
Bassie en Adriaan uit het kinderprogramma van de TROS-TV uit 1978 
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KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1978 

JANUARI 

1 Aantal inwoners 79.087. 

2 Wethouder drs IJ. van der Velden biedt de vijfduizendste 
bezoeker van Jeugdstad in De Oude Lijnbaan een 
cadeaubon aan. 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeentepolitie in De 
Harmonie. Commissaris B. van Toledo spreekt over harde 
criminaliteit en de opleiding van mobiele eenheden. 

3 Zware westerstorm met regen, sneeuw en hagel. 

4 In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad spreekt de 
burgemeester over de voorzieningen voor het algemeen 
welzijn, de financiële situatie en de woningbouw. Voorts 
roept hij op tot meer onderling begrip en verdraag
zaamheid. 

10 Aan de Olmendreef de eerste paal geslagen voor een 
scholencomplex van de Stichting voor Katholiek School-
onderwijs te Vlaardingen. 

Dieks Visser, fluit, en Erika Waardenburg, harp, geven een 
concert in de muziekkamer van het Visserijmuseum. 

De TROS-televisie brengt de eerste aflevering van de serie 
voor kinderen Bassie en Adriaan, het vlaardingse duo Bas 
en Adrie van Toor. 

11 In Holy-Noord de eerste paal geslagen voor de bouw van 
achtentwintig eengezinswoningen voor de woningbouw
vereniging De Werkmanswoning. 

14 Eenakterfestival in De Harmonie met medewerking van de 
toneelgroepen Animo, Argus, Argeloos (Maassluis), 
Carrousel, De Fakkel, ONI en Varia. 

Bijeenkomst van Turken in de Oude Lijnbaan met discussie 
over het plan tot vestiging van een moskee in het 
voormalige pand van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen 
aan de Oosterstraat. 

Grebedsweek voor de eenheid van de Christenen met een 
interkerkelijke dienst in de Sint-Joannes de Doperkerk. 
Voorgangers: pastoor C. E. J. Giesbers SJ, dr H. J. 
Kouwenhoven, gereformeerd predikant, en ds W. W. 
Verhoef, hervormd predikant. 

In het buurthuis De Haven een vrouwenceifé geopend. 

De Korhoenlaan door omwonenden bijna een uur lang 
geblokkeerd uit protest tegen de eifsluiting van deze laan 
voor personenauto's. 

15-22 

20 

21 
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23 De aansluiting van Vlaardingen op de centrale antenne
inrichting voor radio- en televisieontvangst officieel 
ingeschakeld door wethouder Van der Velden. 

25 Politiek café in Triangel georganiseerd door de CJV Liefde 
en Vrede. Een aantal leden van de gemeenteraad neemt 
deel aan een discussie over de benoeming van wethouders. 

26 Op een informele bijeenkomst van de gemeenteraad 
spreken de heren J. A. van Bendegom en A. van der Dien, 
medewerkers respectievelijk van het Bureau voor 
Ruimtelijke Ordening en Architectuur Kuiper Compagnons 
en van het Landelijk Samenwerkingsverband Bouwen en 
Wonen, over de ontwikkeling van het centrumgebied van 
de wijk Holy-Noord. 

30 Café Centraal op de Westhavenplaats bestaat honderd jaar. 

31 Postzegel veiling in Triangel. 

FEBRUARI 

1 De gemeenteraad gaat akkoord met het beleidsplan 
speelvoorzieningen in Vlaardingen voor de periode 
1978-1982. 

3 Geopend in Het Weeshuis de tentoonstelling Verant
woording, van werk van vlaardingse kunstenaars dat door 
de gemeente is aangekocht. 

De heer L. Noordhoek, chef van de afdeling boekhouding 
van Lever Sunlight BV, neemt na bijna vijftig dienstjaren 
bij Unilever afscheid wegens pensioen. 

4 Een achtentwintigjarige stadgenoot doodgestoken bij een 
vechtpartij in bar-dancing House of Dimple aan de 
Oosthavenkade. 

6 Bijeenkomst voor bewoners uit de Vettenoordsepolder in de 
Lijndraaijer, met discussie over het plan voor de bouw van 
woningen op een terrein aan de Vetteoordskade, 
georganiseerd door het CDA. 

6-7 Handbaltoernooi in de sporthal voor meisjes van 
basisscholen. Het team van de F. J. F. van Hasseltschool 
wordt eerste. 

10 Namens mensenvriend Ferry Hoefnagel biedt burgemeester 
W. A. Kieboom in 't Packhuys aan de Oosthavenkade de Dr 
Daniël den Hoedkliniek te Rotterdam drie televisie
toestellen aan. 

14 De blazersgroep van het Telemannensemble uit Maassluis 
concerteert in de muziekkamer van het Visserijmuseum. 
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15 Een produktschapsprijs voor de best verzorgde gezouten 
haring is toegekend aan schipper D. van der Plas van de 
trawler Elisabeth, VL 105, van de rederij W. Kwakkelstein. 

16 Informatieavond over de rassenwetgeving in Zuid-Afrika in 
De Harmonie, georganiseerd door Amnesty International. 

Gevestigd aan de Schiedamseweg het advokatenkantoor 
Mrs Quarles, Kousemaker en Jurgens. 

18 Discussieavond over kernenergie in De Harmonie 
georganiseerd door de Stichting Rood Vlaardingen en het 
Rijnmond Energie Komitee. Vertoond wordt de film „Liever 
vandaag aktief dan morgen radioaktief'. 

18-20 Schaatsen op de Vlaardingse Vaart. 

20 De dames A. Jansen en H. T. Vethaak bieden de 
burgemeester ruim zevenhonderd handtekeningen aan van 
mensen die protesteren tegen het vangen van zwerfkatten 
die overlast veroorzaken. Het aantal zwerfkatten in onze 
stad kan op achtduizend worden geschat. 

22 Geopend in het Visserijmuseum een tentoonstelling van 
aquarellen, schilderijen en tekeningen van de Vlaardingse 
amateurzeeschilder Piet Vrijland. 

23-25 Bazar voor het kerkbouwfonds Holy-Noord van de 
Gereformeerde Kerk. Opbrengst ongeveer 9.000 gulden. 

24 De oude fosforzuurfabriek I van Windmill Holland BV 
gesloopt. 

25 De accordeonvereniging Flardingha geeft onder leiding van 
Cor van der Lugt een uitvoering in de Stadsgehoorzaal met 
medewerking van het Duitse mannenkoor Heimatklange 
uit Heiligenhaus. 

Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de friese 
vereniging Lyts Bigjin in Triangel. Het Grouster Krite 
Toaniel brengt het stuk „Lok hwat jowsto". 

Bazar ten bate van de hervormde wijkgemeente Rehoboth. 
Opbrengst 7.800 gulden. 

Ten einde het verzoek om tijdelijke ruimte voor de 
ongeorganiseerde jeugd kracht bij te zetten, breken leden 
van de werkgroep Open Jongeren Centrum de oude 
Ericaschool aan de Zomerstraat open. 

MAART 

1 Het door de Vlaardingse Damvereniging georganiseerde 
damtoernooi voor leerlingen van zesde klassen van 
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basisscholen wordt gewonnen door Metin Sengül van de 
Theo Thijssenschool. 

2 Verschenen is de Gemeentegids Vlaardingen 1978. 

3 Het Amsterdamse Volkstoneel brengt in de 
Stadsgehoorzaal het stuk „Als je lacht dan ben je rijk". 

Oud-wethouder T. de Bruijn opent in het Hollandiagebouw 
een tentoonstelling van werk van de amateurschilder 
D. Haddeman. 

De schoenmakerswinkel G. Opstal aan de Tweede Van 
Leyden Gaelstraat opgeheven. 

Wereldgebedsdag: samenkomst in de remonstrantse kerk 
met medewerking van het zangkoor van het Leger des 
Heils. 

5 Bidstond voor gewas, arbeid en visserij in de Grote Kerk. 

6 Wethouder B. Goudriaan slaat aan de Waalstraat hoek 
Kuiperstraat de eerste paal voor de bouw van vijftien 
woningen. 

Bijeenkomst in De Harmonie voor bewoners van het 
oostelijk stadsgedeelte, georganiseerd door het CDA, met 
discussie over de sloop van woningen, de bouw van nieuwe 
woningen en de bestemming van het voormalige pand van 
het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen aan de Oosterstraat. 
Gemeenteraadsleden beantwoorden vragen. 

Gevestigd een polikliniek voor kleine huisdieren in het 
dierenasiel aan de Van Linden van den Heuvellweg door de 
dierenartsen H. J. van der Kamp en A. Slikkerveer. 

7 Openbare vergadering voor de bewoners van de 
Vettenoordsepolder in een keet aan de Zomerstraat, met 
discussie over het voorlopig schetsplan en de bouw van 
nieuwe woningen in deze wijk. Wethouder Goudriaan 
beantwoordt vragen. 

9 Politiek café in Triangel, georganiseerd door de CJV Liefde 
en Vrede, met discussie over de invloed van pers en 
televisie. Sprekers: Wim Klinkenberg, vice-voorzitter van 
de journalistenvakbond NVJ, en Hans Wentholt, mede
werker NOS. 

Eerste sportinstuif voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten in het gymnastieklokaal aan de Claudius 
Civilislaan. 

12 Bij de nederlandse judokampioenschappen te Nijmegen voor 
adspiranten en junioren winnen Hans Hoogendijk en Leo 
van Oosten in respectievelijk het halflichtgewicht en het 
middengewicht. 



13 Samenkomst bij het graf van de vlaardingse Geuzen op de 
begraafplaats Emaus. De heer P. Nieuwstraten, voorzitter 
van de afdeling Vlaardingen-Maassluis van de Landelijke 
Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen, herdenkt in een 
toespraak de op 13 maart 1941 gefusilleerde verzets
strijders. 

14 De sleepboot Wiljo op de Nieuwe Maas door de 
neerstortende arm van een drijvende bok getroffen en 
gezonken. De kapitein en de stuurman omgekomen. 

15 Nationale Boomplantdag. Scholieren planten bomen aan de 
Gelderlandlaan en de Goudsesingel. Wethouder A. G. 
Kloots plant bij het wijkcentrum 't Nieuwelant de eerste 
boom. 

Informatie- en discussieavond over het educatief pro
gramma 1979 in het stadhuis. Aanwezig zijn instellingen 
en groepen die betrokken zijn bij het educatief werk voor 
volwassenen in Vlaardingen. 

16 Opgericht het Comité voor Behoud van het Volkskofïïehuis 
en de Zaal Excelsior van de Volksbond tegen Drank
misbruik aan de Oosthavenkade. 

De gebouwen van de Volksbond tegen Drankmisbruik aan de 
Oosthavenkade in 1964 
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17 De werkgroep Stop de Neutronenbom verzamelt alhier 
7.000 handtekeningen. 

18 Openbare discussieavond in De Harmonie over het 
Midden-Oosten, georganiseerd door de PSP. Spreker is 
dr K. Wagtendonk van het Palestinacomité. 

In het kader van de landelijke fietsdag van de PPR met 
milieutochten in een aantal provincies, start op de Markt 
een groep PPR-leden voor een fietstocht door 
Midden-Delfland. In de Broekpolder spreekt wethouder 
M. Bovenberg met de deelnemers over het plan voor de 
aanleg van een bos. 

20 Ferry Hoefnagel biedt het Holyziekenhuis twee televisie
toestellen voor de patiënten aan. 

25 De bar House of Dimple aan de Oosthavenkade uitgebrand. 

26 Alternatieve paasdienst in de Ichtuskerk. Thema: Het 
verhaal van een opstandige. Predikant: ds W. W. Verhoef. 

29 Verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
Opkomstpercentage alhier 79,5, uitgebracht 44.328 geldige 
stemmen: Partij van de Arbeid 20.654, Christen 
Democratisch Appel 10.513, Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie 6.348, Politieke Partij Radicalen 643, 
Staatkundig Grereformeerde Peirtij 1.557, Communistische 
Partij Nederland 448, Democraten '66 2.869, Boeren Partij 
92, Gereformeerd Politiek Verbond 332, Conservatieve 
Volkspartij 56, Pacifistisch-Socialistische Partij 550 en 
Reformatorische Politieke Federatie 266 stemmen. 

APRIL 

1 Sigarenmagazijn J. VerhoefF aan de Hoogstraat opgeheven. 

3 Op het terrein van Chloride Batterijen NV aan de 
Produktiestraat draagt de burgemeester een brand
weerwagen van de Vlaardingse Brandweer over aan de 
Stichting Bedrijfsbrandweer van de Industriële Kring 
Vlaardingen. 

Met het wegtrekken van een spandoek maakt wethouder 
Goudriaan een begin met de restauratie van het pand 
Markt hoek Kerksteeg. 

5 Het gemeenteraadslid H. Weststrate overleden aan 
verwondingen bij een verkeersongeval te Rotterdam. 

11 Geïnstalleerd wordt de Vrouwen Advies Commissie voor de 
Woningbouw. 

14 In een brief aan de bewoners van de Vettenoordsepolder 
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verzoeken de hoofden van de Prins Hendrik- en de Prinses 
Julianaschool medewerking bij het tegengaan van 
vernielingen aan schoolgebouwen en schooltuinen. 

15 Onder grote belangstelling landen Rotterdamse para
chutisten in de Broekpolder met jonge bomen, die door de 
burgemeester, wethouders, journalisten, scholieren en 
andere stadgenoten worden geplant voor de aanleg van het 
Broekpolderbos. 

De leerlingen van de balletschool Coppelia geven een 
uitvoering in Triangel. 

20 De toneelgroep ONI brengt in de Stadsgehoorzaal het 
blijspel Bokken en Greiten. 

Het damespoloteam van de Vlaardingse Zwem Club 
promoveert naar de eerste klas van de Zwemkring 
Rotterdam en Omstreken. 

21 Begin van de tiendaagse kermis op het Erasmusplein. 

22 Wethouder Bovenberg opent aan de Vlaardingse Vaart de 
nieuwe jachthaven Callenburgh. 

De Korhoenlaan voor de tweede maal door omwonenden 
geblokkeerd uit protest tegen de afsluiting van deze laan 
voor personenauto's. 

25 Voor de Organisatie van Vlaardingse Ondernemers spreekt 
de burgemeester over de vooruitgang van Vlaardingen en 
de taak van de middenstand. 

Ruim honderd HAVO-leerlingen van de Openbare 
Scholengemeenschap Professor Casimir maken kennis met 
de taak en werkwijze van de gemeente door bezoeken aan 
de secretarie, het Holyziekenhuis, de politie en de 
archiefdienst. 

26-27 Gemeenteraadsvergadering met hevige discussie over de 
stand van zaken bij de bouw van een clubhuis voor het 
Open Jongeren Centrum aan de Zomerstraat. 

P. Neetemaat, directeur Gemeentelijk 
Woningbedrijf 1959-1978 
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27 De heer P. Neelemaat, directeur van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf, gaat met pensioen en wordt benoemd tot 
officier in de orde van Oranje-Nassau. 

29 In een caravan op het Weeshuisplein wordt geopend het 
informatiecentrum voor werklozen De Kabel, een project 
van het buurthuis De Haven en de Stichting Welzijn 
Vlaardingen. 

Geopend in de Lijnbaanhal het twintigste Jeugdfestijn van 
de CJV Liefde en Vrede. 

MEI 

1 Viering van Koninginnedag met beiaardconcert, 
sporttoernooien, Havenloop, zeepkistenrace in de 
Voorstraat, variété op de Markt, show door muziekkorpsen 
op het Veerplein, popconcert in de Lijnbaanhal, Oranjebal 
in Triangel en vuurwerk. 

De heer T. P. van der Laan Bouma, hoofd van de 
secretarieafdeling bevolking, burgerlijke stand, militaire 
zaken en verkiezingen, veertig jaar in overheidsdienst. 

3 Meifeest in de Lijnbaanhal, georganiseerd door de Stichting 
Rood Vlaardingen, met medewerking van de nederlandse 
popgroep Bots. 

4 Bijeenkomst bij het geuzengraf op de begraafplaats Emaus 
en stille tocht vanaf de Markt naar het verzetsmonument 
op het Verploegh Chasséplein ter herdenking van de 
gevallenen in de tweede wereldoorlog. 

5 Bevrijdingsronde, wielerwedstrijd georganiseerd door De 
Coureur. Arie Versluis uit Ameide wint. 

6 Met het slaan van een tennisbal opent wethouder Van der 
Velden het tenniscentrum Hoogendijk aan de Zwanen-
singel. 

9 Henk Elsink brengt in de Stadsgehoorzaal de show Theater 
en Thuis. 

11 De heer J. Vermeer, oudste bestuurslid van de Vereniging 
tot Verbetering der Volkshuisvesting Patrimonium's 
Woningen, slaat aan de Amsterdamlaan de eerste paal van 
174 woningen en een winkelcentrum. 

12 Het echtpaar Van der Windt-Van Rij zeventig jaar 
getrouwd. Burgemeester en mevrouw Kieboom bieden het 
echtpaar hun gelukwensen aan. 

Café Rotterdam aan de Parallelweg vijftig jaar. 
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13 Landelijke fïetsdag van de ANWB. Bij de Visbank starten 
1.250 deelnemers voor een tocht door Midden-Delfland. 

17 Discussieavond in het stadhuis over de buitenlandse 
werknemers in onze samenleving, georganiseerd door de 
werkgroep Kerk en Samenleving van de Vlaardingse Raad 
van Kerken en het Leger des Heils. Sprekers: de 
gemeenteraadsleden mevrouw M. Eggermont-Pijpers, 
H. van der Meer, F. R. Quast en mr J. Versluys. 

18 Op de discussieavond over de gezondheidszorg in het 
buurtcentrum De Haven, georganiseerd door de werkgroep 
Gezondheidszorg, brengt de rotterdamse toneelgroep Diskus 
het stuk Op Je Gezondheid. 

20 Radioprogramma In De Rooie Haan van de VARA vanuit 
de Stadsgehoorzaal. Medewerking verlenen mevrouw 
N. Smit-Kroes, staatssecretaris voor verkeer en waterstaat, 
wethouder Goudriaan en de heer L. van Slooten, voorzitter 
van de voetbalvereniging FC Vlaardingen. 

24 De banketbakkerij firma Jac. den Boer aan de West
havenkade opgeheven. 

26 Het zestigjarig bestaan van de plaatselijke afdeling van het 
Katholieke Vrouwengilde gevierd met een mis in de 
Sint-Joannes de Doperkerk en een feestavond in de Don 
Boscoschool. 

27 Leden van het Komitee Jongerenhuisvesting voeren in de 
nacht in slaapzakken actie onder de arcade van het 
stadhuis om te protesteren tegen het tekort aan woningen 
met lage huurprijzen voor jongeren. 

31 Verkiezing van de gemeenteraad en van de raad van 
Rijnmond. Gemeenteraadsverkiezing: opkomstpercentage 
71, uitgebracht 39.634 geldige stemmen: PvdA 15.925, CDA 
10.918, W D 5.271, PPR 972, SGP, GPV, Reformatorische 
Politieke Federatie samen 2.308, PSP en Socialistische 
Partij samen 1.300, CPN 416 en D'66 2.524 stemmen. 
Zetelverdeling: PvdA 15, CDA 10, W D 5, SGP-GPV-RPF 
2, PSP-SP 1 en D'66 2 zetels. 
Rijnmondraadverkiezing: alhier uitgebracht op de PvdA 
15.961, het CDA 10.758, de W D 5.294, de PPR 852, de 
CPN 419, de combinatie SGP-RPF 1.940, D'66 2.531, de 
PSP 647, het GPV 278, de SP 642 en de Internationale 
Kommunistenbond 21 stemmen. 

JUNI 

1 Het Reedershuys aan de Westhavenkade door Ton Stolk, 
musicus en verzamelaar van muziekinstrumenten, in 
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gebruik genomen als muziekinformatie- en -documen
tatiecentrum. 

Geopend aan de Hoogstraat het restaurant Het Bistro'tje. 

De sloop van het voormalige Volksgebouw aan de 
Schiedamseweg begonnen. 

Verkiezing van de medezeggenschapscommissie van de 
gemeentesecretarie. Het is de eerste maal dat deze 
commissie via verkiezingen wordt samengesteld en dat 
leden kunnen worden gekozen die niet bij een vakor
ganisatie zijn aangesloten. 

Mevrouw Katharina Verhoeff-Torn, oud-muzieklerares, 
overleden op vierentachtigjarige leeftijd. 

Katharina Verhoeff-Tom, 
muzieklerares en dirigente 

7 De gemeenteraad benoemt de heer L. J. Ph. Maas tot rector 
van de Openbare Scholengemeenschap Professor Casimir en 
de heer C. den Bakker tot directeur van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf. Voorts besluit de raad een gedeelte van het 
voormalige pand van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen 
aan de Oosterstraat in gebruik te geven als gebedsruimte 
voor de Mohammedanen alhier. 

10 Op de begraafplaats van het Schotse Lerwick een 
monument onthuld ter nagedachtenis aan nederlandse 
vissers die aldaar tussen 1875 en 1927 werden begraven. 
Burgemeester Kieboom legt namens het gemeentebestuur 
bloemen bij het monument. 

Binnenstadsdag met: concert op het Oranjecarillon, concert 
in de Grote Kerk, openluchttoneelspelen op het Liesveld en 
de Markt, historische stadswandeling, visafslag aan de 
Visbank, kinderspelen, folkfestival in een tent aan de 
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Hoflaan, demonstraties kuipen en netten boeten in het 
Visserijmuseum en tentoonstellingen (401 jaar Visbank in 
de Visbank, Kroniek van een Kerk in de Grote Kerk, 
Schipperen in het HoUandiagebouw, van volkskunst in het 
Streekmuseum Jan Anderson en van muziekinstrumenten 
in het Reedershuys). 

12 De Avondvierdaagse, georganiseerd door de Vlaardingse 
Politie Sport- en Ontspanningsvereniging, begint met 6.700 
deelnemers. 

13 Ds P. Vermaat, predikant van de hervormde wijkgemeente 
Holy-Noord, heeft een beroep naar de hervormde gemeente 
van Veenendaal aangenomen. 

15 Aan het Visserijmuseum wordt een stuurhuis van een 
hedendaagse kotter overgedragen door de directies van 
Radio Holland BV te Amsterdam en Machinefabriek 
P. Maaskant en Zn te Bruinisse. 

16 De belgische organist Kamiel d'Hooghe geeft een concert op 
het orgel van de Grote Kerk. 

20 Op een informatieavond over de verkeersdrukte in Holy 
bieden bewoners van de Anna Paulownalaan en omgeving 
wethouder Goudriaan meer dan driehonderd hand
tekeningen aan, waarmee zij protesteren tegen het plan 
deze laan voor doorgaand autoverkeer af te sluiten. 

23 Wegens een werkstaking van één dag door buschauffeurs 
van de RET ligt het openbaar vervoer per bus in 
Vlaardingen stil. 

24 In wedstrijden van de Zwemkring Rotterdam en Omstreken 
heeft de Vlaardingse Zwem Club 24 gouden, 24 zilveren en 
15 bronzen medailles gewonnen. 

Onder het motto „Een vlooienmarkt spekt de schoolklas" 
houden scholieren in samenwerking met het Koopcentrum 
Vlaardingen een rommelmarkt in de Korte Hoogstraat. 

26 Bij de installatie van de Reconstructiecommissie 
Midden-Delfland in het Provinciehuis te 's-Gravenhage 
delen boeren uit de Zuidbuurt pamfletten uit, waarin zij 
meer aandacht vragen voor de problemen in hun gedeelte 
van Midden-Delfland. 

27 Uit een woning aan de Abel Tasmanlaan voor 75.000 
gulden aan sieraden gestolen. 

30 Rockfestival in de Lijnbaanhal, georganiseerd door het 
Open Jongeren Centrum, met medewerking van Gruppo 
Sportive. 
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JULI 

1 Verschenen is het boekje Natuurverkenningen in het hart 
van Vlaardingen van de afdeling plantsoenen van 
Gemeentewerken. 

2 Irene van der Laan van de Vlaardingse Zwem Club wint 
definitief de wisseltrofee van de zestien kilometer van 
Sluis. 

3 Leden van bewonersgroepen bieden wethouder Goudriaan 
meer dan vijfhonderd handtekeningen aan in het kader van 
de aktie Weiger de huurverhoging. 

6 De gemeenteraad stelt het struktuurplan Vlaardingen vast. 

10 Aan de Kortedijk de eerste paal geslagen voor de herbouw 
van acht woningen in het kader van het stadsherstel. 

11 In de open Haagse atletiekwedstrijden wint de 
atletiekvereniging Fortuna drie gouden, een zilveren en 
een bronzen medaille. 

17 Concert in de Stadsgehoorzaal door het American Youth 
Symphony Orchestra and Choir. Vertolkt wordt onder meer 
de muziek van de operette The Magie Wand van mevrouw 
Jo Mulder. 

27 Mejuffrouw E. B. J. Voorbrood, oud-verloskundige, 
overleden op drieënnegentigjarige leeftijd. 

Mejuffrouw E. B. J. Voorbrood, 
verloskundige 

28 Loco-burgemeester Kloots ontvangt op het stadhuis twintig 
jongeren uit Bremen. Zij brengen een bezoek aan 
Vlaardingen in het kader van een jeugduitwisseling, 
waarin ook zeventien vlaardingse jongeren Bremen 
bezoeken. 

Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door Hein de 
Ligt, stadsbeiaardier van Amsterdam. 
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31 Verschenen is het eerste nummer van de Krant van 
Rijnmond, een uitgave van de afdeling voorlichting van het 
Openbaar Lichaam Rijnmond. 

AUGUSTUS 

7-26 Vakantiefeest, georganiseerd door de Vlaardingse Raad 
voor Jeugd- en Jongerenwerk. 

10 Wethouder Bovenberg slaat aan de Amsterdamlaan de 
eerste paal van een clubhuis voor de handbalvereniging De 
Hollandiaan. 

14 Het Röntgenborstonderzoek van mannen van veertig jaar 
en ouder begonnen. 

16 Uit een woning aan de Olivier van Noortlaan voor 12.000 
gulden aan sieraden gestolen. 

19 Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de 
biljartvereniging De Kroon in café De Kroon aan de 
Hoogstraat. 

20 De heer Jacob Schenk op honderdjarige leeftijd overleden. 

24 Staatssecretaris mevrouw J. G. Kraaijeveld-Wouters opent 
het nieuwe gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst 
aan de Hoflaan. 

25 Standwerkersconcours op het Liesveld. De heer J. de Regt 
wint de eerste prijs. 

26 Haring- en bierfeest in de binnenstad met een kunstmarkt, 
demonstraties van oude ambachten, een discjockeywedstrijd 
en evenementen voor de jeugd. 

Kinderfeesten in de Arnold Hoogvlietstraat en de 
Potgieterstraat, georganiseerd door bewoners van deze 
straten. 

Boottocht voor bejaarden en gehandicapten op de Vlaar
dingse Vaart met pleziervaartuigen van leden van de 
watersportvereniging De Bommeer. 

27 De heer A. Jumelet, hulpprediker, in de Grote Kerk 
bevestigd als hervormd predikant. 

28 Het gemeentebestuur ontvangt op het stadhuis 
sportmensen die in het afgelopen seizoen een bijzondere 
prestatie hebben geleverd. Sprekers: burgemeester Kieboom 
en wethouder Bovenberg. 

29 Gemeenteraadsvergadering met eifscheid van de leden 
mevrouw mr M. Bellingwout-Roodenburg, de heer M. A. 
van Beveren, mevrouw H. A. Bleeker-Van Stjn^m, de 
heren M. Bovenberg en P. Droppert, mevrouw M. Egger-
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mont-Pijpers, de heren F. W. Emmelot, W. Groeneveld, 
C. A. van Iperen, A. G. Kloots, J. Madern, J. van der Most 
en W. Prins, en mevrouw J. Vermeule-Van Dijk. 

De heer A. E. M. van de Wiel te Etten-Leur benoemd tot 
directeur van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen, als 
opvolger van de heer Th. J. M. Harbers die om gezond
heidsredenen zijn functie moest neerleggen. 

31 Met het lossen van een aantal schoten opent mr Pieter van 
VoUenhoven de Open Nationale Schietwedstrijden ter 
gelegenheid van het vijfentachtigjarig bestaan van de 
schietvereniging Wilhelmina. 

SEPTEMBER 

1 Het in het kader van het stadsherstel gerestaureerde pand 
Oosthavenkade 8 in gebruik genomen als filiaal van de 
Rotterdamse Rijnmondartoteek met de opening van een 
tentoonstelling van werk van Richard Brixel en Lilian 
KuUgren door de zweedse consul uit Rotterdam. 

1-3 Tentoonstelling van bloemen en planten georganiseerd door 
de Vereniging van Volkstuinders Vlaardingen. 

2 De organist Aad Zoutendijk geeft met het Rotterdams 
Kamerensemble een concert op het orgel van de Grote 
Kerk. 

4 Enige honderden Turken vieren de laatste dag van de 
vastenmaand Ramadan met een gebedsdienst in de 
Lijnbaanhal. 

Het op 5 september 1978 geïnstalleerde college van burgemeester en wethouders 
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5 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Benoemd tot 
wethouders de heren C. Bot (CDA), B. Goudriaan (PvdA), 
A. Maarleveld (PvdA), drs IJ. van der Velden (PvdA) en 
J. Wijnstok (CDA). 

8 Het gemeentebestuur biedt de heer A. G. Kloots bij het 
beëindigen van zijn wethouderschap een receptie aan. 

Geopend in het Hollandiagebouw een tentoonstelling van 
schilderijen van de amateurschilder L. de Vries. 

12 Het Ensemble Fontaines geeft een concert in de muziek
kamer van het Visserijmuseum. 

14 Het gemeentebestuur biedt mevrouw J. Vermeule-Van Dijk 
en de heer M. Bovenberg bij het beëindigen van hun 
wethouderschap een receptie aan in het stadhuis. 

16 Muziekparade 1978 in en bij de Lijnbaanhal, georganiseerd 
door de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen, 
met medewerking van: Van Dijk's Amusementsorkest, de 
accordeonverenigingen Flardingha en Harry van Wezel, het 
muziekkorps en het jeugdmuziekkorps van het Leger des 
Heils, het tamboers- en trompetterskorps Liberté, de 
showbands De Pijpers en De Jonge Pijpers, de Christelijke 
Harmonievereniging Sursum Corda, de drumfanfare 
Thalita en de muziekvereniging Voorwaarts. 

17 Viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van het 
zangkoor Sint-Caecilia in de Sint-Joannes de Doperkerk. 

18 Wethouder Ma£irleveld opent op het Liesveld een 
straatdambord van tegels. 

20 De gemeenteraad krijgt de ontwerp-begroting voor 1979 
aangeboden. Het totaal van inkomsten en uitgaven is 
172.532.567 gulden. Aan onvoorziene uitgaven wordt 
geraamd 1.917.296 gulden. Tevens krijgt de raad ter 
goedkeuring voorgelegd de begrotingen voor 1979 van de 
Stichting Algemeen Ziekenhuis Holy en de Algemene 
Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden. 

De geldinzameling ten bate van het Koningin Wilhel
minafonds voor kankerbestrijding heeft alhier 61.438 
gulden opgebracht. 

21 Seth Gaaikema in de Stadsgehoorzaal met zijn show „Toen 
de zwijgers gingen spreken". 

22 De eerste paal geslagen voor de bouw van een tribune voor 
de voetbalvereniging Zwaluwen. 

23 De burgemeester opent aan de Lemsterlandhoeve het 
nieuwe groepshuis van de scoutinggroep AUard van 
Heemstede. 
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Begin van de Vredesweek 1978, alhier georganiseerd door 
de werkgroep Kerk en Samenleving van de Raad van 
Kerken en het Interkerkelijk Vredesberaad, met een 
vredesmarkt op het Liesveld, een interkerkelijke dienst in 
de Pnièlkerk en een informatieavond in Triangel. 

28 De toneelgroep Proloog verzorgt in de Stadsgehoorzaal het 
discussieprogramma „Vrouwen, als het aan ons ligt". 

Mevrouw M. C. Edelman neemt afscheid als directrice van 
de Gemeentebibliotheek. 

30 Informatiemarkt over Uruguay op het Liesveld en 
manifestatie in het buurthuis De Haven, georganiseerd 
door politieke gevangenen uit Uruguay alhier. 

Fancy-fair in het Weeshuis van de showband De Pijpers. 
Opbrengst 4.600 gulden. 

OKTOBER 

2 De heren J. van Konijnenberg en P. J. Veldhuis richten de 
dierenambulancedienst Rijnmond op. 

4 De gemeenteraad stelt het bijgesteld voorlopig educatief 
plan 1978/9 en het educatief programma voor 1979 vast. 

4-5 De Mounties brengen in de Stadsgehoorzaal de revue Hoe 
Maller, Hoe Mooier. 

6 Geopend in het HoUandiagebouw een tentoonstelling van 
werk van de leden van de teken- en schilderclub Centaur. 

7 Aktie Bezem in de Mast: leden van hengel- en water
sportverenigingen en van zeeverkennersgroepen maken de 
Vlaardingse Vaart schoon. 

9 Ingesteld een sportmedisch spreekuur, te houden in de 
praktijkruimte van de fysiotherapeut N. Houdijk. 

De heer A. Thurmer, directeur van de Touwfabriek 
A. Thurmer BV, plotseling overleden op zestigjarige 
leeftijd. 

10 Thera de Clerck, blokfluit. Kees Dirckx, luit, en Marijke 
Miessen, blokfluit, geven een concert in de muziekkamer 
van het Visserijmuseum. 

Op initiatief van de PSP in Vlaardingen is opgericht het 
Anti-Bezuinigings-Comité, dat akties zal gaan voeren tegen 
de bezuinigingsplannen van de regering. In dit comité 
werken de CPN, de PvdA en de PPR met de PSP samen. 



Vechtlustige jongelui en politie bij de rellen op de grens van Schiedam en 
Vlaardmgen m oktober 1978 
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10-12 De schiedamse en de vlaardingse politie en mobiele 
eenheden uit Rotterdam en 's-Gravenhage treden op tegen 
een paar honderd vechtende en vernielingen aanrichtende 
jongelui uit Schiedam en Vlaardingen, op de grens van deze 
gemeenten tussen de wijken Groenoord en Holy. Tientallen 
vechtersbazen aangehouden, van wie een aantal via het 
systeem van snelrecht voor de rechter zal moeten 
verschijnen. 

11 Uit onze stad vertrekt de eerste vrachtauto van de 
lijndienst Rotterdam-Moskou van Nesotra BV. Staats
secretaris N. Smit-Kroes geeft het vertreksein. In deze te 
Rotterdam gevestigde vennootschap werken bedrijven uit 
Vlaardingen en andere plaatsen samen. 

12 Informatieavond op het stadhuis over te bouwen woningen 
op het parkeerterrein Landstraat-Zomerstraat. 

Ongeveer honderd medewerkers van het Unilever Rese£u*ch 
Laboratorium te Duiven demonstreren bij het Unilever 
Research Laboratorium alhier, om hun ongerustheid te 
uiten over het onderzoek naar de wenselijkheid van 
samenvoeging van beide laboratoria. 

13 Viering van het vijfenzeventig jarig bestaan van de 
protestants-christelijke lagere J. P. van der Schaarschool 
aan de Wilhelminastraat. 

16 Begonnen is de vierde fase van het bevolkingsonderzoek te 
Vlaardingen in combinatie met Vlagtwedde naar mogelijke 
gevolgen van luchtverontreiniging en roken voor de 
luchtwegen door de werkgroep CARA van de gezond
heidsorganisatie TNO. 

19 Jasperina de Jong brengt in de Stadsgehoorzaal ha£ir 
programma Thuis Best. 

20 De spelgroep Argus speelt in de Stadsgehoorzaal Moeder 
Courage van Bertolt Brecht. 

Geopend in de artotheek aan de Oosthavenkade een 
tentoonstelling van aquarellen, gouaches, tekeningen en 
zeefdrukken van Peter Dumas en Leslie Gabriëlse. 

Mevrouw T. Vos-Dahmen von Buchholz krijgt voor haar 
boek De Nieuwe Vrijheid een eervolle vermelding in het 
kader van de Europese Prijs voor Jeugdliteratuur 1978. 

20-24 Optreden van Circus Renz op het Erasmusplein en op het 
parkeerterrein aan de Reigerlaan. 

21 Muziekwedstrijd in De Harmonie, georganiseerd door de 
Culturele Raad Vlaardingen. De begeleidingsgroep van de 
interkerkelijke combodienst wint in de afdeling populaire 
muziek. 
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24 Johan Kijne wint de Nationale Waterlooloop te Leusden. 
26 Mejuffrouw ds A. C. Dorhout Mees, remonstrants 

predikante, neemt het beroep naar de afdelingen Dieren en 
Velp van de Nederlandse Protestanten Bond aan. 

27 Popconcert door de groep van Herman Brood in de 
Lijnbaanhal. 

28 Bij de viering van haar dertigjarig bestaan speelt de 
toneelgroep De Fakkel in de Stadsgehoorzaal De Nacht van 
de Zestiende Januari van Ayn Rand. 

31 Herdenking van de kerkhervorming in de Grote Kerk, met 
medewerking van de koren Ethan en Euphonia. Sprekers 
zijn de predikanten D. Rietdijk, B. de Romph en J. Wieman. 

NOVEMBER 

1 De Christelijke Scholengemeenschap Beneden-Maas 
uitgebreid met een afdeling voor middelbaar economisch en 
administratief onderwijs. 

Bij uitgeverij Ankh-Hermus te Deventer is verschenen het 
boek „Kanker als gevolg van onvolwaardige voeding kan 
genezen door dieet en therapie" van de arts dr C. Moerman. 

2 De wekelijkse koopavond verschoven van vrijdag- naar 

Brand in de meubelfabriek Het Oude Ambacht, voorheen Sprij, aan de 
Westfiavenkade op 8 november 1978 
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7 De orgelbazar van de hervormde wijkgemeente Ichtuskerk 
heeft 10.000 gulden opgebracht. 

8 De Stijlmeubelfabriek Het Oude Ambacht voorheen Sprij 
BV aan de Westhavenkade uitgebrand. 

11 Leden van de Vereniging tegen Milieubederf en van de 
Vereniging Milieudefensie maken op het Liesveld 
propaganda voor het gebruik van kringlooppapier. 

13-17 In het kader van de kunstzinnige vorming geeft het 
Internationaal Folkloristisch Danstheater voorstellingen 
voor de vijfde en zesde klassen van de basisscholen. 

14 Ds C. Trouwborst te Benschop neemt het beroep naar de 
hervormde wijkgemeente Holy-Noord aan. 

16-17 Bazar in het Zonnehuis. Opbrengst 32.000 gulden. 

17 De gemeenteraad stelt de begroting voor 1979 vast en ook 
het beleidsprogramma 1978-1982. Bij de discussies is 
aandacht besteed aan de verkeersmoeilijkheden, de be
bossing van de Broekpolder, de woningbouw, de gemeente-
fïnanciën en de werkgelegenheid. 

In de galerie-artotheek aan de Oosthavenkade geopend een 
tentoonstelling van werk van Wilma Kuil en Yvonne 
Verzijlberg. 

Ds B. Baak, gereformeerd predikant, en ds J. Wieman, 
hervormd predikant, slaan aan de Olmendreef de eerste 
paal van een kerkcentrum. 

Begonnen is de aanleg van een weg van de Zeemanstraat 
naar Rijksweg 20 als vluchtroute bij rampen vanuit de 
Westwijk. 

18 Intocht van Sint Nicolaas aan de Oosthavenkade. 

Viering van het vijftigjeu-ig bestaan van de plaatselijke 
afdeling van de EHBO met een receptie en een tentoon
stelling in het Weeshuis. 

19 Prentbriefkaartenruilbeurs in De Harmonie, georganiseerd 
door de vereniging De Verzamelaar. 

20 In de hal van het stadhuis wordt aan burgemeester 
Kieboom het eerste exemplaar uitgereikt van het 
Historisch Jaarboek Vlaardingen 1978. De burgemeester 
spreekt over de opkomst van de vakbeweging in onze stad. 

21 Staatssecretaris mr G. Ph. Brokx bezoekt onze stad en geefb 
een persconferentie over de woningnood in Rijnmond. 
Bewoners van het oostelijke stadsgedeelte demonstreren op 
de Markt met spandoeken voor de bouw van woningen met 
lage huurprijzen. 
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Bewoners van de Oostwijk demonstreren voor goedkope woningen op 21 november 
1978 

24 Receptie in de Stadsgehoorzaal bij het veertigjarig bestaan 
van de makelaardij in onroerende goederen C. de Witte en 
Co BV. 

25 De burgemeester opent de dubbeltentoonstelling 
Vlaardinger-Ambacht van Dorp tot Stadswijk in het 
Gemeentearchief en in het Streekmuseum Jan Anderson. 

27 Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet concerteert in De 
Harmonie. 

De leegstaande boerderij De Drie Baarsjes aan de Trekkade 
uitgebrand. 

29 Wethouder Bot slaat aan de Zomerstraat de eerste paal 
voor het Open Jongeren Centrum. 

30 Forumavond over de huisvesting van jongeren in De 
Harmonie, georganiseerd door de Jonge Socialisten. 

DECEMBER 

1 Dr Max Euwe speelt schaaksimultaan tegen leerlingen van 
de Openbare Scholengemeenschap Professor Casimir. 
Martin van der Hidde dwingt remise af. 

6 De gemeenteraad aanvaardt voorstellen tot bebossing van 
een gedeelte van de Broekpolder en tot het verlenen van 
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een subsidie voor een consultatiebureau voor alcohol- en 
drugverslaïifden. 

Wegens een eendaagse werkstaking van chauffeurs van de 
RET ligt het openbaar busvervoer stil. 

8 Geopend in de galerie-artotheek aan de Oosthavenkade een 
tentoonstelling van schilderijen en keramiek van Ton van 
Gelder en Nanna Tintel. 

11 Een delegatie van CDA-kamerleden bezoekt Schiedam en 
Vlaardingen. Loco-burgemeester Van der Velden 
verwelkomt het gezelschap in het Visserijmuseum. De 
kamerleden bezichtigen het Toeleveringsbedrijf 
Vlaardingen en wonen de openbare ledenvergadering van 
het CDA in Triangel bij. 

Forum in de raadzaal voor leerlingen van de Openbare 
Scholengemeenschap Professor Casimir ter afsluiting van 
het onderwijsproject „Zo werkt de gemeente". Wethouders 
beantwoorden vragen. 

Een aantal WAO-ers richt een WAO-comité op. 

14 De vice-consul-generaal van Noorwegen ontsteekt op de 
Markt de verlichting van de door de Noorse gemeente 
Larvik geschonken kerstboom. Medewerking verleent het 
muziekkorps van het Leger des Heils. 

Jaarlijkse korpsavond van de Vlaardingse Brandweer in de 
kazerne aan de Hoflaan. De heer C. W. Verhulst, 
hoofdbrandmeester eerste klasse, neemt na zesendertig 
dienstjaren afscheid en wordt onderscheiden met de 
eremedaille Oranje-Nassau in goud. 

Afscheid van ds L. R. Krol, gereformeerd predikant, wegens 
zijn vertrek naar Leusden. 

16 Kerstconcert in het Kerkcentrum Holy door de Christelijke 
Harmonievereniging Sursum Corda en het gemengd koor 
Holy. 
De popgroep Flying Spiders treedt op in de Lijnbaanhal. 

17 Volkskerstzang in de Grote Kerk met medewerking van de 
CJV-bazuingroep en het Shell Mannenkoor. 

20 Kerstuitvoering in de Stadsgehoorzaal door het Meisjes
ensemble Esperanza, het Gemengd Jongerenkoor Marcato, 
het kinderkoor Ons Clubje, het dameskoor Viva Melodia en 
het Vlaardings Meisjeskoor onder leiding van mevrouw Jo 
Mulder met medewerking van de CJV-bazuingroep. 

22 Geopend aan de Korte Hoogstraat een filiaal van de firma 
Gerard de Lange BV uit Rotterdam, in electrische 
huishoudelijke apparaten. 
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23 Broekpoldercross, georganiseerd door de atletiekvereniging 
Fortuna. Luc Dumont wint. 

24 Kerstnachtdienst van het Leger des Heils in de Pniëlkerk. 

De heer S. Barendregt, voorzitter van de Vervoersbond 
N W en oud-lid van de gemeenteraad, plotseling overleden 
op negenenvijftigjarige leeftijd. 

28 Wethouder Maarleveld installeert de Projectgroep Reno
vatie Schoolstraat. 

Begin van Jeugdstad in de Lijnbaanhal, georganiseerd door 
de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. 

31 De jaarwisseling verloopt zonder grote incidenten. 

Huig H. de Koning. 
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