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Januari 

1 Vlaardingen telt 70.404 inwoners. Dat zijn er 844 
meer dan op 1 januari 1962. 

In de oudejaarsnacht sneuvelen vijf ruiten van de Visbank. Op 
het kruispunt van de Nachtegaallaan en de Kievitlaan is het 
onrustig, evenals op de Prins Bernhardlaan. 

Brigadier H. Hordijk, bevelvoerend officier van het plaatselijk 
korps van het Nederlands Leger des Heils, viert zijn 40-jarig 
dienstjubileum. 

7 De duivententoonstelling van postduivenvereniging 
De Adelaar is zeer succesvol. De schoonste duif oud wordt de 
doffer van H. Janse en Zoon. H. Priem bezit de schoonste duif 
jong. 

Het aantal ingeschreven werkloze mannen bedraagt 56. Er 
zijn 23 vrouwen werkloos. 

Mej. C. van der Wel is benoemd als leidster in vaste dienst aan 
de openbare kleuterschool De Klaproos. 

2 Amateurfotograaf J.B.P. Verhey-Pols ontvangt de on
derscheiding Bondsmeesterklasse (B.M.K.) van de Federation 
International de l'Art Photografique (F.I.A.P.), het overkoepe
lend orgaan van alle nationale amateurfotobonden. 

De Studiekring Vlaardingen bestaat twintig jaar. 

8 Ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan vertoont de 
Toneel- en Letterlievende Vereniging Varia in de Stadsgehoor
zaal het blijspel Je kunt het toch niet meenemen. 

10 Het televisieprogramma Voor de vrouw van de NCRV 
besteedt aandacht aan de Herman Frantsenstichting. 

11 De Dierenbescherming begint een actie voor honge
rende vogels. Vlaardingen is het centrum van de actie. 

De biljartvereniging Fortuna is opgericht. De club speelt in 
het café van de heer Stadhouders aan de Hoogstraat 167. 

3 De motortrawler VL 7 Ada van de N.V. Zeevisserij-
Maatschappij Holland maakt slagzij door bevroren buiswater 
en loopt als gevolg daarvan binnen in de haven van IJmuiden. 

In 1962 zijn er 735 nieuwe woningen gereedgekomen. 92 zijn 
er gesloopt. Op 31 december 1962 waren er 1284 woningen 
in aanbouw. 

Rudi Liebrechts wint drie van de vier afstanden op de nati
onale langebaankampioenschappen in Groningen. De burge
meester zendt hem een gelukstelegram. 

12 Een ploeg van de plaatselijke afdeling van de Konink
lijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. wint een eerste prijs op 
de in Schiedam gehouden kringwedstrijden. 

4 Er is een begin gemaakt met de inenting van honden 
en katten tegen hondsdolheid. 

13 De Vrijwillige Brandweer blust een brand in een kust-
vaartuig in de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfa-

briek (E.N.C.K.). 

14 Oranjevereniging Jacob van 
Dijkstraat bestaat 25 jaar. 

16 Vlaardingen blijft de derde ha
venstad, na Rotterdam en Amster
dam. 

17 De gemeenteraad gaat akkoord 
met het door het college van Gedepu
teerde Staten der Provincie Zuid-Hol
land toegezonden ontwerpregeling 
tot wijziging van de grenzen van de 
gemeenten Vlaardingen, Maassluis, 
Maasland en Naaldwijk. 

Sloopwerkzaamheden Kuiperstraat en 
omgeving. Rechts de voormalige rokerij van 
Kornaat (11 januari) 
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief 
Vlaardingen) 
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18 Door de vorst is er voor de vijfde keer een breuk in het 
hoofdbuizennet. Ditmaal op de hoek Goudsesingel en Gerani
umstraat. 

In Triangel wordt het 30-jarig bestaan gevierd van het Re
monstrants Kerkkoor en het Dubbel Mannenkwartet Preciosa. 

Wegens de barre weersomstandigheden zijn de steunnormen 
verhoogd met vijf gulden per week voor echtparen en drie 
gulden voor alleenstaanden. 

19 De Vlaardingse bond voor Lichamelijke Opvoeding or
ganiseert een schaatstoertocht van dertig kilometer. 

20 De hulpprediker H.B. Coolenbrander is bevestigd. 

Feest in Jacob van Dijkstraat (14 januari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

In de Pniëlkerk wordt een interkerkelijke herdenking gehou
den, omdat vierhonderd jaar geleden de Heidelbergse Cathe-
chismus verscheen. De predikanten S. van den Bos en L. Huis
man spreken de aanwezigen toe. 

21 De Reders vereniging Vlaardingen houdt in Excelsior 
een voorlichtingsavond over de visserij. 

23 De burgemeester opent in de Visbank de tentoonstel
ling Europese Gemeenschap, georganiseerd door de Stichting 
Onderwijstentoonstellingen. 

Er worden tweehonderd mannen ingezet voor de distributie 
van brandstof. Zij zijn zeventig a tachtig uur per week bezig 
met de bezorging aan huis. 

Leerlingen van de Van Hogendorpschool hebben tot nu toe 28 
jutezakken met stukjes brood afgeleverd bij het dierenasyl. 
Tevens vangen zij dieren op in het filmlokaal van de school. 

Rudi Liebrechts wordt eerste bij internationale schaatswed-
strijden in Hamar. 

26 Door de bevroren rivieren is het Maaswater brak. Het 
drinkwater bevat 3.500 mg zout per liter. Normaal is dat 350 
mg per liter. De Koninklijke Hollandia brengt flessen gepas
teuriseerd duinwater in de handel. De gemeente verstrekt 
aan dieetpatiënten zoutarm water. 

Het IS in jaren niet zo koud geweest (31 januari) 
(Collectie H.V.V.) 



De consul-generaal van Japan bezoekt de Stadsgehoorzaal, ter 
gelegenheid van de opvoering van het toneelspel Een theehuis 
voor Tobiki, door toneelgroep Het Masker van R.O.V. Shell. 

28 De plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen 
Drankmisbruik biedt bejaarde stadgenoten een feestavond 
aan in Excelsior. 

29 De scholen van de Vlaardingse architect G. Geluk zijn 
f 304.000 per school goedkoper dan de systeemscholen van 
Dura. 

30 Het zoutgehalte in het drinkwater vermindert. De 
verstrekking van zuiver drinkwater wordt daarom gestaakt. 

31 De gemiddelde temperatuur deze maand bedroeg 
-5.2°. Sinds 1850 is het in januari zelden zo koud geweest. Al
leen in 1940 was de gemiddelde temperatuur lager. 

In verband met de afnemende betekenis van de haringdrijf-
netvisserij (waaruit Vlaggetjesdag is ontstaan) heeft de Com
missie voor de Propaganda van Haring van het Produktschap 
voor Vis en Visprodukten besloten de naam Vlaggetjesdag te 
wijzigen in Dag van de Nederlandse Zeevisserij. 

Door de aanhoudende vorst is er grote sterfte onder de zoet-
watervissen. 

In de lijstenfabriek v/h Boorsma aan de Koningin Wilhelmi-
nahaven breekt een brand uit met veel rookontwikkeling. De 
schade valt mee. 

Februari 

1 C.K.C. Spirit viert het 15-jarig jubileum in Triangel. 

De Pijpers houden de jaarlijkse ledenvergadering. M.C. van 
Dorp is dertig jaar lid en ontvangt een gouden speld. 

2 Het VARA-televisieprogramma Achter het Nieuws 
zendt een vraaggesprek uit met wethouder G. Walstra. Hij 
wordt bevraagd over de luchtverontreiniging in Vlaardingen. 

3 V.V. de HoUandiaan organiseert een veldloop over 
3.700 meter in het sportpark 't Nieuwelant. 

Rudi Liebrechts eindigt als achtste bij de Europese titelstrijd 
schaatsen en verbetert het Nederlands record op de 10 km. Hij 
rijdt de afstand in 16.11,9. 

4 De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vereni
ging voor Sexuele Hervorming bestaat tien jaar. 

Bij Simca-dealer C. van Roon in de 2e Van Leyden Gaelstraat 

is de Simca 1000, type 900 te zien. De auto heeft een maxi
mumsnelheid van 125 kilometer per uur. 

6 De recherche is enige tijd bezig geweest met het on
derzoek naar een vermist konijn, een ram, in de Ternatestraat. 
Hij werd enige straten verder aangetroffen bij een hok voed
sters. 

Onder het motto Elke dag Prinsjesdag toont de Vlaardingse 
NSU-dealer Garage Van Dalen N.V. aan de Buys Ballotlaan de 
nieuwe NSU-Prinz 4. 

7 De Van Linden van den Heuvellsingel wordt een be
langrijke verkeersweg als gevolg van de verkeersontsluiting 
van de wijk Holy. 

De Westwijk krijgt een bibliotheek aan de Dirk de Derdelaan. 

Mejuffrouw Catherine van Leeuwen (tante Kaatje) overlijdt. 
Zij was de oudste inwoonster van Vlaardingen en werd gebo-

De Pijpers op de Westhavenplaats (1 februari) 
(Foto Deltafilm, Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Buys Ballotlaan Rechts de garage van Van Dalen, de NSU dealer (6 
februari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

ren op 28 juli 1863. Ze was boetster en werkte in 't Soephuis. 

8 Het baby- en kleuterhuis Mecki opent de deuren en is 
gevestigd aan de Kuiperstraat 60. De eigenaresse is mevrouw 
J. Bazelmans. 

9 De gemeenteraad is verontwaardigd over de smaak 
van het drinkwater, dient een motie in en eist maatregelen. 

13 In de Harmonie vindt de lenteshow plaats van het da
mesweekblad Libelle. 

14 De heer J. van der Lugt wint het bondskampioenschap 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

de koren Ethan en Euphonia geven een concert in het kerkge
bouw aan het West-Nieuwland. 

20 Op het bouwterrein van de Dura-Coignetwoningen 
(systeembouw) wordt, ondanks de strenge vorst, doorge-
bouwd. Dat lukt door de bouwelementen te verwarmen met 
heet water. 

Ten bate van de gereformeerde bejaardenzorg is er een bazaar 
in Triangel. De opbrengst bedraagt f 4.500,-. 

Aan het Van Schravendijkplein 36-38 is een nieuwe winkel 
in etalage- en reclameartikelen geopend. De eigenaar is C.G. 
de Groot. 

21 Mevr. E. de Vette-Zurlohe, onder meer secretaresse 
van de Unie van Katholieke Vrouwenbewegingen, ontvangt 
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 

Cor van Dorp, musicus, kunstschilder en organisator van zol
derconcerten en verzamelaar van antiek en curiosa, is te zien 
bij de KRO-televisie in het programma Kunstschatten op zol
der. 

16 Amateurmuziekensembles verzorgen een show in de 
Stadsgehoorzaal. Het bestuur van de jeugdsociëteit Presto is 
verantwoordelijk voor de organisatie. 

18 Het dameskoor Vivezza geeft een concert in Triangel 
onder leiding van mevrouw Verhoeff-Torn. 

19 De zangvereniging Eben-Haezer uit Scheveningen en 

Jansje van der Linden en Henk de Bruyn winnen in de Harmo
nie de declamatiewedstrijd voor de jeugd. 

22 Wethouder H.K. van Minnen wordt lid van Provinciale 
Staten van Zuid-Holland. Hij volgt de heer C. van Dijk uit 's-
Gravenzande op 

23 Ten bate van Open het Dorp organiseert de klaverjas-
vereniging Sunlight een toernooi waaraan 650 mensen deel
nemen. De opbrengst bedraagt f 1.750,-. 

24 De schaatsenrijder Rudi Liebrechts eindigt op de ne
gende plaats in de te Kairuzawa (Japan) gehouden wedstrij-
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den om het wereldkampioenschap 
hardrijden. Zijn puntentotaal be
draagt 182.602. 

Tino Hoogendijk wint in Gouda het 
jeugdkampioenschap lichtgewicht 
judo van Zuid-Holland. 

In het rooms-katholieke Verenigings
gebouw aan de Markgraaflaan wordt 
carnaval gevierd. 

26 Oud-wethouder W. Don is op 
74-jarige leeftijd overleden. Hij was 
drager van de Penning van de ge
meente Vlaardingen en ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

28 
1829. 

Het is de koudste winter sinds 

Van 28 februari t/m 1 maart is het voor het eerst krokusva
kantie. De korte schoolvakantie wordt ingevoerd om de lange 
periode tussen Kerstmis en Pasen te onderbreken. 

Vele Vlaardingers schrikken op door een daverende explosie 
in een Panagro bouw- en werkkeet. De explosie is het gevolg 
van laswerkzaamheden waarbij een gasfles ontploft. Bij de 
flat aan de Samuel Esmeijerstraat nr. 99 t/m 161 springen 180 
ruiten. Alle bewoners worden in allerijl geëvacueerd. Nie
mand loopt zwaar letsel op. 

Maart 

1 In zowel de Maranathakerk als de Remonstrantse kerk 
wordt de vrouwen-wereldgebedsdag gehouden. 

2 Ter gelegenheid van het zilveren jubileum geeft het 
Shell Mannenkoor een concert in de hal van het B.P.M.-sport
park De Vijfsluizen. 

Het chemisch reinigingsbedrijf M. Jansen aan de Mercurius-
weg 32 opent een nieuwe fabriekshal. 

4 Aan de Gemeentelijke Zeevishal is een grote aanvoer 
van platvis. De grove soorten schol kosten f 4,- tot f 7,- per 
kist van 50 kg. 

Een omvergereden oliekachel in de loods van de firma Lens-
veld aan de Hoflaan veroorzaakt een spectaculaire brand met 
veel rookontwikkeling. Door snel ingrijpen van personeelsle
den -ze halen razendsnel een poederblusapparaat bij de naast
gelegen brandweerkazerne- wordt de brand geblust. 

De laatste stoomlogger VL 172 'Ciara' (5 maart). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De hervormde Govert Maanschool, de eerste school in de 
Zuidbuurt, wordt in gebruik genomen. 

5 De heer J.C. van der Windt, winkelchef, is veertig jaar 
in dienst bij de woninginrichting fa. A. Groeneveld Az. Hij 
is onderscheiden met de zilveren medaille, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer Jac. van der Lee, stoffeer
der, is 25 jaar in dienst bij deze firma. Hij ontvangt de zilveren 
legpenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 

De laatste stoomlogger (stoomfiets) in Nederland is uit de 
vaart genomen. Het gaat om de VL 172 Clara van de N.V. Vis
serij-Maatschappij Vlaardingen. 

Dertig jaar Scheffermode wordt met een jubileumshow ge
vierd. Het modehuis is gevestigd aan de Hoogstraat 62. 

De dooi valt eindelijk in. 

6 Scholieren vieren de Dag van Europa. 

7 De Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen 
geeft een concert onder leiding van de heer A. de Bruyn. 

8 De afdeling Vlaardingen-Maassluis van de Koninkijke 
Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenkunde is 
opgericht. 

9 De motortrawler VL 73 Elly, gebouwd in opdracht van 
de directie van de N.V. Kwakkelstein, is bij de werf N.V. Sleep-
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helling Mij. Scheveningen te water gelaten. wint de eerste prijs tijdens de in Maassluis gehouden kring
wedstrijden. 

De plaatselijke afdeling van de Algemene Bedrijfsgroepen 
Centrale bestaat vijftig jaar. 

De gereformeerde jongelingsvereniging Soli Deo Gloria orga
niseert een instuifavond ten bate van de zending. Het dansor
kest The Thunderbirds verleent medewerking aan het festijn. 

De verbouwde en uitgebreide winkel van de firma C. Buisman 
aan de Schiedamseweg lOd wordt geopend. 

Een dronken chauffeur, de 27-jarige glazenwasser A.H., is na 
een wilde achtervolging aangehouden. 

Tijdens de simultaanseance dammen in de kantine van Zwa
luwen aan de Kethelweg is de 9-jarige Leen Torn er als enige 
junior in geslaagd een remise te behalen tegen de Vlaardingse 
hoofdklassedammer de heer C. van Veelen. 

12 H. Krabben richt zich in een open brief tot de E.N.C.K.-
Delta-Chemie over de stankoverlast. De briefis geplaatst door 
de Nieuwe Vlaardingsche Courant. 

De 72-jarige veteraan W.F. Verburg wordt verrassend dam-
kampioen van Vlaardingen. 

De Ster Mode magazijnen opent een filiaal aan de Hoogstraat 
191, in afwachting van een nieuwe grotere locatie. 

T. Sprey is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was de pionier 
en grondlegger van de Coöperatieve beweging, in het bijzon
der van de Coöperatieve Bakkerij- en Verbruikers vereniging 
De Voorloper. 

Enkele jongelui, onder wie de 23-jarige R.C. uit Schiedam, 
proberen de Stadsgehoorzaal binnen te komen via de brand
trap. Als ze betrapt worden, vluchten ze via deze trap naar 
beneden. R.C. valt doordat er een trapsport ontbreekt. Hij 
breekt zijn been. 

19 Het Bachkoor Vlaardingen zingt de Matthaus Passion 
van Johan Sebastiaan Bach in de Nieuwe Kerk aan de Binnen-
singel. De heer Piet Struijk treedt op als dirigent. 

Twee boerderijen in 't Nieuwelant worden omgetoverd tot 
clubhuizen voor de katholieke padvinders. 

21 Er wordt een fancy fair gehouden ten bate van het 
clubhuis De Haven. De opbrengst bedraagt f 900,-. 

C. W. van Driel, voorzitter van de Centrale van Zeevarenden, 
overlijdt op 57-jarige leeftijd. 

14 De motortrawler VL 103 De Voorbode, gebouwd in op
dracht van de directie van de N.V. de 
Doggermaatschappij, is in Woubrug-
ge te water gelaten. Het gaat om een 
zusterschip van de VL 16 Voorloper 
en de VL 142 Voorwaarts. 

15 Het tienjarig bestaan van de 
sportschool J. van Gorssel wordt ge
vierd. Er is een judogala met o.a. An
ton Geesink als scheidsrechter. 

Tijdens een lezing door de Vlaar
dingse vlaggenfabrikant J. Thurmer 
voor Limburgse burgemeesters blijkt 
de vlag van Vlaardingen niet offici
eel geregistreerd te zijn. Dit kan een 
probleem zijn wanneer de gemeente 
Heteren, die dezelfde vlag heeft, deze 
officieel laat registreren. 

16 De juniorgroep van de plaat
selijke afdeling van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging E.H.B.O. 

De 2e van Leyden Gaelstraat met links de panden van de Coöperatieve 
Bakkerij- en Verbruikersvereniging De Voorloper (16 maart) 
(Foto Foto Boer Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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22 Schoenhandel Nagtegaal aan de Korte Hoogstraat 22 
is gemoderniseerd. Er is o.a. een wandplastiek aangebracht 
van Zwart en Pistorius. 

23 De heer A. Groeneveld biedt de burgemeester het eer
ste op Vlaardings grondgebied gevonden kievitsei aan. 

De eerste wedstrijd, gespeeld in het kader van het Europese 
bedrijfsvoetbaltoernooi in het sportpark 't Nieuwelant, wordt 
gewonnen door een elftal van The Red Stars (Caltex). 

25 De productschapsprijs voor de best verzorgde gezou
ten haring, welke in 1962 te Vlaardingen is aangevoerd, is 
uitgereikt aan de schipper M. Dijkhuizen van de motortraw
ler-logger VL 153 Liesje en Rutger van G. Kornaat's Handel
maatschappij N.V. Een productschapswimpel voor de best 
verzorgde gezouten haring, welke in 1962 met een logger te 
Vlaardingen is aangevoerd, komt toe aan de schipper K.C. 
Rog, van de motorlogger VL 190, van de N.V. De Doggermaat
schappij. 

26 De plaatselijke afdeling van de Vrouwengroep van de 
Partij van de Arbeid organiseert in het Volksgebouw de Vrou
wendag. 

Mevrouw M. v.d. Sommen-Kalisvaart van Kapsalon Kalis
vaart in de Fransenstraat wint de wisselbeker van V.T.K.C-
Rotterdam. 

27 De heer K. de Vries wint een zilveren medaille in de 
internationale etaleerwedstrijd, uitgeschreven door het Duit
se genootschap van etaleurs A.F.N. 

Tonny Bel, Peter van Stijnen, Kees Hoekman en Jan den Ad-
mirant zijn de winnaars van de opstelwedstrijd, uitgeschre
ven door knapenvereniging Jozef van de Gereformeerde Ge
meente. 

30 J. Maarleveld, eerste toneelmeester van de Stadsge
hoorzaal, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensi
oengerechtigde leeftijd. 

Onder leiding van de dirigent Piet van den Kerkhoff zingen 
het Christelijk Gemengd Koor Excelsior, de Christelijke Orato
riumvereniging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoor 
de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach. Het muziek
spektakel vindt plaats in de Grote Kerk. 

De personeelsvereniging HoUandia viert het 12'/;-jarig be
staan. Mevrouw Henriëtte Davids verleent daaraan haar me
dewerking. 

April 

1 Boekverkoper Aart Pontier organiseert een boeken
weekavond met een optreden van de Vlaamse auteur Ivo Mi-
chiels. In de bovenzaal van de winkel is een expositie over 
Anton Pieck. 

Mr. P.C. Franken is benoemd tot chef van de afdeling juridi
sche en kabinetszaken. 

De zomerregeling voor scholen gaat in. Tot 1 september zijn er 
geen lessen op zaterdag. 

Havenbedrijf Vlaardingen Oost is winnaar van de klaverjas-
bedrijfscompetitie. 

2 Boekverkoper A. den Draak organiseert een boeken
weekavond in Triangel. Het eerste exemplaar van het boek 
Griekenland, land-volk-cultuur, van mr. H. Scholte wordt 
aangeboden aan de consul-generaal van Griekenland. 

De Gebroeders Poot openen op de hoek van de Markgraaf-
laan en de Vondelstraat een nieuwe bloemenzaak. Vanwege 
de stadssanering vertrokken ze van de Gedempte Biersloot. 

Smalle Havenstraat met links boekhandel Pontier (1 april) 
(Foto Foto Muns collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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3 De scheepstimmerman A. van der Veer is veertig jaar 
in dienst bij de N.V. C. van Toor Hzn. Hij is onderscheiden met 
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 

4 De gemeenteraad besluit tot verlaging van de verma-
kelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen. 

De Coöperatieve Vrouwenbond organiseert een schoenen-
show in Triangel, in samenwerking met de vrouwenbonden 
van de N.V.V. en de Partij van de Arbeid. 

5 Aan de Schiedamseweg, ter hoogte van de hoek met 
de Hoflaan, is de eerste paal geslagen voor de bouw van een 
pand voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Bene
den-Maas, de Twentsche Bank en Apotheek Walrave. Tevens 
worden er zes woningen gerealiseerd. 

De vereniging Helpt Elkander organiseert in Muzanda een 
ontspanningsavond voor de pupillen van de Herman Frant-
senstichting. 

Bart van Neerbos overlijdt op 60-jarige leeftijd in Parijs. En
kele uren voor zijn overlijden was hij benoemd tot voorzitter 
van de Ufémat. Op 11 april wordt hij ter aarde besteld op de 
begraafplaats Emaus. 

Ter opluistering van de verbouwing van hotel-café De Maas 
aan de Maasboulevard wordt er een receptie gehouden. Het 
hotel-café is beter bekend als het Platje. 

6 De Historische Vereniging voor Zuid-Holland houdt 
haar jaarvergadering in het stadhuis. Loco-burgemeester Van 
Minnen ontvangt het eerste exemplaar van het boek 150 jaar 
sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945, samengesteld door A. 
Soeteman. De auteur is ambtenaar bij de archiefdienst van de 
gemeente Vlaardingen. 

De jongensclub Jonathan, ontstaan uit het evangelisatiejeugd
werk van de gereformeerde kerk, viert het 20-jarig bestaan in 
het Groen van Prinstererlyceum. 

7 Ds. H. Zandbergen neemt om gezondheidsredenen af
scheid als predikant van de gereformeerde kerk. 

10 Mevrouw H. van Dijk-van Hulst, de oudste ingezete
ne, viert haar 99ste verjaardag. 

In de rubriek Terloops in de NVC staat dat elk voorjaar 60% 
van alle vogelbroedsels door de Vlaardingse jeugd wordt ver
nield. 

11 Aan de Claudius Civilislaan is de eerste paal gesla
gen voor de bouw van een lagere school, de Johannes Cal-

vijnschool. Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken 
van Schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag is de op
drachtgever. 

13 en 15 In de Stadsgehoorzaal wordt het nationaal solis-
tenconcours gehouden, georganiseerd door de Federatie van 
Vlaardingse Muziekgezelschappen. De fluitist A.J.P. Over-
gaag uit De Lier wint de door het gemeentebestuur beschik
baar gestelde plaquette. 

14 Op de Markt vindt het interkerkelijk paasreveil plaats, 
gevolgd door een interkerkelijke paasdienst voor de jeugd in 
de Grote Kerk. 

15 C.J.V. Liefde en Vrede organiseert een paas-puzzelrit. 
Er zijn 900 deelnemers. 

17 De actie Een heitje voor een karweitje door de padvin
ders en padvindsters begint met een propagandatocht door de 
stad. 

C.J.V. Liefde en Vrede organiseert een wedstrijdmodeshow. 

De zendeling G Maan en familie (19 april) 
(Prentbriefkaart, Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 



Winnares van de elektrische naaimachine is de 16-jarige An
nette van Dijk 

De 4 000ste bezoeker van het Museum voor de Nederlandse 
Zeevisserij is de 14-jarige scholier B A Klos uit Hengelo Hij 
krijgt een vaatje haring 

18 In Muzanda vindt het jaarlijks optreden plaats van het 
Van Dijk's Jeugdorkest 

19 De Govert Maanschool is officieel geopend 

In de Stadsgehoorzaal is de viering van het 5-jarig bestaan 
van de Vlaardingse Balletschool van mevr M Judels-Keme-
ny 

Omdat de visvangst in de Noordzee dit jaar tegenvalt, zijn 
verscheidene schippers, van o a de motortrawlers VL 142 
Voorwaarts en VL 131 Petronella, begonnen met het schoon
maken en schilderen van hun schepen 

23 In het gebouw van de Vlaardingse Vereniging voor de 
Gezondheidszorg is de tentoonstelling Met vallen en opstaan 
geopend 

25 De arts E Leynse spreekt voor het Rooms-Katholiek 
Vrouwengilde over het onderwerp de huisvrouw als huisarts 

26 De heer P Brouwer, laborant, is vijftig jaar in dienst bij 
Koninklijke Hollandia N V Hij is onderscheiden met de ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

Wethouder T de Bruijn reikt de prijzen uit aan een aantal le
den van de Vereniging van Volkstuinders Vlaardingen voor de 
best verzorgde tuinen in 1962 

Er IS begonnen met de aanleg van een weg in het uitbrei
dingsplan Holy Deze weg begint ter hoogte van de Burge
meester Verkadesingel om daarna in noordelijke richting ver
der te gaan, richting de in aanbouw zijnde Rijksweg 20 

Kledingmagazijn Van der Borden aan de Fransenstraat be
staat tien jaar 

27 De korpsen A en B van de reserve-gemeentepolitie 
hebben ieder een eerste prijs gewonnen in de alhier gehouden 
schietwedstnjden 

De kinderoperette Gelukskmderen wordt in de Stadsgehoor
zaal opgevoerd onder de bezielende leiding van Jo Mulder 

27 De Vlaardingse Luchtvaartclub registreert haar twee
honderdste toestel in het logboek onder nummer PT-19 De 
heer J B H van Rijswijk is de maker 

28 Ds P Zijlstra heeft afscheid genomen Hij was her
vormd predikant sedert 1951 Hij wordt opgevolgd door ds G 
Biesbroek uit IJsselmuiden 

H V O wordt voetbalkampioen in de vierde klasse van de za
terdagcompetitie 

29 De overste PC Silver, commandant van de Rijkspo
litie te water, district Vlaardingen, is benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje-Nassau A Meijer, hoofdverificateur-
controleur bij 's-Rijksbelastingen te Rotterdam is benoemd 
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau ATA van Berkel, 
oud-opzichter tweede klasse bij de gemeentelijke energie- en 
waterleidingbedrijven, is onderscheiden met de eremedaille in 
goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Mejuffrouw 
C Robijn, coUectante voor charitatieve instellingen, zuster N 
Westerneng, oud-verpleegster bij het Algemeen Ziekenfonds 
Vlaardingen, D van Beukeien, oud-bootsman bij de rederij 
Eberhardt en Dekkers te Rotterdam, P van Dijk, wachtchef 
bij Shell Installaties en Fabrieken, K van Halewijn, voorzitter 
van de Oranjevereniging Jacob van Dijkstraat, L Voogt, fa-
brieksbaas bij de NV Verenigde Touwfabrieken te Maassluis 
en J C Way, brigadier bij de gemeentepolitie, zijn allen onder
scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau M C Kerpel, wachtmeester eerste klasse 
bij de Rijkspolitie te Water en H Monster, operator bij Shell 
Installaties en Fabrieken ontvingen de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

De burgemeester onthult aan de Burgemeester Pruissingel 
het beeld Man met kmd en draagt dit over aan het bestuur 
van de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Patri-
monium's Woningen Het beeld is vervaardigd door de beeld
houwer L Droppert 

Wethouder Van Minnen opent in de Visbank de tentoonstel
ling Verzet en bevrijding 

30 Ter gelegenheid van Koninginnedag houden scholie
ren een aubade Daarnaast zijn er vele activiteiten, waaron
der kinderspelen, een wielerwedstrijd, concerten. Oranjebals, 
kermis, lampionoptochten en vuurwerk 

Mei 

1 De eerste paal is geslagen voor de bouw van zestien 
eengezinswoningen aan de Roemer Visscherstraat, ten be
hoeve van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N V te 's-
Gravenhage 

Ter gelegenheid van de 1 meiviering wordt een herdenking 
gehouden bij het graf van Jan Hoogerwerf op de Algemene 
Begraafplaats Eveneens zijn er bijeenkomsten in het Volks
gebouw en Triangel 
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Het graf van Jan Hoogerwerf (1 mei) 

(Collectie HVV) 

De inloophaven van het wagenveer is wegens herstelwerk
zaamheden gesloten. Het wagenveer vaart nu tijdelijk naar de 
Koningin Wilhelminahaven. 

M. Kroonen is benoemd tot hoofd van de Rembrandt Ulo-
school. 

3 Uit het verslag van Gedeputeerde Staten blijkt dat de 
opgravingen in Vlaardingen ook internationaal sterk de aan
dacht trekken. De zogenaamde Vlaardingencultuur uit de late 
Steentijd (tussen 2300 en 2100 voor Christus) vormt de oud
ste tot dusver in westelijk Nederland ontdekte behuizing. 

Een leegstaande kapperszaak is omgetoverd tot Unicef-win-
kel, onder meer door inzet van de jeugdige Hans Barendregt. 
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In de afgelopen weken hebben 212 jongens en meisjes van de 
hoogste klassen van de Ulo- scholen een bezoek gebracht aan 
het bureau van politie. 

4 Er is een Stille Omgang naar het Verzetsmonument op 
het Verploegh Chasséplein. Daarna worden de gevallenen in 
de Tweede Wereldoorlog herdacht. 

5 Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag is er een herden
kingsdienst voor de jeugd in de Pniélkerk. 

Het damesteam van de afdeling basketbal van de Rotterdam
se Ontspanningsvereniging Shell wint het kampioenschap da
mesbasketbal. 

7 De indeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte 
is per oktober 1962 als volgt: Nederlands-Hervormd 42,4%; 
Rooms-Katholiek 15,3%; Gereformeerde Kerk 11,8% ; Re
monstranten 1,7% ; Gereformeerde Gemeente 1,5%; Chris
telijk Gerefomeerde Kerk 1% ; Andere kerkelijke gezindten 
3,3%. 

In het kader van de Dag van de openbare school worden er 
films vertoond, poppenkastvoorstellingen gegeven en een 
voetbalwedstrijd tussen onderwijzerselftallen gehouden. 
Drieduizend kinderen amuseren zich ermee. 

8 De 10-jarige Louk Jongen heeft de eerste paal ge
slagen voor de bouw van een flatgebouw aan de Olivier van 
Noortlaan. In het kantoorgedeelte zal het Raadgevend Tech
nisch Bureau ir. H.J. Jongen worden ondergebracht. 

De Stichting Museum van de Nederlandse Zeevisserij te Vlaar
dingen krijgt een provinciale bijdrage voor het aanstellen van 
een conservator. Het is na Frankrijk, Noorwegen (Bergen) en 
West-Duitsland het vierde museum op dit terrein. 

11 Het nieuwe clubhuis van de Watersportvereniging De 
Bommeer is geopend op de werf aan de Broekkade. 

13 De Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente 
organiseert een boottocht voor driehonderd invalide en be
jaarde stadgenoten. Shell heeft hiervoor De Oranjeplaat be
schikbaar gesteld. 

14 In het in aanbouw zijnde gemeentelyceum aan de 
Marnixlaan oefent de B(escherming) B(evolking) Vlaardin-
gen-Maassluis. 

15 De verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zijn gehouden en levert de volgende uitslag 
op: Partij van de Arbeid 38,7%; Christelijk Historische Unie 
15,4%; Anti Revolutionaire Partij 12,4% ; Katholieke Volks
partij 12%; Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 9,9%; 
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De Nieuwe Maas Het motorschip Oranjeplaat werd ook gebruikt voor 
personenvervoer (13 mei) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Pacifistisch Socialistische Partij 4,2%, Staatkundig Gerefor
meerde Partij 3,6%, Communistische Partij Nederland 1,6%, 
Gereformeerd Politiek Verbond 0,7%, Boeren-Partij 0,6%, 
Liberale Staatspartij 0,3%, Partij Economisch Appèl 0,3%, 
Nieuw-Democratische Partij 0,1%, Christelijke Nationale 
Volkspartij 0,1% en Liberale Unie 0,1%. Het aantal kiesge
rechtigden bedroeg 40 100 

Jac Breur is vijftig jaar kapper in het ziekenhuis Hij wordt 
gehuldigd door de geneesheer-directeur H B Heerdink 

16 21 leden van de reservegemeentepolitie zijn beëdigd 

In de Stadsgehoorzaal voert toneelgroep Arena De avonturen 
van meneer Puck op voor scholieren van de vijfde en de zesde 
klassen 

18 In de thuishaven verblijvende 
schepen worden ter gelegenheid van 
Vlaggetjesdag zonder veel opsmuk 
opgetuigd en gepavoiseerd voor aan
vang van de nieuwe teelt 

Overdracht van de motortrawler VL 
103 Voorbode, schipper K Rog De 
trawler is gebouwd op de scheeps
werf De Dageraad te Woubrugge Dit 
gebeurde in opdracht van de directie 
van de N V De Doggermaatschappij 
Wethouder G Walstra hijst de pro
ductschapswimpel in top 

Ter nagedachtenis van de omgeko
men vissers in de Eerste Wereldoor
log 1914-1918 IS er een kranslegging 
bij het vissersmonument op het Grote 
Visserijplein Het monument is voor 
alle op zee gebleven vissers 

Het echtpaar Bos-Storm is 65 jaar ge
trouwd 

19 De SperwerpatrouiUe van de NPV-groep 3 Prins 
Maurits, eindigt als eerste in de te Hoek van Holland gehou
den patrouillewedstnjden district Beneden-Maas 

Ds S vd Bos neemt in de Immanuelkerk afscheid van de 
hervormde gemeente van Vlaardingen 

20 Op Buisjesdag vertrekken negen loggers naar de vis-
gronden 

Aan de Kamerlingh Onnesstraat is de eerste paal geslagen 
voor de bouw van de Savioschool 

De eerste paal is geslagen voor de bouw van een speellokaal 
bij de ds H de Cock-kleuterschool aan de Van der Werffstraat 

21 en 28 In de Jan Ligthartschool is een tentoonstelling en er 
worden demonstraties gegeven van de Dienst B B 

17 Aan de Coornhertstraat is de eerste paal geslagen door 
de 14-jarige Jan de Lange voor de bouw van 23 maisonettes 
en 16 garages 

De C J V -spelgroep Argus neemt deel aan het Nationaal Land
juweel 1963 te Haarlem en vertoont in de Haarlemse Stads
schouwburg het stuk Hamlet van WiUiam Shakespeare Ruim 
tweehonderd supporters vergezellen het gezelschap Joop van 
Dorp regisseert het toneelstuk. 

22 Het eerste motorjacht, gebouwd op de voormalige 
werf van I S Figee aan de Havenstraat, is te water gelaten 

23 De Arbeiders Muziekvereniging Voorwaarts wint een 
eerste prijs in het te Assendelft gehouden concours van de 
Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen 

Ter gelegenheid van Hemelvaartsdag is er een jeugddienst in 
het Hof met medewerking van de Bazuingroep van de C J V 
Liefde en Vrede 
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24 De heer ANA Lens, terreinchef, is 40 jaar in dienst 
bij Van Neerbos' Industrie en Handelmaatschappij N V Hij is 
onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau 

De toneelvereniging De Fakkel wint met De Naamlozen onder 
de regie van dhr C Spiljard de wisselbeker m de toneelcom-
petitie De competitie is georganiseerd door de Combinatie 
van Vlaardingse Personeelsverenigingen 

J van der Pot, directeur van de accumulatorenfabriek Chlo
ride, slaat de eerste paal voor het nieuwe fabriekscomplex aan 
de 4e Industriestraat 

25 De gemeentepolitie heeft sedert 1 januari 1963 vijf
honderd verkeersongevallen geregistreerd 

Afslag van Hollandse nieuwe haring Door de grote aanvoer 
zijn de prijzen laag Kleine haring levert f 301,- tot f 254,- per 
kantje op, grotere soorten f 180,- tot f 170,-

In de Stadsgehoorzaal wordt de kinderoperette Enk maakt 
een plantsoen opgevoerd door de kinderkoren De Nachtegaal
tjes, Vlaardingse Zangvogels en het Jongenskoortje Jo Mul
der heeft de leiding 

26 Jan van der Borden speelt zijn 250ste wedstrijd voor 
voetbalvereniging Fortuna 

27 H van de Vorm, de scheidende penningmeester van 
vv Zwaluwen, is benoemd tot lid van verdienste 

28 Aan de Datheenstraat is de eerste paal geslagen voor 
de bouw van veertig woningen met dertig garages, ten be
hoeve van het pensioenfonds van de E N C K 

Banketfabriek H H van den Berg aan de Emmastraat 49-51 
bestaat veertig jaar 

29 De ambtenaar die toezicht moet houden op de bouw 
van de woningen in het systeem Panagro-Larsen en Nielsen 
in de nieuwe wijk Holy, knjgt de beschikking over een Volks
wagen type 1200 

Een personenauto, bestuurd door de 22-jarige kantoorbedien
de J S , rijdt door het tuinhek van een woning aan de Samuel 
Esmeijerstraat en komt tot stilstand tegen de gevel van de 
woning De woning is zwaar beschadigd 

De firma Kopa opent aan de Hoogstraat een showroom voor 
kantoormachines en kantoormeubelen 

30 Wethouder Van Minnen reikt aan Geertje Noordewier, 
Peter van der Schaft, Ria Vonk, Jac De Ridder en les Paalvast 

prijzen uit die zij hebben gewonnen in de teken- en opstel
wedstrijd ter gelegenheid van de Dag van Europa 

De werf Figee heeft de bednjfsschool uitgebreid om zo het 
personeelstekort op te vangen De bednjfsschool biedt een 
gedegen vakopleiding die aansluit op het BEMETEL-diploma 

De eerste paal is geslagen voor een fosforzuurtank op het fa
brieksterrein van de E N C K aan de Deltaweg 

31 en 1 juni In Triangel is er een tentoonstelling door N V De 
Kolenbron over meerkamerverwarming 

Juni 

1 W Bos' Vervoersbedrijf aan de Kethelweg 86a bestaat 
25 jaar 

Het hengelseizoen is geopend 

1-3 De Hollandlaan houdt een internationaal voetbaltoer
nooi voor de jeugd Er zijn teams uit Duitsland, Engeland en 
Nederland S V Darmstadt 1898 wint het toernooi 

2 Op de Markt is een interkerkelijk pinksterreveil Me
dewerking wordt verleend door kapelaan J N van Rossum, ds 
P V d Vloed, ds G Aalbersberg en brigadier H Hordijk en het 
muziekkorps van het Leger des Heils 

4 De contracten zijn getekend voor een geldlening van 
f 85 miljoen, ten behoeve van de N V Beneluxtunnel Op de 
bouwterreinen van deze tunnel hijst mr J Heusdens, presi
dent- commissaris, de Nederlandse vlag Wethouder Van Min
nen hijst de Vlaardingse vlag, ir C H Buschmann de vlag van 
de Beneluxtunnel en ir A Eggink die van Rijkswaterstaat 

5 Tino Hoogendijk en Cas Hartman behalen de zwarte 
judoband 

6 De gemeenteraad besluit aan de gemeentelijke vrijwil
lige brandweer een kern toe te voegen van beroepspersoneel, 
bestaande uit een brandweerofficier en vier onderofficieren 

7 GW Proper, hoofdvertegenwoordiger, is veertig jaar 
in dienst bij de N V Wijnhandel Gebr Boer in de Smalle Ha
venstraat HIJ IS onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

In de Visbank is de tentoonstelling Glas geopend Te zien zijn 
unica en in serie vervaardigde producten naar ontwerpen van 
o a A D Copier J M van Dorp, van de kunsthandel de Kat-
tenbeker, exposeert daarnaast m serie vervaardigde kunst
werken uit Leerdam 
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Het opspuiten van een perceel in de Broekpolder (16 juni) 
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

8 De heren M van Buren en J J Verhart hebben in 20 
uur de 105 km lange wandeltocht Antwerpen-Rotterdam af
gelegd De heer van Buren is 64 jaar 

10 De avondvierdaagse is van start gegaan met ruim 
3 500 deelnemers 

11 In Muzanda wordt de jaarlijkse dag gehouden voor de 
leden van de Bond van Christelijke Slagerspatroons 

12 De plaatselijke afdeling van de Vereniging De Neder
landse Padvinders bestaat vijftig jaar 

De laatste bewoners van de oude huisjes aan de Gedempte 
Biersloot moeten vertrekken De huisjes worden gesloopt voor 
nieuwbouw 

13 Een aantal leden uit Drenthe, Friesland en Groningen 
van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen bezichtigt 
het stadhuis en het flatgebouw voor bejaarden aan de BiUiton-
laan 

14 Een aantal leden van de Zwitserse gemeenten Baden 
en Wettingen bezoekt onze stad 

Het dameskoor Vivezza heeft de eerste prijs in de ereafde-
ling gewonnen Dat vond plaats in een in Leiden gehouden 
concours van de Ring van Christelijke Zangverenigingen voor 
Leiden en omstreken Het koor wordt geleid door dingente 
mevr K Verhoeff-Torn 

15 Zestig bouwkundig ingenieurs, leden van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs, bezoeken het nieuwe kantoorge
bouw van de E N C K te Vlaardingen 

16 De Broekpolder wordt wegens 
ontpoldering opgeheven, waardoor de 
heer R G de Kok aftreedt Hij was 31 
jaar secretaris-penningmeester 

17 De heer J van der Steen, tuin
man eerste klasse, is vijftig jaar in 
dienst bij de afdeling plantsoenen 
van de dienst gemeentewerken Hij 
is onderscheiden met de eremedaille 
in zilver, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau 

19 De burgemeester reikt aan der
tig stadgenoten het Nieuw-Guinea 
herinnenngskruis uit 

De Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda heeft de 
eerste prijs in de hoogste afdeling gewonnen op een te Berkel 
gehouden concours van de Bond van Christelijke Muziekver
enigingen in Nederland 

21 Aan 1130 scholieren is het verkeersdiploma uitge
reikt De groep leerlingen van de Ds Hendrik de Cockschool 
wint de wisselbeker voor de beste prestatie 

Elftallen van de gereformeerde jeugdverenigingen houden 
een voetbalwedstrijd De opbrengst is voor de Stichting Gere
formeerd Jeugdcentrum 

De nieuwe motortrawler VL 73 Elly met gezagvoerder Klaas 
Pronk, IS dinsdag overgedragen aan de rederij W Kwakkel-
stein NV en is aan zijn eerste reis begonnen 

22 De firma J E Stahlie, handel in uurwerken, goud- en 
zilverwerk en gevestigd aan de Hoogstraat, is tijdelijk opgehe
ven in verband met de sanering van de binnenstad 

Firma Artistique opent een showroom op de Hoogstraat 97 

Family Day bij Cincinnati aan de Schiedamsedijk Familiele
den van vijfhonderd personeelsleden bezoeken de fabriek 

23 Ds C H van Rijn, Nederlands-hervormd predikant, 
neemt afscheid Hij vertrekt naar Apeldoorn 

24 Ds L Huisman, voorzitter van het schoolbestuur, legt 
aan de Claudius Civilislaan de eerste steen voor de bouw van 
een lagere school, de Johannes Calvijnschool 

Bijna duizend bejaarden hebben deelgenomen aan de voor hen 
in deze maand georganiseerde bustochten 

25 Het Vlaardings mannenensemble Euphonia heeft een 
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eerste pnjs gewonnen in de eerste afdeling tijdens een te Oi-
sterwijk gehouden zangconcours Het koor wordt gedirigeerd 
door mevrouw K Verhoeff-Torn 

26 In de Stadsgehoorzaal geven leerlingen van de ballet
school van Rita Verdijsseldonk een uitvoering 

Voor de inrichting van het nieuwe gebouw krijgt de C JV 
Liefde en Vrede f 2 000,- uit het Anjerfonds 

Het eerste lustrum wordt gevierd van de Vlaardingse Ana-
listenschool 

28 Verpleegsters krijgen een opleidingsruimte in Vlaar-
dings kostbaarste directiekeet De keet wordt nu gebruikt 
door architecten die zijn belast met de bouw van het nieuwe 
ziekenhuis 

29 In Triangel geeft garagebedrijf Van Roon een Simca-
show 

Gymnastiekvereniging Hollandia geeft een openluchtvoor-
stelling in park 't Nieuwelant 

Gijsbert Voskuil opent een atelier en expositieruimte van gla
zenier en kunstschilder Jan de Winter aan de Dayer 5 

Twee 7-jarige jongens zijn betrapt bij een inbraak in een 
school aan de Groen van Prmstererstraat Ze waren door het 
raam naar binnen geklommen en hadden een puntenslijper 
een paar sigaretten en een doosje lucifers gestolen 

De Pelmolen wint het visconcours georganiseerd door de 
Combinatie Vlaardingse Personeelsverenigingen 

Juh 

1 De heer R G de Kok is veertig jaar secretaris penning
meester van de Babberspolder 

Het Rode Kruis hospitaalschip J Henry Dunant vertrekt uit 
de Koningin Wilhelminahaven voor een tocht door de provin
cies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht Ook patiënten 
uit Vlaardingen zijn aan boord 

Mevrouw J A Vis wint f 1 000 bij de Dreft/Fuz bloemenquiz 

Een groep Leidse medische studenten bezoekt Vlaardingen en 
wordt ontvangen door o a de leiding van de GGD en wethou
der Walstra 

2 De eerste paal is geslagen voor de bouw van een open
bare lagere school aan de Prof Teldersstraat Aan de Coorn-
hertstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van een 

flatgebouw met veertien bouwlagen 

3 De eerste paal is geslagen voor de bouw van een nieu
we fabriekshal ten behoeve van H V O 

In het B P M -sportpark De Vijfsluizen wordt een sportdag ge
houden voor de leerlingen uit de vijfde en zesde klas van de 
lagere school Een groep van de Dr A Plesmanschool wint de 
wisselbeker 

Zeshonderd zwemmers en zwemsters behalen hun zwemdi
ploma in het Kolpabad 

5 De trawler VL 14 Margaretha schipper Willem den 
Heijer, wordt overgedragen De trawler is gebouwd in op
dracht van de directie van de NV Zeevisserij-Maatschappij 
en Haringhandel v h A Verboon 

B Coenradie, Vlaardings oudste actieve scheidsrechter, neemt 
na 29 jaar afscheid 

6 Het UW-bejaardenkoor wint een eerste prijs tijdens 
een te Leerdam gehouden zangconcours De dirigente is me
vrouw C Kokx-Willus 

7 In het Kolpabad worden de nationale wedstrijden ge
houden voor de zwemverenigingen die zijn aangesloten bij de 
Nederlands Katholieke Sportbond 

8 HG Odijk slaat de eerste paal voor de bouw van een 
rooms-kathoheke kerk met pastorie en verenigingsgebouw 
aan de Hoogstraat-Gedempte Biersloot Eveneens worden er 
eerste palen geslagen voor de bouw van een fabriek met toon
zaal, kantoor en magazijn aan de Gedempte Biersloot en voor 
de njwielfabnek Benzo aan de Mesdagstraat 

Wethouder Van Minnen reikt aan 76 kinderen prijzen uit De 
kinderen hebben een kleurwedstrijd gewonnen die was uitge
schreven door de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme 
De organisatie was in handen van het Vlaardings Drankweer 
Comité 

12 Het hoogste punt is bereikt bij het in aanbouw zijnde 
gemeentelyceum 

14 De heer A R van Kooij eindigt als eerste in de te Zand-
voort gehouden motorraces van de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging 

Het Visserijmuseum bestaat een jaar en heeft in dat jaar 
4 500 betalende bezoekers ontvangen Het museum staat in 
de takels, omdat er vier weken geleden een auto tegen de ge
vel was gereden 



Er IS begonnen met de bouw van het Liesveldviaduct (19 juli) 

(Collectie W C den Breems) 

Mejuffrouw N. van Leeuwen, hoofd 
van de Oranje-Nassau Kleuterschool, 
neemt afscheid wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 

19 Een aantal woningen aan de Ge
dempte Biersloot, de Kruger- en de 
Steijnstraat is gesloopt in verband 
met de aanleg van het tweede ge
deelte van het Liesveldviaduct. 

Het hoogste punt is bereikt bij de 
bouw van het nieuwe belastingkan
toor aan de Parallelweg. 

Gebouw Obadja is vijftig jaar in ge
bruik door C.J.V. Liefde en Vrede. 

22 Een aantal studenten van de technische hogeschool te 
Darmstadt bezoekt onze stad. 

15 De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van de 
Ichtuskerk en het bijbehorende wijkcentrum. De gebouwen 
verrijzen in de Zuidbuurt aan de Gansfoortstraat / Melis Sto-
kelaan. 

De bouw van het gemeentelyceum is ernstig vertraagd door 
een gebrek aan werkkrachten. 

15-17 Op het feestterrein aan de Broekweg slaat Circus Belli 
zijn tenten op. Tweehonderd bejaarden genieten samen met 
honderden schoolkinderen van het middagprogramma. 

18 Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van het nieu
we ziekenhuis. Directrice G. de Geus hijst de vlag bij het zus
terhuis. 

Zusters in opleiding bij de voormalige directiekeet op het terrein van het 

nieuwe Holy Ziekenhuis Vlnr op de voorste rij G Beekman, G G Prins, 

C Onderdelinden, onbekend Daarachter met blond haar H Vermeer (28 

juni en 18 juli) 

(Foto collectie G den Breems) 

25 De vaandrigs Han van Elk en Wim van Vliet en de 
patrouilleleider Fokke Huizinga vertrekken naar de Wereld
jamboree te Marathon bij Athene. 

26 De 65-jarige G. J. Noordzij gaat met pensioen. Hij heeft 
52 jaar gewerkt bij de belastingdienst. 

Krijn van Halewijn ( o.a. stadswaagmeester) krijgt de ereme
daille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

27 Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt opent het Kin-
dervakantiefeest, georganiseerd door het Comité Jeugdva-
kantievreugd. Er is van alles te doen, waaronder een kinder
optocht met als motto Opgeruimd staat netjes. 

31 Honderden jongens en meisjes amuseren zich bij va-
kantiespelen aan de Floris de Vijfdelaan. 

De 65-jarige Marie Ham neemt na 28 jaar afscheid als aan
voerster van het korps werksters bij het belastingkantoor. 
Pas in 1955 kreeg Marie de beschikking over een stofzuiger. 
Ze kwam door de aard van haar werk officieel niet in aan
merking voor het lidmaatschap van de personeelsvereniging, 
maar geeft door haar donateurschap wel blijk van haar ver
bondenheid. 

Augustus 

1 De gemeenteraad besluit, na wat aarzeling, een boekje 
over het stadhuis te laten uitgeven. 

3 In de Harmonie is de tentoonstelling Bezige hoofden, 
nijvere handen geopend. De tentoonstelling werd ingericht 



door de plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Vereniging 
De Verzamelaar en de Nederlandse Vereniging van Modelbou
wers en de Vlaardingse Luchtvaartclub. 

Als onderdeel van het jeugdvakantiefeest is er een optocht 
van 65 versierde fietsen. De winnaars zijn Ria van Duffel, Fia 
Hoogendijk en Irma Pellaerts. 

4 Sonja Schrijvershof, lid van de atletiekvereniging For-
tuna, wint te Leiden de Zuid-Hollandse titel hoogspringen. 

5 Veertien leden van de Stichting Vlaardingse Bejaar
denzorg krijgen het verkeersdiploma uitgereikt. 

747 kinderen lopen mee met de Pietje Smeerpoetswandel-

voor de eerste keer kinderspelen georganiseerd. 

9 Aan de Van der Waalsstraat is de eerste paal geslagen 
voor de bouw van 54 maisonettes. 

In de Stadsgehoorzaal wordt voor de tweede keer het ama
teurfestival gehouden. 

Het Visserijmuseum ontvangt de zesduizendste bezoeker. 

9 en 10 Bij schietvereniging Wilhelmina worden schietwed-
strijden voor de jeugd gehouden. 

10 De Vlaardingse Hengelaarsbond organiseert een hen
gelconcours voor bejaarden en invaliden. M. Rook is de win
naar. 

De Pijpers op het feestterrein aan de Broek
weg (17-24 augustus) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Een lampionoptocht in de stromen
de regen vormt het sluitstuk van de 
Jeugdvakantieweken. 

12 Aan de Coornhertstraat is de 
eerste paal geslagen voor de bouw 
van zestien etagewoningen en acht 
garages. 

13 De burgemeester ontvangt op 
het stadhuis de heer Mahatantila uit 
Ceylon. Hij bezoekt ons land in het 
kader van het Colomboplan. 

6 In de wijk Holy is de eerste paal geslagen voor de bouw 
van een complex van 288 woningwetwoningen, systeem Lar-
sen en Nielsen. 

Aan de Mercatorweg is de eerste paal geslagen voor de bouw 
van een biologisch laboratorium op het terrein van het Unile
ver Research Laboratorium. 

Johan Heuzingveld is de winnaar van de gouden helm bij de 
Zeepkistenrace op de Voorstraat. 

7 De Engelse pannenkoekenrace in het Oranjepark 
wordt gewonnen door André Krijnberg. De kundigste bou
wers van het tentenkamp zijn Dirk de Jong en Rita Proper. 

14 In het gezin A. Vons-van Pape-
veld in de Fransenstraat is een drieling geboren. 

Ter herdenking aan de overleden secretaris van voetbalver
eniging Zwaluwen, de heer Harry van den Berg, is het toer
nooi om de Harry van den Bergwisselprijs ingesteld. 

Twee knapen op een bromfiets beroven op de Hoogstraat een 
Amerikaanse dame van haar handtas. De daders zijn even la
ter opgepakt. 

15-24 Youth for Christ presenteert de beweging in het Oran
jepark, de Nieuwe en de Pniëlkerk. Vanwege wateroverlast 
zijn de bijeenkomsten van 21, 22 en 23 augustus verplaatst 
naar de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. 

8 In de Jeugdvakantieweek worden in 't Nieuwelant 17 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de plaat-
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selijke afdeling van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de 28 Bij de gemeentepolitie zijn de eerste twee vrouwelijke 
Hout- en Bouwnijverheid is er een receptie in Triangel. agenten benoemd. 

17-24 Op het voormalige feestterrein aan de Broekweg ge
nieten Vlaardingers van de kermis. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de herbouw van het verwoeste Perzische dorp Dou-
sadj. 

22 Het sportpark De Vijf sluizen bestaat tien jaar. 

23 De firma C. van der Burg en Zonen, vaten- en kisten
fabriek, de 'koiperai' van Kees Burg' in de volksmond, is in 
liquidatie. Er werken 130 mensen. 

Een aantal Japanse meubelfabrikanten bezoekt de fabriek van 
B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie N.V. 

De Oude Lijnbaan organiseert een hengelconcours, waaraan 
22 bedrijfsverenigingen meedoen. 

25 Het Zilveren Doel, de inzet van het jaarlijkse pupillen-
toernooi van de v.v. Fortuna, wordt gewonnen door een elftal 
van de v.v. D.H.C, uit Delft. 

26 Op de kleuter- en lagere scholen is de vrije zaterdag 
ingevoerd. 

27 De gemeentebegroting voor het jaar 1964 bedraagt 
f 24 miljoen. 

De firma C van der Burg en Zonen, vaten- en kistenfabriek aan de Ie 
van Leyden Gaelstraat (23 augustus) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

30 In de Rembrandtschool is een bronzen plaquette ont
huld ter nagedachtenis aan de heer N. van Vliet. 

Ten behoeve van de bouw van het tweede deel van het Lies
veldviaduct verhuist Kapper A. Wapenaar van de Joubert-
straat 6 naar de Van Riebeeckstraat 17. 

De Prinses Julianabrug wordt geschikt gemaakt voor acht ton 
asbelasting. 

J.J. van Leeuwen wint de huishoudelijke- en bekercompetitie 
van de Vlaardingse Damvereniging. 

31 Ruim 2.400 mensen lopen de vierde nationale wan
deltocht. De tocht wordt georganiseerd door de Vlaardingse 
Politie Sport- en Ontspanningsvereniging. 

Veertig invalide stadgenoten vertrekken naar Oisterwijk voor 
een vakantie, georganiseerd door de hervormde diaconie. 

September 

1 Ds. G. Biesbroek, Nederlands hervormd predikant, is 
bevestigd. 

3 Aan de Van Limburg Stirumstraat is de eerste paal ge
slagen voor de bouw van de Roncallischool voor gewoon lager 
onderwijs. De opdrachtgever is de Stichting voor Katholiek 
Onderwijs. 

De Industriële Kring Vettenoord houdt de oprichtingsverga
dering; 44 van de 73 daar georgani
seerde bedrijven doen mee. 

4 Het laatste deel van het nieuwe 
stadhuis, de raadszaal en de burger
zaal, wordt in een buitengewone ge
meenteraadsvergadering in gebruik 
genomen. De burgemeester opent in 
het nieuwe gebouw een tentoonstel
ling van oude en moderne kunst. De 
bouw van het Vlaardings stadhuis is 
na veertien jaar eindelijk voltooid. 

De V.S.V. (Vlaardingse Scheidsrech
ters Vereniging) bestaat twintig jaar. 

5 Het rusthuis van de gerefor
meerde kerk in de Emmastraat is 
verkocht aan het Ingenieursbureau 
Beltma te Enschede. 
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K. Kortland opent de bloemenwinkel Emaus aan het Emaus 
nummer 74. 

14 Op de Markt is een militaire taptoe. 

6 Deze week is het beeld Het duivenpaar gereedgeko
men. Het beeld is vervaardigd door Leen Droppert. Het onge
veer 50 cm grote beeld is geplaatst in de oude raadzaal. Deze 
gaat in de toekomst dienst doen als trouwzaal. 

7 Er is een collecte gehouden ten bate van de C. J.V Lief
de en Vrede en de Stichting Gereformeerd Jeugdcentrum. De 
opbrengst bedraagt f 2.664,-. 

De Protestantse Jongeren Club Vlaardingen viert in Muzanda 
zijn eerste lustrum. 

8 Om een vechtpartij te voorkomen grijpt de politie in 
tijdens een voetbalduel tussen Fortuna en Excelsior. 

9 Het bestuur van de plaatselijke afdeling Nederlandse 
Aannemers- en Patroonsbond recipieert ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan. 

Vier Leidse medische studenten brengen een stagebezoek 
voor een uiteenzetting over de organisatie en werking van 
de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Dr. J.C. Storm ont
vangt de studenten, 

10 De muzieklerares mevrouw Katharina Verhoeff-Torn 
viert haar zeventigste verjaardag. Zij is al vijftig jaar muziek
lerares. 

Tijdens het vijfde grote drumbandconcours in Schiedam wint 
de drumband Liberté de eerste prijs en H.V.O. de tweede prijs 
in de categorie superieur. 

15 De jeugdweek 1963, georganiseerd door de Centrale 
Gereformeerde Jeugdraad, de Protestantse Jongeren-Groep 
en de Vereniging Oecumenische Jeugd, is van start gegaan 
met diensten in de gereformeerde en hervormde kerken. 

In het park 't Nieuwelant wordt het jubileumconcours gehou
den van V.H.V. De Zwervende Visser. De vereniging bestaat 
veertig jaar. 

16 Burgemeester Heusdens opent op het Messchaertplein 
een feestweek vanwege het 25-jarig bestaan van buurtver
eniging Beatrix. De burgemeester is erevoorzitter van de 
buurtvereniging. 

18 Ter gelegenheid van de herdenking dat ons land 150 
jaar geleden onafhankelijk werd van Frankrijk, geeft de stads
beiaardier Cor Don een concert op het Oranjecarillon. 

Modemagazijn Holcon houdt in Triangel een najaarsshow. 

Het laatste Hofconcert van dit jaar wordt uitgevoerd door Sur-
sum Corda. 

21 Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 

Modehuis Scheffer houdt in Triangel een najaars- en winter-
show. 

10-11 In Muzanda houdt de Christe
lijke Bond van Patroons in het Meu-
bileringsbedrijf in Nederland een con
gres. De bondssecretaris, de heer C. 
Brouwer, wordt benoemd tot ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens 
de oorlog zette de bond zich in voor 
de hulp aan onderduikers. 

12 J. Traas, bedrijfsleider van het 
Kolpabad, wordt door Ton van Don
gen van de AVRO-Mignonclub geïn
terviewd over het schoolzwemmen in 
Vlaardingen. 

Het gemeenlandshuis van het Hoog
heemraadschap Delfland aan de Korte-
dijk wordt gesloopt wegens voortdu
rende verzakkingen. 

Het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Delfland aan de 
Kortedijk (12 september) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Natuurvrienden (N.I.V.O.N.), afde
ling Vlaardingen begint met een 
N.I.V.O.N.-tourshow aan zijn winter
programma. 

De Vespa Club Vlaardingen organi
seert een oriëntatierit voor scooters. 
Vele belangstellenden komen erop af 

23 In de Magnoliastraat 36 wordt 
de volautomatische superelektrische 
wasserette Magnolia geopend. 

S. Hammer wordt hengelkampioen 
van Vlaardingen. 

24 De gemeenteraad en de bur
gemeester van Tilburg brengen een 
bezoek aan onze stad. 

Firma C. Buisman bestaat vijftig jaar. 
De firma in bedden en babyartikelen 
is gevestigd aan de Schiedamseweg. 

De jaarlijkse ledenvergadering van het Vlaardings Kunst Cen
trum (V.K.C.) wordt gehouden. De aanwezigen spreken over 
de manier waarop de gemeentesubsidie wordt toegekend. De 
aanwezigen vragen zich af waarom toneelstukken en concer
ten, in de ogen van de gemeente "Grote Kunst', wel worden 
gesubsidieerd en een cabaretvoorstelling van Wim Sonneveld 
niet voor subsidie in aanmerking komt. 

25 Zuster J. Aalders, oud-directrice van het Centraal Zie
kenhuis te Hollandia, op het voormalig Nederlands Nieuw-
Guinea, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
A. Voogt, voorman-tuinman, is veertig jaar in dienst bij de 
afdeling plantsoenen van de dienst gemeentewerken. Hij is 
onderscheiden met de eremedaile in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

De Postduiven Vereniging Keer Weer heeft het vliegseizoen 
afgesloten. J. Snoei werd eerste. Ook Postduiven Vereniging 
De Luchtbode sluit haar seizoen af. Hier was een eerste plaats 
voor P.H. Hoffman en J. den Breems. 

26 Op het terrein van H.V.O. wordt een rampenoefening 
gehouden door de bedrijfsbrandweer en de E.H.B.O. Zij wor
den geassisteerd door de bedrijfsbrandweer van Figee en 
Nieuwe Matex. 

27 Een aantal winkels, gevestigd onder het Liesveldvia
duct, wordt geopend. Het gaat om De Kattenbeker, de kunst
handel van Joop van Dorp, tearoom-restaurant 't Liesveld van 
het echtpaar Vredenbrecht, de firma Hakbijl met dameskle-

Zicht op het Liesveld en het Liesveldviaduct (27 september) 
(Foto Jan Dulfer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

ding. De Wit-handwerken, de bloemenzaak van de heer Veer-
donk jr., het Vlaardings herenparadijs van de Amsterdamse 
Captainshop N.V., de lederwarenafdeling van Lengkeek, de 
bonthandel Kalkman-Huizer en Hosman met delicatessen en 
wijnen. 

De eerste paal is geslagen voor de bouw van een winkelblok 
aan de Van Baerlestraat. Er komen 21 winkels, 102 woningen 
en 12 garages. 

Shell Service Station Eigenraam aan de Dirk de Derdelaan 
heeft nu de beschikking over een brandstofautomaat. Met een 
zilveren rijksdaalder kan men 5,1 liter benzine tanken. 

Het tweede lustrum van de Personeelsvereniging Cincinnati 
wordt gevierd. 

28 J.C.M, van Rijsbergen neemt afscheid van de Vlaar-
dingse padvinders en verkenners van de Rowanafdeling, de 
Koning Arthurgroep. Hij wordt onderscheiden met de gouden 
vleugel. 

29 
tigd. 

Ds. Y.J. Tiemersma, gereformeerd predikant, is beves-

30 De heer C. Postma neemt per 1 januari 1964 ontslag 
als gemeentearchivaris in verband met zijn benoeming in een 
gelijke functie te Zierikzee. 
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Oktober 

1 In de Harmonie doen veertig teams mee aan de bier
tapwedstrijd, georganiseerd door de afdeling Vlaardingen van 
de Vereniging van Nederlandse Horecabedrijven Ons Belang 

Vlaardingse motortrawlers vertrekken naar de Ierse Zee 

2 Het Visserijmuseum ontvangt de 7 000ste bezoeker 

3 Kapperszaak Maison Tim is geopend in de Eikestraat 6 
Mej Rutten is eigenaresse 

Juweliersbedrijf Van Heijst opent een winkel op het Liesveld 

4 Het Vlaardingse Konvent van Kerken houdt vier forum
avonden over het onderwerp Is God voor deze wereld aan
sprakelijk'^ 

4-5 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
Kweekschool voor kleuterleidsters De Christelijke Vormschool 
wordt er in de Stadsgehoorzaal zowel een reunie, een feest
avond als een receptie gehouden 

5 Het duizendste verkeersongeval van dit jaar is geregi
streerd Het ongeval betrof een aanrijding op de Burgemees
ter Pruissingel 

Er worden zeilwedstrijden gehouden op de Vlaardingse Vaart 
en de Boonervliet De heer L Hahn wint met Woelwater de 
Mr J Heusdenswisselpnjs De Watersportvereniging De 
Bommeer organiseert de zeilwedstrijden 

Er wordt een collecte en een Najaars Aktie Rit voor automobi
listen gehouden De opbrengst is voor de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
De opbrengsten bedragen respectievelijk f 2 612,32 en f 500,-
Centraal Automobielbedrijf Eigenraam N V organiseert de ac
tiviteiten 

5-7 Onder auspiciën van het Dynamowerk van de hervormde 
gemeente is er een expositie in de Rehobothkerk over het he
den en verleden van Israel 

7 Vijftienduizend schoolkinderen boven de zes jaar krij
gen tijdens een grootscheepse inentingsactie een injectie te
gen difterie en tetanus 

Een 9-jarig meisje loopt na de diefstal van een pakje kauwgom 
door de glazen deur van de Voorloper aan de Van der Drift
straat Het meisje en een winkeljuffrouw raken licht gewond 

8 Een "deputatie van verontrusten' is aanwezig bij de 
openbare behandeling van de aanvraag van een definitieve 

hinderwetvergunning door de directie van de N V Delta Che
mie De deputatie maakt hiertegen bezwaar en protesteert 
tegen de luchtverontreiniging 

Viering van het vierde lustrum van de plaatselijke afdeling 
van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Het oudste lid, de 91-jarige heer K Tol, wordt in het zonnetje 
gezet 

9 Ongeveer duizend werknemers van de E N C K staken 
een uur wegens een loongeschil 

Twintig jongeren van de Oecumenische Jongerengroep Vlaar
dingen zamelen kleren in voor een bergdorpje op het Griekse 
eiland Euboia 

Inbrekers veroorzaken veel schade in de Rehobothschool De 
totale buit is slechts f 20,-

11 De derde fase voor de bouw van het Liesveldviaduct 
wordt bedreigd De Amerikaanse stedenbouwkundige David 
Jokinen is door de gemeente om advies gevraagd Hij heeft 
bezwaar tegen de lusvormige afrit 

12 De Vlaardingse Gemengde Zangvereniging Het Be-
vrijdingskoor heeft de eerste pnjs gewonnen in de ereafdeling 
tijdens het te 's-Gravenhage gehouden nationale zangcon
cours Mevrouw A van den Bos-Maurer leidt het koor 

350 deelnemers doen mee aan de druivenrit Liefde en Vrede 
heeft de rit georganiseerd 

13 De Nederlands hervormde predikant JW de Jong is 
bevestigd 

15 Reisbureau Ruys & Co opent een bijkantoor op het 
Liesveld 

Mevr L van Embden-Jongerius is de 5 000ste moeder die 
zich aanmeldt bij het bureau voor prenatale zorg van het 
Groene Kruis Het bureau werd in 1952 opgericht 

Oud-wethouder J Buis viert zijn tachtigste verjaardag Van 
20 december 1917 tot 1 september 1953 was hij lid van de 
gemeenteraad De laatste achttien jaar daarvan was hij wet
houder 

16 Ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig be
staan van de Vlaardingse Hengelaarsvereniging De Zwerven
de Visser wordt een receptie gehouden 

Het echtpaar Van Lint-Broekman is na een huwelijksreis van 
een halfjaar weer terug Het echtpaar fietste op een tandem 
naar Turkije en Griekenland 



Het gebouw Obadja van C.J.V Liefde en Vrede aan de Callenburgstraat 
(17-19 oktober) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

17-19 In Obadja wordt een grote bazaar gehouden door de 
Vereniging Oecumenische Jeugd (V.O.J.). 

18 De heer F. de Graaf, boekhouder, is vijftig jaar in dienst 
bij de N.V. Machinefabriek Griffijn. Hij is onderscheiden met 
de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 

Hare Majesteit Koningin Juliana ondertekent in Porto Ercole 
het besluit voor de goedkeuring voor de oprichting van een 
christelijke vakschool voor de detailhandel in Vlaardingen. 

T.N.O.-arts Joosting is aanwezig in een besloten raadsverga
dering over de luchtverontreiniging. Van deze arts verscheen 
een kritisch interview in de Nieuwe Vlaardingsche Courant. 
Wethouder T. de Bruin verlaat na korte tijd geïrriteerd de ver
gadering. 

19 De Vicaris-Generaal van de bisschop van Rotter
dam, mgr. A.C. Schaper, legt de eerste steen voor de bouw 
van een rooms-katholieke kerk aan de Hoogstraat-Gedempte 
Biersloot. 

A.M.C. Shell organiseert een puzzelrit voor automobilisten 
door het Westland. 

De gemeenschapszang voor alle gezindten in ds Grote Kerk 
trekt tweehonderd belangstellenden. 

21 De heer W. Korpershoek wordt voor de veertiende 
keer kampioen schaken van Vlaardingen. 

Voor de vrouwen en vrienden van de mannen op zee houdt de 
afdeling Vlaardingen van de Commissie Zeevarenden een bij
eenkomst in de Rehobothkerk. Er worden meer dan driehon
derd pakjes aan hen overhandigd voor de mannen die tijdens 
de kerst op zee zijn. 

22 Er wordt een plaatselijke afdeling van de Gerefor
meerde Bond opgericht. 

23 Het oudercomité van de St. Barbaraschool stelt op
nieuw de vraag waarom er nog steeds geen telefoon aanwezig 
is op de lagere scholen. Ieder jaar tijdens de begrotingsde
batten wordt er gemeld dat B en W er de noodzaak niet van 
inziet. 

24 Mr. H. Versloot, voorzitter van het actiecomité tegen 
luchtverontreiniging, overhandigt 2.500 handtekeningen aan 
het gemeentebestuur. 

25 Mr. J. Klaasesz., Commissaris der Koningin in de pro
vincie Zuid-Holland, opent in Triangel de vierde Zuid-Hol
landse verkeersdag van de Contactcommissie voor verkeer. 

26 Schietvereniging Wilhelmina heeft de eerste prijzen 
gewonnen in de korpswedstrijden, afdelingen a, b,en c. De 
wedstrijden worden in Vlaardingen gehouden ter gelegenheid 
van het 70-jarig bestaan van de vereniging. 

V.F.C. (Vlaardingsche Football Club) bestaat vijftig jaar. Er 
is een receptie met een instuif. Omdat het sportpark wordt 
verbouwd is er geen groot feest. Wel zijn er zes jubileumtoer-
nooien. 

26-2 november Hans Andreus, de schrijver van het kinder
boekenweekgeschenk, komt op uitnodiging van boekhande
laar Den Draak naar Vlaardingen 

28 Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig be
staan van de Schaakvereniging H.V.O. wordt er een schaaksi-
multaanseance gehouden met medewerking van o.a. dr. Max 
Euwe. 

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Vlaardingse Gemeen
schap vergadert. Er wordt o.a. gesproken over het verslag 
van de Vlaardingse Middenstandscentrale, de Sint-Nicolaas-
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intocht, het verslag van de Federatie van Zangverenigingen 
te Vlaardingen en het verslag over de Anjercollecte 1963. Te
vens wordt een advies uitgebracht over de verdeling van de 
subsidies in de culturele sector, het instellen van een Cultu
reel Jongerenpaspoort, de verhoging van het salaris van een 
administratief-assistent, het bevorderen van een tweede druk 
van het boekje Historische Wandelingen in en om Vlaardin
gen, het uitbrengen van een nieuwe nota aan B en W over het 
oprichten van een bureau voor sociaal toerisme en het oprich
ten van een permanent dierenverblijf in het Hof. 

29 Ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig be
staan van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Kap
persbond wordt een receptie gehouden. 

In de Harmonie wordt de kinderoperette Prinses Ontevree 
uitgevoerd door kinderkoor De Nachtegaaltjes, Ons Jongens
koor en het meisjeskoor De Vlaardingse Zangvogeltjes. 

Burgemeester Heusdens opent het nieuwe pand van de Fa. J. 
Sas aan de Gedempte Biersloot. 

30-31 Herdenking van de Kerkhervorming in de Reho-
bothkerk en in het kerkgebouw van de Gereformeerde Ge
meente aan het Westnieuwland. 

31 De smalfilm De krelcel en de mier van dr. W.J.H. Ver
bon is bekroond met de gouden ereplaquette van de Neder
landse Organisatie van Amateurfilmers (N.O.V.A.). 

Het gebouw van de schietvereniging Wilhelmina aan de Emmastraat (26 

oktober) 

(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Brand bij ENCK/Delta Chemie (5 november) 

(Foto Foto Ronde, Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

November 

1 en 2 De jaarlijkse bazaar van de vrouwenbond N.V.V. wordt 
gehouden. 

1 Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van toneel
groep De Fakkel wordt een feestavond gehouden. 

De motortrawler VL 73 Elly heeft geen geluk in de Ierse Zee. 
De vangst in 25 dagen bedraagt slechts 480 kantjes gezouten 
haring en makreel, 15 kisten verse vis, 250 kisten makreel, 
170 kisten pilchards en 50 kisten haring. Bovendien slaat de 
schroef met een klap op de lijnen, waardoor ze breken. 

Binnenkort is de nieuwe vuilnisvlet in gebruik. Deze wordt 
gebruikt om de gemeentelijke havens schoon te houden. 

Natuursteenbedrijf van C. Groenewegen verhuist van de Em
mastraat 103 naar de Kethelweg. 

Op het terrein van de E.N.C.K. wordt lood gestolen. 

2 Het Vlaardingse Bejaardenkoor wint een eerste prijs 
op een te Rotterdam gehouden zangconcours. 

Jan Schipper speelt zijn driehonderdste wedstrijd voor HVO. 

3 M. van der Kaay wint een districtskampioenschap op 
een te Rotterdam gehouden wedstrijd pistoolschieten, geor
ganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Scherpschutters. 
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4 De burgemeester reikt aan een aantal leden van de 
Vrijwillige Brandweer brandweeronderscheidingen uit van
wege hun langdurig dienstverband De brandmeester eerste 
klasse H B Spuybroek is 35 jaar in dienst, de onderbrand
meesters H Doelman en J C Romph zijn 30 jaar in dienst en 
hoofdbrandwacht J A Wildeboer is 32 jaar werkzaam bij de 
vrijwillige brandweer 

Het tweede deel van het Liesveldviaduct kost bijna zes ton 
meer dan aanvankelijk gedacht 

De overschakeling op Gronings aardgas komt uit op een be
sparing van 25 % 

5 Op het terrein van E N C K - Delta Chemie blust de 
bedrijfsbrandweer samen met de brandweerkorpsen van Rot
terdam, Schiedam, Vlaardingen en blusboten van de Haven
dienst Rotterdam, een brand in een loods met kunstmeststof
fen De bewoners van een aantal woningen in Maasland moe
ten hun huizen verlaten, wegens de giftige rook Hulptroepen 
staan klaar om in geval van nood de door de giftige rook be
dreigde bevolking hulp te kunnen bieden De brand is ont
staan in een opslagloods van mengmest en slaat over naar de 
afdeling waar zwavel wordt opgeslagen Vijf brandweerlieden 
raken gewond Door de oostenwind wordt Vlaardingen voor 
een ramp gespaard De minister-president, mr V G M Marij-
nen, de minister van binnenlandse zaken, mr E H Toxopeus, 
de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, 
mr J Klaasesz e a bezoeken naderhand het terrein van de 
brand 

7 De burgemeester opent de drie doorgangen onder het 
Liesveldviaduct en mevrouw Th A Heusdens-Mansholt ont
hult op het Liesveld de plastiek Vliegerende Jongen, vervaar
digd door Henk Mooy en aangeboden door de winkeliers 

De bazaar, georganiseerd door de handwerkclub van de Re
monstrantse Gereformeerde gemeente, brengt f 2 000 op 

8 De filmcommissie van Liefde en Vrede (Fico) vertoont 
in Triangel de eerste film van dit seizoen met de titel Opzij 
voor de brandweer 

Bloemist J Vogel heeft in Hamburg de Iga Zilveren Medaille, 
een staatsprijs, gewonnen 

In Muzanda wordt het 10-jarig bestaan gevierd van muziek
vereniging La Bella Musica in Muzanda 

Aan boord van het motorschip Erasmus wordt de Lionsclub 
Vlaardingen officieel geïnstalleerd De president is mr CFG 
de Menthon Bake 

9 De Klaproostocht, georganiseerd door de wandelsport

vereniging Liberty, wordt gelopen De opbrengst is f 385,- en 
IS bestemd voor het Nederlands Oorlogsgravencomite 

11 Ds A J Hoorn te Dronten heeft het beroep naar de 
Nederlands Hervormde Gemeente Immanuelkerk aangeno
men 

12 De archeologische werkgroep Helinium viert het eer
ste lustrum 

In het kader van de Nederlandse Vereniging voor Adoptie van 
Schepen (Nevas) maken leerlingen van de Hugo de Groot-
school een tocht met het motorschip Prinses Beatrix van de 
maatschappij Zeeland 

13 De naam van Verkade's Vlaggenfabriek wordt Ship
mate Vlag N V 

Om het winkelen voor de klanten eerlijker, sneller en plezieri
ger te laten verlopen heeft Patisserie Royal een T\irn-0-Matic 
in de winkel geplaatst met volgnummers 

14 Tijdens de oprichtingsvergadering van de Vereniging 
tegen Luchtverontreiniging is er veel politiek gekrakeel Mr 
J Versloot wordt benoemd tot voorzitter De heer De Snayer 
zal de functie van secretaris bekleden en propagandist de 
heer Krabben wordt de penningmeester 

De vernieuwde juweherszaak van W van Dorp m de Vondel
straat wordt geopend 

Promenade West in de Westwijk is uitgebreid met twintig 
winkels Burgemeester Heusdens hijst de nieuwe Promenade 
Westvlag Er hebben zich de volgende winkels en bedrijven 
gevestigd Firma Van Diggelen (horlogerie), Hartog (elek
triciteit). Van der Zwan (ijzerhandel). Van der Broek (wol en 
aanverwante artikelen). Van Toor (wijnen), Vons (fotohandel). 
Poldervaart (vis), Halkes (herenmode), Van Leeuwen (rijwie
len en bromfietsen). De Wilt (levensmiddelen), Meeder (sla
gerij), Van 't Veer (drogist). Boon (speelgoedmagazijn West), 
Verschoor (kapper). Hofman (groente en fruit), Van Dorp 
(bloemen). De Ridder (banket) Verder zijn er vestigingen van 
Van der Meer en Schoep, Jamin en Vege, een bijkantoor van 
de Spaarbanken en tenslotte een filiaal van de gemeentebi-
bliotheek 

H Gort IS vijftig jaar in dienst bij Albatros en ontvangt de ere
medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

15 Op de Dirk de Derdelaan is een openbare telefooncel 
geplaatst 

16 De leden van muziekvereniging Voorwaarts maken 
een rondwandeling door het 'oude westen' 
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17 Meer dan duizend deelnemers komen af op de ge
meenschapszang in de Grote Kerk. 

18 Vissers vluchten voor de storm. 

19 De gemeenteraad dringt er door middel van een motie 
bij B en W op aan de zandtrechters aan de Westhavenkade te 
laten verwijderen. 

20 De heer J. van den Berg, pakhuisbaas, is veertig jaar 
in dienst bij de firma Hoogerwerf & Van Leeuwen en is onder
scheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

De zandtrechters aan de Westhavenkade (19 november) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Sint-Nicolaas komt aan in de Oude Haven in plaats van op 't 
Hoofd. Hij maakt vervolgens op een paard een tocht door de 
stad. Vorig jaar deed hij dat nog per auto. 

Het vergrote en vernieuwde schoolgebouw aan de Van Hogen-
dorplaan van de Vereniging tot het verstrekken van Chr. Nij
verheidsonderwijs aan meisjes voor Vlaardingen, Maassluis 
e.o. is officieel heropend. 

21 De heer J.C. van der Knaap neemt afscheid als lid van 
de gemeenteraad en wordt bij deze gelegenheid onderschei
den met de Penning der gemeente Vlaardingen. 

23 De bazaar Beestenboel ten bate van de Stichting Gere
formeerd Jeugdcentrum heeft f 5.000,- opgebracht. 

26 De burgemeester opent aan de Claudius Civilislaan 
het gereformeerde bejaardencentrum De Wetering. 

In de Visbank is een tentoonstelling geopend van de Vlaar-
dingse kunstenaars Leen Stolk, Jan Stigter en Jack Tsang. 

27 De arts G.A. Verstege is benoemd tot bondsarts van de 
Nederlandse Judobond. Dokter Verstege is voorzitter van de 
Judoclub Vlaardingen. 

Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest treedt op voor de 
V.K.C, in de Stadsgehoorzaal. De belanstelling is zeer gering. 
De dirigent is André Rieu. 

28 Het 75-jarig jubileum wordt gevierd van de plaatse
lijke afdeling van de Anti Revolutionaire Partij Nederland en 
Oranje. 

In Triangel opent wethouder Van Minnen de zeventiende vo-
geltentoonstelling van de afdeling Vlaardingen van de Neder
landse Bond van Vogelliefhebbers. 

30 Honderdvijftig jaar geleden werd ons land onafhan
kelijk van Frankrijk. In Vlaardingen klonk al op 18 november 
1813 om vier uur het eerste Oranje Boven. Het luidde het be
gin in van een nieuwe bloeiperiode van Vlaardingen als vis
sersstad. 

A. van der Kaay, voorzitter van de Centrale Kerkvoogdij en 
van de bouwcommissie, legt aan de Van Maerlantlaan de eer
ste steen voor de bouw van de Nederlands-hervormde Ich-
tuskerk. 

De intocht van Sint-Nicolaas (20 november) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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December 

1 W. Spanjersberg is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij 
was suppoost van het Visserijmuseum en heeft model gestaan 
voor het monument voor op zee gebleven vissers op het Grote 
Visserijplein 

4 De E.N.C.K. heeft nu een definitieve hinderwetver
gunning aangevraagd voor de tachtig meter hoge schoorsteen 
voor de hogere lozing van afvoergassen. 

Het comité dat geld heeft ingezameld voor het oorlogsmonu
ment aan het Verploegh Chasséplein biedt eveneens aan om 
een bronzen borstbeeld te laten vervaardigen van wijlen ko
ningin Wilhelmina. Daarna wordt het comité opgeheven. 

5 Aan de Maasboulevard is de eerste paal geslagen voor 
de bouw van een flatgebouw met vijftig woningen. Opdracht
gever is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

Eindelijk is het derde rapport over de luchtverontreiniging 
verschenen. Daarin staat dat er gestreefd wordt naar een re
gionale samenwerking en dat de hinderwet strenger wordt 
nageleefd. Nu kan het hoofdstuk volksgezondheid, dat uit de 
begrotingsbehandeling was gelaten, tijdens een bijzondere 
raadsvergadering op 19 en 20 december worden behandeld. 

7 De ijsbaan op tennispark Soenda wordt geopend. 

8 Mej. A. Odijk ontvangt de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice voor haar werk voor de parochies van 
St. Joannes de Dooper en de H. Wil-
librord. 

9 De eerste paal is geslagen 
voor de uitbreiding van Ouwen-
broek's Meubelfabriek N.V. aan de In
dustrieweg, 

10 Voor de sloop zijn aanbesteed: 
Maassluissedijk 54,56 en 58 en Dijk-
steeg 9,11,13,17,19 en 21. Eén dezer 
dagen wordt ook begonnen met de 
sloop van het bruggetje over de Kulk, 

In Triangel wordt het kerstzangspel 
Herwonnen kerstgeluk opgevoerd 
door het christelijk gemengd kinder
koor Insulinde . 

Op verzoek van de wijkvereniging 
't Nieuwelant heeft de gemeente de 
verlichting rond de vijver tussen de 
Van Maanenstraat en de Rotterdam-

seweg aangebracht. Ook de 'ijsverlichting' is aangebracht in 
de Westwijk bij de singel achter de Gijsbrecht van Amstei-
straat. 

13 Aan de Industrieweg is de eerste paal geslagen voor 
de bouw van een industriehal met kantoor voor het Aanne
mersbedrijf Woudenberg & Zn. 

In Triangel doet de toneelgroep van machinefabriek A. Fon-
tijne voor de eerste keer mee aan de amateurtoneelcompetitie 
met het stuk Gevaarlijk snoepgoed. 

In de catacomben onder het winkelcentrum van het Liesveld 
bevindt zich de nieuwe behuizing van wijkpost 01 voor de 
burgerbescherming (BB). 

14 Rudi Liebrechts eindigt als eerste in het eindklasse
ment tijdens de in Deventer gehouden internationale schaats-
wedstrijden. 

Pipo de Clown (Cor Witschge) assisteert bij demonstraties 
van de Reddingsbrigade. Dit gebeurt ter gelegenheid van een 
zwemfeest, georganiseerd door R.K.-W.l.K. 

Dr. G.A. Verstege, judobondsarts, en J. Valk slagen voor het 
judo-examen zwarte band. 

De gemeenteraad bespreekt de plannen om over te schake-

Aan de Dijksteeg gaat gesloopt worden (10 december) 
(Foto Kalkman, collectie H V V) 
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len op aardgas. Tevens gaat de raad 
akkoord met het plan voor de aanleg 
van een centraal antennesysteem en 
hecht goedkeuring aan een groot kre
diet voor de watersportvoorziening. 

16 De minister van binnenlandse 
zaken, mr. E.H. Toxopeus, bezoekt 
onze stad in verband met de plan
nen tot wijziging van de grenzen van 
de gemeenten Maasland, Maassluis, 
Naaldwijk en Vlaardingen. 

Schipper Jan Spaans van de motor
trawler VL 16 Voorloper van de N.V. 
Doggermaatschappij is opgebracht 
door het Ierse Korvet Macha wegens 
het overschrijden van de twaalfmijls-
grens. 

17 De Vereniging tegen Lucht
verontreiniging maakt in het stadhuis bezwaar tegen het ver
zoek van de E.N.C.K. voor een hinderwetvergunning voor de 
nieuwe dampinstallatie. 

18 In de Grote Kerk wordt een kerstconcert gehouden 
met medewerking van Sursum Corda en de koren van mevr. 
Verhoeff-Torn. 

19 In de historische hal van het stadhuis wordt op plech
tige wijze de wet van 14 november 1963 afgekondigd. Het 
betreft een aantal wijzigingen in de Grondwet over de troon
opvolging, Nieuw-Guinea en het kiesrecht. 

De gemeenteraad buigt zich over het uitgestelde hoofdstuk 
van de begroting, betreffende de volksgezondheid. De P.C.G.-
fractie bekritiseert het rapport over de luchtverontreiniging. 

20 De gemeenteraad stelt de gemeentelijke begroting 
van inkomsten en uitgaven vast voor het dienstjaar 1964. De 
uitgaven bedragen f 24.634.583,- . 

Burgemeester Heusdens slaat de eerste paal voor de bouw 
van een Zonnehuis in de wijk Holy. 

Het Liesveldviaduct is opengesteld als parkeerterrein. 

Het interieur van het Zonnehuis (20 december) 
(Foto Vereniging Zonnehuis collectie J Borsboom) 

sum Corda, het Rooms-Katholiek Dames- en Jongenskoor Vu
rige Tongen en de organist Gijs de Graaf. 

24 Op zijn verzoek is eervol ontslag verleend aan dr. 
C.J. Storm, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige 
Dienst. Hij was al geschorst door het college van burgemees
ter en wethouders omdat hij ongeschikt bleek voor het bekle
den van deze positie. 

27 Het aantal leden van de Kamer van Koophandel en fa
brieken voor de Beneden-Maas is van 27 naar 36 uitgebreid. 

30 Pastoor P.E.J. Bottelier, pastoor van de St. Willibror-
dusparochie, is op 60-jarige leeftijd overleden. 

22 Zeventien oud-leden van de Paulusstam hebben de af
gelopen nacht de jaarlijkse herderstocht naar Delft gelopen, 
een tocht van vijfentwintig kilometer dwars door landerijen 
en over bevroren sloten. 

23 In de Grote Kerk is de jaarlijkse volkskerstzang met 
medewerking van de Christelijke Harmonievereniging Sur-
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