
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1977 

JANUARI 

1 Aantal inwoners 79.067. 

5 In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad wijdt de 
burgemeester aandacht aan de gemeentefinanciën, de 
milieuhygiëne en de volksgezondheid. 
De raad besluit dat het definitieve standpunt van de 
gemeente over de bestemming van de Broekpolder 
(golfbaan en bos) aan het Openbaar Lichaam Rijnmond 
moet worden kenbaar gemaakt. 
Tijdens het spreekhalfuur voor burgers waarschuwt Remy 
Poppe van het Millieu Aktiecentrum Nederland voor het 
eten van aardappelen en groente uit de met baggerspecie 
opgehoogde Broekpolder, waarin zware metalen zitten. 

6 NCRV-uitzending Welkom bij Barend uit de Stads
gehoorzaal. 

7 In Holy-Noord de eerste paal geslagen van een groepshuis 
voor de padvindersgroep AUart van Heemstede. 

De mechanische financiële administratie van de Gemeen
telijke Sociale Dienst is overgegaan op het rekencentrum bij 
de GEWB. 

8 Jasperina de Jong met een muzikaal programma in de 
Stadsgehoorzaal. Na afloop volgt het inmiddels traditionele 
nieuwjaarsbal in De Harmonie. 

11 Marianne Dijkman, fluit, en Tom Burmanje, gitaar, geven 
een concert in de muziekkamer van het Visserijmuseum. 

14 De heer J. Jongepier uit Purmerend geeft een concert op het 
orgel van de Grote Kerk. 

14-15 Eenakterfestival in De Harmonie. De Vlaardingse 
toneelverenigingen Argus, De Fakkel en Varia en de 
Maassluisse toneelvereniging Argeloos spelen o.a. stukken 
van James Barry en Ward Ruyslinck. 

15 De burgemeester hijst de Vlaardingse vlag op een nieuwe 
coaster, het motorvrachtschip Vrouwe Alida van de rederij 
Visser en Visser Chartering te Rotterdam. Het schip heeft 
Vlaardingen als thuishaven. 

16 Mevrouw M. Ruigrok-Van de Burg onderscheiden met de 
Yad Vashemmedaille voor haar hulp aan joden in de tweede 
wereldoorlog. 

16-23 Gebedsweek voor de eenheid der kerken met een open 
Eucharistieviering in de Pax Christikerk en een 
interkerkelijke dienst met Avondmaalsviering in de Grote 
Kerk. 
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18 Met het plaatsen van een verkeersbord aan de 
Westlandseweg door minister Irene Vorrink en wethouder 
Goudriaan treedt het nachtelijk rijverbod voor 
vrachtverkeer in werking. Vlaardingen is de eerste 
gemeente in ons land waar een dergelijk verbod geldt. 

De invoering van het nachtelijk rijverbod voor vrachtauto's 
op 18 januari 1977. 

20 De heer P. Hoogerwerf, kantoorchef, neemt na vijftig 
dienstjaren bij Windmill Holland BV afscheid wegens 
pensioen. 

21 Aan de Insulindesingel de eerste paal geslagen voor de bouw 
van achttien eengezinswoningen, in opdracht van Planbouw 
en Exploitatiemaatschappij Kustplan BV te Rotterdam. 

23 Themadienst over het liberalisme in de aula van de 
scholengemeenschap Groen van Prinsterer onder leiding 
van ds G. F. H. Keiling. In latere diensten zullen het 
marxisme en het fascisme centraal staan. 

27 In de aula van de Openbare Scholengemeenschap Professor 
Casimir de eerste exemplaren van de nieuwe schoolkrant 
Guichelheil uitgereikt. 



28 In de Visbank begint de plaatselijke lotenverkoop voor het 
Joods Nationaal Fonds. 

Geopend in Het Weeshuis de tentoonstelling Terzijde van de 
Nederlandse Kunststichting, die vier fotoprojekten over 
vereenzaming omvat. 

29 De heer G. P. Hartman, ambtenaar ter gemeentesecretarie, 
vijftig jaar in gemeentedienst, onderscheiden met de 
eremedaille Oranje-Nassau in zilver. 

FEBRUARI 

2-3 De gemeenteraad besluit (1) tot het instellen van een 
centrale personeelsdienst, (2) tot de vaststelling van de 
meerjarenbegroting 1977-1981, en (3) tot verbouwingen in 
het oude gedeelte van het Stadhuis. 

4 De toneelgroep van de Fryske Krite, Lyts Bigjin, speelt in de 
Stadsgehoorzaal het blijspel Portret fan Pake. 

5 Balletdemonstratie in de school aan de Kraanvogellaan bij 
het tweede lustrum van de balletschool Coppelia. 

7-23 Werkstakingen in het gehele land wegens een geschil over 
nieuwe cao's; in Vlaardingen wordt gestaakt op de bouwerij 
Elementum in Holy-Noord. 

8 Staatssecretaris J. Schaefer van volkshuisvesting spreekt in 
De Harmonie voor de PvdA over stadsvernieuwing en over 
renovatie en woningbouw in de Vettenoordsepolder. 

Heleen van Dijk, clavecimbel, en Samuel Bril, cello, geven 
een concert in de muziekkamer van het Visserijmuseum. 

Uit solidariteit met de stakers onderbreekt personeel van de 
RET de arbeid, ook op de buslijnen naar Vlaardingen. 

10 Opgericht de dam- en schaakvereniging Drieën-Huysen. 

Aan de Oosthavenkade is een trailer met een motorboot ter 
waarde van 34.000 gulden gestolen. 

11 De heer A. Meerman, voorzitter van de VVV Patrimonium's 
Woningen slaat in Holy-Noord de eerste paal van 98 
woningen. 

De Engelse popformatie The Soft Machine treedt op in de 
Stadsgehoorzaal. Organisatrice is de Stichting Open 
Jongeren Centrum. 

12 De muziekvereniging Harry van Wezel geeft een concert in 
de Stadsgehoorzaal. Na de pauze brengt de toneelgroep De 
Fakkel de klucht Jonas Weet Het Wel van Ted Hughes. 

Carnaval in café De Griffioen, met medewerking van 
De Polderstampers. 

45 



12-13 Judith Hoogedoorn, Anja Toledo, Jan Vilijn en Marcel van 
Barneveld winnen in het Bowlingcentrum Kangoeroe de 
Vlaardingse bowlingtitels, respectievelijk voor dames, 
meisjes, heren en jongens. 

15 Tentoonstelling in de informatiekeet aan de Zomerstraat 
over de woningbouwplannen in de Vettenoordsepolder. 

18 De organist Ewald Kooiman uit Amsterdam geeft een 
concert op het orgel van de Grote Kerk. 

19-20 Zware westerstorm. 

20 Afscheid van ds Joh. Lever, gereformeerd predikant, in het 
Kerkcentrum Holy. 

21 De bovenverdieping van het pand van Hollandia 
Parelindustrie BV aan de Westhavenkade uitgebrand. 

22 De Delftse architect A. van Wijngaarden spreekt voor 
bewoners van de Vettenoordsepolder over de nieuwbouw-
en renovatieplannen voor deze wijk. 

Openbare vergadering van het CDA in Triangel. De heer T. 
Tolman, lid van de Tweede Kamer, spreekt over de 
economie. 

23 In het Visserijmuseum geopend de tentoonstelling De Vis 
Wordt Duur Betaald, over scheepsongevallen bij de 
Nederlandse zeevisserij van 1857 tot heden. 

Het Vlaardingse duo The Crocksons, Bas en Adrie van Toor, 
treedt voor de jeugd in de Stadsgehoorzaal op met het 
programma Alles is voor Bassie. 

Ouders sluiten enige tijd een stuk van de Willem 
Beukelszoonstraat af uit protest tegen de gevaarlijke 
verkeerssituatie voor kinderen op het kruispunt met de 
Oranjestraat. 

25 De Rotterdamse organist Jan van Gijn geeft een concert op 
het orgel van de Emmauskerk. 

Tentoonstelling in expositiezaal Het Weeshuis van litho's 
van Metten Koornstra. 

26 Wethouder Goudriaan en onder meer leden van de 
wijkvereniging Vettenoordsepolder brengen een bezoek 
aan nieuwe woningen in de wijk Oosterpoort te Groningen. 

27 Het damesteam van de Mixed Hockey Club Pollux wint te 
Maassluis het kampioenschap vierde klasse. 

MAART 

1 Georgette Hagedoorn zingt cabaretliederen in de muziek
kamer van het Visserijmuseum. 
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3 Drukkerij Dorsman en Odé BV overgenomen door de heer 
J. F. van Leeuwen, directeur. De handelsnaam is nu Van 
Leeuwen's Druk. 

4 Loop-inconcert in de Lijnbaanhal door het Gewestelijk 
Orkest voor Zuid-Holland, met als motief de introductie van 
begaafde jonge musici. 

5 Toneelgroep De Fakkel brengt in de Stadsgehoorzaal de 
thriller Laura van Vera Caspary en George Sklar. 

6 Hevige stank. 

7 Het nieuwe gebouw van de Christelijke Vormschool voor 
Kleuteronderwijzeressen aan de Willem de Zwijgerlaan, de 
Frans Boogaardschool, op feestelijke wijze in gebruik 
genomen. 

De heer B. Sprij, oprichter van BV Stijlmeubelfabriek Het 
Oude Ambacht voorheen Sprij, overleden op vijfenzeven
tigjarige leeftijd. 

8 Het Miranda Strijkkwartet concerteert in de muziekkamer 
van het Visserijmuseum. 

10 Bidstond voor arbeid, gewas en visserij in het Kerkcentrum 
Holy. Thema is Bidden en staken of bidden en werken. 
Predikant ds P. Vermaat. 

12 Herdenkingssamenkomst bij het graf van de Vlaardingse 
Geuzen op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus. De 
heer P. Nieuwstraten gedenkt met een toespraak de op 13 
maart 1941 gefusilleerde Geuzen. 

13 Hans Hoogendijk wint te Zevenbergen het nationale 
judokampioenschap voor junioren. 

Pastoor J. G. J. Straathof neemt afscheid van de Heilige 
Geestparochie wegens vertrek naar Noordwijk aan Zee. 

16 Nationale Boomplantdag. Samen met wethouder Kloots 
plant ir N. Buysert, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland de eerste boom aan het Sclaavenburch. Verder 
planten scholieren aldaar en aan de Utrechtlaan bomen. 
Boekhuis Den Draak heropend in het nieuwe winkelpand 
Veerplein 35. Ter gelegenheid hiervan geeft de firma een 
map uit met reprodukties van houtsneden van de 
Vlaardingse kunstenaar Willem van 't Woudt (1888-1970). 

18 Tentoonstelling in Het Weeshuis van schilderstukken, 
tekeningen en zeefdrukken van Thijs Overmans. 

18-19 Fancy-fair voor een school in Kameroen, georganiseerd door 
de leerlingen van de Scholengemeenschap Westland Zuid. 
Opbrengst 22.000 gulden. 

21 Discussieavond over de Broekpolder in Excelsior, 
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georganiseerd door het Milieu Aktiecentrum Nederland en 
de Vereniging Voorkomen Is Beter. Spreker is onder meer 
Remy Poppe. 

Vergadering van de PvdA in Triangel. De heer J. Borgman, 
lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, spreekt over 
de Broekpolder en het plan voor de aanleg van Rijksweg 19. 

Begin van de renovatie van het complex William-Pont-
woningen aan de Soendalaan. 

22 Mejuffrouw J. A. Struijs, veertig jaar in dienst bij de familie 
Backer, thans als huishoudster bij mevrouw A. Backer-
Gratama, onderscheiden met de eremedaille Oranje-Nassau 
in zilver. 

26 Opening van de nieuwe studio van de Zieken- en 
Bejaardenomroep Vlaardingen in het zusterhuis van het 
Holyziekenhuis. 

26-27 Antiekbeurs in de Lijnbaanhal. 

29 In Holy-Noord de eerste paal geslagen voor de bouw van 138 
en 56 eengezinswoningen, respectievelijk voor de 
woningbouwvereniging De Werkmanswoning en de VVV 
Patrimonium's Woningen. 

Opgericht is de werkgroep Vlaardingen van de Consu
mentenbond. 

Wim Heuvelman damkampioen van Vlaardingen. 

29-31 Kledingbeurs in De Harmonie, georganiseerd door de 
plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers. 

31 Aan de Vlaardingse Vaart begonnen met het graven van een 
jachthaven. 

Overval in het PTT-kantoor aan de Van Hogendorplaan. 
35.000 gulden meegenomen. 

APRIL 

1 Het scholencomplex aan de Utrechtlaan geopend. In het 
gebouw zijn gevestigd de openbare kleuter- en lagere school 
De Speel-Werkhoeve en de Christelijke kleuter- en lagere 
school Het Kompas. 

Op de eerste avond van een serie politieke cafe's van de C JV 
Liefde en Vrede in Triangel spreekt voorzitter W. A. Fibbe 
van het Openbaar Lichaam Rijnmond over Rijnmond en 
over de vorming van gewesten. 

Politieke informatieavond voor vrouwen in De Harmonie, 
uitgaande van de PPR. Spreekster is onder meer Ria 
Beckers, lid van de Tweede Kamer. 
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3 De zomertijd ingevoerd. 
5 Het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen zingt in de Grote 

Kerk onder leiding van Piet Struijk de Matthaus Passion van 
Joh, S. Bach. Medewerking verlenen het Gewestelijk Orkest 
voor Zuid-Holland, het Rotterdams Jongenskoor, de tenor 
Arjan Blanken en de alt Nel Wisse. 

6 De spelgroep Argus voert in de RK Kerk aan de Hoogstraat 
het paasspel Een Man Genaamd Judas op. 

7 De gemeenteraad besluit tot de aanleg van een centrale 
antenneinstallatie voor de gehele gemeente. 

8 Geopend in Het Weeshuis de tentoonstelling Vlaardingen — 
1600 — 1800 — Gewoon — Goed — Gek, over hoe mensen in 
hun stad leefden, samengesteld door de Gemeentelijke 
Archiefdienst. 

De op 16 april 1977 opgeheven comestibleszaak van J Paalvast aan 
de Hoogstraat zoals die er rond 1940 uitzag 
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12 De pianist Guus Janssen en de klarinettist Arjan Kappers 
geven een concert in de muziekkamer van het Visserij
museum. 

14 Te Schiedam heropgericht de afdeling Schiedam-Vlaar-
dingen van de politieke partij Democraten '66. 

16 Opheffing van de comestibleszaak J. A. Paalvast aan de 
Hoogstraat, opgericht in 1877. 

18 Op het plein voor het NS-station Vlaardingen-Centrum 
begonnen met de bouw van een kiosk. 

20-23 Feest aan de Van Hogendorplaan bij het gereedkomen van 
de luifels voor een aantal winkels. De winkeliersvereniging 
geeft reproducties uit van gravures van Vlaardingen uit 
1743. 

22 De Belgische organist Kamiel d'Hooghe geeft een orgel
concert in de Grote Kerk. 

22-30 Kermis aan de Eerste Van Leijden Gaelstraat. 

23 Feest in de Lijnbaanhal voor de alhier wonende Turken. 

26 Vergadering van de PvdA in De Harmonie. Minister 
mr M. van der Stoel spreekt over progressief buitenlands 
beleid. 
Voetbalwedstrijd tussen Koopcentrum Vlaardingen en Oud-
Ajax Amsterdam ten bate van de Stichting Exploitatie 
Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten ,,Herman 
Frantsenhuis". Oud-Ajax wint met 7-2. Opbrengst 
1.000 gulden. 

29 Bij het vijfentwintigjarig bestaan van de Stadsgehoorzaal 
brengen Ellen Vogel, Paul Steenbergen c.s. het stuk Lied In 
De Schemering van Noel Coward. 

Jeugdfestijn van de CJV Liefde en Vrede in de Lijnbaanhal. 

Café-chantant Chez Asher aan de Peperstraat overgedaan 
aan Gerard op't Ende. De zaak heet nu De Pottenkijker. 

30 Koninginnedag met kinderspelen, folkfestival, optreden van 
The Green Ginger Clog Dancers uit Hull en van een 
Zwitserse folkloristische dansgroep op de Markt, Havenloop, 
lampionoptochten. Oranjebals en vuurwerk. 

De hektrawler Monica, VL 39, schipper C. A. Schonenberg, 
van de Visscherijmaatschappij W. Kwakkelstein BV, en 
andere Nederlandse vissersschepen door de Ierse marine 
opgebracht naar Cork, omdat zij binnen de door Ierland 
eenzijdig vastgestelde vijftig-mijlszone hebben gevist. 
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MEI 

5 Een loden koker met oorkonde geplaatst in de fundering van 
een woning in aanbouw aan de Utrechtlaan door de dames T. 
Kuil-Van Asch, G. Meerman-De Vries en J. A. Spuybroek-
Van Haren, echtgenoten van de voorzitters van de 
woningbouwverenigingen Ons Ideaal, Patrimonium's 
Woningen en De Werkmanswoning, die samen 228 woningen 
laten bouwen. 

6-7 Uitvoering door de leerlingen van de Vlaardingse 
Balletschool onder leiding van mevrouw M. Judels-Kemény 
in de Stadsgehoorzaal. 

7 Zeventiende Bevrijdingsronde van Vlaardingen. De 
wielrenner T. Griep uit Spijkenisse winnaar. 

Landelijke fietsdag van de ANWB. Vanaf de Visbank starten 
ongeveer 900 fietsers voor de tocht door Midden-Delfland. 

10 De pianiste Marjo Boom en de gitarist Wim Spruijt geven 
een concert in de muziekkamer van het Visserij museum. 

11 De verkiezingskaravaan van de PvdA bezoekt onze stad. 
De burgemeester ontvangt het gezelschap op het stadhuis. 
Op de bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal spreken minister 
dr W. F. Duisenberg en Tweede-Kamerlid Ed van Thijn. 

De operettegroep Ons Clubje van Jo Mulder brengt in de 
Stadsgehoorzaal de kinderoperette Marjoleintje in 
Sprookjesland. 

12 Lij staanvoerster Ria Beckers van de PPR spreekt in De 
Harmonie over kernenergie. 

13 In het Visserij museum geopend de tentoonstelling Prikken 
en Pronken, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig 
bestaan van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel. 
Tentoonstelling in Het Weeshuis van tekeningen van de 
Portugese kunstenaar Henrique Manuel, op initiatief van de 
PSP. 
Verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Triangel. 
Staatssecretaris mr P. H. Kooijmans spreekt over aktuele en 
over Europese politiek. 

14 Op het Weeshuisplein organiseert de jeugdgemeenteraad 
een politieke markt. 

Plantenmarkt op de Markt, georganiseerd door de 
Vlaardingse afdeling van de Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde. 

17 In het politieke café in Triangel, georganiseerd door de CJV 
Liefde en Vrede, spreekt de burgemeester over de 
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onvoldoende aandacht van de regering voor de gemeenten. 
CDA-verkiezingsbijeenkomst voor vrouwen in Triangel. 
Spreker de heer M. W. Schakel, hd van de Tweede Kamer. 

25 Verkiezing van de Tweede Kamer. Aantal kiezers alhier 
55.410. Uitgebracht 48.628 geldige en 185 ongeldige stemmen. 
Opkomstpercentage 88,09. Stemmental: CDA 10.529; PvdA 
22.624; VVD 7.128; PPR 833; CPN 558; D'66 3.104; DS'70 293; 
SGP 1.627; Boerenpartij 125; GPV 398; PSP 395; negen andere 
partijen 1.014. 

De heer D. Kwakkelstein, directeur van de rederij W. 
Kwakkelstein BV, de Visserij-Maatschappij Vlaardingen 
BV, de Zeevisserij-Maatschappij Holland BV en van G. 
Kornaat's Handelsmaatschappij BV, overleden op 
tweeëntachtigjarige leeftijd. 

26 In het handbaltoernooi voor scholieren hebben het 
meisjesteam van de Van Hasseltschool en het jongensteam 
van de Kraanvogelschool de eerste prijzen gewonnen. 

28 De Openbare Scholengemeenschap Professor Casimir is 
tweede geworden in de Nederlandse voetbalkampioen
schappen voor schoolteams. 

JUNI 

1 De Vlaardingse Football Club kampioen van Vlaardingen. 

2 De gemeenteraad verwerpt het plan tot verbouwing van de 
voormalige Ericaschool aan de Zomerstraat tot Open 
Jongeren Centrum en kiest voor nieuwe bouw. 

Veiling van de eerste alhier aangevoerde emmers nieuwe 
haring. Prijzen: 65-85 gulden per emmer van ca 30 stuks. 

3 Bakker L. B. van Gaaien brengt het zogeheten Dokter-
Moermanbrood in de handel. 

6 In de burgerzaal van het Stadhuis geopend de tentoon
stelling Rein Rijnwater, georganiseerd door de Werkgroep 
Milieubesef ter gelegenheid van de Wereldmilieudag. 

Gestolen 400.000 sigaretten uit een vrachtauto bij de 
Marathonweg en voor 16.000 gulden aan goederen uit een 
schip van een parlevinker in de Koningin Wilhelminahaven. 

8 De heer J. van Dooren, oudste directeur van Drukkerij Van 
Dooren BV, overleden op negenenzeventig]arige leeftijd. 

8-11 Kermis aan de Reigerlaan. 

10 Tentoonstelling in Het Weeshuis van werk van de 
Vlaardingse kunstenaars Peter Dumas, Jos Kalis en Ada van 
Selm. 
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13 De Gemeentepolitie houdt een aktie ter voorkoming van 
inbraken. De burgemeester reikt op het Stadhuis aan een 
bezoeker het eerste exemplaar uit van het vouwblad „Wat 
kunt u doen?". 

De voetbalclub Sunlight gepromoveerd naar de derde klasse 
KNVB. 

17 Wethouder Goudriaan reikt aan de Soendalaan de sleutels 
uit van de eerste zes gerenoveerde William-Pontwoningen. 
Aan de Insulindesingel stelt hij twee vissteigers voor 
invalide sportvissers in gebruik, die zijn geschonken door 
Bouw- en Aannemingsmaatschappij Both BV. 

19 Bevestiging en intrede van ds K. D. van Kampen, gerefor
meerd predikant, in het Kerkcentrum Holy. 

23 De gemeenteraad aanvaardt het voorontwerp Structuur
plan. 

25 In wedstrijden van de zwemkring Rotterdam en omstreken 
hebben de zwemvereniging Viking '60 en de Vlaardingse 
Zwem Club respectievelijk 2 en 61 medailles gewonnen. 

Leerlingen van een aantal scholen houden op de Korte 
Hoogstraat een rommelmarkt ten bate van de schoolkassen. 

29-30 De gemeenteraad besluit (1) tot bebouwing van het 
IJsselhoeveterrein in Holy-Noord, (2) tot een gemeenschap
pelijke regeling samenwerking gezondheidszorg Nieuwe 
Waterweg-Noord met Schiedam en Maassluis, en (3) tot het 
voorbereiden van een educatief plan voor vormings- en 
ontwikkelingswerk voor volwassenen. 

30 Marjan van der Lee biedt wethouder Bovenberg ruim 800 
handtekeningen aan van bewoners uit het oostelijk 
stadsgedeelte. De bewoners geven te kennen dat het 
leegkomende pand van het Toeleveringsbedrijf 
Vlaardingen aan de Oosterstraat naar hun mening een 
wijkcentrum moet worden. 

De equipe M. van der Kemp heeft de eerste prijs gewonnen 
in de A-klasse van de door de autoclub De Flardinga Rijders 
georganiseerde Haringrit. 

JULI 

1 De heer J. Kreber, oud-directeur van de Machinefabriek 
Kreber BV, te Schiedam overleden op tweeënzeventig]arige 
leeftijd. 

2 Ingebroken in de supermarkt van Albert Heijn in het 
winkelcentrum De Loper. Voor ongeveer 30.000 gulden 
gestolen. 
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4 Aad van Asten van De Coureur wint de ronde van Luijk-
gestel. 

10 Een paardestal aan de Maassluissedijk uitgebrand. Eén 
paard omgekomen, elf gered. 

15 Eerste zomeravondconcert op het Oranjecarillon door Addie 
de Jong. 

18 Het Vakantiefeest begonnen met een volksfeestdag in en om 
het buurthuis De Haven. 

20 Irene van der Laan van de VZC heeft de vijftien kilometer 
vrije slag van Hamme in België gewonnen. 

21 Aan de Van Hogendorplaan voor 20.000 gulden aan siga
retten en andere artikelen gestolen. 

22-30 Vakantiekermis op het Erasmusplein. 

AUGUSTUS 

4 Geopend aan de Westhavenkade café-dancing The Old Inn. 

5 Mevrouw L. Meilink-Hoedemaker geeft een concert op het 
Oranjecarillon. 

Standwerkersconcours op het Liesveld. Loetje Haringman 
uit Amsterdam wint de eerste prijs. 

11 Ruim 200 fietsers die in het kader van een aktie voor een 
schone Rijn een tocht langs de rivier maken, worden in 
Vlaardingen begeleid door de wethouders mevrouw 
Vermeule-Van Dijk, Bovenberg en Van der Velden. 

Aan de Claudius Civilislaan de eerste paal geslagen voor de 
uitbreiding van de Johannes Calvijnschool met een 
kleuterschool. 

12 De Amerikaan James R. Lawson geeft een concert op het 
Oranjecarillon. 

Wethouder mevrouw Vermeule-Van Dijk slaat op een 
terrein aan de Amsterdamlaan de eerste paal voor de bouw 
van 176 bejaardenwoningen, ontworpen door architecten
bureau G. Geluk BV. 

13 Haring- en bierfeest in de binnenstad. 

15 Aad van Asten van De Coureur wint de wielerronde van 
Maassluis. 

Hevige regen. Een aantal straten en kelders ondergelopen. 

19 Pater A. Giesbers SJ te Brussel wordt pastoor van de Heilige-
Geestparochie. 

22 Inspraakavond voor bewoners van de Westwij k met 
discussie over de bouw van 74 woningen aan de Roemer 
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Visscherstraat in opdracht van het NVV. 
Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen verplaatst van de 
Oosterstraat naar een nieuw gebouwencomplex aan de 
George Stephensonweg. 

Huis aan huis bezorgd de gids Horen Zien Doen van de 
Culturele Raad Vlaardingen. 

Zwaar onweer. Straten, wegen en kelders ondergelopen. 
Schade aan wegdekken. 

27 Vanuit een brandweer-hoogwerker opent wethouder Kloots 
met het doorknippen van een vlag het Hollandiagebouw aan 
de Oosthavenkade, dat is ingericht als cultureel centrum. 

De speelplaats aan de Potgieterstraat, door omwonenden 
met hulp van het Bedrijf Gemeentewerken ingericht, door 
de burgemeester geopend. 

30 Het gemeentebestuur ontvangt met het dagelijks bestuur 
• van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie op het 

Stadhuis sportmensen die zich in het seizoen 1976/77 hebben 
onderscheiden met het behalen van een kampioenschap. 

SEPTEMBER 

2 Loop-inconcert door het Gewestelijk Orkest van Zuid-
Holland in de Lijnbaanhal. 

3 Jaarlijkse keuring van konijnen en pluimvee in de autohal 
van de firma P. van der Kooy, georganiseerd door de 
Vlaardingse Pluimvee- en Konijnen-Vereniging VKPV. 

4 Het tamboers- en trompetterskorps Liberté wint op een 
internationaal festival te Mühlheim de eerste prijs in de 
hoogste afdeling. 

6 De heer J. van der Linden, gemeenteraadslid, oud-
wethouder, voorzitter van de Culturele Raad Vlaardingen, 
benoemd tot burgemeester van Bleiswijk. 
Voor gemeenteraadsleden en anderen wordt in het 
wijkcentrum aan de Valeriusstraat een film over het 
leegstaan en de verkrotting van woningen in de Vetten-
oordsepolder vertoond. 

7 Aan wethouder Bovenberg 900 handtekeningen aangeboden 
van bewoners uit het oostelij k stadsgedeelte, in verband met 
de verplaatsing van de peuterspeelzaal De Vleet, die thans is 
gevestigd in het voormalige ziekenhuis aan de Hofsingel. 

8 Opgericht de Klederdrachtgroep Vlaardingen. 

De eerste sportinstuif in de Lijnbaanhal, in het kader van de 
sportieve recreatie, gaat wegens gebrek aan belangstelling 
niet door. 
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9 Op het Gemeentearchief aan de burgemeester het eerste 
exemplaar van de eerste jaargang uitgereikt van het bij 
Uitgeverij De Draak verschenen Historisch Jaarboek 
Vlaardingen 1977 van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, onder redactie van de gemeentearchivaris. 

10 Opening van het winterseizoen van de hervormde 
wijkgemeenten Grote Kerk II en Holy Noord in de Grote 
Kerk, met medewerking van het Christelijk Urker 
Visserskoor Crescendo. Gepreekt wordt door ds P. Vermaat 
en ds J. Wieman. 

13 In de muziekkamer van het Visserijmuseum voeren de 
sopraan Trudi Koeleman, de pianisten Huib Christiaanse en 
Ben van der Linden en de violist Hugo Holleman werken uit 
van Maurice Ravel. 

14 De collecte voor het Koningin Wilhelminafonds voor kan
kerbestrijding brengt alhier 62.000 gulden op. 

14-15 De gemeenteraad bezoekt Luxemburg. 

16 In het Streekmuseum Jan Anderson de tentoonstelling van 
prentbriefkaarten Groetjes uit Vlaardingen geopend. 

In Het Weeshuis geopend de tentoonstelling Spel en 
Speelgoed, op initiatief van de Onderwijsgroep Vlaardingen. 

De Haagse organist Wim van Beek geeft een orgelconcert in 
de Grote Kerk. 

In de Broekpolder geschoten wild mag wegens het hoge 
Cadmiumgehalte niet meer worden gegeten. 

17 Binnenstadsdag ter viering van het tienj arig bestaan van de 
Historische Vereniging Vlaardingen. De burgemeester 
bevestigt aan het gerestaureerde pand van apotheek Backer 
aan de Hoogstraat het restauratieschildje van de genoemde 
vereniging en hij onthult de op de torenmuur van de Grote 
Kerk aangebrachte zonnewijzer die door de vereniging aan 
de Vlaardingse burgerij is geschonken. 
In het kader van de Binnenstadsdag lopen in de kerk en het 
stadhuis de tentoonstellingen Kroniek van een Kerk, Vier 
Eeuwen Stadsbeeld, en Stadsherstel in Vlaardingen. 

18-25 Vredesweek met als thema „Help de kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen in Nederland": themadiensten in 
verschillende kerken; Vredesmarkt op het Liesveld met 
stands van Amnesty International, de Werkgroep Anti-
Kernenergie, het Werelddiakonaat en de Wereldwinkel; 
interkerkelijke dienst in de RK Kerk aan de Hoogstraat. 

19 De gemeenteraad krijgt aangeboden de ontwerp-begroting 
voor 1978. Het totaal van inkomsten en uitgaven is 159.468.679 
gulden. Aan onvoorziene uitgaven wordt geraamd 1.963.014 
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Het op 16 september 1977 met de restauratiepenning van de Historische Vereniging 
Vlaardingen onderscheiden huis De Zeeman, Hoogstraat 205, voor en na de restauratie 

gulden. Tevens krijgt de raad ter goedkeuring aangeboden 
de begrotingen 1978 van de Stichting Algemeen Ziekenhuis 
en de Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging 
van Bejaarden. 

Informatie- en discussiebijeenkomst in de burgerzaal van 
het Stadhuis over het educatief plan voor vormings- en 
ontwikkelingswerk voor volwassenen. 

Ir A. L. Backer, apotheker, plotseling overleden op zevenen-
zestigjarige leeftijd. 

24 De heer H. Bouwmeester doet 't Oudt HoUandsch Koffyhuys 
aan de Hoogstraat over aan de heer P. J. van Schayk. 

27 Opgericht de Stichting Raad voor het Ouderenwerk 
Vlaardingen voor bejaardenzorg. 

27-28 Winterkledingbeurs in De Harmonie, georganiseerd door de 
Stichting Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 

28 Wethouder Van der Velden slaat op het Liesveld de eerste 
paal voor de bouw van het paviljoen-café 't Praatje. Het 
gelijknamige café aan de Waalstraat wordt gesloopt. 

29 Met het trappen van een voetbal en het slaan van een 
hockeybal geeft wethouder Bovenberg het startsignaal voor 
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de aanleg van sportcomplexen in de Broekpolder voor de VV 
Vlaardingen en de hockeyclub Pollux. 

OKTOBER 

1 Van kracht wordt de gemeenschappelijke regeling 
gezondheidszorg tussen Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. Het koördinatieorgaan van de drie gemeentelijke 
geneeskundige en gezondheidsdiensten alhier gevestigd. 
Directeur is de heer E. H. E. Wolfs, arts, directeur van de 
Vlaardingse GG en GD. 

Discussiedag over maatschappelijke rolpatronen, 
georganiseerd door de Vlaardingse afdeling van de NVSH. 
Vertoning van de film Neem het als een Man, Mevrouw. 

3 Korte werkstaking bij Windmill Holland BV wegens de 
reorganisatie van het technische onderhouds- en 
reparatiesysteem. 

5 Het hoogste punt bereikt bij de bouw van het nieuwe pand 
aan de Hoflaan voor de Gemeentelijke Sociale Dienst. 

8 Wijnfeest op de Markt, georganiseerd door de 
winkeliersvereniging Koopcentrum Vlaardingen, met 
medewerking van de Rijnmond Band en de komische 
fanfare De Kikvorschen. 

Tentoonstelling van motorfietsen in de Lijnbaanhal, 
georganiseerd door de motorclub Flardinga, met demon
straties door de motorvoetbalclub Dordrecht. 

Vijf leegstaande woningen in de Stationsstraat en twee in de 
Prins Hendrikstraat gekraakt door de wijkgroep Vetten-
oordsepolder, ten behoeve van een aantal alleenstaande 
personen. 

9 Aad van Opstal tafeltenniskampioen van Vlaardingen. 

Beurs voor mineralen en edelstenen in de Lijnbaanhal. 

11 Muntententoonstelling Goud Door De Eeuwen Heen bij de 
AMRO-bank op het Veerplein. 

13 De heer C. J. Romers in de plaats van de heer J. van der 
Linden gekozen tot voorzitter van de Culturele Raad 
Vlaardingen. 

Aan de Claudius Civilislaan de eerste steen gelegd voor de 
bouw van een kleuterschool ten behoeve van de Vereniging 
tot het Verstrekken van Schoolonderwijs op Reforma
torische Grondslag. 

De heer W. Hofman, directeur van het accountantskantoor 
Hofman en Hofman BV, overleden op drieënzeventigjarige 
leeftijd. 
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14 De Belgische organist Willy Climan geeft een orgelconcert in 
de Grote Kerk. 

15 De eerste bijeenkomst voor alleenstaande personen in de 
Lijndraaier. 

17 De Raad van Kerken en het Leger des Heils bieden de 
gemeente gezangenbundels aan voor gebruik in de aula van 
de begraafplaats Holy. 

19 Aan de Zwanensingel de eerste paal geslagen voor de bouw 
van het tenniscentrum Hoogendijk. 
De Kraanvogelschool wint het microkorfbaltoernooi voor 
scholieren in de sporthal. 

21 In de Gemeentebibliotheek spreekt in het kader van de 
Kinderboekenweek de schrijver Wim Hofman uit 
Middelburg met kinderen over zijn werk. 

23 Prentbriefkaartenruilbeurs in De Harmonie, georganiseerd 
door de Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Vereni
ging De Verzamelaar. 

24-29 Winkelweek in de Hoogstraat tussen de Afrol en de Delf-
landse Sluizen. 

25 De groep Aktie Busbaan biedt wethouder Goudriaan 700 
handtekeningen aan van bewoners uit Holy-Noord die 
protesteren tegen de afsluiting van de Korhoenlaan voor 
auto's met uitzondering van bussen. 
Informatiebij eenkomst van de Vlaardingse Vrouwenraad in 
de burgerzaal van het Stadhuis : vertoning van de film 
Democratie en Europa, en discussie onder leiding van 
mevrouw A. Vrijlandt-Kreijnen, hoofdlid van de Europese 
Beweging en lid van de Europawerkgroep Nederlandse 
Vrouwenraad. 

26 Aan de ingang van het Unilever Research Laboratorium 
delen NVV-leden het vakbondsblad WIK uit, waarin wordt 
geschreven over het verzoek van het hoofdbestuur van de 
Industriebond NVV aan de regering om Unilever geen 
toestemming te geven tot onderzoekingen met de stof DNA, 
waarmee de erfelijkheid kan worden beïnvloed. 

27 De heer M. Roodenburg, chef van de afdeUng onderwijs en 
culturele zaken van de gemeentesecretarie, gepensioneerd 
en benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 
heer Roodenburg is achtenveertig jaar in Vlaardingse 
gemeentedienst geweest. 
Gevormd de projektgroep voor de bebouwing van de Eerste 
Van Leyden Gaelstraat. 

29 Herdenking van de Kerkhervorming in de Sionkerk. 
Sprekers de predikanten ds D. Rietdijk, ds B. de Romph en ds 
J. Wieman. 
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NOVEMBER 

1 Bijeenkomst van winkeliers in Triangel, georganiseerd door 
Koopcentrum Vlaardingen, om te protesteren tegen het 
plan van het gemeentebestuur om als proef in het centrum 
van de stad een aantal straten en wegen voor auto's af te 
sluiten. 

Aan de Parkweg de eerste paal geslagen voor de bouw van 
een flatgebouw met vijftig woningen. 

4 Vergadering van het CDA in Triangel. De heer J. Wijnstok, 
raadslid, spreekt over stadsvernieuwing. 

5 Vlaardingse judokampioenschappen voor jongens van zes 
tot vijftien jaar, in de sportzaal van het Shell Pernis 
Sportpark De Vijfsluizen. Robert Struys wint in groep I. 

8 Addie de Jong, piano, en Hans Maas, blokfluit, geven een 
concert in de muziekkamer van het Visserij museum. 

10 Tentoonstelling in het Weeshuis van wandkleden en 
bronzen plastieken enz. van Kees de Kruijff, Riek Meijer, 
Renske Morks en Ula van Othuijsen. 

12 Regionale dag van de Evangelische Omroep in de 
Stadsgehoorzaal. Sprekers zijn ds W. Glashouwer, voorzitter 
van deze omroep, en ds P. Vermaat. 

13 Dankstond voor gewas en arbeid in de Grote Kerk. 

13-15 Zware westerstorm. Kaden ondergelopen. 

14 De zwemvereniging De Viking waterpolokampioen van 
Vlaardingen. 

15 In het ontmoetingscentrum aan de Floris de Vijfdelaan 
begonnen met een vrouwencafé, voor eenmaal per maand. 

18 De gemeenteraad stelt de begroting voor 1978 vast. Bij de 
discussies is aandacht besteed aan het beleid van het 
programcollege, het verkeer, sociale noden, de gemeente-
financiën en de besparing van energie. 

19 Intocht van Sint Nicolaas aan de Oosthavenkade. 

De tafeltennisvereniging Radio Molenaar gepromoveerd 
naar de promotiehoofdklasse van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 

19-20 Antiekbeurs in de Lijnbaanhal. 

21 De heer J. Z. Goedknegt, walbaas, vijftig jaar in dienst bij de 
Visscherij-Maatschappij Vlaardingen, onderscheiden met 
de eremedaille Oranje-Nassau in zilver. 

22 Wethouder Goudriaan drijft aan de Kortedijk de eerste 
schroefpaal de grond in voor de bouw van zes woningen. 
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24 De heer J. C. Kroon wegens zijn vijftigjarig lidmaatschap 
van Vlaarding's Mannenkoor Orpheus benoemd tot erelid. 

26 Op het kruispunt Korte Hoogstraat-Cronjéstraat wordt een 
proef genomen met de Amerikaanse wijze van diagonaal 
oversteken door voetgangers. Initiatiefnemer wethouder 
Goudriaan steekt als eerste over. Er is grote, zelfs landelijke 
belangstelling en er ontstaat eventjes een geweldige 
verkeersopstopping. 

Ue moeilijke start van het diagonaal oversteken op 26 november 1977 

27 Nationale kattententoonstelling in de Lijnbaanhal. 
28 John van Eerdenburg, Hans Hoogendij k en Leo van Oosten 

kampioenen judo van Zuid-Holland, respectievelijk in de 
klassen tot 60, 65 en 86 kg. 

30 Het oude ziekenhuis aan de Hofsingel gesloopt. 

DECEMBER 

1 De gemeenteraad krijgt de ontwerp-meerjarenbegroting 
voor 1978-1982 aangeboden, met als bijlagen het 
personeelsplan, het subsidieplan en het investerings
programma voor die periode. 
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2 De Christelij ke Harmonievereniging Sursum Corda bestaat 
vijfenzeventig jaar en geeft een concert in de Stads
gehoorzaal. 

Wethouder Kloots en de heer M. Baas, vicevoorzitter van de 
Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, slaan aan de 
Albert Schweitzersingel de eerste paal voor een scholen
complex. 

3 Huis aan huis verspreid een nieuwe rampenfolder. 

Door de Vlaardingse afdeling van de PSP is opgericht het 
Socialistisch Jongeren Kollektief. 

6 De toneelgroep Diskus bre" -̂ t in het wijkcentrum De Haven 
het stuk over de woningnood Want Rotterdam Moet 
Groeien. 

9 In het Hollandiagebouw geopend een tentoonstelling van 
schilderstukken van L. Dijkshoorn en P. de Goede. 

10 Tentoonstelling in het Weeshuis van werk van de 
Rotterdamse kunstenaars Jan Burgerhout, Jan Goedhart, 
Charles Kemper, Ad Kikkert en Ed van Zanden. 

13 Het Ateliertrio concerteert in de muziekkamer van het 
Visserijmuseum. 

16 De Noorse viceconsul Knut Frönsdal ontsteekt op de Markt 
de verlichting van de door de stad Larvik geschonken 
kerstboom. 

De heer J. 't Hoen, constructeur-groepsleider, vijftig jaar in 
dienst bij Wilton-Fijenoord BV te Schiedam. 

17 Bij de Uitgeverij Kok te Kampen verschenen de dichtbundel 
In Leven En In Sterven van de Vlaardinger Klaas van 
Elsacker. 

18 Volkskerstzang in de Grote Kerk met medewerking van de 
Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda en het 
koor Jong Progeza. 

Dr J. van der Schaar, die op 20 december 1977 
afscheid nam als rector van de christelijke 
scholengemeenschap Westland-Zuid. 
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20 Dr J. van der Schaar, rector van de Christelijke 
Scholengemeenschap Westland-Zuid, neemt afscheid 
wegens pensioen. 

21 Kerstuitvoering door de gezamenlijke koren van Jo Mulder 
in de Stadsgehoorzaal. Opgevoerd wordt het kerstspel Voor 
Alle Tijden. 

22 Ingebroken in de Machinefabriek Toekomst aan de 
Havenstraat. Voor 28.000 gulden gestolen. 

24 Walter van Rossum wint de Broekpoldercross van de 
atletiekvereniging Fortuna. 

Zware storm. Ruiten ingewaaid en daken beschadigd. 

25-26 Kerst Inn in de Oosterkerk. 

28 In de Lijnbaanhal Jeugdstad geopend. 

31 De slijterij De Wijnoogst op de Markt van de firma H. van 
Toor Jzn sluit. 

Rommelige jaarwisseling. Veel vuurwerk. Brandweer en 
politie moeten hier en daar optreden. 

Huig H. de Koning. 
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