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Januari 

1 Vlaardingen telt 71.941 inwoners. Dat zijn er 1.537 
meer dan op 1 januari 1963. 

In de nieuwjaarstoespraak wordt bekend gemaakt dat het 
aantal zeeschepen met bestemming Vlaardingen toenam met 
10% tot 1.800. Het scheepvaartverkeer in de gemeentelijke 
havens vermeerderde met 35%. Er kwamen 1.069 woningen 
gereed, 1.047 zijn er in aanbouw. 

De toename van het scheepvaartverkeer is in de Koninigin Wilhelmina-
haven goed te zien 
(Foto Skanfilm collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De heer A. van Minnen neemt afscheid als voorzitter van de 
Chr. Jeugdvereniging Liefde en Vrede. 

2 De 24-jarige Marinus Berrevoets redt de heer H.J. 
Langbroek uit zijn, bij de Oosthavenkade, te water geraakte 
auto. 

3 De jeugd stookt aan de Delftseveerweg een vreugde
vuur van ingezamelde kerstbomen. 

Vlaardingse huisvrouwen en scholieren van de Christelijke 

Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan zijn te zien in een 
televisiedocumentaire van Jan Schaper. 

4 De boerenafdeling van de Chr. Jeugdvereniging Liefde 
en Vrede bestaat vijftig jaar. 

5 In de Grote Kerk wordt een jeugddienst gehouden met 
medewerking van de drie koren van mevrouw K. Verhoeff-
Torn en de Bazuingroep onder leiding van de heer Roskam. G. 
de Graaf bespeelt het orgel 

7 A.G. Ligthart verklaart tijdens een interview in 
AVRO's radiojournaal dat hij allerminst de sociale wantoe
standen of menselijke tekortkomingen van reders rond 1900 
wil goedpraten. Hij spreekt echter wel het beeld tegen dat 
werd geschetst m Heijermans' toneelstuk Op hoop van zegen, 
waarin reders de schepen lek naar zee stuurden met als doel 
de verzekeringspremies te innen. 

8 TNO doet onderzoek naar de oorzaak van de ramp bij 
Delta-Chemie. 

9 Rudi Liebrechts wint de Elisabeth-wisselbeker tijdens 
het, in het Noorse Hamar gehouden, officieuze Nederlands 
kampioenschap schaatsen. 

10 De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen viert haar 10-jarig bestaan. 

De firma A. Zandvliet opent De Meubelspecialist op Hoog
straat 217. 

11 Een ploeg junioren van de plaatselijke afdeling van de 
Kon. Ned. Ver. EHBO eindigt als eerste tijdens de in Schiedam 
gehouden kringwedstrijden. 

13 D. van Linden, scheepsbouwer, is veertig jaar in dienst 
bij de scheepswerf en machinefabriek A. de Jong N.V. Hij is 
onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 

15 In de burgerzaal van het stadhuis is het derde lustrum 
gevierd van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap. 

Door een vissersstaking te Scheveningen, wegens een loon-
geschil, ligt ook een aantal Vlaardingse vissersschepen stil. 

De gereformeerde predikant dr. M.J. Mulder neemt afscheid. 

16 Burgemeester J. J. Heusdens opent aan de Dirk de Der
delaan een filiaal van de Gemeentebibliotheek. 

17 A. J. van der Kooij, boekhouder, is vijftig jaar in dienst 
bij Koninklijke HoUandia N.V. en onderscheiden met de ere-
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Scheepswerf A de Jong NV Hof laan 12 Op de tielling de motorlogger 
VL 89 Jan en Ineke (13 januari) 
(Foto M P Zuydgeest collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

18 Tino Hoogendijk prolongeert de Zuid-Hollandse judoti-
tel in het jeugdlichtgewicht. 

De redactie van het groepsblad Repos Ailleurs van de padvin-
dersgroep 7 Marnix van St. Aldegonde, heeft de wisselbeker 
gewonnen voor het beste groepsblad van Nederland in 
1963. 

19 Op initiatief van de Oecumenische Jongerengroep 
wordt er een oecumenische bidstond gehouden in de Grote 
Kerk. 

20 Er is een nieuw filiaal geopend van De Spaarbank aan 
de Dirk de Derdelaan. 

22 M. Plantinga is aan de Vrije Universiteit geslaagd voor 
zijn artsexamen. 

De verbouwing van het instructiebassin in het Kolpabad is 
gereed. 

23 Op uitnodiging van B en W van Vlaardingen vindt er 
een oriënterend gesprek plaats in het stadhuis over de lucht
verontreiniging langs de Nieuwe Maas. Het betreft de bestu
ren van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spij-
kenisse en Rozenburg. 

24 Op uitnodiging van de boekverkoper A. den Draak 
spreekt prof. dr. A. Székeris uit Brussel over pater Teilhard de 
Chardin S.J. 

De Vlaardingse visserij ligt nog steeds stil door de staking 
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van de Scheveningse vissers. Alleen de motortrawler VL 112 
Bets en Gerda, die met een Katwijkse bemanning vaart, trekt 
zich niets van de staking aan. 

25 Bewoners van het rusthuis aan de Emmastraat over
handigen een bedrag van f 58,49 aan de organisatoren van 
de samenzang in de Grote Kerk uit erkentelijkheid voor hun 
werk. 

26 De KRO-televisie zendt de hoogmis uit die in de St. 
Joannes de Doperkerk aan de Hoogstraat wordt opgedragen. 
De nieuwe pastoor P.J. van Stralen wordt geïnstalleerd. 

27 De smaakgrens van het drinkwater is met meer dan 
500 mg zout alweer bereikt. De normale waarde bedraagt 350 
mg. 

Er is veel belangstelling voor de visserijvoorlichtingsavond 
georganiseerd door de Redersvereniging Vlaardingen. P. Ou-
wehand spreekt op deze avond over hektrawlers. 

29 Mevrouw Tatjana Zatolofskaja, winnares in de dames-
groep van het Hoogoven schaaktoernooi, zal een simultaan
seance geven tegen leerlingen van het Gemeente Lyceum en 
meedoen in een vierkamp met o.a. mevrouw Vreeken. 

Tijdens de eerste werkvergadering van de Kamer van Koop
handel wordt de vraag gesteld waarom er nog steeds geen 
VVV is in Vlaardingen. Er is zelfs geen foldertje over Vlaar
dingen te vinden. 

29 W.B. van Ginneken is benoemd tot bedrijfsleider van 
de Stadsgehoorzaal. 

31 Mevr. L. van Duijn-Spruijt is teleurgesteld over het 
antwoord van B en W over de brand bij Delta-Chemie. Ook het 
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is enigszins 
verbaasd. 

De motortrawler VL 34 Anita, gebouwd in opdracht van de 
directie van de Visserij Maatschappij Vlaardingen N.V., is in 
Scheveningen te water gelaten. 

Februari 

1 Leerlingenavond muziekschool drs. T. Pangalila in Ex
celsior. 

2 Ds. A.J. Hoorn is als Nederlands hervormde predikant 
bevestigd in de Immanuëlkerk. 

4 De plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Grafische 
Bond bestaat vijftig jaar. 



Jan Pille van café Centraal en G. Wem-
merus van het café aan de Waalstraat 
zijn gehuldigd wegens hun 25-jarig lid
maatschap van de plaatselijke afdeling 
van horecabedrijven. In zaal Mes ont
vangen ze het bondsridderschap en een 
zilveren herdenkingsmedaille. 

5 Wethouder H.K. van Minnen 
opent in De Harmonie de beroepenten
toonstelling die is georganiseerd door 
het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe 
Waterweg-Noord. 

6 De gemeenteraad besluit aan 
het in aanbouw zijnde ziekenhuis de 
naam Holy Ziekenhuis te geven. 

De Prof. Mr. P.S. Gerbrandyschool aan 
de Prof Teldersstraat, een lagere school 
van de Vereniging voor gereformeerd 
schoolonderwijs, is officieel geopend. 

De eerste Vlaardingse hektrawler, de VL 115 Vooraan, is te 
water gelaten. De hektrawler is gebouwd in opdracht van de 
directie van de N.V. De Doggermaatschappij en gebouwd bij 
de N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad te Woubrugge. 

De algemene ledenvergadering is gehouden door de onlangs 
opgerichte Vereniging tegen Luchtverontreiniging in het 
Nieuwe Waterweggebied. 

7 Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Ne
derlands Bijbelgenootschap is er een feestavond in Triangel. 

8 Phonogram en Muziekexpres houden een talentenjacht 
in de Stadsgehoorzaal. In het voorprogramma treden Rob de 
Nijs op en de Vlaardingers Bram Pasanea, Ad van Yperen, 
Marcel Meeuws, de Vlaardingse Starlighters en de Flardinga 
Girls (Anneke Klos en Ria Daub). 

10 J.L. Jonker, o.a. oud-directeur van Havenbedrijf 
Vlaardingen Oost N.V. en oud-wethouder, viert zijn 70"° ver
jaardag. Hij wordt onderscheiden met de penning van de ge
meente in goud. 

11 Wethouder Van Minnen opent in de Visbank de ten
toonstelling voor scholieren Bestuurde Trillingen, georgani
seerd door de Vereniging Ned. Fabrikaat. 

12 De eerste paal is geslagen voor de tweede fase van het 
Liesveldviaduct. De derde fase is voorlopig uitgesteld. 

Regelmatig verdwijnen er reddingslijnen en zelfs enkele dreg-

Zaal Muzanda aan de Hyacintstraat (13 februari) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Stokken. De havendienst maakt zich daar zorgen over. 

13 Burgemeester Heusdens opent in Muzanda de wed
strijd om het Nederlands kampioenschap biljarten, ankerka
der 47/2, georganiseerd door het district Schiedam van de 
Kon. Ned. Biljart Bond. 

Pater G. Mulders S.J. spreekt voor het plaatselijke R.K. Vrou
wengilde over het onderwerp De huidige huwelijksmoraal. 

14 De burgemeester opent aan de Oosterstraat een nieu
we hal bij de werkplaats van de Gemeentelijke Sociale Werk
voorziening. 

De bouw van de Beneluxtunnel vordert gestaag. 420.000 ku
bieke meter water maakt ruimte voor acht elementen. Het 
profiel van de tunnelkoker is al duidelijk zichtbaar. 

De afdeling Stanley Jones van de Chr. Jeugdvereniging Liefde 
en Vrede viert haar eerste lustrum in Triangel. 

17 De heer W.H. Roodenburg slaat in de wijk Holy de 
eerste paal voor de bouw van het hervormde bejaardentehuis 
Vaartland. 

Vanwege de staking gaan ook Vlaardingse rederijen over tot 
ontslag van tijdelijk walpersoneel. 

De motorlogger VL 85 Bertina, met schipper W. Rog, is na vijf 
weken noodgedwongen in de haven van IJmuiden te hebben 
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gelegen, uitgevaren met onvolledige bemanning Dit was tot 
nu toe door terreuracties niet gelukt De schipper heeft via 
de radio aan de rederij laten weten dat alles wel is aan boord 

18 In de zaal Het Hoekpunt wordt een voorlichtingsavond 
gehouden over aardgas door de Commissie voor Huishoude
lijke en Gezinsvoorlichting 

Er zijn verschillende bouwvergunningen toegekend P vd 
Hoek, directeur van het Eerste Vlaardingse Reisbureau mag 
een nieuw bedrijfspand laten bouwen aan de Schiedamseweg 
Firma L Maat en Zonen krijgt toestemming voor de bouw van 
zestig etagewoningen en twintig garages aan de Roemer Vis-
scherstraat 

19 In de Tweede Kamer heeft het kamerlid Engelsman 
vragen gesteld over het beleid in hinderwetzaken, zoals het in 
Vlaardingen wordt uitgevoerd Dr ir W Verhoeven heeft bij 
Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de brand bij Delta-
Chemie 

Er zijn drie mensen gewond geraakt door een explosie bij de 
Romi 

20 Aan de Claudius Civilislaan is de Johannes Calvijn-
school geopend Daar wordt onderwijs gegeven op reformato
rische grondslag 

De productschappnjs voor de best verzorgde haring die m 
1963 in Vlaardingen is aangevoerd, is toegekend aan schip
per A van der Toorn, van de trawler VL 84, Jan Senior van de 
NV Zeevisserij-Maatschappij en Haringhandel voorheen A 
Verboon en schipper A Bot, van de logger VL 89 Jan en Ineke 
van G Kornaat's Handelmaatschappij N V 

21 De vissersstaking te Scheveningen is beëindigd 

Het leesgezelschap Onderling Genoegen heeft het 125-jarig 
jubileum herdacht in hotel De Maas De dames dineerden, 
by wijze van uitzondering, mee met het strikt voor heren be
stemde gezelschap 

BIJ Havenbedrijf Vlaardingen Oost arriveert de eerste zending 
van 287 buizen voor het aardgasnet 

23 Rudi Liebrechts eindigt als derde in de te Helsinki ge
houden schaatswedstrijden om het wereldkampioenschap 

25 PvdA-kamerlid mr Engelsman, spreekt over Is de 
mens ondergeschikt geworden aan de industrie, voor de ge
meenschap Vlaardingen van het Humanistisch Verbond Hij 
heeft de indruk dat Vlaardingen te snel op de industrialisatie 
IS afgekoerst 

676 leerlingen uit de derde en vierde klas van de lagere scho
len zijn geslaagd voor hun zwemdiploma A 

26 De Bommeer en de Vlaardingervaart zijn opgenomen 
in de nieuwe Delfland-fietsroute van de ANWB 

De Kattenbeker, de kunstnijverheidszaak van J M van Dorp, 
exposeert de komende maanden zeer uiteenlopende beziens
waardigheden 

In de Harmonie wordt de Libelle Lenteshow gehouden 

27 De indeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte 
is per 1 januari 1964 Nederlands-Hervormd 41,7%, Rooms-
Katholiek 15,6 %, Gereformeerde Kerk 11,8%, Gereformeerde 
Gemeente 1,6%, Remonstranten 1,6%, Christelijk Gerefor
meerden 1% en andere kerkelijke gezindten 3,3%, niet kerke
lijk 23,4% 

Rudi Liebrechts wordt gehuldigd in De Harmonie Hij ont
vangt de gouden verenigingsspeld van voetbalvereniging 
Fortuna als blijk van grote waardering voor zijn doorzettings
vermogen 

28 W F van den Berg, metaaldraaier, is veertig jaar m 
dienst bij de Machinefabriek W Houdijk Hij is onderschei
den met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau Tevens ontvangt hij het getuigschrift en de 
erepenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel 

De pensionprijzen voor het rusthuisgedeelte van het flatge
bouw voor bejaarden aan de Billitonlaan worden verhoogd 
van f 225,- naar f 234,- De huidige prijzen dateren van 1 
november 1962 De servicekosten per woning worden van 
f 8,- per week verhoogd naar f 8,40,- Voortaan betalen de 
bejaarden voor een warme maaltijd geen f 1,50, maar f 1,60 
en voor de broodmaaltijd f 0,65 in plaats van f 0,60 

B Maat, gepensioneerd hoofdambtenaar, is overleden Hij 
was onderscheiden met de gemeentepenning 

29 Ter afsluiting van de onafhankelijkheidsfeesten is er 
een zangdienst in de Grote Kerk en op de Markt een concert 
en een fakkeloptocht 

Ter gelegenheid van de Boekenweek wordt er bij boekhandel 
A Pontier een tentoonstelling geopend met boekomslagen en 
affiches van Dick Bruna 

Maart 

Mevrouw J W F Horst-Fehres slaat de eerste paal voor de uit
breiding van het Delta Hotel 
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Flatgebouw Billitonlaan in aanbouw (28 
februari) 
(Foto Foto Muns collectie Stadsarchief 
Vlaardingen) 

Het carrosserie- en wagenmakersbe-
drijf A. van der Horst bestaat veertig 
jaar. Het bedrijf is gevestigd aan de 
Markt. 

De huurovereenkomst met de heer K. 
Moermond wordt verlengd tot 31 au
gustus 1965. 
Het betreft in de gemeente Maasland 
liggende, maar aan Vlaardingen toe
behorende grond met opstallen van 
de eendenkooi. 

3 In de Stadsgehoorzaal wordt 
de Boekenweek officieel geopend met 
een optreden van Albert Vogel. Hij 
laat jongeren kennis maken met het 
veelzijdige talent van Louis Coupe
rus. 

4 De kapsalon van de heer 
Kettman in de Kuiperstraat wordt 
geopend. De hele dag door geeft de 
haute-coiffuremeester Emanuel de 
Paris demonstraties. 

5 Ruim dertig scholieren nemen 
deel aan de declamatiewedstrijden in 
De Harmonie. 

De machinist A.W. van Ettinger is 
veertig jaar in dienst bij HVO. Hij is 
onderscheiden met de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

6 De tweede zaak van meubelspecialist Zandvliet wordt 
geopend aan de Hoogstraat 107. 

Het actiecomité Opgeruimd staat Netjes organiseert de actie 
Houdt uw stoep schoon. 

Ter gelegenheid van de viering van het 80-jarig bestaan van 
de gymnastiekvereniging Leonidas DOVIDO is er een uitvoe
ring in de Stadsgehoorzaal. 

7 Er worden oud-katholieke liederen gezongen tijdens 
de samenzang in de Grote Kerk. S.W.J. Schade van Westrum 
van de Oud-Katholieke Kerk in Schiedam bespeelt het orgel. 

Carrosserie en wagenmakersbednjf v d Harst (2 maart) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Een bazaar, die is gehouden ten bate van de restauratie van de 
Grote Kerk, brengt f 2.178,- op. 

8 Rudi Liebrechts heeft in Deventer het Nederlands 
schaatskampioenschap gewonnen. 

10 Wethouder Van Minnen opent in De Harmonie de ten
toonstelling Wat jonge handen kunnen. Er zijn werkstukken 
van Vlaardingse scholieren te bewonderen. 

Voor de tiende maal wordt de Matthaus Passion uitgevoerd, 
met medewerking van het Bachkoor Vlaardingen, het Vlaar-
dings Jongenskoor en het Residentie Kamerorkest. De alge-
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hele leiding is in handen van Piet Struijk. De uitvoering vindt 
plaats in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. 

Het Caltex-mannenkoor wordt opgeheven en opgericht wordt 
het mannenkoor ApoUo. 

11 De achtentwintigjarige Gerard Ham overlijdt na een 
ongeval op de Julianabrug. 

Twaalf leden van de afdeling Vlaardingen van de Chr. Be-
drijfsbond voor de Nijverheid en de Elektrotechnische Indu
strie worden gehuldigd. 

Mevrouw M. de Vries-van der Spek treedt na zeventien jaar af 
als voorzitter van de Vrouwenbond van de PvdA. 

Mevrouw M. de Vries-van der Spek (11 maart) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

12 Het eerste team van de Vlaardingse tafeltennisvereni
ging Intiem 55, is kampioen geworden en promoveert naar de 
eerste klasse. 

De bazaar van de hervormde vrouwengroep van wijkgemeen-
te Grote Kerk I is een groot succes met een opbrengst van 
f 2.178. 

13 Bij het graf van de Vlaardingse Geuzen op de Algeme
ne Begraafplaats vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats. 
Het is vijfentwintig jaar geleden dat de achttien slachtoffers, 
onder wie zes Vlaardingers, werden geëxecuteerd. 

TV-handelaren beëindigen hun avondservice voor het verhel
pen van eventuele storingen en het geven van instructies. Ze 
vinden dat de televisie na ruim tien jaar is ingeburgerd. 

14 Onder leiding van Piet van den Kerkhoff wordt de Jo
hannes Passion uitgevoerd. Dit gebeurt met medewerking 
van het Chr. Gemengd Koor Excelsior, de Chr. Oratoriumver
eniging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoor . 

15 Het Vlaardings Politie Dubbelmannenkwartet Pro 
Musica treedt op bij een jeugddienst in de Hervormde Kerk op 
de Markt. 

17 De dierenwinkel Vozano, gevestigd aan de Hoogstraat 
203, opent de deuren. 

18 In de Stadsgehoorzaal kunnen scholieren genieten van 
een optreden van het Amsterdamse Pantomimetheater Car
rousel. 

De jeugdgemeenteraad discussieert over de verkoop van het 
Oranjepark en 't Hof 

19 Huize Herfstvreugd, een bejaardenpension aan de 
Schiedamseweg 105, is officieel in gebruik genomen. Het is 
een filiaal van het rusthuis Avondrust. 

20 De heer L. Lankester, onderwijzer aan de Jan Ligthart-
school, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. 

In de Visbank is een tentoonstelling geopend met schilder
stukken en plastieken van Leen Droppert. 

Welpen van de Wesselgroep verrassen mevrouw Van Krimpen 
en negentien bejaarden met een palmpaastak. Groep IV de 
Geuzen, van de Zeeverkenners, brengt een fruitmand naar 
zieke kinderen en bejaarden. 

Een echtpaar in de Bleekstraat raakt bedwelmd door tetra-
damp vanuit het riool, veroorzaakt door het reinigen van een 
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vat met tetrahydrothiofeen door het vatenschoonmaakbedrijf 
R G Kok aan de Oosthavenkade 

seren een jeugdpaasdienst met medewerkmg van het Jeugd-
koor Jong Insuhnde 

21 De verenigmg Helpt Elkander heeft het benodigde be
ginkapitaal van f 30 000 bmnengehaald voor de bouw van een 
internaat 

23 Aan de Galgkade is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van een fabriek van emballageproducten voor de N V 
Houthandel Gebr Van Buuren van Heyst 

Aan de Van Viandenstraat is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van een nieuwe sportschool van de heer J van Gorsel 

25 Een aantal leden van de afdeling Zuid-Holland van de 
vereniging van Directeuren voor sociale arbeid (Divosa) be
zoekt onze stad 

In zaal Triangel houdt de NVSH een bijeenkomst De arts me
vrouw H F Fortuin-BIitz spreekt er over het orale anticoncep
tiemiddel 'de pil' 

De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van twee fosfor-
zuurtanks op het terrein van de ENCK aan de Deltaweg 

Er IS f 700 000 nodig voor het bouwrijp maken van de grond 
voor het vastgestelde ontwerpuitbreidingsplan aan de Kethel-
weg In het plan is plaats voor de afronding van de Babbers-
polder, aangevuld met de bouw van drie flatgebouwen, enkele 
rijen eengezinshuizen en enkele bungalows 

In de Stadsgehoorzaal voeren leerlingen van het Gemeente 
Lyceum (schoolvereniging Catena) het toneelstuk Bloed en 
Liefde van Godfried Bomans op 

Voetbalvereniging Fortuna begint met het jubileumprogram-
ma ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 

30 Het IS de koudste Pasen die m deze eeuw in ons land is 
geregistreerd 

CJV Liefde en Vrede organiseert een provinciale jongerendag 
Er zijn vijfhonderd deelnemers 

31 Aan het paasvoetbaltoernooi voor scholieren hebben 
77 elftallen deelgenomen De Don Boscoschool wordt eerste 

Mevrouw Tanneke Maat, ambtenaar bij de Sociale Raad, is op 
47-jarige leeftijd overleden Zij heeft zich altijd met hart en 
ziel ingezet voor invaliden en ouderen 

31 Clubhuis De Haven organiseert tot 3 april een vakan
tieprogramma 

April 

1 De heer A van Minnen, secretaris van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken Beneden Maas is veertig jaar in 
dienst HIJ is onderscheiden met de legpenning in zilver 

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de plaatselijke 
afdeling van de Katholieke Arbeiders Beweging wordt er een 
receptie gehouden 

Jubileum van de Katholieke Arbeiders Beweging (1 april) 
(Foto W V d Berg collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

25 Fortuna verslaat Feyenoord in 
de Kuip met 2-3 om een plaats in de 
halve finale van de KNVB-beker 

27 Arij Dijkshoorn biedt loco-bur
gemeester Van Minnen het eerste kie
vitsei van dit jaar aan 

28 en 30 In De Harmonie vindt een 
solistenconcours plaats, georganiseerd 
door de Federatie van Vlaardingse Mu
ziekgezelschappen 

29 Op de Markt vindt het paasre-
veil plaats onder leiding van brigadier 
H Hordijk en ds P van der Vloed 

De Hervormde Jeugdraad en de Cen
trale Gereformeerde Jeugdraad organi-
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Zangvereniging Ons Clubje bestaat 35 jaar Ter gelegenheid 
daarvan kunnen belangstellenden in de Stadsgehoorzaal luis
teren naar een zanguitvoenng waaraan, naast Ons Clubje 
meewerken het dameskoor Viva Melodia, het meisjeskoor 
Eroza, de Vlaardingse Zangvogeltjes, De Nachtegaaltjes en 
Ons Jongenskoor Alle koren staan onder leiding van mejuf
frouw Jo Mulder 

Dr P G Kousemaker is overleden en begraven in Vlaardingen 
HIJ was huisarts in Vlaardingen van 1927 tot 1957 en verhuis
de daarna, om gezondheidsredenen, naar Noordwijkerhout 

349 scholieren uit de hoogste klassen van de acht Vlaardingse 
Uloscholen hebben een bezoek gebracht aan het hoofdbureau 
van politie 

2 De gemeenteraad discussieert over het verzoek van 
het comité Zuid-Afrika om de reclame voor Outspansinaas-
appelen te weren De stemmen staken bij het in stemming 
brengen van de sinaasappelmotie Het onderwerp komt de 
volgende vergadering opnieuw ter sprake 

De schooljeugd geniet m de Stadsgehoorzaal van de uitvoe
ring van De heer van Pourceaugnac van Molière, op de plan
ken gebracht door de Nieuwe Komedie 

3 De Vlaardingse Zwarte Banden Raad (judo) is opge
richt 

In de zaal van de Immanuelkerk komen leden van de Vlaar
dingse Hervormde Gemeente bijeen voor de bouwsteentjes
actie 

4 Op het Liesveld valt de 6-jarige Titia Zamboo door de 
grote etalageruit van de speelgoedzaak Het Kinderparadijs 

6 Voor de vijfde keer vindt het bevolkingsonderzoek op 
longtuberculose plaats, uitgevoerd door de Stichting Tubero-
va 

De Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Bond van Ma
kelaars is opgeheven met de bedoeling om te komen tot een 
nauwere samenwerking met de Rotterdamse Bond 

De Rijkspolitie te Water heeft een babylijkje gevonden in de 
Nieuwe Maas, ter hoogte van de Vulcaanhaven 

8 De buurtvereniging Beatrix, een van de laatste buurt
verenigingen m Nederland viert feest in de Stadsgehoorzaal 

C&A heeft goedkeuring gekregen voor de bouw van een wa
renhuis in Vlaardingen het gebouw verrijst naast het Lies-
veldviaduct, ter hoogte van de Hoogstraat-Kuiperstraat 

10 Mevrouw H van Dijk-van Hulst, de oudste inwoonster 
van Vlaardingen, viert haar 100"° verjaardag 

Loco-burgemeester Van Minnen opent in het weeshuis het 
verenigingslokaal van de plaatselijke afdeling van de Ned 
Vereniging van Modelbouwers 

In de Emmauskerk treden leerlingen van de muziekschool van 
Hein de Ligt op 

11 Archeologen uit Europa die deelnemen aan het twee
de Atlantisch CoUoquiem in Groningen, worden door het ge
meentebestuur van Vlaardingen op het stadhuis ontvangen 
Zij bezoeken het terrein aan de Ary Koplaan waar opgravin
gen plaatsvinden Tevens wordt een bronzen gedenkplaat ont
huld 

Jac H Prinsen neemt afscheid als hoofd van de Dr A Ples-
manschool 

13 De Savioschool wordt officieel geopend Deze R K la
gere school IS gevestigd aan de Kamerlingh Onnesstraat 

13, 15 en 16 Coöperatie de Voorloper en de Coop Vrouwen
bond geven bakdemonstraties om te laten zien wat er zoal met 
rijst kan worden gedaan De demonstraties zijn in het Volks
gebouw en de Westwijkkapel 

14 Aan de Dirk de Derdelaan is de eerste paal geslagen 
voor de bouw van een flatgebouw met 15 woonlagen Het ge
bouw krijgt 72 woningen, 14 garages en een winkel 

14 en 15 Schoolvereniging Universia voert De Hmstiran van 
Godfried Romans op 

15 De heer C Maat, hoofdkassier, is veertig jaar in dienst 
bij HVO NV HIJ is onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

In de Van Baerlestraat is de eerste paal geslagen voor de bouw 
van een vestiging van Albert Heijn 

Het Wit-Gele Kruis begint een consultatiebureau in de West-
wijk 

16 De vereniging tegen luchtverontreiniging heeft er bij 
de ministerraad op aangedrongen snel maatregelen te nemen 
tegen de luchtverontreiniging 

17 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus en het Jongens
koor geven een uitvoering in de Grote Kerk De opbrengst is 
voor de restauratie van deze kerk 

De firma Mostert introduceert weekendfilms, zodat belang-



stellenden kennis kunnen maken met de smalfilmwereld. 

18 In Triangel wordt de algemene ledenvergadering ge
houden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Wes
telijk Nederland. De deelnemers bezoeken het terrein van de 
opgravingen aan de Ary Koplaan en het Museum voor de Ned. 
Zeevisserij. 

20 Opgericht is Philadelphia, afdeling Nieuwe Waterweg-
Noord van de Prot. Chr. Vereniging van ouders en vrienden 
van het afwijkende kind. 

22 Bij de spoorwegovergang op de Maassluissedijk zijn 
de eerste Vlaardingse automatische halve overwegbomen 
(ahobs) in gebruik genomen. Dit maakt het wachthuisje met 
de overwegwachter overbodig. 

Overweg Maassluisedijk in de oude situatie (22 april) 
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De Chr. Harmonievereniging Sursum Corda heeft de eerste 
prijs met lof gewonnen in de superieure afdeling op een te 
Sassenheim gehouden concours van de bond van de Chr. Mu
ziekverenigingen in Nederland. 

Het mannenkoor Orpheus treedt op voor de NCRV-radio. 

Voor de wasmiddelenindustrie is de noordelijke vleugel van 
het Unilever Research Laboratorium (U.R.L.) in gebruik ge
nomen. 

23 Meer dan zestig licentiehouders van de firma Larsen & 
Nielsen Constructor A.S. te Kopenhagen brengen een bezoek 
aan onze stad. 

Voetbalvereniging Fortuna speelt in de halve finale voor de 
KNVB-beker tegen Den Bosch en verliest met 4-1. 

24 De Volksbond tegen Drankmisbruik houdt in Excelsior 
een feestavond voor bejaarden. 

Muziekvereniging Voorwaarts ontvangt f 1.500 uit het An
jerfonds. 

25 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de voet
balvereniging Fortuna is er een receptie. 

Ds. K.S.G. Zijlstra uit Rotterdam spreekt op de jaarvergade
ring van de Ned. Christen Zeelieden Vereniging over het on
derwerp Wat ons tezamen houdt. 

Tijdens de in Oost-Berlijn gehouden Euro
pese judokampioenschappen eindigt Tino 
Hoogendijk als tweede in het jeugd licht
gewicht. 

27 Aan de Bellstraat is de eerste 
paal geslagen voor de bouw van een be
drijfshal voor de N.V. Delta constructiebe
drijf. 

28 J. Kornaat, lid van de Vereniging 
van Volkstuinders Vlaardingen, heeft de 
door het gemeentebestuur beschikbaar 
gestelde wisselbeker gewonnen voor de 
best verzorgde volkstuin. 

A. van Minnen heeft in Triangel het 6" 
jeugdspektakel geopend van de CJV Lief
de en Vrede. 

B. en W. heeft voor de straatnamen in het 
zuidoostelijke deel van de Holywijk gekozen voor vogelna-
men. De namen sluiten aan bij de straatnamen in het oostelijk 
deel van Vlaardinger Ambacht. 

29 De heren H.L.H, van Baars, hoofdopzichter bij het 
bureau scheepsbouw van het ministerie van defensie, F. 
Sparreboom, veiligheidsinspecteur bij Wilton-Fijenoord N.V. 
te Schiedam en C.J. van Zeventer, procuratiehouder bij het 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost N.V. zijn onderscheiden met 
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. De heren N. van den Berg, brigadier bij de gemeen
tepolitie, M.J. de Heer, fabrieksbaas bij de N.V. Vinolia te 
Schiedam, A. van Os, oud-havenloods-havenmeester bij het 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N.V. en N.J. Serierse, chef 
van het filiaal van de Ned. Schoen- en Lederfabriek Bata zijn 
onderscheiden met de eremedaille in zilver. De heren C. Brus-
saard, magazijnbediende bij de Rotterdamse Droogdok Maat-
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schappij, en J. Zebel, P.T.T. employé tweede klasse, kregen de 
eremedaille in brons. 

In de Stadsgehoorzaal voeren de koren Ons Clubje, Ons Jon
genskoor en de Vlaardingse Zangvogeltjes onder leiding van 
mejuffrouw Jo Mulder de door haar geschreven kinderoperet
te De Wonderstafop. 

In het Kolpabad is de oprichtingsvergadering van de Vlaar
dingse Reddingsbrigade. 

Het 40-jarig bestaan van het gereformeerde kerkkoor Imma-
nuël is gevierd. 

30 Er is weer van alles te doen tijdens Koninginnedag, 
waaronder de aubade, concerten, kinderspelen, lampionop
tochten, vuurwerk en kermis op het voormalige feestterrein 
aan de Broekweg. Ook wijkverenigingen organiseren allerlei 
activiteiten. 

Mei 

1 De burgemeester slaat aan de George Stephensonweg 
de eerste paal voor de bouw van een kantoorpand met maga
zijnen en werkplaatsen voor de N.V. Internationale Technische 
Handelmaatschappij, voorheen firma F.J. Cleton te Schiedam. 

Ter gelegenheid van de 1 mei-viering is er een herdenking bij 
het graf van Jan Hoogerwerf, alsmede een bijeenkomst in De 
Harmonie. 

De Dutch Swing College Band treedt op in 
de Stadgehoorzaal. 

2 1.400 deelnemers doen mee met 
de bevrijdingswandelmars, georganiseerd 
door de wandelsportvereniging Liberty. 

Swiebertje zet handtekeningen op grammo
foonplaten bij G.P. van Daalen & Zn. aan de 
Korte Hoogstraat 16. 

3 Hannes Huisveld, amateurkampi
oen van de Vlaardingse rennersvereniging 
De Coureur wordt 1" bij de ronde van Fey-
enoord. 

4 Stille Omgang naar het Verzetsmo-
nument op het Verploegh Chasséplein, waar 
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 
worden herdacht. 

De boerderijen Holyweg 1 en Holy weg 21 
moeten verdwijnen om het uitbreidingsplan 

Holy te kunnen realiseren. Eventueel herstel is te duur. Er ligt 
een raadsvoorstel om beide boerderijen te slopen. 

5 Op Bevrijdingsdag is er kermis op het voormalige 
feestterrein aan de Broekweg. 

Met het plaatsen van een dakspant is het hoogste punt bereikt 
van de nieuwe Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat. Het 
voortbestaan van de oude statige toren is nog steeds onzeker. 

6 De hektrawler VL 115 Vooraan, het eerste schip van 
dit type van de Vlaardingse vissersvloot, is overgedragen aan 
de nieuwe eigenaars de N.V Doggermaatschappij. 

De gemeenteraad besluit dat leerkrachten voortaan niet meer 
in het klaslokaal mogen roken. 

Anna Pluimgraaf (65) stopt met haar groentewinkel, geves
tigd aan de Hoogstraat. Ze heeft hier 57 jaar gewerkt. 

8 Jan de Kluyver herovert het persoonlijk damkampi-
oenschap. 

9 Het echtpaar J. Sloot-van der Berg is 65 jaar getrouwd. 

Holyweg 21 (4 mei) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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Ten bate van de restauratie van de chr. gereformeerde kerk in 
de Emmastraat wordt een bazaar gehouden. 

9 en 10 In de Legerzaal aan de Baanstraat wordt een jeugd-
festival gehouden van het Leger des Heils. 

11 De burgemeester opent in De Harmonie de tentoon
stelling Dit doet de overheid, dat moet u doen. De tentoonstel
ling is ingericht door de dienst Bescherming Bevolking. 

Er is een begin gemaakt met de sloop van de opstallen van 
de voormalige vatenfabriek van de firma C. van der Burg 6-
Zonen aan de 1" Van Leyden Gaelstraat. 

12 De eerste van de twee dagtochten voor invaliden 
wordt gehouden. Er doen 37 auto's mee. 

13 De eerste paal is geslagen voor de bouw van een nieu
we bedrijfsgarage van de N.V. Automobielbedrijven Hoogen-
boom aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. 

Vanwege het mooie weer gaat het buitenbad in het Kolpabad 
eerder open. 

14 Tijdens de dag van de openbare school is er o.a. een 
optreden van Bert Brugman's Marionettentheater. Onder
wijzerselftallen voetballen tegen elkaar en tevens worden er 
films vertoond. 

15 Reinier Rijke is veertig jaar in dienst bij het metsel-
bedrijf Booy in de Callenburgstraat. Hij is onderscheiden met 
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. 

16 De dag van de Nederlandse Visserij wordt gevierd. Een 
aantal Vlaardingse vissersschepen ligt gepavoiseerd in de Ko
ningin Wilhelminahaven en het nieuwe Hospitaal-Kerkschip 
De Hoop ligt ter bezichtiging in de haven. 

17 Het Vlaardings Convent van Kerken organiseert het 
pinksterreveil op de Markt. 

Aan de pinksterzangdienst in het Oranjepark werken de zon
dagscholen van de Nieuwe Kerk, Immanuelkerk en de Bethel-
kerk mee. 

19 Tijdens graafwerkzaamheden voor de bouw van het 
C&A-gebouw, is er een hardstenen vijzel van historische 
waarde gevonden. Tevens werd de fundering van een vermoe
delijk uit de vijftiende eeuw daterend boerderijtje blootgelegd. 

Aan de Bellstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van 
twee industriehallen voor de N.V. Garage Unique. 

De motorlogger VL 71 Vertrouwen vertrekt op buisjesdag ter hanngvis-
senj (20 mei) 
(Foto J Vis collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De eerste palen voor de bouw van C&A (21 mei) 
(Collectie W C den Breems) 
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20 Vanuit de Koningin Wilhelminahaven vertrekken op 
buisjesdag acht vleetloggers naar de visgronden 

21 De eerste etappe van de dertiende Olympia's Tour door 
Nederland eindigt in Vlaardingen 

Een aantal in Vlaardingen vertoevende vrouwen uit Duitse 
kampen voor vluchtelingen uit Oost-Duitsland bezichtigt het 
stadhuis 

De eerste paal is geslagen voor de bouw van het nieuwe pand 
van C&A 

22 Het echtpaar J van Dorp-Stam krijgt de huissleutel 
overhandigd van hun woning in De Valkenhof aan de Jacoba 
van Beierenstraat 

In de Stadsgehoorzaal wordt de slotavond van de amateurto-
neelcompetitie gehouden Winnaar is de toneelgroep van de 
personeelsvereniging van het ziekenhuis met het toneelstuk 
Zeg het niet tegen Mathilde 

Ook in het Vlaardings drinkwater zijn twee kleine borstel-
wormpjes ontdekt Ze zijn afkomstig uit het Rotterdams bui
zennet 

25 De eerste aangevoerde Hollandse nieuwe haring is 
geveild en brengt f 400,- tot f 467,- per kantje op De haring 
werd te IJmuiden aangevoerd door de motortrawler VL 142 
Voorwaarts, schipper F P van Schoor 

Er IS begonnen met de sloop van de boerderij Holyweg 1 In 
de Transvaalbuurt is de woning aan de Krugerstraat 39 ont
ruimd en is met de sloop begonnen De woning vormde een 
obstakel voor de aanleg van het voetpad van de Joubertstraat 
naar het Liesveld 

Hennie Smit wint tijdens de in het weekend gehouden atle-
tiekwedstnjden in de Leidse Hout, de Gouden Spike op de 
achthonderd meten hardlopen 

26 Er IS een schouderblad gevonden van een walvis, 
waarschijnlijk afkomstig uit de zestiende of de zeventiende 
eeuw Het bot is gevonden tijdens graafwerkzaamheden aan 
de Van Beethovensingel 

Eerste in een reeks van vier dagtochten voor bejaarden naar 
het nationale park De Hoge Veluwe met in totaal 1000 deel
nemers 

Tijdens sloopwerkzaamheden aan de voormalige boerderij 
van Chardon aan de Prins Hendriklaan is een muur omgeval
len die een breuk in de hoofdgasleiding van het GEB heeft 
veroorzaakt 

Op 89-jarige leeftijd is Homme Jeip Heida overleden Hij was 
emeritus predikant van de gereformeerde kerk in Vlaardin
gen Hij heeft belangrijk werk gedaan voor de visserij Zo was 
hij erevoorzitter van Bethsaida, de vereniging van zeekerken 
Eveneens maakte hij veel reizen mee aan boord van het Hos-
pitaal-Kerkschip De Hoop 

27 Het drinkwaterleidingbedrijf van de gemeente Rotter
dam voegt een zekere hoeveelheid chlooramine toe aan het 
drinkwater ter bestrijding van de erin voorkomende borstel-
wormpjes 

Aan de Oosthavenkade is een filiaal geopend van de Eerste 
Rotterdamse Zelfbedieningsgrossierderij in levensmiddelen 

De Gezondheidsdienst is na 21 maanden eindelijk opgesplitst 
en heet voortaan niet meer GGD maar GG & GD De school-
artsendienst wordt als een min of meer zelfstandige afdeling 
opgenomen 

28 De motortrawler VL 34 Anita is overgedragen aan de 
directie van de Visserij Mij Vlaardingen N V 

In de Stadsgehoorzaal heeft commissaris C N Peyster 1213 
verkeersdiploma's uitgereikt aan leerlingen van de Vlaarding-
se lagere scholen 

28-30 Het eerste lustrum vindt plaats van de schoolvereni
ging Catena van het Gemeentelyceum Er is van alles te bele
ven, waaronder een puzzeltocht, een musical en een receptie 

29 Mevrouw Linterman wint de hoofdprijs van f 999,- De 
prijsvraag werd uitgeschreven door de producenten van Loda 
artikelen 

De toonkamer van Sprij's Hout- en Meubelindustrie aan de 
Westhavenkade wordt uitgebreid met SOOm^ Het productie
bedrijf gaat, vanwege economische redenen en vanwege de 
luchtverontreiniging, op niet al te lange termijn verhuizen 
naar Cuyk 

30 Pijperdag met onder meer een stertocht door de deel
nemende korpsen en een défilé op de Markt 

De vijfde Opelrit, georganiseerd door automobielbedrijf P A 
van der Kooij, is gewonnen door G Burger 

31 Door de zeer hevige regenval staan enkele straten en 
wegen blank De tunnel bij Vlaardingen-Oost staat een uur 
lang onder water 
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Juni 

1 Met 270 nieuwe leden stijgt het ledental van Het 
Groene Kruis/Oranje-Groene Kruis tot 6980 leden. 

Boekhandel A. den Draak bestaat veertig jaar. 

Een kleine meerderheid van de textielhandelaren is voorstan
der van de winkelsluiting op maandag. 

3 De eerste palen zijn geslagen voor een transformator
huisje aan de 4' Industriestraat en in de wijk Holy. 

De laatste herinnering aan Vlaardings oude glasfabriek De 
Hut verdwijnt binnenkort. Op die plaats komt een uitbreiding 
van de margarinefabriek van de Romi. 

De gemeente Vlaardingen draagt f. 100.000,- bij in de kosten 
voor de demping van de Poldervaart. 

Aan de Van Beethovensingel is de eerste paal geslagen voor 
het autostallingbedrijf van de heer Bram Voogd. 

4 Anna Rikkert en Joop Vink, leerlingen van de Erica-
school in de Zomerstraat, slaan aan de Delftseveerweg de eer
ste paal voor de bouw van een nieuwe BLO-school. 

Het stukadoorsbedrijf CL. van Diggele aan de Van Wesembe-
kestraat 39 bestaat zestig jaar 

5 De motortrawler VL 105 Elisabeth is te water gelaten. 
De trawler is gebouwd in opdracht van de directie van de N.V 
W. Kwakkelstein bij de Sleephelling Maatschappij te Scheve-

ningen. 

De heer G.K. Hoving te Groningen is 
benoemd tot directeur van de Chr. De
tailhandelvakschool Beneden-Maas. De 
school wordt geopend in september 1964. 

De textielhandel Twenberg bestaat IZVz 
jaar. 

6 Onder leiding van Andries Booij 
wint een ploeg junioren van de Vlaarding-
se Jeugdbrandweer een tweede prijs in de 
te Apeldoorn gehouden landelijke wed
strijden voor jeugdbrandweerkorpsen. 

8 N. Lens, chef van de binderij, is 
vijftig jaar in dienst bij de N.V. Dorsman & 
Odé's Drukkerij. 

De Avondvierdaagse is van start gegaan 
met meer dan 5000 deelnemers. 

10 Er is begonnen met de verhuizing 
van het belastingkantoor naar het nieuwe 
gebouw op de hoek van de Westhavenkade 
en de Parallelweg. 

Glasfabriek De Hut m 1936 (3 juni) 
(Foto P V d. Berg- collectie J v d Berg) 

De heer C. Kop wint de sporttoto van de Nieuwe Vlaarding-
sche Courant. 

De eerste steen is gelegd voor de sportschool van Jan van 
Gorsel aan de Van Viandenstraat. Zijn dochters Anja (8) en 
Bertine (7) verrichtten deze handeling. 

De voormalige banketfabnek van 
mantsverdriet wordt binnenkort gesloopt. 

Nie-

11 De burgemeester opent in het weeshuis het nieuwe 
verenigingslokaal van de plaatselijke afdeling van de Kon. 
Ned. Vereniging EHBO. 

Intocht van de Avondvierdaagse op de Markt, de Bilderdijk-
school verovert de beker voor de beste deelname. De St. Bar
bara school leverde de meeste lopers. 
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Het nieuwe belastingkantoor is bijna klaar (10 juni). 
(Collectie Stadsarchief Vlaardmgen). 

Een slooppand aan de Hoogstraat wordt geteisterd door een 
felle uitslaande brand. De brand werd veroorzaakt door twee 
jongetjes die in het achterste gedeelte van het pand een krant 
in brand hadden gestoken. 

12 De voetbalclub Satelliet is opgericht. 

Woningbouwvereniging Samenwerking bestaat een halve 
eeuw. Omdat de vereniging het geld liever besteedt aan de 
430 woningen en het badhuis aan de Marisstraat vinden er 
geen officiële feestelijkheden plaats. 

13 De Vlaardingse Hengelaars houden hun openingscon
cours. De vangsten vallen tegen. 

14 In het sportpark van VFC wordt een toernooi voor C-
junioren gehouden vanwege het 50-jarig bestaan. 

15 De 7-jarige Helena raakt beklemd tussen de draaideur 
in een flat aan de Philips de Goedestraat. Met ernstige inwen
dige kneuzingen wordt zij overgebracht naar het Algemeen 
Ziekenhuis. 

16 D.A. Torn, onderchef van de loonadministratie is veer
tig jaar in dienst bij HVO en wordt onderscheiden met de ere
medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevr. H. van Dijk-van Hulst, de oudste inwoonster van Vlaar-

dingen, is overleden. De oudste ingezetene 
is nu de 98-jarige heer A. Westerdijk. 

17 Een rattenplaag teistert de binnen
stad. De plaag wordt in verband gebracht 
met de nieuwbouw van C&A. Via een open 
riool zijn de dieren in huizen en opslag
ruimten binnengedrongen. 

17-20 Zuster Dijkshoorn viert haar 25-ja-
rig jubileum als wijkzuster bij de Vereni
ging het Groene-Kruis/Oranje-Groene 
Kruis in het gebouw aan de Floreslaan. 

19 Dr. F.J. Huisman, rector van het Ge
meente Lyceum, neemt officieel afscheid. 
Hij ging in 1963 met pensioen. 

Aan de Hoogstraat is de eerste paal gesla
gen voor de bouw van een filiaal voor de 
N.V. Hollandse Eenheidsprijzen Maatschap
pij (HEMA). De tuinen van de heren Dulfer 
en Groeneveld worden daarbij beschadigd. 

Een aantal landbouwers uit Zuid-Afrika bezichtigt de ENCK 
en de fabriek van de N.V. Delta-Chemie. 

Het tunneltje bij Vlaardingen-Oost staat voor de zoveelste 
keer blank. 

In zaal Muzanda heeft dokter L.T. de Vries een groot aantal 
EHBO-diploma's uitgereikt. 

20 en 27 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het 
Vlaardings Mannenkoor Orpheus worden er zangfeesten ge
houden in de Stadsgehoorzaal. 

23 Een aantal Duitse journalisten bezoekt onze stad. 

Op het sportpark Zuidbuurt wordt een schoolsportdag ge
houden voor 1500 leerlingen. De Don Boscoschool is de grote 
winnaar. 

24 De gemeente gaat eindelijk optreden tegen de ratten
plaag. 

25 In de Stadsgehoorzaal voert het Amsterdamse Vest
zaktheater het stuk Van de Koning, die zo graag clown wilde 
zijn op. Leerlingen van lagere scholen bezoeken de voorstel
ling. 

Coöp. De Voorloper opent haar geheel vernieuwde en tot supe
rette omgebouwde zaak aan de Van der Driftstraat. 
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26 Sursum Corda treedt op voor de NCRV-radio. 

26 en 27 Youth for Christ houdt rally's in De Harmonie met 
medewerking van het Amerikaanse evangelisatieteam Yoe 
Tally. 

27 Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het 
Tamboer- en Pijperkorps de Pijpers wordt een receptie gehou
den. 

Een lek in de waterleiding, vlakbij de brug aan de Westlandse-
weg, veroorzaakt een grote verkeersopstopping. 

30 De heren E. Ringlever en K. IJdo, oud werknemers van 
de Koninklijke Hollandia N.V., zijn onderscheiden met de ere
medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
De heren J.P. van Dijk en D.F. van der Knaap ontvangen de 
eremedaille in brons. 

De Crocksons (Bas en Adrie van Toor) oogsten succes in de 
Rudi Carrell Show in het Circustheater in Scheveningen. 

2 De gemeenteraad geeft het ziekenhuisgedeelte van 
het flatgebouw voor bejaarden aan de Soendalaan een nieuwe 
bestemming. Het wordt een verpleeginrichting voor langdu
rig zieke bejaarden. 

De heistelling op het bouwterrein van het Hema-filiaal aan de 
Hoogstraat is omgevallen. 

3 De gemeenteraad besluit tot het opknappen van De 
Harmonie. Wethouder Van Minnen verzekert dat binnen tien 
jaar het gebouw anders verdwenen is. 

De 27-jarige Jos Vranken behaalt de middelbare graad aan 
het Belgische Muziek College te Antwerpen. Hij slaagt magna 
cum laude (met groot lof). 

Juh 

1 Aan de Roemer Visscherstraat is de eerste paal gesla
gen voor de bouw van vijf woonblokken met in totaal zestig 
flatwoningen en twintig garages. De heer L. Snijders is de 
architect en de bouw wordt uitgevoerd door firma L. Maat en 
Zoon. 

Het tot supermarkt verbouwde levensmiddelenbedrijf Zijlstra 
aan de Korte Hoogstraat is geopend. 

Zaal De Harmonie (3 juli) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

4 Het dameskoor Vivezza heeft vijf ereprijzen gewonnen 
op een te Boskoop gehouden nationaal zang- en muziekcon
cours. Mevrouw Kath. Verhoeff-Torn is dirigente van het koor. 

De Vlaardingse Hengelaarsbond organiseert een hengelcon
cours voor bejaarde stadgenoten. 

Er is een filiaal toegevoegd aan de meubel- en stoffenzaak 
van de fa. Wed. D. van Heusden. Het filiaal is gevestigd in 
een voormalig winkeltje voor scheepsbenodigdheden annex 
kroegje (van Piet) en krijgt de naam Het Waaigat. Het filiaal 
is gevestigd aan de Westhavenkade 49-50. 

6 Hein de Ligt heeft tijdens het 6" 
internationale beiaardconcours in Hil
versum de eerste prijs ontvangen voor 
de beste improvisatie op een door de 
jury vastgesteld thema. 

De Nederlandse Spoorwegen beginnen 
met de gedeeltelijke verbouwing van 
het hoofdstation, 

8 Ria de Bruyn opent een schoon
heidssalon in de Goudenregenstraat 18. 

9 Een team van de schietvereni
ging Wilhelmina eindigt op de derde 
plaats in de hier gehouden nationale 
schietwedstrijden van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Scherp
schutters. 

In de Waalstraat is de sauna van A.J. 
Gijsbers geopend. 
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Bloembinderij Dijkshoorn aan de Hoogstraat 67 is heropend. 

10 Wethouder T. de Bruijn opent het nieuwe bedrijfspand 
van de rijwielfabriek Benzo aan de Gedempte Biersloot. 

11 In Triangel is een balletuitvoering door minder valide 
leerlingen van mevrouw Paula Kassels-Kroon. 

De 34-jarige echtgenote en drie kinderen van de heer A. Pie-
tersen komen om bij een auto-ongeluk in Frankrijk. 

Mevrouw Sophie Jansen ontvangt de zilveren speld van de 
KNZB voor haar verdiensten bij zwemclub WIK. 

14 J. Zwitser, smid, is veertig jaar in dienst bij de 
Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. Hij is onder
scheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

16 De thermometer wijst 32° Celsius aan. 

18 Het noodweer veroorzaakt o.a. wateroverlast in tal 
van woningen 

19 Een ploeg van de Vlaardingse Zwemclub eindigt als 
eerste op het in Nijmegen gehouden internationale zwemgala. 

20 De industrieel mr. A.C.F. Hendrikse is overleden. Hij 
was ondermeer directeur van de N.V. Delta Chemie te Vlaar-
dingen. 

21 Op uitnodiging van de burgemeester bezichtigt de mi
nister van verkeer en waterstaat, mr. J. van 
Aartsen, Rijksweg 20 en de Beneluxtunnel in 
aanleg. Dit gebeurt ter gelegenheid van de 
voltooiing van de toegangswegen tot deze 
tunnel. 

23 De Brigade Vlaardingen van de Ko
ninklijke Marechaussee verhuist van een 
rijksvaartuig in de Oude Haven naar het 
pand Westhavenkade nr. 86. 

24 Er is een fonds opgericht met als doel 
een orgel in de kerkzaal van het nieuwe Holy 
Ziekenhuis te realiseren. 

25 Een aantal bestuursleden van wo
ningbouwverenigingen uit de Duitse stad Er-
krath bezoekt onze stad. 

27 De Chr. Gymnastiekvereniging 
T.E S.T.O. (Turnen En Spel Tot Ontspanning) 
15 opgericht. 

29 Mevrouw C. Vreeken-Bouwman heeft in Arnhem de 
Nederlandse schaaktitel voor dames gewonnen. 

30 Ds. D. Noordmans, Nederlands hervormd predikant, heeft 
een beroep aangenomen naar Hoogeveen. 

31 Ruim f 1.200.000 ,- bedragen de kosten voor de nieu
we 16-klassige Ulo-school aan de Spalandlaan. 

Augustus 

1-14 H.K. van Minnen, voorzitter van het Comité Jeugd-
vakantievreugd, opent in het Oranjepark het kindervakantie-
feest. 

De gemeenschapszang in de Grote Kerk staat in het teken van 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vijftig jaar geleden. 

2 Hennie Smit, lid van Fortuna, wint op de achthonderd 
meter het Zuid-Hollands kampioenschap hardlopen in Leiden. 

De 19-jarige Pieter van Santen, dienstplichtig soldaat in La 
Courtine, komt om het leven bij een verkeersongeval in het 
Franse Bourges. 

3 Patiënten die opgenomen worden in het nieuwe Holy 
Ziekenhuis kunnen via de kerktelefoon de diensten volgen in 
de Grote Kerk. 

Het gebouw van de Koninklijke Marechaussee (23 juh) 
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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4 Er IS begonnen met de sloop van de 
boerderij Holy De toegangspoort van deze 
boerderij is uit elkaar genomen en tijdelijk 
opgeslagen 

De 17-jarige Abraham Moerman en de 
18-jarige Pieter Molenaar komen om het 
leven bij een auto-ongeval in Gulpen 

5 In het sportpark Zuidbuurt wordt 
een jeugdsportdag gehouden 

6 De gemeenteraad besluit tot aan
koop van het pand Westhavenkade nrs 
53-54 Het pand fungeerde als belasting
kantoor en IS aangeboden voor f 150 000,-
Misschien wordt het Visserij Museum er 
gevestigd De raad besluit eveneens om 
het pand Westhavenkade 95, voorheen 
was daar het Gemeentelyceum gevestigd, 
te verhuren aan de Stichting Christelijke 
Detailhandelsvakschool Beneden Maas 

9 De heer W J van der Velden is voor zijn werk in de St 
Joannes de Doperparochie onderscheiden met de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice 

De familie Mak krijgt de sleutel van hun nieuwe woning (24 augustus) 
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

paal voor de bouw van een bedrijfspand voor L A van Eijle & 
Go's Technische Handel Maatschappij N V 

12 G Heuzinkveld wint de zeepkistenrace in de Voor
straat 

Er IS nog steeds geen opvolger bij de GGD voor de op 1 januari 
vertrokken dr C J Storm 

Het eerste dames- en het eerste herenzevental waterpolo bij 
VZC zijn kampioen geworden in hun afdeling Eerder waren al 
de meisjes- en jongensaspiranten kampioen geworden 

15 Waagmeester Krijn van Halewijn reikt het duizendste 
weegcertificaat uit in de Stadswaag 

Ter afsluiting van het kindervakantiefeest is er een lampion
optocht en vuurwerk 

18 Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad 
ter goedkeuring aan de gemeentelijke begroting en de ge
meentelijke takken van dienst, alsmede de begrotingen van 
de Stichting Stadsgehoorzaal en de Stichting Algemeen Zie
kenhuis Het totaal der uitgavencijfers beloopt een bedrag van 
f 29 608 000,- Een klein gat in de begroting wordt gedicht 
met de verhoging van de watertarieven Een eventueel tekort 
van het ziekenhuis kan oplopen tot f 300 000,-

J Poldervaart, kraanmachinist, is veertig jaar in dienst bij 
Lever's Zeep Maatschappij Hij ontvangt de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

20 De burgemeester slaat aan de Industrieweg de eerste 

21 Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Maas
sluis, Maasland en Rozenburg, leden van de Vlaardingse ge
meenteraad, leden van de kleine en grote bouwcommissie en 
het bestuur van de Stichting Algemeen Ziekenhuis, hebben 
een bezoek gebracht aan het nagenoeg voltooide Holy Zieken
huis. 

24 De burgemeester overhandigt de huissleutel aan 
de eerste huurder, de heer H Mak, van een woning aan de 
Sperwerlaan Het is de eerste nieuwe woning in de wijk Holy 
Het complex is in ongeveer een jaar gebouwd In de wijk zijn 
14 000 woningen gepland Dat is het dubbele van het aantal 
woningen in de Westwijk 

25 Een 4000 jaar oude visfuik van 1 meter lang en 70 
centimeter in doorsnee, is overgebracht naar het Amster
damse Instituut voor Prae- en Protohistone De visfuik werd 
drie weken geleden gevonden tijdens opgravingen aan de Ary 
Koplaan Professor W Glasbergen spreekt van een hele mooie 
vondst en een hoogtepunt in de nu al enkele jaren durende 
opgravingen 

Lub Korff uit Urk redt de 9-jarige Jitze Volkers uit de Oude 
Haven 
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Bouw van het Holy Ziekenhuis met zusterhuis (29 augustus). 
(Foto H K van Minnen' collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

26 Jongens, in de leeftijd van elf en twaalf jaar, racen 
met hun zeepkisten door het tunneltje van de Hoogstraat naar 
het Liesveld. 

der Drift verwerkte aan de buitenkant van 
het gebouw 28.000 stukjes steen in een 
mozaïek. 

30 Het echtpaar J. van der Pijl-Verkiel is 
65 jaar getrouwd. 

31 Staatssecretaris mr. J.H. Grosheide 
opent het nieuwe Gemeente Lyceum aan 
de Claudius Civilislaan. 

Wethouder Van Minnen opent aan de Prof. 
Teldersstraat de Prof. Teldersschool, een 
school voor openbaar g.l.o. Vier van de zes 
lokalen zijn in gebruik en de andere twee 
worden voorlopig door de kleuterschool 
Klavertje Vier gebruikt. 

September 

1 Het echtpaar W. van Straten-van 't 
Hoff is 65 jaar getrouwd. 

2 De heer Louis van Sinderen te Vlaardingen is door 
het bestuur van de Ned. Boksbond aangewezen om als chef 
d'équipe van de Ned. amateurboksploeg op te treden tijdens 
de Olympische spelen in Tokio. 

Na een opknapbeurt is de Stadsgehoorzaal heropend. 

Wegens de hitte trok het Kolpabad deze zomer een record aan
tal bezoekers van 5.361. 

De lO-jarige Dirk Verburgh redt de 3-jarige Evert van Emden 
uit het water van de Vaart. 

28 P.J. van Kersbergen, chef-portier, neemt na vijftig jaar 
afscheid bij Lever's Zeep Maatschappij. 

Uit de haringexportcijfers blijkt dat Vlaardingen met 23,82 % 
op een derde plaats staat. De gemiddelde kiloprijs voor Vlaar-
dingse haring bedroeg f 0,99. De meeste uitvoer ging naar 
West-Duitsland. 

De sluisdeuren van de oude keersluis, de meest zuidelijke in 
de Oude Haven, worden voor f 12.500 gerepareerd. 

29 Het Holy Ziekenhuis kan bezichtigd worden. Het 41 
meter hoge zusterhuis biedt onderdak aan 216 zusters en is 
een echte blikvanger. 

Ds. G.J. Grootjans Thzn. is overleden. Hij werd 79 jaar en was 
predikant in Vlaardingen van 1929 tot 1949. 

2 en 3 Ongeveer zeshonderd bejaarde stadgenoten bezoeken 
het druivenfeest in Naaldwijk. 

3 Rijwiel- en bromfietsenhandel Sander Schell bestaat 
tien jaar. Het bedrijf heeft onlangs een tankwagen voor de 
huis-aan-huislevering van petroleum aangeschaft. 

De jeugdweek van de Centrale Gereformeerde Jeugdraad is 
geopend door ds. H. J. Heynen. Er is een expositie Jeugd 64 en 
een sportmiddag. 

5 Door zeer hevige regenval zijn straten en huizen on
dergelopen. Het verkeer is gestremd en er is een elektriciteits
storing. 

De actie 24 uur uw naaste, die wordt gevoerd door de jeugdaf
deling Dynamowerk van de hervormde gemeente, is van start 
gegaan met de opening van een tentoonstelling over kerkelijk 
en maatschappelijk werk in de zaal van de Rehobothkerk. 

Het nieuwe clubhuis van voetbalvereniging R.K.-WIK is ge
opend in het park 't Nieuwelant. Het werd door de leden zelf 
gebouwd in minder dan eenjaar. De ontwerper de heer A. van 

5-19 De diaconie van de hervormde gemeente organiseert 
in Oisterwijk vakanties voor Vlaardingse invaliden. 

79 



Verhuizing van het Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsmgel naar het Holy 
Ziekenhuis (8 september) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

8 De ziekenhuizen van de Stichting Algemeen Zieken
huis aan de Hofsingel en de Soendalaan zijn ontruimd en de 
patiënten zijn overgebracht naar het Holy Ziekenhuis. 

De eerste in het Holy Ziekenhuis geboren baby is Anne Mari-
elle, dochter van het echtpaar Roeland-Bleecke. 

9 De gemeente heeft twee bronzen beeldhouwwerken 
gekocht. Jongetje, van de Belgische kunstenaar Jean Decoen 
wordt geplaatst in het gras voor de houten school aan de Floris 
de Vijfdelaan. Het beeld Treurende Vrouw, van de Belgische 
kunstenaar W. Kreitz, wordt geplaatst op de gemeentelijke 
begraafplaats Emaus. 

10 Aan de Lorentzstraat wordt de eerste paal geslagen 
voor de bouw van een openbare kleuterschool. 

12 Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig be
staan van de bedrijfsbrandweer van Lever's Zeep Maatschap
pij N.V. wordt de Inter-Unilever brandweerwedstrijd gehou
den. 

In Schiedam worden wedstrijden gehouden met vliegtuigmo-
dellen. Deelnemers zijn de leden van de Vlaardingse Lucht-
vaartclub en leden van de Schiedamse luchtvaartclub Icarus. 

Mej. W. Chr. Van Zelm viert haar 40-jarig jubileum als onder
wijzeres bij het christelijk onderwijs 

15 De wijk Holy fungeert als rampgebied tijdens de oefe
ning Delta van de Bescherming Bevolking, 

16 De Coöp. Landbouwvereniging Samenwerking bestaat 
vijftig jaar. De heer L. Dijkshoorn, zaakvoerder, is veertig jaar 
in dienst en hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Het duizendste verkeersongeval van dit jaar, een aanrijding 
op de Markt, is geregistreerd. 

De buurtvereniging Pro Regina bestaat veertig jaar. 

C. Post, timmerman, is veertig jaar in dienst bij H.V.O. en ont
vangt de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

17 Het nieuwe rijksbelastingkantoor aan de Parallelweg 
is officieel geopend. 

Aan de Prof Teldersstraat wordt de eerste paal geslagen voor 
de bouw van een openbare kleuterschool. 

Ds. W. J. Schouten, Ned. Hervormd predikant en oprichter van 
clubhuis De Haven, viert zijn zilveren ambtsjubileum. 

18 Het eerste concert van het seizoen van het Vlaardings 
Kunstcentrum met het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
wordt gehouden. Daniël Wayenberg treedt op als solist. 

19 De Christelijke Historische Jongerengroepen in de 
provincie Zuid-Holland openen het seizoen 1964/1965 met 
een bijeenkomst in De Harmonie. 

21 In de kelder van de Tearoom 't Liesveld is de tentoon
stelling Bijbel en Israël geopend. De tentoonstelling is georga
niseerd door Youth for Christ. 

Het NIVON-jongerenwerk wordt lid van de Stichting Vlaar
dingse Jeugdgemeenschap. 

22 J. van Huuksloot, lid van de Vlaardingse Luchtvaart
club, eindigt met zijn Messerschmit 110 als eerste in de op het 
vliegveld Terleth gehouden nationale lustrumwedstrijden van 
de KNVVL. 

23 Drs. J.J.R. Buirma volgt bij de GGD dr. Storm op. 

24 De verbouwde winkel van Kleding Van Uffelen N.V. 
aan de Hoogstraat is geopend. 
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25 De burgemeester opent het verbouwde en uitgebreide 
postkantoor aan de Westhavenkade. 

Zaal De Harmonie is na de restauratie heropend. 

H.J. Berger neemt deel aan de wandeltocht Brussel-Rotter
dam, een tocht van 150 km. Hij legt de afstand af in 27 uur. 

Oktober 

Een Italiaans televisieteam maakt opnamen over de ingrijpen
de vernieuwingen in de binnenstad van Vlaardingen. 

26 De commissie Kom zing met ons en doe als wij, orga
niseert een grote bloemenactie. Ruim vijftienhonderd zieke en 
eenzame stadgenoten ontvangen een bloemengroet. 

Op het Liesveld wordt breiwerk verkocht, vervaardigd door 
leden van de breiclub voor bejaarden. De verkoop brengt 
f 600,- op. 

Oübaas J.H. van Driel neemt afscheid als leider van de pad-
vindersgroep 1 Willem de Zwijger. 

28 Wethouder T. de Bruijn opent de nieuwe sportschool 
van de heer Van Gorsel. 

30 Aan de Kamerlingh Onnesstraat is de eerste paal ge
slagen voor de bouw van een lagere school voor de Vereniging 
voor Christelijk Schoolonderwijs. 

De sluiswachterswoningen aan de Kortedijk worden gesloopt. 
Op dezelfde plek verrijzen te zijner tijd nieuwe sluiswachters
woningen. 

Sluiswachterwoningen aan de Kortedijk (30 september) 
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

1 Mevrouw M. de Kok-van Es, woonachtig in Kedichem, 
is benoemd tot hoofd van de openbare school voor kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Deze school wordt 
binnenkort geopend. 

2 Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt opent in De Har
monie de bazaar ten bate van het clubhuis De Haven. 

3 Vanwege Werelddierendag organiseert de afdeling 
Vlaardingen-Maassluis van de Ned. Vereniging tot Bescher
ming van Dieren o.a. een wedstrijd voor de jeugd Wie heeft 
het best verzorgde huisdier? 

De kerkzaal met orgel in het Holy Ziekenhuis, een geschenk 
van de plaatselijke kerken, is op plechtige wijze in gebruik 
genomen. 

Er wordt een Najaars Aktie Rit voor automobilisten gehouden. 
De opbrengst bedraagt f 605,-. Het bedrag komt ten goede 
aan het clubhuis De Haven. 

5 Mejuffrouw J.C. Vermeij is beëdigd als eerste vrouwe
lijke agent van politie. 

Mevr. C. Vreeken wordt tweede in het Danion schaaktoer
nooi. 

6 De heer H. Boomert jr., kastelein 
van het café De Oude Markt, wint de eer
ste prijs bij het tappen van bier De wed
strijd, gehouden in Muzanda, is georga
niseerd door de plaatselijke afdeling van 
de Ned. Bond van Horecabedrijven Ons 
Belang. 

8 Het bevel over het plaatselijke 
korps van het Leger des Heils is overge
dragen aan de heer en mevrouw M. Sou-
verein uit Zwolle. 

Mevrouw W.M. Kerkhoven-de Kip is uit
geroepen tot Femina-huisvrouw 1964 
tijdens de internationale consumenten
beurs te Rotterdam. 

9 In de wijk Holy is de eerste paal 
geslagen voor de bouw van een school 
voor openbaar gewoon lager onderwijs. 
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Het hoogste punt is bereikt van een flatgebouw in aanbouw 
aan de Ohvier van Noortlaan In het nieuwe kantoorgebouw 
wordt gevestigd raadgevend technisch bureau van ir H J 
Jongen 

Juweher J J H Fredenks verhuist van Hoogstraat 35 naar de 
nieuwe zaak op Hoogstraat 213 

10 Oübaas J H van Driel neemt afscheid als commissaris 
van het district Beneden-Maas van de Vereniging De Neder
landse Padvinders en wordt bij deze gelegenheid benoemd tot 
ere-distnctscommissaris 

De G Vink-beker wordt gewonnen door Het Westen tijdens 
een hengelconcours tussen de hengelverenigingen De Hopen
de Visser, de Zwervende Visser en Het Westen 

11 Ds H R Postma is bevestigd als remonstrants predi
kant 

14 De heer C Wind, correspondent van de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, is aangesteld als 
archeologisch adviseur van het gemeentebestuur 

Proefvaart en overdracht van de motortreiler VL 105 Elisa
beth van rederij W Kwakkelstein 

Zes Vlaardingse bedrijven, Chloride, Damco, Van Eijle, Fon-
tijne, Ouwenbroek en Shipmate, hebben de jeugonderneming 
Juno 6 opgericht 

Mevr D de Ligt-Brobbel is vijftig jaar actief bij het Leger des 
Heils Ze was eenendertig jaar penningmeesteres en is be
noemd tot erelid 

16 Vlaardingen is het centrum voor de randstad van de 
grote kerkenbouwactie Antwoord 64 De NCRV verzorgt uit
zendingen vanuit de consistoriekamer van de Grote Kerk 

JH Hoekstra en J.H Kroes zijn 35 jaar m dienst bij de Pelmo
len en ontvangen de zilveren erepenning van de Ned Maat
schappij voor Nijverheid en Handel 

Er is veel jeugdig publiek aanwezig bij het VKC-concert van 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Stadsgehoorzaal 

De klaverjasclub De Waal is opgericht 

17 De landelijke kerkbouwaktie Antwoord 64 heeft in 
Vlaardingen ongeveer f 200 000,- opgebracht 

De Vlaardingse Lawn Tennis Club is opgericht 

R B van der Borden is veertig jaar in dienst bij ENCK-Delta 

Chemie Hij ontvangt de eremedaille in brons, behorende bij 
de Orde van Oranje-Nassau 

20 De leden van de Industriële Kring Vlaardingen en om
streken schenken een vleugelpiano voor de recreatiezaal van 
het Holy Ziekenhuis 

21 Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnsterer-
lyceum, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd HIJ was in functie sinds 1948. 

Het visseizoen van De Zwervende Visser is afgesloten M 
Groen wint de Mevr Boomerbeker 

23 In Triangel organiseert Pianohandel G Hoogendijk & 
Zn een orgel- en pianodemonstratie De Amerikaanse orga
nist Jack Malmsten demonstreert een elektronisch Thomasor
gel 

De buurtvereniging Beatrix houdt voor de leden een feest
avond in de Stadsgehoorzaal De vereniging telt vijfhonderd 
leden en deze betalen f 0,12 contributie per week 

24 De afdelingen 's-Gravenhage en Vlaardingen van de 
I C C C (Internationale Raad van Chr Kerken) vergaderen in 
de aula van de Ds H de Cockschool 

Mej M de Heer en de heren A A Soetekouw en L de Snayer 
van de Vlaardingse jongerengroep van de CHU nemen deel 
aan de jeugd-Tweede Kamer 

25 De remonstrantse predikant ds J G J van Iterson 
neemt afscheid 

De hervormde predikant ds D Noordmans neemt afscheid 

26 Wethouder T de Bruin opent aan de Parallelweg het 
herbouwde bedrijfspand van de Pharmaceutical and Pepper
mint Works Het bedrijf produceert o a pepermunt 

Voor de uitbreiding van Maderns Graveenndustne en Stem-
pelfabnek in de Azaleastraat is de eerste paal geslagen door 
mevrouw K J Madern-Kalisvaart 

M van der Vlis is, bij zijn aftreden als voorzitter, benoemd tot 
erevoorzitter van de afdeling Vlaardingen van de Bond van 
Christelijke Slagerspatroons 

De 39-jarige H G Naastepad is tijdens ijkwerkzaamheden 
voor de ENCK verdronken in de Nieuwe Maas 

27 Een 38-jarige vrouw, moeder van vijf kinderen, uit de 
Bangkastraat is door haar echtgenoot met messteken om het 
leven gebracht 
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De Spaarbank aan de Schiedamseweg (30 oktober) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De film Vlaardingen zoals het was, van de N.V. Filmfabriek 
Polygoon te Hilversum is klaar. De film is in opdracht van 
het gemeentebestuur gemaakt en binnenkort te zien op zestig 
scholen. 

28 De Vlaardingse Jeugdgemeenschap en de Nederlandse 
Vereniging De Verzamelaar organiseren in Excelsior een ruil-
middag voor de lagere schooljeugd. 

De uitbreiding van het centrale TV-antennesysteem in de ge
meentewoningen in de Westwijk is inmiddels zover gevorderd 
dat er naast Nederland 1 nu ook gekeken kan worden naar 
Nederland 2. Het kan nog tot begin volgend jaar duren voor
dat iedereen in de gemeentewoningen van het centrale anten
nesysteem kan profiteren. 

30 Voor de 40" 
bank Vlaardingen. 

keer is het Wereldspaardag bij de Spaar-

De 64-jarige Andries Moerman is veertig jaar melkboer. Hij is 
de enige die nog met een carrier melk bezorgt. 

31 De burgemeester opent, ter gelegenheid van de Kin
derboekenweek, in het Museum voor de Nederlandse Zeevis
serij een tentoonstelling over de archeologische vondsten uit 
de ijzertijd. De plaatselijke boekverkopers namen het initiatief 
voor de tentoonstelling vanwege de verschijning van het boek 
Divico. Het boek gaat over een jongen uit de ijzertijd en is ge

schreven door T. Vos-Dahmen von Buchholz. 

November 

1 In het Kolpabad is er een nationaal toer
nooi voor R.K.- zwemverenigingen. Het toer
nooi is georganiseerd door de zwemafdeling 
van de R.K. Sportvereniging W.I.K. 

2 In de ledenvergadering van de Vereniging 
Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek 
is het voorstel tot fusie van deze bibliotheek 
met de Gemeentebibliotheek verworpen, 

3 De ANWB houdt een actie op het voorma
lige Feestterrein aan de Broekweg. De actie 
waarbij de verlichting van auto's wordt gecon
troleerd, is een groot succes. 

3 en 4 Bazaar van de handwerkclub van de 
Remonstrants Gereformeerde Gemeente. 

4 Bij 
hoogste punt bereikt. 

de bouw van het Zonnehuis is het 

5 Ter afsluiting van de viering van het 60-jarig bestaan 
van het Vlaarding's Mannenkoor Orpheus, is een concert ge
geven in de Stadsgehoorzaal. 

De Brood- en Banketbakkerij van J.B. Bruggeman, Hoogstraat 
59, is heropend en valt samen met de viering van het 40-jarig 
jubileum. 

De gemeente laat onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke 
diensten van computers gebruik kunnen maken. 

Het tarief voor het baden in de gemeentelijke badhuizen gaat 
met een dubbeltje omhoog. 

6 Het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Ne-
derlandsche Roode Kruis recipieert ter gelegenheid van het 
25-jarige bestaan. De heer J.L. Jonker, voorzitter, is onder
scheiden met de zilveren legpenning van het hoofdbestuur. 

Een groep leerlingen van de Chr. Detailhandelschool Bene
den-Maas heeft de boekenbeker, een wisselprijs, gewonnen 
in een etalagewedstrijd, georganiseerd door de plaatselijke 
boekverkopers ter gelegenheid van de Kinderboekenweek. 

6 en 7 Bazaar van de Vrouwengroep NVV. 

7 De wandelsportvereniging Liberty organiseert een 
klaprooswandeltocht waaraan 1200 mensen deelnemen. De 
opbrengst gaat naar het Ned. Oorlogsgraven Comité. 
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De nieuwe winkel van Albert Heijn aan de Dr Wiardi Beckmansingel 
(10 november) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

werking van de firma's Hofstee en Dulfer. De opbrengst gaat 
naar het bouwfonds van Marnix van St. Aldegondepadvin-
ders. 

Het acrobatenduo The Crocksons treedt op in de Tiroler Brui
loft, een TV-programma op Nederland 2. 

Op een bijeenkomst van Vlaardingse koopvaardijgezinnen 
zijn ruim 350 kerstpakketjes voor Vlaardingse zeevarenden 
verzameld. 

De Spaarbank Vlaardingen heeft vijf boekhoudmachines in 
gebruik genomen. 

10 De burgemeester opent aan de Dr. Wiardi Beckman
singel een zgn. supermarkt van Albert Heijn N.V. te Zaan
dam. 

11 L.B. van der Mark, opzichter, is veertig jaar in dienst 
bij Lever's Zeep Maatschappij N.V. en onderscheiden met de 
eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau. 

J. Post, hoofdcommies eerste klasse bij de gemeentelijke 
energie- en waterleidingbedrijven, is veertig jaar in gemeen
tedienst. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De 17-jarige Mariene Poot is de jongste volledig gediplomeer
de kapster. 

13 De commissaris van politie heeft het in bezit hebben 
en het gebruik van erwtenpistolen door de jeugd verboden. 

Slager K. de Graaf uit de Mahlerstraat wint drie eerste prij
zen tijdens een internationale slagerstentoonstelling die in 
Utrecht is gehouden. 

14 De nieuwe rooms-katholieke kerk van de St. Joannes 
de Doperparochie aan de Gedempte Biersloot is ingewijd door 
de deken F.J.P. Boelrijk uit Schiedam. 

Intocht van St.-Nicolaas. 

16 Er wordt een buitengewone vergadering van de ge
meenteraad gehouden ter nagedachtenis aan de heer H. van 
Munster. Hij was negentien jaar lid van de gemeenteraad. 

De motortreiler VL 1 Ursinus, gebouwd in opdracht van de di
rectie van de N.V. Zeevisscherij Maatschappij Holland, is bij de 
Sleephelling Maatschappij in Scheveningen te water gelaten. 

17 De burgemeester en zijn echtgenote kopen de eerste 
kinderpostzegels van dit jaar in het hoofdpostkantoor. 

19 - 22 Bij garage Unique aan Gedempte Biersloot 37 is een 
Fiatshow. 

De Stem des Volks houdt in het Volksgebouw een jubileum
concert. 

12 In Triangel wordt een modeshow gehouden met mede-

De gemeenteraad besluit dat de openbare kleuterscholen en 
lagere scholen een telefoonaansluiting krijgen. Dit is tegen de 
zin van wethouder Van Minnen. 
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20 Er is een vliegtuigbom opgebaggerd uit de Koningin 
Wilhelminahaven. 

De R.K. Middenstandsvereniging organiseert een auto puz-
zelrit. Ook bezitters van brommers en scooters kunnen eraan 
meedoen. 

Woningbouwplan Holy 1 is stopgezet. Er moet eerst een de
finitief uitbreidingsplan komen. Indirecte aanleiding zijn de 
veranderde inzichten wat betreft de plaats van de toekom
stige winkelcentra. 

23 De gemeenteraad stelt de begroting vast van de in
komsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1965. 
Er wordt stilgestaan bij de ongunstiger wordende financiële 
positie van de gemeente. 

In de 4" Industriestraat is de eerste paal geslagen voor de 
bouw van twee bedrijfspanden voor de N.V. Bouwbedrijf Com
binatie Vier en de firma J. Hoogewerff & Zn. 

Wegens het gebrek aan ateliermeisjes wordt het atelier geslo
ten van de Amsterdamse regenkledingindustrie Fitwell op de 
Kortedijk. 

De opname van patiënten in het Holy Ziekenhuis stagneert 
door een gebrek aan personeel. 

De 52-jarige F.A.P. Burger overlijdt aan zijn verwondingen na 
een bedrijfsongeval bij HVO. 

Garage Unique (19-22 november) 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen). 

24 Koelrad N.V. radio- en televisie-importmaatschappij 
neemt een nieuw bedrijfspand in gebruik aan de Van Beetho-
vensingel 130-132. 

25 De burgemeester ontvangt op het stadhuis leden van 
een aantal Nederlandse politiezangkoren die deelnemen aan 
het 28" Nationale Politie Concert in de hal van het BPM-sport-
park De Vijfsluizen. 

In Triangel opent wethouder Van Minnen de 18° tentoonstel
ling van de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers. 

Wethouder Van Minnen en de raad zijn het erover eens dat er 
iets gedaan moet worden aan de geringe belangstelling voor 
cultuur in Vlaardingen. 

Vernielzucht kost de gemeente f 31.000 over de periode no
vember 1963 tot november 1964. 

26 Voor bejaarde stadgenoten organiseert de Stichting 
Vlaardingse Bejaardenzorg in Muzanda een concertavond. 

27 De Eerste Vlaardingse Autogarage N.V. gaat haar be
drijf aan de 2" Van Leyden Gaelstraat uitbreiden met een ga
rage voor stalling en reparatie. 

De welpen van de Prinses Irenegroep brengen honderden ge
schenken naar een tehuis in Rhenen waar 75 geestelijk ge
handicapte jeugdigen wonen. 

29 In De Harmonie organiseert de plaatselijke afdeling 
van de Ned. Vereniging De Verzamelaar een prentbriefkaar-

ten ruilbeurs. 

December 

1-3 Ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de postdui-
venhoudersvereniging De Lucht
bede wordt een tentoonstelling 
gehouden. 

2 De eerste Vlaardingse Boom-
plantdag wordt gehouden. Onge
veer 120 leerlingen van lagere 
scholen planten 50 bomen langs 
de Dr. Wiardi Beckmansingel en 
de Jacoba van Beierenstraat. 

De winkel van de Herman Frant-
sen Stichting wordt verplaatst van 
de Hoogstraat naar Dayer 2. 
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Oosterhoofd (3 decembei) 
(Foto Jan Dulfer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

3 Door een zware noordwesterstorm staan het Ooster
hoofd, het Westerhoofd en de kaden van de Koningin Wilhel-
minahaven blank. 

De Rotary Vlaardingen schenkt 130 pakketten als extra Sin
terklaasgeschenk voor chronisch zieke ouderen en jongeren. 

6 De Vlaardingse Zwemclub organiseert in het Kolpabad 
zwemwedstrijden voor de jeugd. 

7 Het werkschip Neeltje, van de scheepswerf en machi
nefabriek A. de Jong N.V., is door onbekende oorzaak gezon
ken. 

Onderscheiden met de penning der gemeente Vlaardingen zijn 
G. van Houwelingen, onder meer oud-lid van de gemeente
raad, P. van Noord, voor zijn bijzondere verdiensten op maat
schappelijk gebied, en W. Oostveen, sedert 1930 directeur 
van de gymnastiekvereniging HoUandia. Tot op heden heb
ben, sinds de instelling ruim elf jaar geleden, dertien Vlaar-
dingers deze penning ontvangen. 

ratorium op het fabrieksterrein van Lever's Zeep Maatschap
pij N.V. 

Het echtpaar W. Akkerman wint als hoofdprijs een Daffodil bij 
de St.-Nicolaasactie Altijd Pnjs. 

10 De familie J. van Ekelenburg heeft een model van de 
houten hijskraan op de Westhavenplaats geschonken aan het 
Museum voor de Nederlandse Zeevisserij. De houten hijs
kraan werd in het jaar 1908 afgekeurd en vervangen door een 
ijzeren. 

11 Bewoners van de Celebesstraat worden bedreigd met 
katapulten, windbuksen en erwtenpistolen. Eén van de bewo
ners heeft al f 60,- glasschade. 

13 De 70-jarige P. Schruijer heeft zijn kruidenierszaak 
en waterstokerij in de 1" Maasbosstraat, één van de laatste 
waterstokerijen, verkocht aan de heer R. Poot. Deze zal de 
waterstokerij niet voortzetten. 

Een schuur in de Oosterdwarsstraat gaat in vlammen op, 
doordat een ketel wasgoed op een petroleumkacheltje vlakbij 
een bromfiets stond waaruit benzine lekte. 

8 De eerste paal is geslagen voor de bouw van een labo- 16 De jeugdgemeenteraad discussieert over de lijkbezor-

86 



ging, begraven of cremeren. 24 De gecombineerde hervormde en gereformeerde 
Kerstnachtdienst wordt gehouden in de Maranathakerk. 

De financiële positie van clubhuis De Haven blijft wankel en 
dit kan alleen blijven bestaan met subsidie van de gemeente. 

18 Het Sonsbeekpaviljoen van de architect Rietveld gaat 
voorgoed voor Vlaardingen verloren. Het wordt geplaatst op 
de Hoge Veluwe. Vier jaar geleden werd dit paviljoen aange
boden aan de gemeente Vlaardingen bij het jubileum van het 
40-jarig bestaan van de ENCK. De directie deed een aanbod 
voor een aanloopsom van enkele tienduizenden guldens, maar 
de gemeente wist zich geen raad met dit aanbod. 

19 Groot enthousiasme tijdens het uitverkochte astma-
tienerfeest, een liefdadigheidsfeest ten bate van het Neder
landse Astmafonds in De Harmonie 

22 Ruim tachtig pupillen van de Herman Frantsen Stich
ting vieren kerstfeest bij het Leger des Heils. 

23 In het stadhuis wordt een bijeenkomst gehouden van
wege de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet, de 
opvolger van de Armenwet. 

Het echtpaar G. Vader-Vlielander is 65 jaar getrouwd. 

In het Gemeentelyceum zullen, bij wijze van proef, twee 
melkautomaten worden geplaatst. 

De luidklok van de Rehobothkerk is in gebruik genomen. 

Er zijn 46 jonge essenbomen geplant tussen de Parkweg en 
het Verploegh Chasséplein. 

26 De 90-jarige schipper Hein Struis, een markant man 
uit de tijd van de haringvisserij, overlijdt op zijn verjaardag. 

29 Kapper H. Groeneveld opent zijn nieuwe kapperszaak 
aan de Goudsesingel 2. 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Bridgeclub 
Vlaardingen wordt er een bridgedrive gehouden. 

31 De heer P.L. Bot is benoemd tot erelid van de Chr. Har
monievereniging Sursum Corda. Hij is vijftig jaar werkend lid 
van deze vereniging geweest. 

De schaatser Rudi Liebrechts verbetert in Jorwerd het Neder
lands record langebaanschaatsen op de 3000 meter. Hij legt 
de afstand af in 4 minuten en 53 seconden. 

Burgemeester Heusdens is voor een periode van zes jaar her
benoemd. 

Clubhuis De Haven (16 december) 
(Foto H K van Minnen collectie 
Stadsarchief Vlaardingen) 
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