelmi-
nahaven Ook vaart er hiervandaan een heen en weer-bootje 
voor het vervoer van personen, fietsers en bromfietsers 

December 

1 Het echtpaar M Stolk-Van Es is zestig jaar getrouwd 

2 Prinses Wilhelmina wordt herdacht tijdens een in
terkerkelijke dienst in de Grote Kerk De bijeenkomst wordt 
geleid door de predikanten G Ch Duinker en D Noordmans 
Kapelaan Th A M van den Akker en ds H Heynen spreken 
de belangstellenden toe Het muziekkorps van het Leger des 
Heils, het Vlaarding's Mannenkoor Orpheus e a verlenen hun 
medewerking 

De heer C J Borsboom is veertig jaar Suisse, ordebewaarder, 
van de r -k kerk aan de Hoogstraat Hij is onderscheiden met 
de eremedaille Bene Merenti, een pauselijke onderscheiding 

3 Burgemeester Heusdens slaat aan de Jacoba van Beie-
renstraat de eerste paal voor de bouw van een wooncentrum 
voor bejaarden 

Leon van de Waller wint de auto bij de Fortuna-loterij 

5 Zeer dichte mist en een glad wegdek De politie regelt 
het verkeer met behulp van brandende fakkels 

M S Kwakernaak won de B P -dagprijs toen hij bij zijn buur
man Jo Bouwman kwam tanken en het juiste antwoord wist 
op een door Herman Emmink gestelde vraag 

6 De heer A van den Berg wint de hoofdprijs, een perso
nenauto, in de Sint Nikolaas-actie Altijd Prijs 

De 58-jarige J Korpershoek komt om het leven bij een be
drijfsongeval in de Chemische Fabriek Vondelingenplaat 

7 In het kerkgebouw aan het Westnieuwland wordt een 
zangavond gehouden door leden van de ring Zuid-Holland van 
zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten 



8 Mevrouw L C Bot-Don en de heer K.S.V. Bruijnzeel 
vertegenwoordigen de gemeente Vlaardingen bij de uitvaart 
van prinses Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Delft. De heer 
R.P. Remmerswaal vertegenwoordigt de verzetsgroep De 
Geuzen. 

Pluimveetentoonstelling in het Volksgebouw, georganiseerd 
door de Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers Ver
eniging. 

11 De motorlogger VL 197 Noordster van de N.V. De Dog
germaatschappij is verkocht aan de rederij Gebrs H.J. en J. 
van Leeuwen te Katwijk aan Zee 

De voorman K. Luitjes ontvangt de eremedaille in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje- Nassau. Hij ontvangt de on
derscheiding ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij de 
E.N.C.K. 

14 De bouw van het tweede deel van het Liesveldviaduct 
kan beginnen. Eveneens wordt begonnen met de bouw van 
een winkelcomplex, annex café-restaurantruimte ter hoogte 
van het geprojecteerde Veerplein. 

Er is begonnen met de drainage van het inmiddels opgehoog
de terrein van de algemene begraafplaats. Daarna worden de 
beplanting en de paden aangelegd. 

De opbrengst van de actie voor de verbetering van de accom
modatie van v v Fortuna bedraagt f 29.937,38. 

15 en 16 Er staat een zware noordwesterstorm. Er is veel 
schade aan ruiten, schuttingen en antennes 

17 Er wordt een kerstfeest georganiseerd in de Harmonie 
voor de leden van de plaatselijke afdeling van de Algemene 
Nederlandse Invalidenbond. Medewerking wordt verleend 

13 Er wordt een tentoonstelling geopend van zelfgemaakt 
speelgoed. Dit ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van 
personeelsvereniging A. de Jong. 

Begraafplaats Emaus (14 december) 
(Fotoburau Roovers Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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door o.a. de toneelgroep van de plaatse
lijke afdeling van de Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen. 

18 Er wordt een brutale diefstal ge
pleegd. Een inbreker slaat met een ijze
ren deksel de ruit in van de winkel van 
juwielier Van Dorp aan de Vondelstraat. 

J. van Oosterhout ontvangt de zilveren 
legpenning van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig jubileum bij apotheek 
Backer aan de Hoogstraat. Hij ontvangt 
de penning uit handen van de heer A.van 
Minnen. 

21 Burgemeester Heusdens ont
steekt de verlichting van de kerstboom 
op de Markt. Daarna volgt de volkskerst-
zang in de Grote Kerk. Mevrouw Th. A. 
Heusdens-Mansholt leest het kerstevan
gelie voor. 

22 Er zijn opnames gemaakt in het Museum voor de Ne
derlandse Zeevisserij voor het A.V.R.O.-televisie programma 
Uit de kleine camera. 

De gemeentekwekerij aan de Hofsingel biedt overtollig gevo
gelte aan. Ditmaal gaat het om 125 eenden en 22 ganzen. 

23 Strenge vorst. 

24 De motorlogger VL 190 Koningin Wilhelmina, schip
per K.C. Rog, en de motorlogger VL 199 Martha Maria, schip
per L. Kuijper, van de N.V. de Doggermaatschappij keren we
gens het slechte weer zonder vangst terug van de spanvisserij 
langs de Noorse kust. 

Jeugdorganisaties en andere verenigingen kunnen tegen een 
redelijke prijs een ruimte huren in het Weeshuis. 

Apotheek Backer (18 december). 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

29 De heer P. Zoutendijk, hoofdkoster van de Nederlands 
Hervormde Gemeente, neemt afscheid wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt onderschei
den met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

30 Door een sneeuwstorm is het verkeer gestremd. 

Het Vlaardings Stedelied, gezongen door het Vlaardings Be
jaardenkoor, wordt uitgezonden in het K.R.O,-programma 
Tliee met Babbelaars. 

26 IJsvermaak. 

Rudi Liebrechts wordt eerste op de 500, 1500 en 3000 me
ter tijdens de in Naaldwijk gehouden nationale langebaan 
schaatswedstrijden. 

27 De motorlogger VL 197 Noordster, schipper J. Ver
baan, van de N.V. De Doggermaatschappij, besomde in 1962 
f 278.000,- bruto. 

28 Wijkvereniging 't Nieuwlant organiseert schaatswed
strijden voor de jeugd. 
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