KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1979
JANUARI
1
2

Aantal inwoners 79.349, vermeerdering in 1978 262.
Het voormalig rusthuis Siloam aan het Verploegh
Chasséplein is onder de naam De Uitdaging in gebruik
genomen als opvangcentrum voor alcohol- en
drugverslaafden van de stichting Teen Challenge in Den
Haag.

4

In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad spreekt de
burgemeester over de bezuinigingsplannen van de
regering, de huisvesting, de woningbouw en het
verkeersprobleem.
De dansgroep Djoliba uit Guinee geeft een uitvoering in
de Stadsgehoorzaal. Na afloop nieuwjaarsbal.
Schaatstochten op de Vlaardingse Vaart over 8, 16 en 24
km.
P. van der Hoeven opent aan de Hoogstraat een
antiekzaak.
In het buurthuis aan de Oosterstraat een trefcentrum
voor turkse jongeren geopend.
Ingebroken in het tenniscentrum J. Hoogendijk BV aan
de Zwanensingel, 6.000 gulden gestolen.
Het Reichablazerkwintet geeft een concert in de
muziekkamer van het Visserijmuseum.
Gedeputeerde staten brengen een werkbezoek aan
Vlaardingen. Na een vergadering met het
gemeentebestuur op het stadhuis wordt een rondrit door
de stad gemaakt en het nieuwe gebouw van de
Gemeentelijke Sociale Dienst bezichtigd.

6

8

9
10

12

Aan de Schiedamseweg hoek Oosthavenkade de eerste
paal geslagen voor de bouw van 12 winkels, 41
woningen en een parkeergarage. Het complex wordt
gebouwd door Dynamo Project BV uit Rotterdam.
De nieuwe vleugel van Unilever Engineering
Development Department aan de Schiedamsedijk
officieel in gebruik genomen.
12-13 Het Amsterdamse Volkstoneel speelt in de Stadsgehoorzaal het volksdrama Rooie Sien van Marius Spree.
19
Oosthoek's leesbibliotheek en boekhandel aan de Van
der Driftstraat opgeheven.
44

Oosthoek's leesbibliotheek en boekwinkel aan de Van der
Driftstraat in 1978.
20-23 Verkeersstremming door ijzel.
21
Dienst van woord en tafel in de Grote Kerk als
afsluiting van de week van gebed voor de eenheid der
kerken. Voorgangers: pastoor A.J.M. Duijvesteijn, ds H.
Eikelboom, gereformeerd predikant, en ds G.F.H.
Keiling, hervormd predikant.
25-26 Freek de Jonge en Bram Vermeulen oftewel Bram en
Freek brengen in de Stadsgehoorzaal hun show
Neerlands Hoop Code.
26
Openbare ledenvergadering van het CDA in Triangel.
Gemeenteraadslid J. Schriel en wethouder J. Wijnstok
spreken over de meerjarenbegroting van de gemeente
voor 1979 - 1983.
28
Oudhollandse spelen voor het gezin in de Lijnbaanhal,
georganiseerd door de Vlaardingse Raad voor Sport en
Recreatie.
FEBRUARI
2-3 Eenakterfestival in De Harmonie, georganiseerd door
het Vlaardings Centrum voor het Amateurtoneel, met
als deelnemers de spelgroep Argus, de toneelgroep De
Fakkel, de vereniging Musical Theater Carrousel en de
toneelgroep ONL Gespeeld worden stukken van onder
meer Harold Pinter en Tennessee Williams.
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Het Theater Van De Lach brengt in de Stadsgehoorzaal
Nee Schat Nu Niet.
Mineralenbeurs in de Lijnbaanhal, georganiseerd door
de vereniging De Veraan.
Zuidhollandse bokskampioenschappen in de
Lijnbaanhal, georganiseerd door de boksvereniging
Westland.
Op de internationale postduivenolympiade te
Amsterdam wint A. Pronk van Keer Weer met zijn
duiven vier ereprijzen in de persoonlijke klasse.
Debuut van het Vlaardings Vissersvrouwenkoor in het
bejaardencentrum De Wetering, onder leiding van
mevrouw M. den Hoedt-Van der Erven. Het koor is
ontstaan uit de vlaardingse klederdrachtgroep.
Opgericht de wijkvereniging Hoevenbuurt in HolyNoord.
De gemeenteraad stelt de meerjarenbegroting 1979-1983
vast, met als bijlage het investeringsprogramma, het
personeelsplan en het subsidieplan.
Geopend in de galerie-artotheek aan de Oosthavenkade
een tentoonstelling van werk van de vlaardingse
kunstenaars Aad Hofman, Rob Janssens, Dirk Kats,
Remi Poppe, J a n van Reeven en Jan de Winter.
Ellen Vogel, Paul Steenbergen c.s. spelen in de
Stadsgehoorzaal De Lieve Leugenaar van Jerome Kilty.
Een voorlichtingsautobus van het Europese Parlement
brengt een bezoek aan Vlaardingen in verband met de
eerste rechtstreekse verkiezing van dit parlement op 7
juni 1979.
Sneeuwval en snijdende noordoostenwind.
Wethouder A. Maarleveld overhandigt de huissleutels
aan de bewoners van het in de oorspronkelijke stijl
herbouwde pand Markt 30.
De ziekenfondsen Algemeen Ziekenfonds VlaardingenSchiedam en Algemeen Ziekenfonds Waterweg-Noord
gefusioneerd. Het nieuwe ziekenfonds SVM (SchiedamVlaardingen-Maassluis) is gevestigd aan de Tuinlaan te
Schiedam.

17

Jaarlijkse zwemwedstrijden in het Kolpabad voor
leerlingen van het voortgezet onderwijs.

20

Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg uit Den Haag spreekt
in het Visserijmuseum voor de Historische Vereniging

Vlaardingen over de visserij in de tweede helft v a n de
achttiende eeuw.
21

Ton de Groot kampioen halfzwaargewicht boksen v a n
Zuid-Holland.

22-24 Fancy-fair voor de Vereniging Wijkbelangen
Vettenoordsepolder. Opbrengst ruim 4.000 gulden.
24-25 Kunst- en antiekbeurs in de Lijnbaanhal, georganiseerd
door Uniek Antiek.
MAART
1

Leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de
Gereformeerde Gemeente en de Nederlandse Hervormde
Gemeente vormen een comité voor de reformatorische
derde-wereldhulpactie Woord en Daad.

7

Het P r a a t h u i s , een gemeentelijk voorlichtingsbureau
voor de bewoners v a n Holy, gesloten.

10

Schooltoneel in de Stadsgehoorzaal, georganiseerd door
het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel, met
deelname v a n de Dr H. Bavinck-, de Hugo de Groot-, de
Kamerlingh Onnes- en de Meidoornschool en de SpeelWerkhoeve.

12

De vlaardingse afdeling v a n de C P N viert in Triangel
het zestigjarig b e s t a a n van de partij.

13

S a m e n k o m s t bij het graf v a n de vlaardingse geuzen op
de Algemene Begraafplaats a a n het E m a u s .
Voorzitter P. Nieuwstraten v a n de afdeling VlaardingenMaassluis v a n de Landelijke Vereniging v a n ExPolitieke Gevangenen in de Bezettingstijd, herdenkt in
een toespraak de op 13 m a a r t 1941 gefusilleerde Geuzen.

14

Informatieavond in het s t a d h u i s over het schetsontwerp
voor de bouw v a n woningen a a n de Eerste V a n Leyden
G a e l s t r a a t en het voorontwerp bestemmingsplan voor
deze straat.

17

Met het hijsen v a n een stormbal opent burgemeester
Kieboom de nieuwe tribune v a n de voetbalvereniging
Zwaluwen a a n de Zwaluwenlaan.
Fancy-fair in ontmoetingscentrum West ten bate v a n het
scholingswerk voor vrouwen in Latijns Amerika,
georganiseerd door de NVV-Vrouwenbond. Opbrengst
1.672 gulden.
Geopend in de expositiezaal v a n het Hollandiagebouw
een tentoonstelling v a n aquarellen en schilderijen v a n
L. Dijkshoorn en P. de Goede.
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Interkerkelijke dienst in het kader van het project
Baanloos-Waardeloos in de Pax-Christikerk.
Cor van Veelen vlaardings damkampioen eerste klasse.
In het kader van de Nationale Boomplantdag planten
scholieren op verschillende plaatsen in de stad jonge
bomen. Wethouder A. Maarleveld assisteert op het
Messchaertplein.
De heer D.H. Barendregt, oud-hoofd van de Erasmusschool, overleden op zesenzeventigjarige leeftijd.
Wethouder A. Maarleveld opent in de Smalle
Havenstraat de galerie De Duig van mevrouw Maaike
Goudriaan-Visser.
Burgemeester Kieboom is gekozen tot voorzitter van de
Groep van negen overige zeehavenbeheerders (Bergen op
Zoom, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Maassluis,
Schiedam, Velsen, Vlaardingen en Zaandam).
De aansluiting op Rijksweg 20 in het verlengde van de
Dirk de Derdelaan is gereed. Indien noodzakelijk wordt
de weg bij rampen opengesteld.

J.C. Spruijt, hoofd afdeling voorlichting gemeente
vanaf 1954.
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Vlaardingen

28

Popconcert door de groep K a y a k in de Lijnbaanhal.

30

J.C. Spruijt, hoofd v a n de afdeling voorlichting v a n de
gemeente, viert op het s t a d h u i s het feit d a t hij
vijfentwintig j a a r als zodanig in dienst is.

31

Wethouder C. Bot opent op het terrein v a n De
Vlaardingsche IJsclub het t e n n i s p a r k v a n de Vlaardingse Lawn Tennis Club. Het complex heet De Brouckpolder.
De Vereniging Amnestie b e s t a a n d e uit patiënten en oudpatiënten van de k a n k e r t h e r a p e u t de arts C. Moerman,
houdt te Ede h a a r eerste algemene ledenvergadering. De
vereniging telt t h a n s 8.000 leden en b e s t a a t vijfjaar.

APRIL
3

Leerlingen van de Ds A.S. Talmaschool en de RK
Savioschool hebben ruim 7.000 gulden ingezameld voor
Unicef, het kinderfonds v a n de Verenigde Naties.

6

De toneelclub van de vlaardingse vereniging van
Friezen Lyts Bigjin speelt in Triangel het blijspel ,,Bij de
frou ütfenhüs".

7

Informatieavond over k e r n b e w a p e n i n g in de
Lijndraaier, georganiseerd door de werkgroep Stop De
Neutronenbom. Drie J a p a n n e r s , w a a r o n d e r een
stralingsslachtoffer uit Hirosjima werken a a n de avond
mee.
De Toneel- en Letterlievende Vereniging Varia speelt in
de Stadsgehoorzaal het blijspel „In de holte van je a r m " .
De Tafeltennisvereniging Radio Molenaar teruggekeerd
in de promotie-hoofdklasse v a n de N T T B .

7-16 P a a s - I n n voor de jeugd, met films, bingo en tafeltennis,
georganiseerd door de Vereniging Oecumenische J e u g d
in het verenigingsgebouw a a n de Rotterdamseweg.
9

De vakorganisaties spreken zich uit tegen het plan tot
samenvoeging v a n de Unilever Research Laboratoria te
Duiven en te Vlaardingen. Het laboratorium te Duiven
met 170 werknemers moet volgens de directie worden
overgeplaats n a a r Vlaardingen.
Gerrit van Mastrigt opnieuw d a m k a m p i o e n v a n
Vlaardingen.

11

Baldadige jeugd gooit zestig ruiten v a n een school a a n
de Burgemeester Pruissingel in.
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14

Poëzieavond in de Galerie-Artotheek a a n de Oosthavenkade met als t h e m a Leven en Dood, georganiseerd door
de Culturele R a a d Vlaardingen, met medewerking van
de dichters J a n Beckers, Matty Langbroek en E d d y
Overheid.
Reunie in het Hollandiagebouw ter gelegenheid v a n het
vijfenzeventigjarig b e s t a a n van de voetbalvereniging
Fortuna.
Solooptreden v a n Henk van Ulsen in de sociëteit 't Want
a a n de Schiedamseweg met fragmenten uit de
verzencyclus Prediker.

18

Informatieavond in zaal Middelhuyse over het
verkeerscirculatieplan voor de wijk Holy. Aanwezig de
wethouders C. Bot, B. Goudriaan en J. Wijnstok.

20

Verschenen de Gemeentegids van Vlaardingen 1979.
De Koninginnekermis op het Erasmusplein geopend.

21

De n a a m v a n de voetbalvereniging HVO, Havenbedrijf
Vlaardingen-Oost, gewijzigd in Hechte V r i e n d s c h a p
Overwint. Hiermee zijn de laatste b a n d e n met h e t bedrijf
verbroken.

23

Het wereldkinderfeest voor turkse kinderen in
Vlaardingen gevierd in de Lijnbaanhal. Met spandoeken
wordt meer a a n d a c h t gevraagd voor het onderwijs a a n
deze kinderen.

25

Informatieavond in Triangel over de p a r k e e r n o t a en het
verkeerscirculatieplan voor het s t a d s c e n t r u m .
Sprekers zijn burgemeester Kieboom, J.M. den D r a a k als
woordvoerder v a n de aktiegroep Beter Verkeersbeleid, en
H.K. v a n Minnen, voorzitter v a n de aktiegroep H a n d e n
Af V a n De Schapenwei. Stampvolle zaal, tumulteuze
sfeer.
Voorzitter A. Heijn v a n de landelijke r a a d voor filiaalen grootwinkelbedrijven, spreekt in een brief a a n het
gemeentebestuur de grote bezorgdheid v a n die r a a d uit
over de afnemende aantrekkelijkheid v a n het vlaardingse centrum voor het winkelend publiek. Hij doelt
met n a m e op de p l a n n e n het centrum autovrij te maken.

27

Docenten en leerlingen v a n de openbare scholengemeenschap Professor Casimir spelen in de a u l a v a n de
school het treurspel Bloed en Liefde v a n Godfried
Bomans.

28

De s a m e n w e r k e n d e milieuwerkgroepen voor MiddenDelfland houden een fietstocht door de streek en

organiseren een manifestatie tegen de verdere aanleg
van Rijksweg 19. Gesproken wordt door leden van de
Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten.
Anti-Shellaktie van de werkgroep Kairos en het Komité
Zuidelijk Afrika, in wijkgebouw De Haven,
georganiseerd door de Stichting Rood Vlaardingen
samen met de CPN, PPR, PSP en de PVDA. Zeer
geringe belangstelling.
28-30 Jeugdfestijn in de Lijnbaanhal, van de CJV Liefde en
Vrede ten bate van het Foster Parents Plan voor
financiële adoptie van kinderen in ontwikkelingslanden.
30
Koninginnedag met havenloop, popfestival in de
Lijnbaan, dagvuurwerk aan de Oude Haven,
behendigheidswedstrijden met auto's op het Veerplein,
zeepkistenrace in de Voorstraat en lampionoptocht.
Koud en winderig weer.
MEI
1

1-meiviering van de PVDA op de NIVON-boerderij met
zang van de Rebelse Meiden. Elske ter Veld van het
vrouwensecretariaat van de FNV spreekt over
herverdeling van arbeid.
2
Sneeuw en zware storm.
5
Bevrijdingsronde van wielersportvereniging De Coureur,
Gerrit Rapperman uit Uithoorn winnaar.
5- 6 Bowlingtoernooi in het bowhngcentrum De Kangoeroe
met 55 teams. Het team Bezemer uit Spijkenisse wint.
7
Wethouder Bot opent in de sociëteit De Sokkel een
tentoonstelling van poppen van Peter Schenk.
8
Het tv-programma Varavisie neemt in een flatgebouw
aan de Eksterlaan een proef met besparing van
electriciteit, in het kader van de landelijke actie voor
energiebesparing. Wethouder drs IJ. van der Velden zegt
iets over het gemeentelijke plan voor energiebesparing.
Eerste enquête van fietsers en automobilisten in het
kader van een onderzoek naar de verkeersstroom en de
behoefte aan parkeerplaatsen.
Het herenteam van de volleybalvereniging Holy
promoveert naar de tweede klas.
10
De aktiegroep Beter Verkeersbeleid richt een open brief
aan het gemeentebestuur. In deze groep hebben zitting
de Organisatie Vlaardingse Ondernemers en de winke51

11

liersverenigingen Koopcentrum, d'Oude Hoogstraat en
Voorstraat-Burgemeester de Bordesplein.
Koorfestival in de Emmauskerk, georganiseerd door het
Christelijk Jongerenkoor The Messengers, met
medewerking van het hervormde jeugdkoor The Young
Voices uit Schiedam, het RK jongerenkoor Rhythm to
the Lord en het jongerenkoor van de jeugdkerk De
Provenier uit Rotterdam.
Het Comité Jongerenhuisvesting voert zijn eerste actie
uit met het kraken van een leegstaande woning aan de
Prins Hendrikstraat.
Meifeest in de Lijnbaanhal van de Stichting Rood
Vlaardingen, met medewerking van het NVVvrouwencabaret. Voorzitter Kees Schelling van de FNVvoedingsbonden spreekt.

15

Europamanifestatie in Triangel in het kader van de
verkiezingen van het Europese Parlement, georganiseerd
door de Vlaardingse Vrouwenraad.

17

Bij uitgeverij Kok in Kampen verschijnt de dichtbundel
„Zo ik niet had geloofd" van Klaas van Elsacker.

19

Bloemen- en plantenmarkt in de binnenstad,
georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde.

21

De voetbalvereniging De Hollandiaan na achtendertig
jaar teruggekeerd in de tweede klas amateurs KNVB.
De naam van de voetbalclub Sunlight gewijzigd in Door
Samen Sterk (DSS). De club is nu geen onderafdeling
meer van de personeelsafdeling Lever Sunlight.

22

Wethouder Goudriaan overhandigt in de Mesdagstraat
de bewoners de huissleutels van de eerste gerenoveerde
woning van de Vereniging tot Verbetering der
Volkshuisvesting Patrimonium's Woningen.

23

De bouw van het Visbankflatgebouw aan de Westhavenplaats begonnen.
In de vergadering van de raadscommissie voor het
onderwijs komt de noodsituatie aan de TheoThijssenschool wegens het grote aantal buitenlandse
leerlingen ter sprake.

30

Wethouder Wijnstok opent het bejaardenwoningencomplex De Wouthof in Holy-Noord. De huizen zijn
gebouwd voor de Algemene Stichting voor Huisvesting
en Verzorging van Bejaarden.
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JUNI
5
Discussieavond in De Harmonie over de verkiezing van
het Europese Parlement georganiseerd door het
vlaardingse stimuleringscomité Europese Verkiezingen.
Weinig belangstelling.

7

8

9

Eerste zomeravondconcert op het Oranjecarillon van de
Grote Kerk door stadsbeiaardier Addie de Jong.
De nederlandse kunstenaars die hebben deelgenomen
aan de triënnale voor realistische kunst in Sofia, onder
wie Aad Hofman, worden door de bulgaarse
ambassadeur onderscheiden.
Verkiezing van het Europese Parlement. Opkomstpercentage alhier 53,9. Aantal stemmen: PVDA 12.150;
CDA 7.740; VVD 4.198; D'66 3.554; SGP 1.060; PPR 524;
CPN 365; GPV 313; PSP 582; Lijst Leschot 82.
Oud-wethouder H.K. van Minnen opent in het
Visserijmuseum de tentoonstelling ,,Nederlandse
vissersplaatsen in oude ansichten".
Onder applaus van meer dan honderd Turken aanvaardt
de gemeenteraad het initiatiefvoorstel-Versluys tot het
verlenen van toestemming tot vestiging van een moskee
in het pand Emmastraat 97, Voorts neemt de raad het
voorstel aan tot vaststelling van verkoopbepalingen
voor vrije-sector- en premiekoopwoningen die speculatie
tegen moeten gaan.
Binnenstadsdag: carillonconcert; stadswandeling; door
buitenlandse stadgenoten verzorgde braderie; optreden
van een turkse dansgroep, een marokkaanse groep met
buikdanseres, en van het Vlaardingse Vissersvrouwenkoor; orgelconcert in de Grote Kerk; visafslag aan de
Visbank.
Wethouder Maarleveld opent in het Hollandiagebouw
een tentoonstelling van vlaardingse tekeningen van de
oud-kleermaker Evert van der Land.

11

De door de Vlaardingse Politie Sport- en Ontspanningsvereniging georganiseerde avondvierdaagse van start
met 7.800 deelnemers.

11-16 Griekse week in de Hoogstraat, georganiseerd door de
winkeliersvereniging d'Oude Hoogstraat.
12

De eerste diploma's van de vlaardingse moeder-mavo
uitgereikt in de school aan de Spalandlaan.
Discussieavond, georganiseerd door de werkgroep
voorbereiding algemene inspraakverordening, in de
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13

15

16

21
23

27

burgerzaal van het stadhuis. Weinig belangstelling.
Een vlaardingse werkgroep van Tear-Fund (The
Evangelical Alliance Relief) voor ontwikkelingshulp
opgericht.
Aan de Gedempte Biersloot een zaak van de Textiel
Supermarkt Zeeman geopend.
Tweede-kamerlid J. van Kemenade opent in het gebouw
van de Openbare Scholengemeenschap Professor
Casimir een tentoonstelling over de vlaardingse
samenleving, die is samengesteld door leerlingen van de
brugklassen als uitvloeisel van een projectweek over
Vlaardingen.
Discussieavond in Triangel over de nota organisatie
stadsvernieuwing.
De vlaardingse popgroep Fungus treedt op in de
Hoogstraat bij het uitkomen van zijn grammofoonplaat
„De kaarten zijn geschud".
Aan de Floris de Vijfdelaan geopend een filiaal van
parfumerie-drogisterij Cency.
Viering van het vijftigjarig bestaan van het showkorps
De Pijpers met een taptoe op het Veerplein en optreden
van De Oude Pijpers. Medewerking verlenen voorts de
Rijnmondband uit Schiedam, Excelsior uit Rotterdam en
het Kamper Trompetterkorps.
Onder het motto ,,Een vlooienmarkt spekt de schoolkas"
houden leerlingen van enkele scholen een markt op het
Liesveld.
Bij het begin van de gemeenteraadsvergadering wil een
woordvoerder van de Vereniging Wijkbelangen
Vettenoordsepolder overgaan tot het uitreiken van „de
oliebol van de maand", een politieke trofee. De vergadering geschorst en de ongewenste spreker de zaal
uitgezet.

JULI
2
Aan de Buys Ballotsingel de eerste paal geslagen van
een school voor de Christelijke Scholengemeenschap
Beneden-Maas.
4
Dynamo Project Nederland BV uit Rotterdam bouwt aan
de Schiedamseweg hoek Oosthavenkade 41 luxe
appartementen.
16
De vangstbeperking voor haring van kracht. Nederland
heeft een contingent van 2.629 ton toegewezen gekregen.
Deze haring mag niet worden gevangen in de Noordzee.
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18

Het Deltahotel gaat van de Clingendael Hotel Groep
over naar het britse Bass Concern, dat eigenaar is van
de Cresthotels.
22
De moskee aan de Emmastraat officieel geopend.
Ruim 250 gelovigen daarbij aanwezig.
26
Het Unilever Research Laboratorium in Duiven wordt
samengevoegd met dat in Vlaardingen.
26-28 Pasar Malam, indonesische markt, in de Lijnbaanhal.
30
In aanwezigheid van burgemeester en wethouders van
Vlaardingen wordt in Vlissingen het fregat Callenburg
door de scheepswerf De Schelde overgedragen aan de
Koninklijke Marine.
AUGUSTUS
4
Irene van der Laan van de VZC zwemt in acht uur en
vierenveertig minuten het Kanaal over.

Kanaalzwemster

Irene van der Laan.
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6-17 Vakantiefeest, georganiseerd door de Vlaardingse Raad
voor Sport en Recreatie.
10
Het gemeentebestuur zal een bezwaarschrift indienen
tegen de opslag en verwerking van vloeibaar gas bij
Shell Nederland Raffinaderij en British Petroleum
Raffinaderij Nederland op Rozenburg.
11
Concert op het orgel van de Grote Kerk door Krijn
Koetsveld, georganiseerd door de Culturele Raad
Vlaardingen samen met de werkgroep wandelconcerten
Grote Kerk.
21
In het advertentieblad Groot Vlaardingen verschijnt het
eerste nummer van Gemeentegebeuren, een uitgave van
het gemeentebestuur.
23
Het proeflokaal 't Scheele Hoekje op de Markt na
verbouwing als restaurant heropend.
26
De inzameling voor de bootvluchtelingen uit Vietnam,
Laos en Cambodja brengt in Vlaardingen ongeveer
50.000 gulden op.
28
Opgericht de Stichting Speel-o-theek, die wil komen tot
een uitleenbureau van speelgoed voor kinderen tot tien
jaar.
31
Wethouder Maarleveld reikt de huissleutels uit van de
herbouwde dijkwoningen aan de Kortedijk.

De dijkwoningen aan de Kortedijk op 31 augustus 1979
opnieuw bewoond.

SEPTEMBER
1

Haring- en bierfeest in de binnenstad: met o.a. wedstrijd
steltlopen, concerten, demonstraties v a n oude
a m b a c h t e n en damwedstrijden op het s t r a a t d a m b o r d op
het Liesveld.

3

Rijwielhandel C. v a n Leeuwen a a n de Voorstraat
opgeheven.

5

Een storing in de electriciteitsvoorziening zorgt voor de
nodige verwarring.

6

J.Th. Bernard neemt afscheid als w a a r n e m e n d directeurgeneesheer v a n het Holyziekenhuis.

7

De Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
g a a t v a n de Kethelweg over n a a r het gebouw v a n de
voormalige verpleeginrichting Soenda a a n de
Soendalaan.

9

Fietstocht tegen de aanleg v a n Rijksweg 19, met 1.500
deelnemers, georganiseerd door de samenwerkende
milieugroepen voor Midden-Delfland.

10

In een bouwput a a n de Blokmakersplaats zijn
archeologische vondsten gedaan. Volgens gemeentelijk
archeologisch adviseur C. Wind bewijst dit d a t het
Hoogstraatgebied zeker v a n a f de twaalfde eeuw
bebouwd is.

11

Het nieuwe kantoor v a n Bureau Herdenkingszegels a a n
de Arnold Hoogvlietstraat officieel in gebruik genomen.
Het bureau geeft ter gelegenheid v a n memorabele
gebeurtenissen herdenkingszegels uit, een bijzondere
wijze v a n fondsenwerving.

12

Gewapende roofoverval in de E m m a s t r a a t . Uit de auto
v a n een vertegenwoordiger een collectie sieraden ter
w a a r d e van een half miljoen gulden buitgemaakt.

15

Receptie in het Reedershuys bij het vijfenzeventigjarig
b e s t a a n v a n het V l a a r d i n g ' s Mannenkoor Orpheus.

17

Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad de
ontwerp-gemeentebegroting c a . voor 1980 a a n .
Het totale bedrag a a n inkomsten en uitgaven beloopt
180.825.808 gulden.

20

A a n de Reigerlaan een filiaal v a n d r a n k e n h a n d e l
Impodra geopend.

22

Ank v a n der Moer, Henk v a n Ulsen c.s. spelen in de
Stadsgehoorzaal de thriller Moordkuil.
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Hengelconcours in de Vlaardingse Vaart, georganiseerd
door hengelsportcentrum Wout van Leeuwen. W. van
Tienen wint.
Joop de Mos, trainer van de tennisvereniging Holy,
veertig jaar tennisleraar.
23-30 Vredesweek van het Interkerkelijk Vredesberaad, onder
het motto „Help de kernwapens de wereld uit, om te
beginnen uit Nederland", met forumavond, fakkeloptocht en kerkdiensten.
25

Huldiging op het stadhuis van de vlaardingse
sportmensen die in het afgelopen seizoen een bijzondere
prestatie hebben geleverd.
Inspraakavond over de gemeentelijke verkeersplannen
in de burgerzaal van het stadhuis. Een groot aantal
insprekers neemt aan de discussie deel.

27

Inspraakavond over het sociaal-cultureel plan in de
burgerzaal. De nota's „Verkenning van de sociale
culturele en educatieve situatie" en „Doelstellingen
sociaal-culturele activiteiten" stuiten op veel kritiek.

28

Gewestelijke dag van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen in de Stadsgehoorzaal. De afdeling Delft
brengt de revue „De kunst wordt duur betaald".
Mevrouw dr H.M. in 't Veld-Langeveld spreekt over
gezin en huwelijk.

29

Wandelconcert in de Grote Kerk door leerlingen van de
gemeentelijke muziekschool uit Londerzeel in België.

OKTOBER
3

De gemeenteraad besluit tot verhoging van de
reinigingsrechten, dit ter dekking van de hoge
exploitatietekorten van de NV Afvalverwerking
Rijnmond. In een motie spreekt de raad uit dat er met
kracht bij het Rijk op moet worden aangedrongen dat
dit de exploitatieverliezen voor zijn rekening neemt.
De Gelderse Onderlinge Verzekeringsmaatschappij heeft
besloten tot vergoeding van de kosten, verbonden aan de
kankertherapie van de arts C. Moerman.

4

De gemeenteraad stelt vast de algemene inspraakverordening en de verordening regelende de inspraak bij
het totstandkomen en wijzigen van plannen en
programma's ten behoeve van maatschappelijke hulpen dienstverlening aan jongeren en jonge volwassenen.
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5

Uit het TNO-onderzoek naar chronische aandoeningen
aan de luchtwegen (cara) dat vanaf 1965 in Vlaardingen
en Vlagtwedde is verricht, is gebleken dat de functie van
de longen in Vlaardingen met het ouder worden sneller
achteruit gaat dan in Vlagtwedde.
Het jaarverslag 1978 van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond stelt dat in Vlaardingen het
fluorgehalte in bodem, lucht en water nog steeds te hoog
is.
In het stadhuis geopend de tentoonstelling van foto's
over de vervuiling in onze stad onder de titel „Vuil,
vuiler ... weg ermee".
Aan de Churchillweg de eerste paal geslagen van het
wooncentrum voor bejaarden Hoylede van de
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Ouderen.
Begin van een aantal bijeenkomsten in buurthuis De
Haven, georganiseerd door het Stedelijk Overleg
Vrouwencafé's en Koffiebars. Gedraaid wordt de film
„Nou... gewoon huisvrouw".

Het vlaardingse urouwencafe in buurthuis De Haven, mei
1979.
6

12

Aktie ,,Bezem in de mast": leden van watersport- en
hengelsportverenigingen en zeeverkenners maken de
Vlaardingse Vaart schoon.
Het Vlaarding's Mannenkoor Orpheus concerteert in de
Stadsgehoorzaal bij zijn vijfenzeventigjarig bestaan.
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Hoogtepunt van de avond is de vertolking van de
Rapsodie opus 53 van Brahms.
De herfstkermis op het Erasmusplein geopend.
Buitengewone vergadering van de jeugdgemeenteraad
bij zijn vijfentwintigjarig bestaan. In de burgerzaal is
een tentoonstelling over de raad ingericht. Drs R.J.B.
Bremer spreekt over jeugd en politiek. Weinig
belangstelling.
De oudercommissie van de openbare kleuter- en lagere
school de Speel-Werkhoeve klaagt in een brief aan het
gemeentebestuur over de vernielingen aan het
schoolgebouw door een groep jongelui, de zogenaamde
Holygang.
De wijk vereniging Vettenoordsepolder biedt het
gemeentebestuur een zwartboek aan over de renovatieplannen voor woningen in de wijk.
Wethouder Maarleveld opent aan de Albert
Schweitzersingel de openbare lagere en kleuterschool De
Singel en de protestants-christelijke lagere en
kleuterschool Het Anker. In het schoolgebouw is ook
ondergebracht een peuterspeelzaal van de Stichting
Kindercentra Vlaardingen.
Het vlaardings amateurgezelschap Carrousel laat de
musical Maud in première gaan in de Stadsgehoorzaal.
Festival Vla'Pop '79, georganiseerd door leerlingen van
de openbare scholengemeenschap Professor Casimir op
het schoolplein aan de Claudius Civilislaan.
Herdenking van de kerkhervorming in de Grote Kerk.
Begin van de viering van het tweede lustrum van het
Ontmoetingscentrum Westwijk met kinderspelen,
optreden van een popgroep, toneelvoorstelling, fancyfair, feestavond en een voetbalwedstrijd tussen
wijkbewoners en gemeenteraadsleden.

NOVEMBER
1

5
60

In de aula van het Unilever Research Laboratorium de
jaarlijkse prijzen uitgereikt die Unilever beschikbaar
stelt aan studenten in de chemie of chemische
technologie.
In het Oranjepark bij wijze van proef een veld opengesteld voor loslopende honden.
Op het Liesveldviaduct geopend het chinees-indisch
restaurant Jumbo.

6

De Koninklijke Nederlandse Schouwburg Antwerpen
speelt in de Stadsgehoorzaal de tragi-komedie Thuis van
Hugo Claus in het kader van het belgisch-nederlands
cultureel accoord.
De wijkvereniging Indische Buurt opgericht.

9

Directeur J.M. den Draak van Uitgeverij De Draak biedt
in het streekmuseum J a n Anderson burgemeester
Kieboom het eerste exemplaar aan van het fotoboek
„Vlaardinger-Ambacht van dorp tot stadswijk" van J a n
Anderson.
Informatiebijeenkomst in de burgerzaal van het
stadhuis over het ontwerp-bestemmingsplan Broekpolder.

12

Verschenen is de nota van het Stedelijk Overleg
Stadsvernieuwing, die beoogt de impasse te doorbreken
waarin de stadsvernieuwing zit.
Hans Hoogendijk nederlands judokampioen in de
gewichtsklasse tot 65 kg.

13

Een door de leerlingen van de protestants-christelijke
lagere school 't Kompas gehouden bazar voor een
drinkwaterproject in Rwanda brengt 7.000 gulden op.

14

Piet Struyk vijfentwintig jaar dirigent van het gemengd
koor Rijnmond. Ter gelegenheid hiervan geeft het koor
in de Stadsgehoorzaal een uitvoering van de opera
Nabucco van Verdi.

15

In galerie De Duig een tentoonstelling van aquarellen
van Peter Dumas geopend.

16

De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting c a . voor
1980 zonder hoofdelijke stemming vast. Bij de discussies
wordt aandacht besteed aan de financiële positie van
Vlaardingen, de problemen bij het bedrijf
Afvalverwerking Rijnmond, openbaarheid van bestuur,
de werksituatie van de gemeenteambtenaar, de bouw
van een tweede sporthal en stadsvernieuwing.
Directeur Pierre Janssen van het gemeentemuseum van
Arnhem opent in het Visserijmuseum de tentoonstelling
Visserskind, samengesteld in het kader van het jaar van
het kind.

17

De Toneel- en Letterlievende Vereniging Varia speelt in
de Stadsgehoorzaal het stuk Acht Vrouwen van Robert
Thomas. Mevrouw Babs de Jong-Bink, vijftig jaar lid
van de vereniging, onderscheiden met de zilveren
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rederijkerspenning met oorkonde van het Nederlands
Centrum voor Amateurtoneel.
Inbraak bij juwelier Van Roon aan de Hoogstraat; voor
50.000 gulden aan sieraden meegenomen.
Openbare ledenvergadering van het CDA in Triangel.
Tweede-kamerlid J. van Houwelingen spreekt over
kernenergie en beperking van gebruik van energie.
De vlaardingse afdeling van de Industriebond FNV
opgericht.
Vijfenzeventig jaar geleden een vlaardingse afdeling
van de SDAP opgericht. Herdenkingsbijeenkomst in De
Harmonie. Tentoonstelling „Daar komme de rojje" in
het Volksgebouw.
Oplevering van het kerkcentrum Vredeskerk aan de
Olmendreef van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente.
In het Visserijmuseum aangeboden het boek „Een zee te
hoog" van dr H.A.H. Boelmans Kranenburg en dr J.P.
van de Voort, wetenschappelijk medewerker van het
museum.
Het Zuidelijk Toneel Globe speelt in de Stadsgehoorzaal
Zeitgeist van R.W. Fassbinder.
Aan de Utrechtlaan de eerste paal geslagen voor 44
koopwoningen.
Tien vlaardingse predikanten hebben de Tweede Kamer
een brief geschreven over het plan tot modernisering
van kernwapens, in de overtuiging dat deze wapens in
strijd zijn met Gods heilsplan voor de wereld.
De textielzaak Twenberg aan de Van Hogendorplaan en
de Floris de Vijfdelaan opgeheven.
Liesbeth List en Ramses Shaffy brengen in de Stadsgehoorzaal hun programma Paso Doble.

DECEMBER
2

3

62

In de aula van het Groen-van-Prinstererlyceum door de
gezamenlijke kerken in het Rijnmondgebied
georganiseerd de „Dag met de vreemdeling" met als doel
de verschillende nationale leefgemeenschappen dichter
tot elkaar te brengen.
De voetbalvereniging HVO heeft bezwaar tegen het
verhuren van grond aan de Zwanensingel aan J a n
Hoogendijk, die daar drie sporthallen wil bouwen.

5

6

7

12

13

14

18

19

J. Warmenhoven licht zijn publicatie „De Westwijk", een
afstudeerproject, toe. Hij denkt dat er iets gedaan kan
worden tegen de leegloop en achteruitgang van HolyZuid, iets waarvoor het voor de Westwijk te laat is.
Het provinciaal bestuur gaat na of verder kan worden
gegaan met planontwikkeling voor een aantal één- en
tweekamerwoningen in de voormalige bar-dancing
House of Dimple aan de Oosthavenkade. Een bezwaar
kunnen de hoge huren zijn.
De gemeente wil het aantal part-timebanen in het
ambtenarenapparaat uitbreiden. Zowel hogere als lagere
functies komen voor deeltijdarbeid in aanmerking.
De vlaardingse politie geeft de folder „Wat doe je als
politieman in Vlaardingen" uit.
Het stadsbestuur van Larvik in Noorwegen gaat ermee
akkoord de alliantie met Vlaardingen te verbreken.
Vlaardingen wil meer aandacht aan de derde wereld
besteden.
In Vlaardingen zijn 540 mannen en 424 vrouwen
werkloos.
FC Vlaardingen publiceert zijn vijfjarenplan. De
vereniging wil verbetering van de bestaande accommodatie, samenwerking met amateurclubs en een nauwe
band met FC Den Haag. Volgens FC Vlaardingen is
betaald voetbal in Vlaardingen mogelijk.
Het zestigjarige Groen-van-Prinstererlyceum voert in de
Stadsgehoorzaal de jubileumrevue „Al wordt het Groen
een beetje grijs; programma voor een zestigjarige" op.
In de PVDA-fractie lopen de gemoederen hoog op bij een
aanval op het stadsvernieuwingsbeleid van wethouder
Goudriaan, waarop initiatieven uit de fractie zouden
stuklopen.
Het vrouwencabaret Natascha Emanuels treedt met
Medianeuroze op in zaal Triangel. Het programma is
alleen voor vrouwen toegankelijk.
Wethouder Maarleveld opent de fonotheek aan de
Hoogstraat.
In Vlaardingen drie VOS-cursussen georganiseerd
(Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving).
Café The Saloon aan de Smalle Havenstraat uitgebrand.
De Vlaardingse Hengelaarsbond heeft vis uitgezet in de
singels rond het Kolpabad: voorn, ruisvoorn, kroeskarper, zeelt en baars.
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Laatste bijeenkomst van de Beneluxtunnel NV, die de
Beneluxtunnel aangelegd en geëxploiteerd heeft, in het
Deltahotel.
Het ministerie van volkshuisvesting geeft toestemming
tot het renoveren van 62 woningen in de P.K. Drossaartstraat. Per woning mag een bedrag van 69.500 gulden
worden uitgegeven. Het gemeentebestuur betwijfelt of dit
bedrag voldoende is. De huurprijs bedraagt ruim 211
gulden per woning.
Het aantal leden van de PVDA in Vlaardingen in 1979
met 66 teruggelopen.
De volledige bebossing van de Broekpolder gaat niet
door.
De ambtenaar natuurzaken Fokko Winterterp verlaat na
drie jaar Vlaardingen. Hij gaf voorlichting op natuurgebied en was consulent natuuroriëntatie bij het
onderwijs.
Kerstzangavond in de Grote Kerk.
Er zal wegens het grote brandgevaar streng worden
opgetreden tegen het opslaan van afgedankte
kerstbomen. Ze kunnen worden ingeleverd bij de
Reinigingsdienst die voor elke boom een kwartje betaalt.

