
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1976 

JANUARI 

1 Aantal inwoners van de stad 78.311. 

2-3 Razende westerstorm. Daken en bouwketen beschadigd, 
havenkaden ondergelopen. 

3 Nieuwjaarsfestival van het Vlaardings Kunstcentrum in 
de Stadsgehoorzaal. Seth Gaaikema brengt zijn show 
„Familie Willekeur". 

Johan Kijne wint te Rotterdam de door het dagblad Het 
Vrije Volk georganiseerde tien-Engelse-mijl-loop. 

Een woning aan de Van der Werffstraat en het woonhuis 
van de IJsselhoeve in de wijk Holy-Noord uitgebrand. 

7 Verschenen is het eerste nummer van de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant, gecombineerd met de dinsdag-
uitgave van de Havenloods, 104de jaargang nummer 1. Het 
kantoor van de NVC is verplaatst naar Hoogstraat 122, het 
kantoor van de Havenloods. 

7-8 In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad wijdt 
burgemeester W. A. Kieboom aandacht aan de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur, de financiën, 
het structuurplan van Vlaardingen en de volkshuisvesting. 
De raad aanvaardt het voorstel tot wijziging van de 
Algemene Politie Verordening Vlaardingen o.a. door 
toevoeging van een artikel betreffende bestrijding van 
geluidshinder door bromfietsen en motorrijtuigen tussen 
23.00 en 07.00 uur. • 

9 De toneelgroep „Proloog" brengt in de Stadsgehoorzaal het 
stuk „Chili"'. 

Geopend in de expositiezaal „Het Weeshuis" een 
tentoonstelling van werken van Vlaardingse kunstenaars. 

12 Een comité bestaande uit bewoners van de wijk 
Babberspolder overhandigt aan wethouder drs IJ. van der 
Velden ruim driehonderd bezwaarschriften tegen de 
nieuw ingevoerde onroerendgoedbelasting. 

13 De burgemeester opent in het Visserij museum de 
tentoonstelling „Een sociale zaak", een expositie over de 
opkomst en de ontwikkeling van de vakbeweging in het 
Nederlandse zeevisserij bedrij f van 1890 tot 1940. 

Openbare vergadering van het Christen-Democratisch 
Appèl in ,,Triangel". De heer J. Wijnstok, 
gemeenteraadslid, spreekt over het beleid van het college 
van burgemeester en wethouders. 
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15-17 Een gedeelte van de film „1' Alpagueur", met in de hoofdrol 
Jean Paul Belmondo, opgenomen aan de Maasboulevard 
met medewerking van een aantal korpsleden van de 
Gemeentepolitie en de Vrijwillige Brandweer. 

16 Mevrouw wethouder J. Vermeule-Van Dijk, wethouder B. 
E. Collé uit Schiedam en de heer L. F. M. Speel, lid van de 
gemeenteraad van Maassluis, openen aan het Emmaplein 
het tweede bureau van de Stichting Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg-Noord. 

20 Walter van Rossum heeft te Bussum de internationale 
militaire cross gewonnen. 

21-22 De gemeenteraad stelt de begroting voor het dienstjaar 
1976 vast. Bij de discussies is aandacht besteed aan het 
onderwijs, de Stadsgehoorzaal, de Stichting Welzijn 
Vlaardingen en het Jongeren Advies Centrum. 

26 Met het kopen van een aantal loten start de burgemeester 
in de Visbank de plaatselijke lotenverkoop van het Joods 
Nationaal Fonds. 

28 Een gezelschap met o.a. de burgemeester, wethouder 
B. Goudriaan en een aantal leden van de commissie stads
ontwikkeling en volkshuisvesting, bezichtigt te Zwolle een 
complex nieuwe experimentele woningen in een 
saneringswij k. 

29 Gestart de actie ,.Vlaardingen zet een boom op". 
Wethouder B. Goudriaan koopt voor vijfentwintig gulden 
een boom, die geplant zal worden voor zijn woning. 

30 Receptie in ,,'t Paviljoen" ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de personeelsvereniging 
„Sunlight". De burgemeester biedt het bestuur zijn 
gelukwensen aan. 

Wethouder A. G. Kloots onthult voor het nieuwe gebouw 
van de gemeentesecretarie aan de Waalstraat een plastiek 
van de beeldhouwer lan Pieters uit Barendrecht. 

31 Een team van voetbalvereniging „Zwaluwen" wint in de 
sporthal definitief de wisselbeker in het door de 
voetbalvereniging „DVO '32" georganiseerde 
zaalvoetbaltoernooi. De burgemeester reikt de cup uit. 

FEBRUARI 

1 Overgang van de bevoegdheden krachtens de Hinderwet 
van de gemeente Vlaardingen naar het Openbaar Lichaam 
Rijnmond. 

IJsvermaak. 
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2 Johan Kijne heeft definitief de Wim-van-der-Voort-
wisselbeker gewonnen in de Staelduinse-Bosloop. 

3 Geopend aan de Reigerlaan bar-bistro „The Candlelight". 

4 Receptie in „De Harmonie" ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan van het Gemengd Rijnmondkoor 
Vlaardingen, voorheen „De Stem des Volks". 

6 Geopend in de expositiezaal „Het Weeshuis" een tentoon-
stelhng van aquarellen, schilderstukken en ceramiek van 
Diet Wiegeman en Hans Boer. 
Brand in het voormalige kantoorgebouw van Koninklijke 
Hollandia aan de Oosthavenkade. Geschatte schade 400.000 
gulden. 

7 Ds H. Th. van Reenen, predikant van de gereformeerde 
wijkgemeente Oosterkerk, benoemd tot pastor in het 
ziekenhuis van de Vrije Universteit te Amsterdam. 

10 Zangavond van de Evangelische Omroep in de Grote Kerk, 
met medewerking van de Christelijke Gereformeerde 
Zangvereniging ,,Ethan" en het kerkkoor ,,Immanuel". 
Spreker ds P. Vermaat, hervormd predikant. 
Groentewinkel J. K. Kolenbrander aan de 
Leeuwerikstraat opgeheven. 

14 De heer C. van der Linden, oud-gemeentesecretaris, 
overleden op negenenzeventigjarige leeftijd. 

17 Openbare bijeenkomst in het Kerkcentrum Holy, 
georganiseerd door de Historische Vereniging 
Vlaardingen. De heren Th. J. Poelstra, gemeente
archivaris, C. Wind, archeoloog en P. J. Westerdijk, 
historicus, spreken over ,,Holy, van polder tot stadswijk". 
De heer P. Oosthoek vertoont een film over het boeren
bedrijf. 

18 Onder auspiciën van de stuurgroep voor de milieuhygiëne 
is een zogenaamde geluidszonekaart ontworpen waarop 
voorkeurgrenswaarden voor de verschillende gebieds
delen van Vlaardingen zijn aangegeven. 

Eerste les van de verkeerscursus voor bejaarden in het 
bejaardencentrum „Drieënhuysen", georganiseerd door 
de Gemeentepolitie. 

21-22 Bowlingwedstrijden in het Kangoeroe Bowling Centrum 
aan de Anna van Saksenweg. Jan Meester wint de 
Vlaardingse titel. Wethouder M. Bovenberg reikt de 
prijzen uit. 

24-27 Een aantal afdelingen van de gemeentesecretarie 
overgegaan naar het nieuwe secretariegebouw aan het 
Westnieuwland. 
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27-28 Carnaval in de Lijndraayer georganiseerd door de 
carnavalsvereniging ,,DeHaringkoppen", in „'t Paviljoen" 
voor het personeel van Lever Sunlight en in „Triangel" 
voor de leden van de CJV „Liefde en Vrede". 

MAART 

1 De heer J. Vermeer, voorzitter van de bouwcommissie 
„Patrimonium's Woningen", reikt aan een bewoner de 
eerste huissleutel uit van een complex van zevenentachtig 
woningen in de wijk Holy-Noord. 

4 De toneelgroep „Het Masker" heeft met de vertoning van 
het stuk ,,De Herbergierster" van Goldini een eerste prijs 
gewonnen in de Zuid-Hollandse toneel wedstrijd 
„Landjuweel". 

Aardgasontploffing in een woning aan de Johannes van 
Bijnenstraat door een breuk in de gasleiding. Enige 
woningen en honderden ruiten vernield, twee ernstig 
gewonden. 

De ravage na de aardgasontploffing van 4 maart 1976 m de Johannes van Bijnenstraat. 
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5 Geopend in de expositiezaal ,,Het Weeshuis" de 
tentoonstelling „Schoolwerk", tekenwerk van leerlingen 
van de Scholengemeenschap „Groen van Prinsterer" 

11 Begonnen de sloop van het voormalig Liefdesgesticht van 
de Zusters van O L Vrouwe van Amersfoort, annex 
bejaardentehuis en schoolgebouw aan de Hoflaan 
Bidstond voor arbeid, gewas en visserij in het kerkcentrum 
Holy Predikant ds P Vermaat 

14 Rob Hoogendijk wint te Harderwijk het Nederlandse 
kampioenschap judo lichtgewicht adspiranten 

15 Geopend de stadskoerierdienst ,,Beneden-Maas" voor 
Schiedam en Vlaardingen 

16 Protestvergadering tegen de huurverhoging in het 
buurtcentrum ,,De Haven", georganiseerd door een aantal 
wijk- en actiegroepen 

17 Mevrouw wethouder J Vermeule-Van Dijk geeft op het 
plein van de Erasmusschool het startsignaal voor de door 
scholieren te voeren actie ,,Schoon is fijn" 

21 Piet Moerman biedt de burgemeester de eerste kievits-
eieren aan 

23 Uit een antiekwinkel aan de Westhavenkade is voor 
ongeveer 10 000 gulden aan klokken ontvreemd 

25 In het kader van de actie „Vlaardingen zet een boom op" 
plant de burgemeester een lepeboom op de hoek 
Maasboulevard-Deltaweg 
Een actiegroep die strijdt tegen de nieuw ingevoerde 
onroerend-goedbelastingen, biedt wethouder drs IJ van 
der Velden de Knuddetrofee aan 

26 De projectgroep Indische Buurt tot renovatie van 
woningen door wethouder B Goudnaan geïnstalleerd 

30 In het kader van de Boekenweek biedt de heer Jac van der 
Linden, voorzitter van de Culturele Raad Vlaardingen, de 
burgemeester het eerste exemplaar aan van de historische 
publicatie ,,Vlaardingen in vogelvlucht" door ir R 
Meischke Het boek is tot stand gekomen onder auspiciën 
van genoemde raad, in samenwerking met de Historische 
Vereniging Vlaardingen, uitgever is Uitgeverij 
De Draak BV 

Discussieavond voor ouders en leerkrachten, 
georganiseerd door de Gemeenschappelijke Schoolraad 
Openbaar Onderwijs, in de aula van de Openbare 
Scholengemeenschap ,,Professor Casimir" Het 
onderwerp is de positie en de rol van de ouders m de 
Contourennota 



31 De zaak Foto Film Niestadt aan de Oosthavenkade wordt 
opgeheven. 

APRIL 

1 Slagerij M. P. Benard aan de Voorstraat bestaat veertig 
jaar. 

2 Geopend in de expositiezaal „Het Weeshuis" de 
tentoonstelling van schilderstukken „Gekleurde 
Verbeelding". 

6 Mr P. Kroesen is benoemd tot notaris als opvolger van 
notaris G. H. Hindriks. 

7 De heer A. P. Weeda neemt afscheid als lid van de 
gemeenteraad. 

De heer H. Schippers, gemeenteraadslid, biedt de 
gemeenteraadsleden het Broekpolderbosplan van de PvdA 
en de PPR aan. Scholieren reiken boompjes uit aan de 
raadsleden. 

7-8 De gemeenteraad besluit tot het slopen van de IJsselhoeve 
in Holy-Noord en tot het verbouwen van de voormalige 
Ericaschool aan de Zomerstraat tot jeugdhonk voor het 
Open Jongeren Centrum. 

10-11 Receptie en reünie in het clubgebouw aan de Claudius 
Civilislaan ter gelegenheid van het zevende lustrum van 
de Vlaardingse Mixed Hockey Club „Pollux". 

12 Het echtpaar D. Haddeman-Prins zestig jaar getrouwd. 

Begin van het bevolkingsonderzoek naar het voorkomen 
van hartaandoeningen. Het onderzoek wordt gedaan door 
de afdeling cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te 
Groningen 1.800 personen zullen worden onderzocht. 

14 Op het Gemeentearchief biedt de heer C. H. J. Peters 
burgemeester W. A. Kieboom en de heer J. C. Mulder, 
voorzitter van de Kerkvoogdij der Nederlandse 
Hervormde Gemeente, de eerste exemplaren aan van de 
door hem samengestelde Inventaris van de archieven van 
de Hervormde Gemeente te Vlaardingen ca . tot ca 1951. 

19 De voetbalclub „Fortuna" is gepromoveerd naar de derde 
klasse van de KNVB. 

23 De leerlingen van de balletschool „Coppelia" geven onder 
leiding van mejuffrouw M. Timmers een uitvoering in de 
Stadsgehoorzaal. 

24 De voetbalclub „Zwaluwen" gepromoveerd naar de eerste 
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klasse KNVB zaterdagvoetbal. De burgemeester en 
wethouder M. Bovenberg bieden hun gelukwensen aan. 

Actie tegen leegstand van woningen, op initiatief van de 
wijkgroep Vettenoordsepolder. Enige tientallen woningen 
bezet in de Pieter-Karel-Drossaertstraat, de Prins-
Hendrikstraat en de Stationsstraat. De bezetters eisen 
renovatie van de woningen. 

29 De burgemeester opent in de Lijnbaanhal het Jeugdfestijn 
1976, georganiseerd door de CJV „Liefde en Vrede". 

MEI 

1 Het team van de Willem-de-Zwijgerschool wint het 
schoolkorfbalkampioenschap van Vlaardingen. 
Wethouder M. Bovenberg reikt de prijs uit. 

De speelplaats „De Oosthoek" aan de Bleekstraat feestelijk 
in gebruik genomen. 

Te Schiedam gevestigd het bureau Waterweg Noord van de 
Stichting Telefonische Hulpdienst Rotterdam, voor hulp 
aan mensen in levensmoeilijkheden. 

3 Het laatste gedeelte van de Burgemeester-Heusdenslaan, 
met brug over de Vlaardingse Vaart naar de Burgemeester 
Pruissingel, in gebruik genomen. 

4 Bij een treinramp te Schiedam omgekomen mevrouw D. 
Boogaard-Marcusse, leidster aan de kleuterschool van de 
Stichting Vlaardingse Schoolvereniging, de heer 
G.N.P.A.A. Burghardt, leraar aan de scholen
gemeenschap ,,Westland-Zuid" en ir W. M. Visser, leraar 
aan de scholengemeenschap ,,Groen van Prinsterer". 

Geopend in de expositiezaal „Het Weeshuis" de tentoon
stelling „Meer dan een foto". 

6-7 De gemeenteraad behandelt de nota inzake het 
benoemingsrecht van het personeel van de Stichting 
Welzijn Vlaardingen en verenigt zich met het door 
burgemeester en wethouders voorgestelde beleid. 

8 Landelijke fietsdag 1976, georganiseerd door de ANWB. De 
wethouders M. Bovenberg, B. Goudriaan, A. G. Kloots en 
drs IJ. van der Velden starten bij de Visbank voor het 
maken van hun fietstocht. 

10 Receptie in het Deltahotel ter gelegenheid van het 
vijfenzeventigjarig bestaan van de Vlaardingse 
Slagersvereniging. 

Het herenteam van de Vlaardingse Mixed Hockey Club 
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„Pollux" is gepromoveerd naar de landelijke tweede 
klasse. 

10-12 Gemeenteraadsvergadermg met discussie over de 
doelstellingsnota van het voorontwerp structuurplan van 
Vlaardingen. 

12 De bar van een sexclub aan de Oosthavenkade uitgebrand. 

14 Wethouder M. Bovenberg slaat op een terrein aan de 
Willem de Zwijgerlaan de eerste paal voor de bouw van een 

De officiële opening van het nieutoe secretanegebouw aan het Westnieuwland op 
28 mei 1976 door de commissaris van de koningin 
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clubhuis van de korfbalvereniging „Vlaardingen". 
15-22 Viering van het vijftigjarig bestaan van de personeels

vereniging „Sunlight" in de Stadsgehoorzaal. 

17 Wethouder A. G. Kloots reikt in het Visserij museum de 
restauratiepenning van de Historische Vereniging 
Vlaardingen uit aan de heren D. L. Baauw, A. D. Goemaat, 
E. Meyer en C. E. van Toor, respectievelijk voor de 
restauratie van de panden Kortedij k 75, Ternatestraat 21, 
Schiedamseweg 58 en Westhavenplaats 3. 

Finales van de Vlaardingse tafeltenniskampioenschappen 
in de Lijnbaanhal. Wethouder M. Bovenberg reikt de 
prijzen uit. 

19 Dik van den Kerkhoff heeft opnieuw het 
damkampioenschap van Vlaardingen gewonnen. 

21 Geopend op het Veerplein Etos Discount Drogisterij en 
Alberto Drankenwinkel. 

22 Haringprijzen : kleine haring 650 gulden en grote maatjes 
490 gulden per kantje. De haringrace is gewonnen door de 
„Onderneming II", SCH 108. 

25 De voetbalvereniging ,,Zwaluwen" wint het voetbal
kampioenschap van Vlaardingen. De burgemeester reikt 
de wisselprijs uit. 

28 De commissaris der koningin, mr M. Vrolijk, opent het 
nieuwe secretariegebouw aan het Westnieuwland. In dit 
nieuwe gebouw worden de tentoonstelling „Het huis van 
de stad" en een expositie van foto's van Jan Dulfer 
gehouden. 

Geopend in de expositiezaal ,,Het Weeshuis" een 
tentoonstelling van aquarellen van de Rotterdamse 
kunstenaars Jan Burgerhout, Jan Goedhart en Charles 
Kemper. 

29 Achtkamp in het Kolpabad ter gelegenheid van de viering 
van het vijftigjarig bestaan van de Vlaardingse Zwem 
Club. De ploeg VZC-Ritmeester eindigde op de eerste 
plaats. 

30 Het dameshandbalteam van „De HoUandiaan" 
gepromoveerd naar de derde klasse van het Nederlandse 
Handbal Verbond afdeling Rotterdam. 

31 Het nieuwe secretariegebouw aan het Westnieuwland 
gedurende enkele dagen ter bezichtiging gesteld voor de 
burgerij. 
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JUNI 

4-5 Internationaal folkfestival in de Stadsgehoorzaal en „De 
Harmonie", georganiseerd door het Vlaardingse 
folkcentrum ,,Assurancetourix". 

8 Wethouder M. Bovenberg krijgt ongeveer 450 hand
tekeningen aangeboden namens het actiecomité voor de 
stichting van een peuterspeelzaal in de wijk Holy-Noord. 

10 Koningin Juliana op paleis Soestdijk koninginneharing 
aangeboden door een deputatie bestaande o.a. uit 
burgemeester W. A. Kieboom, reder W. Kwakkelstein en 
de echtgenote van schipper J. L. van der Harst. De haring is 
aangevoerd door de hektrawler „Monica", VL 89, van de 
Visscherijmaatschappij W. Kwakkelstein BV. 

12 Vlooienmarkt op de Korte Hoogstraat, georganiseerd door 
scholieren ten bate van hun schoolkas, op mitiatief van het 
bestuur van het Koopcentrum Vlaardingen. 

17 Rupsen- en luizenplaag in de bomen door de droogte. 

22 De politie heeft tien jongens in de leeftijd van zes tot elf 
jaar aangehouden wegens inbraak en diefstal van snoep en 
geld uit scholen en cantines. 

24 De Vlaardingse Zwem Club heeft in de kampioenschappen 
van de Zwemkring Rotterdam en Omstreken 26 gouden, 20 
zilveren en 16 bronzen medailles gewonnen. 

25 Geopend in de expositiezaal ,,Het Weeshuis" een tentoon
stelling van werk van Stanley Brown en Anton Heyboer. 

26 Mevrouw wethouder J. Vermeule-Van Dijk opent aan de 
Broekpolderweg het dagverblijf voor ouderen 
,,Woutershof" van de Stichting Dagverblijven Geestelijk 
Gehandicapten West Zuid-Holland. 

27 Diane Edelijn van VZC opgenomen in de Olympische 
zwemploeg. 

28 Het asfalt op de Schiedamseweg door de warmte 
gesmolten. 

29 Het echtpaar A. Baas-Van Dalsen zestig jaar getrouwd. 

Het flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan na 
verbouwing heropend door mevrouw wethouder 
J. Vermeule-Van Dijk. 
De neutrale bijzondere lagere school van de Stichting 
Vlaardingse Schoolvereniging wegens onvoldoende 
aanmelding van leerlingen gesloten. De stichting is in 
liquidatie. 
In het park 't Nieuwelant zijn tientallen eenden 
omgekomen door botulisme. 
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JULI 

2 Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door de 
beiaardier Klaas Kooiman uit Amsterdam. 

Geopend op de Westhavenplaats sherrybodega „De 
Visbank". 

3 De Graafs slagerij aan de Mahlerstraat bestaat veertig jaar. 

9 Concert op het Oranjecarillon door de beiaardier Jan van 
der Zwart uit Maassluis. 

14 Mevrouw wethouder J. Vermeule-Van Dijk installeert de 
werkgroep sociaal-culturele activiteiten voor werklozen. 

17 Begin vakantiefeest, georganiseerd door de commissie 
vakantiebesteding van de Culturele Raad Vlaardingen. 

24-31 Kermis op het Veerplein. 

26 Geopend in het Visserij museum een tentoonstelling van 
klederdrachten. 

30 Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door de stads
beiaardier Cor Don. 

AUGUSTUS 

4 Het gemeentebestuur waarschuwt de bevolking om het 
eten van aardappelen en groente uit de met Rotterdamse 
baggerspecie opgehoogde Broekpolder te beperken. De 
bagger is afkomstig uit oude havens en is verontreinigd 
door zware metalen. De gevonden concentraties daarvan 
in de gewassen uit deze polder zijn volgens de normen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet 
onaanvaardbaar. 

7 Kunstmarkt en haring- en bierfeest in de Lijnbaan. 
Medewerking verlenen het Majorettekorps „Liberté", The 
New Orleans Syncopaters en het Asociale Orkest. 

11 De burgemeester opent in het voormalige Luxortheater 
aan de Westhavenkade de dansschool van de heer C. J. van 
Rijswijk. 

13 Mejuffrouw M. C. M. Prins neemt in het bejaarden
centrum „Drieënhuysen" afscheid als directrice van de 
Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging van 
Bejaarden, wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. 

19 Het filiaal van de Gemeentebibliotheek aan de Dirk-de-
Derdelaan na uitbreiding heropend door wethouder A. G. 
Kloots. 
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20 Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het 
Toeleveringsbedrijf „Vlaardingen", sociale werk
voorziening, in de Lijnbaanhal. 
Aan de George Stephensonweg door twee werknemers de 
eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw 
bedrijfspand voor het bedrijf. Tijdens een bijeenkomst in 
de burgerzaal worden namens de gemeenteraad 
vijfentwintig bomen aangeboden voor groenvoorziening 
rond het nieuwe gebouw. 

Geopend aan de Gedempte Biersloot Bas van der 
Heijden's supermarkt. 

21-22 Boerenkermis, waterzeskamp voor de jeugd, en 
ballon wedstrijd voor kinderen ter gelegenheid van de 
viering van het veertigjarig bestaan van de 
watersportvereniging ,,De Bommeer". 

23 Verschenen is het concept-actieplan van het gemeente
bestuur voor de vernieuwing van het oudste gedeelte van 
de wijk Vettenoordsepolder. De wijkgroep Vettenoordse-
polder, die het oneens is met de wijze waarop dit plan tot 
stand is gekomen, biedt wethouder B. Goudriaan een 
„gouden bulldozer" aan. 

Variabele werktijden annex prikklok voor de controle van 
de arbeidsduur ingevoerd voor het personeel van de 
gemeentesecretarie. 

23-26 Zwemvierdaagse in het Kolpabad ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Vlaardingse Zwem Club. 

24 Feestelijke zestigste jaarvergadering van de Vlaardingse 
Dam Vereniging. De heer W.H. Niestadt, drieënvijftig jaar 
secretaris, onderscheiden met de eremedaille in zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer W.F. 
Verburg, zestig jaar lid, benoemd tot erelid. 

25 Een aantal bewoners in de buurt van het badhuis aan de 
Rotterdamseweg bezet dit gebouw uit protest tegen het 
plan er een jongerensociëteit te vestigen. 

27-28 Feestelij ke markt met demonstraties van oude ambachten 
in het koopcentrum Liesveld. 

28 Actiedag van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Holy, 
met kinderspelen, poppenkast en een ontmoetingsavond in 
„De Heipaal". 

31 Het gemeentebestuur ontvangt ten stadhuize de 
Vlaardingse sportmensen die in het afgelopen seizoen een 
bijzondere prestatie hebben geleverd. Sprekers de 
burgemeester en wethouder M. Bovenberg. 
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SEPTEMBER 

1 Diane Edelijn van VZC heeft twee gouden medailles 
gewonnen op de nationale zwemkampioenschappen te 
Volendam. 

1-2 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot het instellen 
van een weekmarkt in de Westwijk. Na een langdurige 
discussie besluit de raad af te zien van de inschakeling van 
de Stichting Projekt-Ontwikkelingsbureau AMRO-
Westland/Utrecht bij de werkzaamheden voor de 
ontwikkeling van het centrumgebied van de wijk Holy-
Noord, op grond van de boycot van de AMRO-bank wegens 
zaken doen met Zuid-Afrika. 

3 Geopend in de expositiezaal „Het Weeshuis" een tentoon
stellingvan beelden, schilderstukken en grafiek van Nanda 
van Beek, Ada van Selm, Henk Horsten, Rob Janssens, Jos 
Kalis en Hans Rikken. 

4 Receptie in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Vlaardingse Zwem Club. 
Wethouder M. Bovenberg, voorzitter van de Vlaardingse 
Raad voor Sport en Recreatie, biedt het VZC-bestuur de 
VRSR-vlag aan. De heer J. L. Verweij, voorzitter is vijftig 
jaar lid van de club. 

Informatiemiddag over het renovatieplan Vetten-
oordsepolder, in de Lijnbaanhal, georganiseerd door de 
wijkgroep Vettenoordsepolder. 

6 Informatieavond over Vlaardingen in het ontmoetings
centrum Westwijk, georganiseerd door de Historische 
Vereniging Vlaardingen. Sprekers : de heren Th. J. 
Poelstra, gemeentearchivaris, P. J. Westerdijk, historicus, 
en C. Wind, archeoloog. De heer P. Oosthoek vertoont een 
film over het boerenleven in Vlaardingen. 

7 De met medewerking van vrijwilligers aangelegde 
speeltuin op een terrein aan de Markgraaflaan/Van 
Riebeeckstraat, is met een buurtfeest in gebruik genomen. 

9 Informatieavond over het concept-actieplan tot renovatie 
in de Vettenoordsepolder, in de burgerzaal. Wethouder B. 
Goudriaan en anderen lichten het ontwerp toe. 

Verschenen is de nota ,,Overheid-Burgerij", samengesteld 
door de burgemeester, wethouder M. Bovenberg en 
anderen. 

De heer W. van Toor is benoemd tot assistent van de fractie 
van de VVD in de gemeenteraad. 
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Mr H. K. J. Beernink, oud-minister van binnenlandse 
zaken, spreekt op de wijkavond van de hervormde 
wijkgemeente Holy-Noord over schaalvergroting. 

10 Mevrouw M. de Vries-Van der Spek, gemeenteraadslid 
voor de PvdA, overleden op vijfenzestigjarige leeftijd. 

11 Landelijke actie „Bezem in de mast". Leden van 
watersportverenigingen en zeeverkenners maken de 
Vlaardingse Vaart schoon. 

Het echtpaar J. Wapenaar-Brouwer zestig jaar getrouwd. 

14 Uitvaart van mevrouw M. de Vries-Van der Spek in de aula 
van het crematorium te Rotterdam. Sprekers onder 
andere de burgemeester en wethouder J. Vermeule-Van 
Dijk. 

Wethouder drs IJ. van der Velden opent in de burgerzaal 
de reizende tentoonstelling ,,Energie Edukatief", 
georganiseerd door de Stichting voor Milieu-Edukatie. 

16 Receptie in „'t Paviljoen" ter herdenking van de dag 
waarop vijfenzeventig jaar geleden Lever Sunlight BV, 
voorheen Lever's Zeep Maatschappij NV, te Rotterdam 
werd opgericht. 

Staatssecretaris Schaefer reikt aan het Sclaavenburch de 
sleutel uit van het 20.000ste huis dat sinds 1945 in 
Vlaardingen werd gebouwd (zie foto). 
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Dokter C. Moerman heeft in Los Angeles bij zijn bezoek 
aan het Congres van de International Association of 
Cancer Victims een onderscheiding van dit genootschap 
ontvangen. 

Geopend aan de Oosthavenkade bistro „De Koperen Kap". 

19 Hans Hoogendijk wint een eerste prijs in het 
internationale judotournooi te Heerlen. 

21 Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad de 
ontwerp-gemeentebegroting voor 1977 aan. Het totaal van 
de inkomsten en uitgaven beloopt 140.478.881 gulden. Voor 
onvoorziene uitgaven is een bedrag van 1.602.110 gulden 
geraamd. 

23 De nieuwe Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente aan 
het Westnieuwland in gebruik genomen. 

24 Het echtpaar P. de Heer-Van der Windt zestig jaar 
getrouwd. 

25 Wethouder M. Bovenberg opent aan de Hugo de Vries-
straat het nieuwe clubhuis van de handbalvereniging 
„Willen Is Kunnen". De club bestaat vijfentwintig jaar 

Popfestival in de Lijnbaanhal met onder andere de 
groepen „Earth and Fire", de „Hobo Stringband" en de 
Vlaardingse popgroep „Badge". 

25-26 Finales dames bowling van Nederland in het bowling-
centrum „De Kangoeroe" aan de Anna van Saksenweg. 
Irene Gronert uit 's-Gravenhage wint de cup. 

27 Viering van het vijftigjarig bestaan van Van der Kooy's 
kantoorboek- en kantoormachinehandel „Kopa" aan de 
Oosterstraat. 

Aan de Lariksdreef de eerste paal geslagen voor de bouw 
van tweeëntwintig eengezinswoningen. Aannemer is 
Bouw- en Aanneniingsmaatschappij Both BV. 

28 Inspraakavond voor ondernemers uit de wijk Vetten-
oordsepolder over het renovatieplan van deze wijk. 

.Sprekers o.a. de wethouders B. Goudriaan en drs IJ. van 
der Velden. 

30 Opgericht is de volleybalclub „Holy". 

OKTOBER 

1 In de expositiezaal „Het Weeshuis" geopend „Stapel 3", een 
tentoonstelling van door de gemeente aangekochte kunst. 

Feestavond in „De Harmonie" ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan van de damesafdeling DOVIDO van 
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de gymnastiekvereniging „Leonidas". 
Het echtpaar J. van der Nol-Van der Meer vijftig jaar 
getrouwd. 

2 Receptie en feestavond in „De Harmonie" ter gelegenheid 
van het vijfenzeventigjarig bestaan van de postduiven-
houdersvereniging „De Adelaar". 

5 De burgemeester opent in de Visbank het gemeentelijk 
informatiecentrum. 

6 Als protest tegen de gevaarlijke verkeerssituatie bij de 
kruising Burgemeester Pruissingel-Van der Driftstraat, 
sluit een aantal ouders van scholieren samen met de Bond 
van Huurders en Woningzoekenden de weg enige tijd af. 

6-7 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot verbouwing 
van het badhuis aan de Rotterdamseweg tot jeugdcentrum 
voor de Vereniging Oecumenische Jeugd, en voorts tot 
inrichting van de huidige stookruimte als minibadhuis. 

8 De gemeentepolitie heeft met medewerking van de Radio 
Opsporingsdienst de apparatuur in beslag genomen van de 
illegale zenders „City Vlaardingen" en ,,Vlaardingen 
Nationaal". 

11 Opening van de witkarrenweek. Om de verkeers
problemen in ogenschouw te nemen, maken wethouder B. 
Goudriaan en de leden van de ambtelijke werkgroep voor 
verkeerszaken een rit met witkarren door de stad. De op 
electriciteit lopende wagentjes zijn eigendom van de 
Amsterdamse Witkar Coöperatie. 

12 Het echtpaar J. C. Kroon-Van Dalen zestig jaar getrouwd. 

Op de bijeenkomst van de Historische Vereniging 
Vlaardingen in het Visserij museum houden de heren J. 
Ploeg en dr J. van de Voort inleidingen over „Bezaan- en 
gaffelschepen", verdwenen scheepstypen van het 
Overmaas. 

In de wijk Holy-Noord de eerste paal geslagen voor de 
bouw van vijfentwintig eengezinswoningen. Aannemer : 
BV Bouw- en Aannemingsmaatschappij Van der Waal. 

13 De gemeenteraad stemt in met de in de nota ,,verhouding 
overheid-burgerij" neergelegde gedragslijnen en 
beleidsvoornemens. 

14 Mevrouw drs H. M. A. Grünberg-Hanemaaijer heeft 
ontslag genomen als directrice van de Stichting Welzijn 
Vlaardingen. 

15 Tot besluit van de witkarrenweek voltrekt de burge
meester het huwelijk van een bruidspaar dat met een 
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witkar naar het stadhuis is gereden. 

Het echtpaar N. Knoop-Borsboom vijftig jaar getrouwd. 

De gemeentepolitie heeft drie stropers aangehouden die in 
de Broekpolder enige tientallen hazen en konijnen hebben 
gevangen. 

San Koch en Bob van Rijsinge vonden de witkar een puike trouwkoets. 

17 Prentbriefkaartenruilbeurs in „De Harmonie", georga
niseerd door de plaatselijke afdeling van de vereniging „De 
Verzamelaar". 

21 Het team van de school ,,Open Vensters" heeft de eerste 
prijs gewonnen in groep A van het in de sporthal gehouden 
microkorfbaltoernooi voor scholieren. 
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23 Wijnfeest op de Markt met medewerking van „De Jonge 
Pijpers" en de folkloristische dansgroep „Baluta", 
georganiseerd door Koopcentrum Vlaardingen. 

Opgericht is de plaatselijke afdeling van het Zeekadetten-
korps Nederland. Commandant is de heer A. Ouwenbroek. 

Het team van de Kraanvogelschool wint in de Lijnbaanhal 
het tafeltennistoernooi voor scholieren. 

23-24 Antiek- en curiosabeurs in de Lijnbaanhal, georganiseerd 
door Uniek Antiek. 

25 De burgemeester reikt in de Erasmusschool de eerste 
exemplaren uit van de Vlaardingse Onderwijskrant. De 
krant verschij nt twee maal per j aar en wordt huis aan huis 
bezorgd. 

28 Opgericht in ,,Triangel" de plaatselijke afdeling van het 
Christen-Democratisch Appel. 

29 Geopend in de expositiezaal ,,Het Weeshuis" de tentoon
stelling „Geste d'Amour", van litho's van de Franse 
kunstenaar Jean Moulin. 

Ter gelegenheid van de viering van het negentigjarig 
bestaan van de CJV ,,Liefde en Vrede" brengt de groep 
,,Argus" in ,,Triangel" de comedie ,,Les enfants 
d'Edouard" van March Gilbert Sauvajon. 

30 Herdenking van de Kerkhervorming in de Grote Kerk. 
Sprekers zijn de predikanten D. Rietdijk, B. de Romph en 
P. Vermaat. 

NOVEMBER 

2 In ,,De Harmonie" de prijzen uitgereikt van de wedstrijd 
balkon- en gevelversiering, uitgeschreven door de 
plaatselij ke afdeling van de Koninklij ke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde. De Mr J. Heusdenswisselprijs 
wordt toegekend aan een groep bewoners van een 
flatgebouw aan de Sperwerlaan. 

4 De gemeenteraad stemt in met de beleidsvoornemens 
inzake het aktieplan voor de vernieuwing en verbetering 
van een gedeelte van de wijk Vettenoordsepolder. 

De bazar ten bate van de remonstrantse gemeente heeft 
6242,06 gulden opgebracht. 

6 Receptie ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van 
de watersportvereniging „De Bommeer" in het clubhuis 
aan de Broekkade. 

Kinderf eest in de Lijnbaanhal, georganiseerd ter 
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gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de CJV 
„Liefde en Vrede". 

8 Het Gemeentearchief houdt „open huis" voor de leden van 
de Historische Vereniging Vlaardingen en andere 
belangstellenden. 

8-13 Huis aan huis bezorgd de gemeentebegrotingskrant „De 
Plannen? De Centen!" 

9 Begonnen met het borstonderzoek bij mannen van veertig 
jaar en ouder tot het vroegtijdig opsporen van long-
carcinoom. Organisator is de Stichting „Tuberova". 

13 Receptie in „Triangel" ter gelegenheid van het 
negentigjarig bestaan van de CJV „Liefde en Vrede". 

15 Opgericht de Vlaardingse Vrouwenraad, plaatselijke 
afdeling van de Nederlandse Vrouwenraad. De 
Vlaardingse Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige 
Hulpverlening is hiermee opgeheven. 

Geopend in de Gemeentebibliotheek een tentoonstelling 
van tekeningen van Cornells Jetses, georganiseerd door 
Boekhuis Den Draak. 

17 De zesjarige Saskia Lammers is de 500.000ste bezoeker van 
het zwembad Holy. Wethouder M. Bovenberg biedt haar 
een gratis jaarabonnement aan. 

17-19 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting voor 1977 
vast. Bij de discussies is aandacht besteed aan het beleid 
van het programcollege, de voorbereiding van de 
gemeentebegroting en het realiseren van een crisis
interventiecentrum. De raad aanvaardt moties 
betreffende centralisatie van de werkzaamheden voor de 
woonruimteverdeling, de bodem-, lucht- en 
waterverontreiniging, het explosiegevaar en de 
geluidshinder in het Rijnmondgebied. 

19 Geopend in de expositiezaal ,,Het Weeshuis" de 
tentoonstelling „Afrikaanse beelden in hun omgeving". 
Het Streekmuseum Jan Anderson aan de Kethelweg 
geopend met de tentoonstelling ,,Een verzamelaar te kijk". 

De heer P. Haddeman, vijfentwintig jaar koster van de 
Emmauskerk, neemt als zodanig afscheid wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

22 Geopend in de burgerzaal „Werkprestatie", een tentoon
stelling van de in beeld gebrachte ideeën voor het 
structuurplan van Vlaardingen, die ook zal worden 
gehouden in de wijkcentra. 
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25 Een Franse vissersboot onder de zuidkust van Ierland 
overvaren door de hektrawler „Monica", VL 89, schipper 
J. L. van der Harst, van de Visscherij maatschappij 
W. Kwakkelstein BV. Vijf Fransen omgekomen. 

26 Het gerestaureerde pand Kortedij k 71 geopend als show
room van de firma D. L. Baauw & Co, handel in bouw
materialen. 

De toneelgroep „Het Masker" brengt in de Stadsgehoorzaal 
het blijspel „De bemoeial" van Jack Popplewell. 

Brand in het speelgoedmagazijn „Het Kinderparadijs" op 
het Liesveld. Schade 80.000 gulden. 

29 Proefvaart en overdracht van het motorschip „Vrouwe 
Alida", 1.500 ton, het eerste schip van de rederijVisser en 
Visser te Vlaardingen, gebouwd op de scheepswerf Bijlholt 
BV te Foxhol. 
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30 Een aantal bewoners van flats aan de Londenweg en de 
Luxemburgweg biedt de Vlaardingse Raad voor Sport en 
Recreatie ruim tweehonderd handtekeningen aan om 
daarmee te protesteren tegen het plan om tussen de 
flatgebouwen zogenaamde bewonerstuinen aan te leggen. 

DECEMBER 

1 Zware westerstorm. Lichtmasten en bomen opgewaaid. 

1-2 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot aanleg van 
een golfbaan in de Broekpolder. De raad betuigt zijn 
instemming met een motie van de gemeenteraad van 
Rotterdam betreffende het weer toevoegen van fluor aan 
het drinkwater. 

2 Het bronzen beeld „De Stadsomroeper" van de Haagse 
kunstenares Sybilla Krosch geplaatst bij de Visbank. 

De heer H. N. Everaars, oud-hoofd van de Prins 
Hendrikschool, overleden op vijfentachtigjarige leeftijd. 

3 Huldiging van een aantal leden van de Algemene Bond van 
Ambtenaren wegens langdurig lidmaatschap in café 
„D'Ouwe Rein", o.a. de heren P. van der Lee (50 jaar), 
burgemeester Kieboom, S. G. Koekilis en A. van Rossum 
(40 jaar). 

7 Oud-burgemeester mr J. Heusdens slaat de eerste paal 
voor de uitbreiding van het Deltahotel. 

9 De burgemeester opent in „De Harmonie" een dieren
tentoonstelling van de Vlaardingse Pluimvee- en 
Konijnenliefhebbers Vereniging. 

10 In het kader van het plan tot aanschaffing van semi-
permanente woningen voor het renovatieplan William 
Pontwoningen, brengen een aantal ambtenaren en 
bewoners met wethouder M. Bovenberg een bezoek aan 
renovatieprojecten in Leiden en De Lier. 

Geopend in ,,Het Weeshuis" een tentoonstelling rond de in 
1917 opgerichte kunstenaarsgroep „De Stijl". 

De heer A. J. Fontijne, direkteur van de Machinefabriek A. 
Fontijne BV, plotseling overleden op drieenvijftigjarige 
leeftijd. 

16 Mevrouw wethouder J. Vermeule-Van Dijk slaat aan de 
Hoflaan de eerste paal van het gebouw van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst. 

De Vlaardingse groep „Fungus" treedt op in de Stads
gehoorzaal, samen met de Engelse folkgroep 
,,Stoneflower". 
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Het echtpaar G. Don-Uittenbroek en de dames A. J. van 
Dongen en M. A. Molewijk onderscheiden met de Yad-
Vashemmedaille voor de door hen verleende hulp aan 
Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. 

17 De leerlingen van de Vlaardingse Ballet Akademie geven 
onder leiding van mevrouw Rita Vogel-Verdij sseldonk een 
uitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

18 Francien de Koning en Inez van der Voort winnen in de 
sportschool Tino Hoogendijk het damesjudokampioen-
schap van Vlaardingen, respectievelijk in de klassen boven 
en tot 62 kg. 

20 De verlichting van de door de Noorse gemeente Larvik 
geschonken kerstboom op de Markt ontstoken door de heer 
W. G. Solberg, consul-generaal van Noorwegen te 
Rotterdam. 

22 Tijdens de commissievergadering voor het onderwijs, op 
het stadhuis, protesteert een veertigtal leerkrachten tegen 
de plannen van het actiecomité „Tijd Voor School", dat 
voor een continulesrooster ijvert. 
Het meisjeskoor „Esperanza", het vocaal ensemble 
„Marcato", het dameskoor ,,Viva Melodia" en het Vlaar-
dings Jeugdkoor geven onder leiding van mejuffrouw Jo 
Mulder een kerstuitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

25 Alternatieve kerstviering onder leiding van ds W. W. 
Verhoef in de Ichthuskerk. 

27 Het eerste Vlaardingse woonerf officieel in gebruik 
genomen. Wethouder B. Goudriaan plaatst het daarbij 
behorende verkeersbord op de Acaciadreef. 

29 Judoka Hans Hoogendijk eindigt op de vijfde plaats 
afdeling lichtgewicht in de judowereldkampioenschappen 
junioren te Madrid. 

30 Opgericht is een evenementencomité onder 
voorzitterschap van de burgemeester. Het comité bestaat 
uit vertegenwoordigers van het Comité Nationale 
Gedenkdagen, de Culturele Raad Vlaardingen, de 
Historische Vereniging Vlaardingen, de Organisatie 
Vlaardingse Ondernemers, horecabedrijven, de 
Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk, de VVV 
en het Gemeentelijk Voorlichtingsbureau. 

31 Zeer veel vuurwerk afgestoken. 

Huig H. de Koning. 
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