
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1980 

JANUARI 

Aantal inwoners 79.518, vermeerdering in 1979 171. 

^ De Beneluxtunnel wordt tijdens de jaarwisseling tolvrij, 
twaalf jaar na de opening. 

2 Op de nieuwjaarsreceptie van de politie wijst 
commissaris van politie B. van Toledo erop dat 
Vlaardingen 45 nationaliteiten onder zijn bevolking 
heeft. 

In de galerie/artotheek een expositie van de vlaardingse 
kunstenaar Rob Janssens geopend. 

3 Burgemeester W. A. Kieboom toont zich in een gesprek 
over de jaren tachtig optimistisch, dit zowel over de 
economische als over de sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken. 

3-10 Het Kolpabad viert zijn 25-jarig bestaan met een 
recreatieve zweminstuif. 

8 In zijn nieuwjaarstoespraak tot de gemeenteraad zegt 
burgemeester Kieboom voor 1980 een aktief 
woningbouwbeleid toe. De inspraakprocedure omtrent 
het verkeerscirculatieplan voor Holy zal worden 
afgerond. 

Uit het oogpunt van energiebesparing heeft de 
gemeenteraad het verzoek van de winkeliersvereniging 
d'Oude Hoogstraet om verlichting van de toren van de 
RK Kerk afgewezen. 

10 Onder auspiciën van de Culturele Raad Vlaardingen 
nieuwjaarsconcert in De Oude Lijnbaan. Medewerking 
verlenen het Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland en de 
adspirantengroep De Springplank van het Nederlands 
Danstheater. 

De werkgroep wandschilderingen heeft aan de 
kunstenaars Peter Dumas, Leen Droppert en Hans 
Rikken opdracht gegeven een definitief ontwerp te 
maken voor de wandschildering op het pand 
Hoogstraat 141 hoek Westhavenplaats. 

11 De Regionale Raad voor het Milieubeheer vraagt de 
minister van Volkshuisvesting en Milieuhygiëne spoedig 
maatregelen te nemen tegen de nog steeds dalende 
luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied. 

12 De Haagse popgroep Delrose treedt op in B'bwana aan 
de Hoflaan. 
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15 Strenge vorst en ijspret. 

16 De Speel-o-theek in het wijkcentrum 'tNieuwlant 
ontvangt 15.500 gulden van de actie kinderpostzegels. 

18 Met een fakkeloptocht besluit Amnesty International 
een actie onder het motto Wie zwijgt mag meepraten in 
de USSR. 

Fakkeloptocht Amnesty International 

18-19 John Lanting's Theater van de Lach speelt in de 
Stadsgehoorzaal Een kus van een Rus. 

19 De vroegere vlaardingse huisarts S. H. Thio op 76-jarige 
leeftijd overleden. 

S.H. Thio, huisarts 
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23 In het kader van het projekt Baanloos-Waardeloos wordt 
in de Emmauskerk een informatieavond gehouden rond 
de jeugdwerkeloosheid. 

25 Het Open Jongeren Centrum aan de Zomerstraat onder 
grote belangstelling geopend. Het gebouw is bedoeld als 
ontmoetingsplaats voor de jeugd en als zaal voor 
popconcerten, filmvoorstellingen, creativiteitscursussen 
en vergaderingen. 

28 In de Stadsgehoorzaal optreden van Robert Long en 
Leen Jongewaard met hun programma Duidelijk Zo. 

29 Het vlaardingse bedrijf Fontijne BV heeft een installatie 
voor het samenpersen en verpakken van licht radioactief 
afval geleverd aan het Energieonderzoek Centrum 
Nederland. 

31 De gemeenteraad behandelt in een extra vergadering het 
financiële debacle rond de regionale vuilverbranding 
Afval Verwerking Rijnmond en de gevolgen hiervan 
voor de gemeente Vlaardingen. 

FEBRUARI 

1 Het poeliersbedrijf Dijkshoorn breidt zijn assortiment uit 
met macrobiotische natuurvoedingsprodukten. 

5 De Culturele Raad Vlaardingen besluit een cursus 
voordrachtkunst te organiseren in het HoUandia-gebouw 
onder leiding van mevrouw C. Koolwijk-Elbers. 

Het ministerie van verkeer en waterstaat is opnieuw met 
een studie begonnen over het openstellen van de zoge
naamde oren van de Beneluxtunnel. 

7 De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp 
bestemmingsplan Broekpolder. Dit betekent dat de 
mogelijkheid wordt opengehouden voor een gedeeltelijke 
woningbouw in de vorm van tweederde bos en eenderde 
woningen. 

De Gemeentelijke Sociale Dienst door een cliënt voor 
28.000 gulden benadeeld. 

Burgemeester en wethouders willen in woonstraten een 
maximumsnelheid van 30 km per uur invoeren. De 
minister van verkeer en waterstaat is gevraagd 
Vlaardingen op dit punt tot experimenteerstad uit te 
roepen. 

De verkeersmaatregelen die de gemeente wil nemen in 
de Oranjebuurt/Ambacht vallen niet in goede aarde, zo 
blijkt uit een enquête onder de bevolking. 
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De projektgroep 410 semipermanente woningen in de 
Babberspolder biedt het gemeentebestuur zijn advies 
aan over de toekomst van het complex woningen. 

12 In de galerie/artotheek geopend de expositie van 
textiel/houtreliëfs en tekeningen van Carla Sparreboom 
en Hans Rikken. 

14 De werkeloosheid in Vlaardingen gestegen tot 1.011. 
Opvallend groot is de groep werkeloze vrouwen. 

15 De toneelgroep Argus brengt in de Stadsgehoorzaal het 
stuk Moord in de Pastorie van Agatha Christie. 

21 Jeugdige toekomstige gebruikers van speelplaatsen in de 
Westwijk zal inspraak worden verleend bij het inrichten 
ervan. 

22 Geopend Poeliersbedrijf 't Haantje Maiski aan de 
Hoogstraat. 

23 In het wijkgebouw aan het Erasmusplein afscheids
receptie van de kinderarts A. C. J. Schaars, die 32 jaar 
verbonden is geweest aan het consultatiebureau voor 
zuigelingen en kleuters. 

25 De gemeenteraad besluit tot verbouwing van de Theo 
Thijssenschool. De leerlingen van de school zullen 
tijdens het werk over drie scholen worden verspreid. 

De 410 semipermanente woningen m de Babberspolder in 
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Het projekt Mensen Zonder Werk start een cursus 
burenhulp, die in Nederland uniek kan worden genoemd. 

26 Algemene ledenvergadering van het Christen-
Democratisch Appèl in de Harmonie over de fusie van 
ARP, CHU en KVP. 

Wethouder J. Wijnstok ontvangt de Wegwijzer voor 
Vlaardingen, gids voor het plaatselijk maatschappelijk 
leven. 

27 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland brengen een 
werkbezoek aan Vlaardingen. Na vergadering op het 
stadhuis wandeling door de stad en bezoek aan de 
fonotheek in de Hoogstraat en de arthotheek aan de 
Oosthavenkade. 

28 In het Streekmuseum Jan Anderson geopend de 
expositie Nooit Weer, over Vlaardingen in de tweede 
wereldoorlog. Burgemeester Kieboom ontvangt het eerste 
exemplaar van het gelijknamige boek van Jan 
Anderson. 

29 Het vlaardingse duo Bassie en Adriaan verzorgt een 
avond in De Rommelpot, waarvan de opbrengst is 
bestemd voor de jeugd in de Vettenoordsepolder. 
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MAART 

4 Stakingen bij Windmill Holland BV en de scheepswerf 
HVO BV, als gevolg van de FNV-akties tegen de 
loonmaatregel van het kabinet Van Agt. 

6 De gemeenteraad vraagt de minister van onderwijs vijl 
internationale schakelklassen voor anderstalige 
leerlingen te mogen invoeren. 

Inspraakbijeenkomst over het verkeerscirculatieplan 
binnenstad. Uit een enquête blijkt dat de meerderheid 
zich uitspreekt voor een parkeergarage onder het 
Veerplein/Weeshuisplein of de ruimte tussen het 
Liesveldviadukt en V en D. 

Jan Bulva als inspreker bij het verkeerscirculatieplan 

7 Friese avond in Triangel. Opgevoerd wordt het blijspel 
,,De joun fen de langste dei". 

Tweede koorfestijn in de Emmauskerk. Optreden van: 
Pax Christi, Lord's Belovers, Good News, J.C.Singers, 
het jongerenkoor Willibrord en The Messengers. 
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13 Herdenking aan het graf van de vlaardingse geuzen die 
35 j aa r geleden werden gefusilleerd. De heer P. Korpers-
hoek gedenkt met een toespraak zijn gevallen 
medestrijders. Een dochter van de geus Ary Kop legt 
samen met anderen een krans . 

In de Stadsgehoorzaal brengt F r ans Halsema zijn one-
man show Je moet er geweest zijn. 

Het gemeentebestuur blijft van mening da t het 
IJsselhoeveterrein in Holy-noord dient te worden 
bebouwd, zo blijkt uit een brief a an de raadscommissie 
voor stadsontwikkeling en volkshuisvesting. 

In de raadzaal van het s tadhuis openbare discussie over 
het thema „wat moet, wat kan de gemeente doen voor de 
bevordering van de kunst en cultuur in Vlaardingen". 

14 ,,10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied", 
archeologische tentoonstelling in het Hollandiagebouw, 
geopend. 

Renovatie P.K. Drossaartstraat 
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15 De akkordeonvereniging Flardingha viert haar 20-jarig 
bestaan met een uitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

16 Het damesteam van de handbalvereniging WIK 
promoveert naar de eerste klasse van de afdeling 
Rotterdam van het Nederlands Handbal Verbond. 

Wethouder C. Bot opent de nieuwe weekmarkt aan de Dr 
Wiardi Beckmansingel. 

17 Met het aanbrengen van een plaat met „Bouwkeet VOP" 
geeft wethouder B. Goudriaan het startsein tot de 
renovatie van 62 woningen in de Pieter Karel Dros-
saartstraat. 

18 Rien Lens velt (SGP) tekent fel protest aan tegen een 
optreden op zondag, in de buurt van het bejaarden
centrum Uitzicht, van het circus Bassie en Adriaan. 

21 Wethouder A. Maarleveld geeft het startsein voor de 
renovatie van tien woningen-aan de Schoolstraat. 

Restauratie Schoolstraat 



22 Schooltoneelfestival in de Stadsgehoorzaal, georga
niseerd door het Vlaardings Centrum voor 
Amateurtoneel. Deelnemers zijn: de Meidoornschool, de 
DrH. Bavinckschool, de Speel-Werkhoeve en het 
kindertheater Augustus. 

24 Het voormalige GG - en - GD-gebouw aan de Kethelweg 
door vijftien jongeren gekraakt. 

25 De Vlaardingse Vrouwenraad houdt jaarvergadering op 
het stadhuis. Burgemeester Kieboom spreekt over de 
tweede generatie buitenlanders. 

Het dienstencentrum Emma in de Oosterstraat geopend 
door de voorzitster van de Stichting Raad voor het 
Ouderenwerk, mevrouw J. Kieboom-Akkerman. 

26 Nationale Boomplantdag. Samen met wethouder 
Maarleveld plant G.J. Davidse, chef van de afdeling 
plantsoenen van het Bedrijf Gemeentewerken, bomen 
aan de Callenburgstraat en de Utrechtlaan. 

30 Maatschappelijk avondgebed in de Remonstrantse Kerk 
aan de Hoflaan, georganiseerd door de werkgroep Kerk 
en Samenleving. Dr G.H. Cohen Stuart en H. van der 
Wilk spreken over de opvang van ex-psychiatrische 
patiënten. 

APRIL 

1 De voetbalvereniging De HoUandiaan is door haar 
penningmeester voor 40.000 gulden benadeeld, en dat 
niet bij wijze van grap. 

2 De centrale accommodatie Vettenoordsepolder krijgt een 
beheerscommissie zonder vertegenwoordiger van de 
gemeente. De gemeenteraad besluit dit op een motie die 
is ingediend door het PvdA-raadslid drs Leo ten Have, 
en die is medeondertekend door R. Molenaar (D'66) en J. 
van Hemert (VVD). 

3 Het tekort op de gemeentebegroting zal in 1981 oplopen 
tot 3,3 miljoen gulden, zo blijkt uit de aan de gemeen
teraad aangeboden meerjaren begroting tot en met 1984. 

6 De zomertijd ingevoerd. 
10-26 Onder de titel Getekend Voor Journalisten exposeert de 

rotterdamse schilder-tekenaar Charles Kemper in de 
galerie/artotheek. 

11 In het clubhuis De Haven discussieavond rond het 
thema Werk/Werkgelegenheid, georganiseerd door De 
Kabel in samenwerking met de Latijns- Amerikagroep 
Vlaardingen. 
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15 De gemeente kiest een nieuwe methode voor de woon
ruimteverdeling: het invoeren van een puntensysteem 
voor prioriteitselementen. 

17 Amnesty International organiseert in Vlaardingen een 
handtekeningenaktie tegen de doodstraf. 

18 Orgelconcert in de Grote Kerk, georganiseerd door de 
Culturele Raad Vlaardingen, door Gerard Habraken uit 
Eindhoven. 

19 De stichting Rood Vlaardingen opent haar nieuwe 
ruimte aan het Weeshuisplein. 

20 Barokconcert in de muziekkamer van het Visserij
museum door het ensemble La Primavera. 

21 De Historische Vereniging Vlaardingen kent 
restauratiepenningen toe aan J. H.H. Visser voor het 
pand Hoogstraat 209 en D. L. Baauw voor het pand 
Havenstraat 18-A. 

25 In het OJC-gebouw aan de Zomerstraat treedt de groep 
The Nits uit Amsterdam op. 

26 De winkeliersvereniging Van Hogendorplaan organi
seert een Oranjebraderie. 

27 De Turks-Nederlandse Vrouwenvereniging organiseert 
een bijeenkomst in het wijkcentrum 'tNieuwlant. Doel: 
bevorderen van de acceptatie en integratie in de 
samenleving van vrouwen met niet-nederlandse culturele 
achtergrond. 

29 Burgemeester en wethouders tekenen bij gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland bezwaar aan tegen het opslaan 
en verwerken van LPG bij Shell Nederland. 

Inspraakavond over het deelverkeerscirculatieplan Holy 
in het kerkcentrum Holy. 

In de Stadsgehoorzaal brengt de groep Proloog het 
hedendaags toneelstuk „Word wild en doe mooie 
dingen". 

Viering van de inhuldiging van koningin Beatrix met: 
zangfestival, havenloop (gewonnen door Piet Vonck), 
modelracingwedstrijden, lampionoptocht, vuurwerk en 
Oranjebal. 

MEI 

1 In werking getreden de wet openbaarheid bestuur. 

Het winkelcentrum De Loper viert zijn tienjarig bestaan. 



5 Bevrijdingsdag met fakkelestafette vanuit Wageningen 
en hijsen van de vlaggen van de vroegere geallieerde 
landen door het zeekadettenkorps. 
De 20-ste nationale bevrijdingswielerronde van Vlaar-
dingen gewonnen door René de Boer bij de amateurs en 
Sjaak Koevermans bij de veteranen. 

8 De gemeenteraad besluit tot vijf procent bezuiniging 
over alle gemeentelijke uitgaven. 
Diepgaand verschil van mening tussen de Vereniging 
Wijkbelangen Vettenoordsepolder en het gemeente
bestuur. VOP weigert een nieuwe huurovereenkomst aan 
te gaan. 

9 - 14 De muziekvereniging Voorwaarts viert haar 75-jarig 
bestaan met een receptie in het verenigingsgebouw en 
een jubileumconcert in de Harmonie. 

12 Inspraakavond over de discussienota Migranten 
Vlaardingen. 

14 Joop Vos (officieel Joop Tessers) signeert tijdens de 
boekenweek bij Boekhuis den Draak zijn boek Meevallers 
en Tegenliggers. 

Het winkelcentrum Holiërhoek viert zijn 10-jarig 
bestaan met een braderie en demonstraties 
schapenscheren, klompenmaken en wolspinnen. 

In het Zonnehuis geopend een expositie van werk van de 
vlaardingse kunstenaar Peter Dumas. 

16 Wim Heuvelman damkampioen van Vlaardingen. 

19 Het Leger des Heils opent in het korpsgebouw aan de 
Sneeuwbalstraat de ontmoetingsplaats „huiskamer in de 
buurt". 

21 In de burgerzaal van het Stadhuis geopend de tentoon
stelling Leefbaar Is Anders, over gangbare en 
alternatieve vormen van technologie in de westerse 
wereld. 

22 Aan de Parkweg gereedgekomen vijftig appartementen 
voor kleinschalig wonen. 

De jeugdgemeenteraad is tot de slotsom gekomen dat er 
door gebrek aan leden en animo niets anders overblijft 
dan zichzelf op te heffen. 

Ter wille van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van 
fietsers en voetgangers pleit de fietsersbond ENFB voor 
het afsluiten van de Frederik Hendriklaan voor 
doorgaand autoverkeer, dit in tegenstelling tot wat de 
inspraakgroep Verkeerscirculatieplan Holy wil. 
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23 Het theatercollectief Carrousel brengt in de 
Stadsgehoorzaal de première van het toneelstuk De 
Draaikolk. 

28 Twee vlaardingse burgers slaan hun tent op tussen de 
Grote Kerk en het Stadhuis, uit protest tegen de 
ontruiming van hun woning. 

30 Aan de Fransenstraat het voormalig pand van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst gekraakt. 

Geopend de groepstentoonstelling in de galerie/ 
artotheek van werk van dertien vlaardingse 
kunstenaars. 

JUNI 

1 Zwemwedstrijden in het Kolpabad. De Vlaardingse 
Zwem Club wint de haringtrofee. 

3 Sjaak Hoogendijk heeft zijn persoonlijk record 
marathonloop verbeterd en op 2.39.25 uur gebracht. Hij 
werd tweede op de marathon Utrecht-Zeist-Amersfoort. 

Aan de Westhavenkade ter hoogte van de Vetteoords-
kade wordt bij graafwerkzaamheden een oud sluisje 
blootgelegd dat vermoedelijk dateert uit de zestiende 
eeuw. 

4 Rumoer tijdens de raadsvergadering. Schreeuwende 
Holyjeugd eist een eigen buurthuis. 

9 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben geen 
bezwaar tegen de bebossing van het centrale deel van de 
Broekpolder, de zogenaamde Loswal 6, op basis van het 
onlangs vastgestelde bestemmingsplan. 

De avondvierdaagse, georganiseerd door de Vlaardingse 
Politie Sport- en Ontspanningsvereniging, van start. 

12 Recreatie bedreigt de Vlietlanden. Het 
hoogheemraadschap Delfland gaat maatregelen nemen 
tegen te snel varende motorboten op de Vlaardingse-
vaart en de vlieten. 

In het industriegebied Het Scheur de eerste paal 
geslagen voor twee nieuwe bedrijfshallen. 

16 De gemeente Vlaardingen heeft bij het Openbaar 
Lichaam Rijnmond bezwaar aangetekend tegen de 
verstrekking van een hinderwetvergunning voor de 
omstreden DNA-experimenten van Unilever. 

17 Milieudeskundigen verrichten boringen op oude vuilnis
stortplaatsen in de Broekpolder en het Lickebaertbos, op 
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grond van alarmerende berichten over 
bodemverontreiniging. 

De inspraakwerkgroep lokatiekeuze parkeergarage 
binnenstad brengt zijn eindverslag uit. 

Binnenstadsdag onder het thema Popmuziek. Optreden 
van The Sprouts, Dr Mulls en the Mills, Spectrum, Red 
Roosters en Golden Leaf. Koud en winderig weer. 

19 Toenemende belangstelling voor het Streekmuseum Jan 
Anderson: in 1979 3.259 bezoekers tegen 1.538 in 1978. 
In samenwerking met de loontechnische dienst van het 
ministerie van sociale zaken heeft de gemeentepolitie 
een inval gedaan in een vlaardings bedrijf. Het 
vermoeden bestaat dat er illegaal in ons land verblij
vende Turken te werk gesteld zijn. 

Gemeenteraadslid Jan van Hemert (VVD) wil 
opheldering over vermeend brandgevaar en geluids
hinder van de turkse moskee aan de Emmastraat. 

20 De eerste paal geslagen voor 284 woningen op de kaal
slag aan de Eerste van Leyden Gaelstraat. 

23 De Rijnmondraad besluit om met ingang van 1981 
opcenten te heffen op de onroerendgoedbelasting. 

23-26 Succesvolle zwemvierdaagse in het Kolpabad. 1.477 
deelnemers. 

Cornells Moerman 50 jaar arts 
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24 De vlaardingse dokter Cornelis Moerman viert zijn 
50-jarig jubileum als huisarts. Vertegenwoordigers van 
de Moerman Stichting en de Ecologische Beweging 
huldigen de jubilaris. 

25 De gemeenteraad heeft door het vaststellen van de nota 
stadsvernieuwing de eerste aanzet gegeven tot de bouw 
van 1.400 woningen in de binnenstad. Het projekt omvat 
terreinen aan de Nieuwelaan, het Buizengat, de Afrol, 
het Liesveldviadukt en het Westnieuwland. 

27 Vertegenwoordigers van het Gemeentelijk Woningbedrijf 
reiken de sleutels uit van de eerste twee gerenoveerde 
woningen aan de Pieter Karel Drossaartstraat. 

28 Een tentoonstelling van uitleenbaar werk in de gale
rie/artotheek geopend. 

JULI 

8 De heer J. Overgaauw viert zijn 50-jarig jubileum als 
loodgieter bij het bedrijf H. van der Kooij. 

15 In het kader van de door de Culturele Raad Vlaardingen 
georganiseerde zomeravondconcerten bespeelt Leen 
't Hart het Oranjecarillon. 

Bewoners van de Kortedijk spreken hun ongerustheid uit 
over de verkeerssituatie aldaar. 

Door verschillende maatschappelijke groeperingen de 
werkgroep Verzet Woonlasten opgericht. 

17 Lunchconcert in de Grote Kerk door Herbert Winter-
bottom, director of the Music Salford University te 
Manchester (GB). 

De gemeenteraad besluit tot energiebesparende maat
regelen in de gemeentegebouwen. 

22 In de Van Baerlestraat een filiaal van het levens-
middelenbedrijf Aldimarkt geopend. 

De gemeenteraad is bezorgd over de toestand van De 
Oude Lijnbaan. 

23 Het gemeentebestuur besluit de huurprijs voor de grond 
vóór de woonschepen aan het Jaagpad en de Vaartweg 
niet te verhogen. 

24 Het buurtcentrum De Pijpelaar in de Vettenoordsepolder 
in gebruik genomen. 

Door valsheid in geschrift de Gemeentelijke Sociale 
Dienst voor 33.000 gulden benadeeld. 
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31 Wijk verenigingen organiseren vakantieactiviteiten op 
verschillende plaatsen in de stad. 

AUGUSTUS 

5 De gemeente heeft van het ministerie van Volkshuis
vesting toestemming gekregen tot het verbouwen van 
het pand Oosthavenkade60 (Elkerlyc) in twaalf 
eenheden voor kleinschalig wonen. 

7 Ds A. C. J. van der Poel beroepen tot predikant bij de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Schiedam-Vlaardingen. 

10 De gebroken tanker Energy Concentration onder grote 
belangstelling naar de Verolmewerf versleept. 

12 Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door James R. 
Lawson, beiaardier van het Laura Spellman Rockefeller 
Memorial Carillon van de Riverside Church in New 
York. 

Commissaris van politie B. van Toledo bij zijn installatie in 1970 
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14 Het gemeentebestuur gaat een onderzoek instellen naar 
het lood- en cadmiumgehalte van emaillepoeders die bij 
het onderwijs worden gebruikt en die schadelijk kunnen 
zijn voor de gezondheid. 

15 B. van Toledo, commissaris van politie, veertig jaar in 
dienst bij de politie. 

21 G. A. W. Boender (PvdA) stelt vragen aan het gemeen
tebestuur over het rookverbod in het Holyziekenhuis. 

L. Verhoeven winnaar van de open vlaardingse 
schaakkampioenschappen. 

De Oostenrijker Alfred Klinkan exposeert schilderijen in 
de galerie Kunst+ aan de Johan Willem Frisolaan. 

30 Zware regenval. De brandweer moet op verschillende 
plaatsen in actie komen. 

De watersportvereniging De Bommeer organiseert een 
tocht voor bejaarden en minder validen op de Vlaar-
dingsevaart en de vlieten. 

SEPTEMBER 
1 Pastoor C. E. J. Giesbers van de Heilige-Geest-parochie 

aan de Van Hogendorplaan viert zijn zilveren 
priesterjubileum. 

2 De Culturele Raad Vlaardingen begint met de uitgaaf 
van de uitgaanskrant Prik. 

De overleggroep Emancipatienota, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties, 
geïnstalleerd. 

Op het Veerplein grote openluchtmanifestatie door de 
Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen. 

De Gemeentepolitie krijgt een takelwagen in verband 
met de nieuwe wegsleepregeling van foutief geparkeerde 
voertuigen. 

3 Minister ir D. S. Tuijnman slaat de eerste paal voor de 
waterzuiveringsinstallatie De Grote Lucht, een projekt 
van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maasland, 
Schipluiden en De Lier. 

4 Wim Bruins neemt afscheid als voorzitter van de 
winkeliersvereniging Koopcentrum Vlaardingse 
Binnenstad. 

6 Haring- en bierfeest met onder meer boksdemonstraties, 
disc-jockeywedstrijden, judodemonstraties, touwtrekken 
en spuitwedstrijden. 

De collecte voor de kankerbestrijding brengt in 
Vlaardingen ruim 66.000 gulden op. 
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9 De gemeenteraad heeft het algemeen gedeelte van de 
beleidsnota Onderwijs In Samenhang vastgesteld. 

9-19 De tentoonstelling Woondichtheid, van het Openbaar 
Lichaam Rijnmond, op het stadhuis. 

11 Uit het bejaardentehuis De Meerpaal gestolen het model 
van de oude haringlogger Vlaardingen 51 alias de 
Eendracht III. De modelboot vertegenwoordigt een 
waarde van 10.000 gulden. 

De voetbalclub SV De Hollandiaan viert zijn 60-jarig 
bes taan met een jubileum wedstrijd. 

11-12 In de Stadsgehoorzaal treedt Herman van Veen op met 
zijn show Onder Water. 

12 Aan het Weeshuisplein een koffiebar van Youth for 
Christ geopend. 

15 Treinongeluk op de verbindingsbrug tussen de Oost- en 
Westhavenkade. Veertien gewonden. 

Trein ontspoord 

18 De winkeliersvereniging Van Hogendorplaan verzet zich 
tegen verkeersmaatregelen die afsluiting van de Van 
Hogendorplaan beogen. Ir P. J. Donkelaar van het 
Nederlands Christelijk Ondernemersverbond zal de 
belangen van de winkeliers behartigen. 
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Aan de Boerhaavestraat de eerste paal geslagen voor 70 
premiekoopwoningen. 

Een koninklijk besluit schuift de bebossing van de 
Broekpolder op de lange baan. 

21 In het kader van het belgisch-nederlands cultureel 
verdrag kamermuziekuitvoering in het Visserijmuseum. 

23 Huldiging op het stadhuis van vlaardingse sportmensen 
die in het afgelopen seizoen een bijzondere prestatie 
hebben geleverd. 

29 De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (OVO) 
organiseert een voorlichtingsavond. Jan Meijer, des
kundige op het gebied van het midden- en kleinbedrijf, 
spreekt over: Hoe overleef je als middenstander de 
economische teruggang. 

30 De Vereniging Milieudefensie organiseert onder het 
motto ,,mond open, ogen dicht" een actie tegen de 
enorme energieverspilling in de voedselproduktie, 
milieuonvriendelijke verpakkingen en de uitbuiting van 
de derde wereld. 

OKTOBER 

1 Felle discussies in de gemeenteraad over de aanstelling 
van een consulent godsdienstige vorming voor het 
protestants-christelijk basisonderwijs. Er wordt geen 
consulent benoemd. 

5-12 De hervormde en de gereformeerde kerk in Holy 
organiseren samen met de remonstrantse en de RK kerk 
een kerkweek met als thema: Ontmoeting. 

7 Het ministerie van binnenlandse zaken zal de uitein
delijke beslissing moeten nemen in het meningsverschil 
tussen de gemeente Vlaardingen en het Openbaar 
Lichaam Rijnmond over de bebouwing van de 
Broekpolder. 

Sjaak Hoogendijk van de atletiekvereniging Fortuna 
wint de marathon van Leusden. 

De vlaardingse afdeling van de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers houdt haar jaarlijkse kledingbeurs. 

9 De gezamenlijke buurt- en clubhuizen organiseren een 
discussieavond in het buurthuis De Haven over de 
voorgenomen bezuinigingen van 50 procent op de 
aktiviteitensubsidie. 
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De gemeenteraad besluit tot verhoging van de 
reinigingsrechten en tot het slechts éénmaal per week 
afvoeren van het huisvuil. Door deze maatregelen wordt 
Vlaardingen één van de duurste gemeenten in Neder
land op dit gebied. 

11 Officiële opening van de clubhuizen van de voetbal
vereniging Vlaardingen en de hockeyvereniging Pollux 
in de Broekpolder. 

14 Het Vlaardings Cultureel Podium B'bwana besteedt 
aandacht aan de Jazz onder het motto: Oktober 
jazzmaand. 

De nota Kunst en Cultuur van de Culturele Raad 
Vlaardingen stuit op felle kritiek van diverse culturele 
instellingen. 

15 Onder het motto „Een schone straat, ook uw zaak" 
houdt de Gemeentelijke Reinigingsdienst een 
grootscheepse bezemaktie samen met de bewoners van 
de Tweede Maasbosstraat. 

16 Herfstkermis op het Erasmusplein. 

17 De gemeenteraad brengt een werkbezoek aan Ant
werpen. 

De commissie „Kom zing met ons en doe als wij" draagt 
het nieuwe koororgel voor de Grote Kerk over aan de 
kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Vlaardingen. 

18 De Vrijwillige Brandweerlieden Vereniging Door 
Oefening Vaardig viert haar 50-jarig bestaan met onder 
meer brandweeroefeningen oude stijl. 

20 In De Heipaal een bijeenkomst van de groep Verslik Me 
Niet, die het onnodig slikken van medicijnen tegen wil 
gaan. 

23 De Organisatie Vlaardingse Ondernemers vraagt de 
gemeenteraad de geloofwaardigheid van de inspraak te 
garanderen. Reden is een verkeerd gevallen uitspraak 
van wethouder Goudriaan op dit punt. 

In de Harmonie speelt de Rotterdamse Bloemgroep het 
toneelstuk Een Stukje Van De Wereld. 

30 Gemeentesecretaris N. H. Duinkerken veertig jaar 
ambtenaar. 

Teruglopende uitleencijfers en tekort aan personeel 
stellen de Gemeentebibliotheek voor problemen. Het 
aantal uitleningen is in één jaar gedaald van 874.960 
naar 848.298. 
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NOVEMBER 
6 De naam van de Vlaardingse Hengelaarsbond wordt 

gewijzigd in Hengelaarsvereniging Vlaardingen en 
Omstreken. 

De winkeliersverenigingen d'Oude Hoogstraet en 
Koopcentrum Vlaardingse Binnenstad protesteren bij de 
gemeenteraad tegen de verhoging van de waarborgsom 
voor de levering van gas, water en elektriciteit. 

8 In het Streekmuseum Jan Anderson tentoonstelling van 
antiek speelgoed onder de titel Kinderparadijs. 

9 Het eerste team van de Vlaardingse Damvereniging is 
kampioen geworden in rayon B van de zuidhollandse 
competitie en promoveert naar de landelijke tweede klas 
van de Koninklijke Nederlandse Dambond. 

12 De Gereformeerde Gemeente Vlaardingen viert haar 
100-jarig bestaan met een herdenkingsdienst in de 
Sionkerk, waarin ds D. Rietdijk voorgaat. 

13 Inspraakavond in De Deel over de uitwerking van het 
streekplan Zuid-Holland-West voor Midden-Delfland. 

De werkeloosheid in het gebied Nieuwe Waterweg Noord 
is tot 3,3 procent van de beroepsbevolking gestegen. 

15 Intocht van Sint Nicolaas. 

15-16 Zware storm. 

18 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting voor 1981 
vast. De discussies stonden in het teken van de 
bezuinigingen en de verhoging van de gemeentetarieven. 
Vertegenwoordigers van het buurt- en clubhuiswerk 
laten weten het niet eens te zijn met deze maatregelen. 

Het nieuwe kantoor aan de Emmastraat van de 
Stichting Interkonfessioneel Centrum voor 
Maatschappelijke Dienstverlening (ICMD) in gebruik 
genomen. 

20 Onder auspiciën van de Vlaardingse Vrouwen Raad 
spreekt N. Bins-Vunderink van de Stichting 
Nederlandse Gehandicapten Raad over de rechten van 
de patiënt. 

De vlaardingse gebroeders Dirk en Nick Verboon hebben 
in Australië ,,The Company of the Year Award 1980" in 
ontvangst genomen, een hoge onderscheiding voor 
verdiensten in de scheepsbouw. 

De afdelingen recherche en jeugdzaken van de Gemeen
tepolitie hebben in veertien dagen honderd misdrijven 
opgelost. 
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20-22 De Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenvereniging houdt 
in de Harmonie haar jaarlijkse clubshow. 

22 De Toneel- en Letterlievende Vereniging Varia opent het 
seizoen 1980/1 in de Stadsgehoorzaal met het blijspel De 
Parel van het Huis. 

25 In het Hollandiagebouw geopend de expositie van de 
Schilder- en Tekenclub Centaur. 

In het gebouw van de Amrobank aan het Veerplein 
geopend een expositie van aquarellen en tekeningen van 
vlaardingse stadsgezichten, samengesteld door de 
Gemeentelijke Archiefdienst. 

26 Jacobus Verkade, oprichter van het Aannemersbedrijf 
en Siertuincentrum Verkade BV, op 62-jarige leeftijd 
overleden. 

27 De winkeliersvereniging Van Hogendorplaan houdt een 
enquête onder de klanten over het wel of niet afsluiten 
voor autoverkeer van de Van Hogendorplaan. 94,86 
procent van de ondervraagden spreekt zich uit voor 
openhouden. 

29 Op 72-jarige leeftijd overleden Frans de Graaf, 
voormalig raadslid en fraktievoorzitter van de PvdA. 

De Vrije Academie organiseert een culturele manifestatie 
in zaal Triangel onder het motto: Vlaardingen aktief. 

30 De werkgroep Kerk en Samenleving houdt een maat
schappelijk avondgebed in de Emmauskerk met als 
thema: mensenrechten en bevrijding. 

DECEMBER 

2 Aan de Ary Koplaan de eerste paal geslagen voor het 
nieuwe gebouw van de Christelijke Scholengemeenschap 
Westland-Zuid. 

3 R. Suurendonk van het FNV en C. Borsboom van het 
CNV ontvangen uit handen van de gemeentearchivaris 
Theo Poelstra de eerste exemplaren van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen 1980, dat voor een deel in het 
teken staat van de vlaardingse vakbeweging rond 1900. 

6 Met een life concert op de Hoogstraat introduceert de 
vlaardingse formatie The Amazing Stroopwafels zijn 
eerste elpee. 

9 Inspraakavond in de Oostwijk over de bouwplannen 
voor het terrein van de kerk aan de Binnensingel en 
over de bestemming van de voormalige bedrijfsruimte 
van de firma Houdijk. 
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12 In de galerie/artotheek geopend een expositie van 
olieverfschilderijen en keramiek van John Wouda en 
Pablo Rueda Lara. 

13-14 De vier vlaardingse musea (het Visserijmuseum, de 
Archeoruimte in het Hollandiagebouw, het 
Streekmuseum Jan Anderson en het Muziek Informatie-
en Documentatiecentrum Ton Stolk) nemen deel aan het 
nationale museumweekend. 

14 Onder het thema „Het land voor wie het bewerkt" houdt 
de Raad van Kerken een dienst in de Remonstrantse 
Kerk. 

Tentoonstelling van etsen en aquarellen van de 
vlaardingse kunstenaar Dirk Brouwer in Galerie 
Kunst+. 

15 De Christelijke Scholengemeenschap Beneden-Maas 
verhuist van de Westhavenkade naar het nieuwe com
plex aan de Buys Ballotlaan. 

De voormalige loco-burgemeester en wethouder Ton 
Kloots wordt lid van het dagelijks bestuur van het 
Openbaar Lichaam Rijnmond. 

18 In de Stadsgehoorzaal brengt de Nieuwe Komedie het 
Proces in Praag, een bewerking van in het geheim 
gemaakte aantekeningen van het dissidentenproces op 
22 en 23 oktober 1979. 

De werkgroep Huisvuil Holy komt met een handteke-
ningenaktie in opstand tegen het gemeenteraadsbesluit 
tot verhoging van de tarieven en tot het slechts éénmaal 
per week ophalen van het huisvuil. 

19 De israëlische ambassadeur E. Ronn reikt de Yad-
Vashemonderscheiding uit aan M. de Snaijer-de Boer en 
H. Stolk-Maarleveld voor hun hulp aan joodse 
landgenoten in 1940-1945. 

De gezamenlijke koren van Jo Mulder geven een 
kerstuitvoering in de Stadsgehoorzaal. 

Het Visserijmuseum organiseert samen met de 
Gemeentelijke Archiefdienst een expositie rond de 
waarschuwingsreis van Jacob van der Windt bij het 
uitbreken van de vierde engelse oorlog in 1780/1. De 
britse ambassadeur Sir Jack Taylor opent de tentoon
stelling. 

20 In de Stadsgehoorzaal een uitgebreid programma onder 
het motto Rondom Kerst. Medewerking verlenen 
verschillende vlaardingse koren en een aantal bekende 
nederlandse artiesten. 



23 In De Oude lijnbaan beginnen de vakantieaktiviteiten 
onder het motto Jeugdstad. 

Amnesty International heeft bij de aktie voor gevangen 
vakbondsmensen steun gekregen van 24 vlaardingse 
afdelingen van vakbonden. 

27 De atletiekvereniging Fortuna houdt in de Broekpolder 
de traditionele kerstcross. 

Kerstconcert in de Grote Kerk met medewerking van de 
Cantorij Grote Kerk, Vesper Cantorij, Kees Storm, bas, 
en Aad Zoutendijk, orgel. 

Marianne van Papeveld-Hörst. 
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