
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1984 

Marianne van Papeveld-Hörst 

Januari 

1 Aantal inwoners 76.467,605 minder dan een jaar 
geleden. 

2 Oudejaarsnacht rustig verlopen, de brandweer 
kwam slechts eenmaal in actie. 

Gemeentesecretaris mr P. C Franken 4 januari 1984 

Biiiirthiii'! De Haven 5 januari 1984. 

3 Mr M. van den Bos, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel, zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat 
één op de drie bedrijven in Rijnmond 1983 met ver
lies heeft afgesloten. 

Het restant van de runmolen De Bonte Os en de villa 
Becalotti, hoek Galgkade/Westhavenplaats, onder 
de slopershamer. 

In het bejaardenhuis De Meerpaal een glas-applicatie-
werk van de kunstenaar Frits Hendriks geplaatst. 

4 De traditionele nieuwjaarsrede van de burge
meester vóór de eerste raadsvergadering van het 
nieuwe jaar afgeschaft. Wel hield burgemeester Van 
Lier een korte, sombere inleiding. 

Mr P. C. Franken met 18 tegen 13 stemmen door de 
gemeenteraad benoemd tot gemeentesecretaris als 
opvolger van N. H. Duinkerken. 

De NAM vindt winbare hoeveelheid olie in de Broek
polder. 

5 Burgemeester en wethouders besluiten het 
Buurthuis De Haven niet te sluiten. 
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6 Naar aanleiding van de presentatie door het ge
meentebestuur van het omstreden bouwplan Groe-
neveld voor de lokatie Markt/Maassluissedijk ver
zoeken de bewonersgroep Centrum, de Vlaardingse 
Kunststichting en de Historische Vereniging Vlaar
dingen een twintigtal architecten, beeldende kunste
naars en critici andere plannen voor het gat in de 
Markt te ontwerpen. 

Burgemeester en wethouders wijzen de regering in 
een telegram op de werkloosheid in Vlaardingen, die 
in een jaar tijd is toegenomen met 50 procent. Dit 
naar aanleiding van het afwijzen van een onderzee
bootorder van Taiwan voor de schiedamse werf Wil
ton Fijenoord, waar 500 Vlaardingers werken. 

10 Bodemonderzoek in de Broekpolder, in op
dracht van het Openbaar Lichaam Rijnmond in het 
kader van de herziening van het streekplan Rijn
mond. Volgens dit plan moeten na 1990 in de Broek
polder 5.500 woningen gebouwd worden. 

De bejaardentehuizen moeten bezuinigen op onder 
meer stookkosten en verlichting, doordat de regering 
de bijdrage in de verblijfskosten met 4,5 procent 
heeft verlaagd. 

Zware storm. Bomen ontworteld. Van een flatgebouw 
aan de Dirk de Derdelaan de balustrade afgewaaid. 

17 In 1983 zijn 525 woningen gereed gekomen, 
waaronder 25 ongesubsidieerde. Op 1 januari 1984 
waren 529 woningen in aanbouw. 

18 Bijstelling van het verkeerscirculatieplan door 
de Partij van de Arbeid en de VVD bij de onder-
handeUngen over de vorming van een nieuw college 
van burgemeester en wethouders. Dit aan de hand van 
studies over de economische gevolgen van dit plan. 

19 Protest tegen de fusie van de openbare lagere 
Kamerlingh Onnesschool en de Van Maerlantschool. 
Ouders dreigen hun kinderen op de Weteringschool 
te plaatsen. 

Het bestuur van de Partij van de Arbeid is verdeeld 
over de resultaten van de onderhandelingen met de 

VVD over het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders. 

20 In samenwerking met de wijkvereniging Hoe-
venbuurt organiseert de Vlaardingse Vrouwenraad 
een cursus emancipatorische vorming. 

Het bestuur van de Culturele Raad adviseert de ge
meente meer kunst aan te kopen: beeldende kunst 
moet worden geïntegreerd in de samenleving. 

In de Harmonie optreden van Drs P en het Amster
dams Philharmonisch Trio. 

20-21 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het to
neelstuk Stille Nacht van de Oostenrijkse auteur Peter 
Turini, gespeeld door Mary Dresselhuis en Jan Retel. 

21 Mr drs H. Langman biedt de minister van econo
mische zaken, na zijn onderzoek naar de toekomst 
van de reparatiewerven in het Waterweggebied, een 
plan ter voorkoming van een ernstige crisis aan. Lang
man noemt Vlaardingen Oost Bedrijven (vroeger 
HVO) in economisch opzicht van strategisch belang. 

24 De achterban van de Partij van de Arbeid ak
koord met een coalitie PvdA-VVD in het gemeente
bestuur. 

26 De Vlaardingse Vrouwenraad start met een cur
sus politieke vorming, gericht op vrouwen die zelden 
met de politiek in aanraking komen. 

27 De leden van de VVD geven hun goedkeuring 
aan een coalitie met de Partij van de Arbeid in het 
gemeentebestuur. 

31 De verhouding tussen echtscheidingen en hu
welijken in Vlaardingen bedroeg in 1983 1 : 2,4. 

Februari 

1 Het nieuwe college van burgemeester en wet
houders geïnstalleerd, voor de Partij van de Arbeid 
bestaande uit drs IJ. van der Velden, B. Goudriaan 
en A. Maarleveld en voor de VVD uit mevrouw mr 
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Het nieuwe gemeentebestuur, waarin voor het eerst twee VVD-wethouders I februari 1984 

M. L Hoogendijk-Van Holst Pellekaan en F. 
Quast. 

R. verwijten de gemeente een schandalig beleid en spe
culatie. 

3 De Raad van State doet uitspraak over het be
stemmingsplan Broekpolder. Vlaardingen moet de 
polder een woonbestemming geven. 

Op het Gemeentearchief gepresenteerd het nieuwe 
culturele tijdschrift Fascinaties, bedoeld als opvolger 
van Podium. 

4 De galerie/artoteek verhuist naar het cultureel 
centrum in het Hollandiagebouw aan de Oosthaven-
kade. 

9 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het Dag
boek van Anne Frank. 

10 Plannen voor een wandelpad langs de Oostha-
venkade. De traditionele wandeling van 't Hof naar 
't Hoofd zal zo wellicht in ere worden hersteld. 

14 Bewoners van de Tweede Maasbosstraat pro
beren verpaupering van hun buurt tegen te gaan. Zij 

De contactraad voor emancipatiezaken adviseert 
wethouder Maarleveld om aan vrouwen in het ambte
narenapparaat meer middelbare en hogere functies te 
bieden. 

15 Piet de Goede presenteert in café De Peper zijn 
gedichtenbundel Achteruitkijkspiegel. 

16 Boeren tussen Vlaardingen en Maassluis tegen 
het voornemen van de reconstructiecommissie 
Midden-Delfland om in de Aalkeetbuitenpolder te 
experimenteren met een combinatie van landbouw 
en natuurbehoud. 

17 Emotionele vergadering in Triangel van perso
neel van Vlaardingen Oost Bedrijven. Voor 75 man 
dreigt door een overlevingsplan van directeur J. H. 
Blok ontslag. 

Het verleggen van de niet vergoedbare reisafstand 
school-zwembad van 1.000 naar 1.250 meter, in com-
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binatie met de daling van het leerlingenaantal, levert 
de gemeente een besparing op van 45.000 gulden. 

22 De gemeente organiseert een inspraakavond 
over het bestemmingsplan Platanendreef. 

20 In de Lijnbaanhallen bokswedstrijden voor het 
zuidhollands kampioenschap. 

21 Het ministerie van volkshuisvesting zegt geld toe 
voor de renovatie van 454 MUWI-woningen in de 
Babberspolder, nog 100 woningen in dezelfde wijk, 
en voor 333 Both-woningen in de Westwijk. De reno
vatie gaat nog dit jaar van start. 

De damespioeg van de handbalvereniging WIK pro
moveert naar de derde landelijke divisie. 

De vlaardingse kunstenaar Dick Kats serieuze kans
hebber voor het maken van relatiegeschenken voor 
de gemeente. 

23 In Vlaardingen 3.990 werklozen, een lichte da
ling. 

25 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de moder
ne bewerking van Hamlet door de theatergroep La 
Luna. 

27 Vlaardingen na Rotterdam de duurste gemeente 
in de Randstad, zo blijkt uit de pakketvergelijking 
van gemeentetarieven door het Openbaar Lichaam 
Rijnmond in 1983. 

28 Burgemeester en wethouders vergaderen in een 
hotel in Wassenaar over de bezuinigingen in de ko
mende jaren. Raadslid R. Poppe van de Socialistiese 

Linoleumsnede van Dick Kats, Westhavenkade. 21 februari 1984. 
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Partij vindt dit een belediging voor de bevolking. 
CDA-raadsfractievoorzitter Jo Schriel stelt vragen 
over deze werkvergadering in Wassenaar. Hij is 
geïnteresseerd in de beweegredenen van de W D -
wethouders, omdat de VVD destijds de werkverga
dering van het PvdA/CDA-college in het rotterdam-
se Hilton Hotel scherp afkeurde. 

Bij de Bondsspaarbank Vlaardingen liep het tegoed 
van de inleggers in januari terug met 1,3 miljoen 
gulden. 

Minister N. Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat 
zegt 1,2 miljoen gulden financiële steun toe voor 
het openstellen van de zogenaamde 'oren' aan Rijks
weg 19 bij de Vijfsluizen. 

Maart 

1 Het debat over de omstreden werkvergadering 
van burgemeester en wethouders in Wassenaar, 
wegens afwezigheid van twee raadsleden, door het 
nieuwe college ternauwernood overleefd. 

Verschenen het boek Van rendierjager tot roofrid
der, van Tonny Vos-Dahmen von Buchholz. 

3 De carnavalsvereniging De Leutloggers ontvangt 
uit handen van burgemeester Van Lier de sleutels van 
de stad. Prins Adrianus I (Aad van der Beek) zwaait 
vier dagen de scepter over Buizengat. 

5 Geplaatst bij het nieuwe Kruisgebouw aan de 
Gedempte Biersloot een roestvrijstalen kunstwerk, 
bestaande uit kubussen in de vorm van een rood, geel 
en blauw kruis, van de hand van het kunstenaarsecht
paar Peter Dumas en Wilma Kuil. 

6 De werkgroep Stop Rijksweg 19 haalt fel uit naar 
het rapport van Rijkswaterstaat over de aanleg van 
de rijksweg van Schiedam/Vlaardingen naar Delft. 
Zij vindt het rapport misleidend en onzorgvuldig. 

7 De Vervoersbond FNV keert zich tegen het 
transportbedrijf Lensveld, dat hardnekkig blijft wei
geren een regeling in te voeren, waarbij alle boven de 

57,5 uur per week gemaakte uren worden vergoed in 
1,3 uur vrije tijd. 

8 Omdat het toneel van de Stadsgehoorzaal niet 
zou deugen gelast het toneelgezelschap Globe op het 
laatste moment de voorstelling 'In het tuinhuis' af. 
Direkteur M. Putman van de Stadsgehoorzaal be
schuldigt het gezelschap van wanprestatie. 

Opgericht de Stichting SURANTI met als doelstel
ling: bevorderen van welzijn van Surinamers en Antil-
lianen in Vlaardingen; versterken van de Surinaamse 
en antilliaanse gemeenschap in Vlaardingen; schep
pen van een goede verstandhouding tussen deze groe
pen onderling en met de nederlandse samenleving. 

Internationale Vrouwendag. In het vrouwenhuis aan 
de F. K. Drossaartstraat staat de solidariteit met de 
zuidafrikaanse vrouw centraal. 

In de muziekkamer van het Visserijmuseum geplaatst 
de Visserijkast, die in 1760 in opdracht van de vroed
schap werd gemaakt. 

Arrestatie van zeven vlaardingse en maassluisse jon
geren die verantwoordelijk zijn voor de inbraakgolf 
van de laatste maanden. De buit bestond uit geld, 
radio- en videoapparatuur, sieraden, sigaretten en 
vloerbedekking. Totale waarde 117.000 gulden. 

9-10 Eenakterfestival in de Harmonie. Opvoering 
van: Rouwproces door Jaap van der Reyden; Portret 
van een vrouw van Tennessee Williams door 't Mas
ker; Peuken van Ger van Veen door Argus; De 
Meiden van Jean Genet door De Fakkel. 

13 Walter van Rossum loopt in Alphen aan de Rijn 
een nieuw persoonlijk record van 20 km in 1 uur 
2 minuten 47 seconden. 

14 Instemming van de VVD met de afsluiting van 
de Schiedamseweg redt de bouwplannen van 110 wo
ningen op de Van Kinsbergenplaats. 

15 Het tweede verzoek om schorsing van de bouw 
van 46 premie A koopwoningen aan de Platanendreef 
is door de Raad van State afgewezen. 
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Open Dag in Buurthuis De Haven, georganiseerd 
door de vereniging Mensen Zonder Werk en aktie-
groepen voor WAO-ers, invaliden en vrouwen in de 
bijstand. 

16 Symbolisch protest tegen de plannen van de Ver
enigde Staten van Amerika om 572 kruisvluchtwapens 
in Europa te plaatsen. Vlaardingse leden van vredes
groepen besluiten 5 gulden en 72 cent van hun ener
gierekening niet als zodanig over te maken, maar dit 
bedrag apart aan het GEWB te betalen. 

De politie wil door het graveren van de postcode en 
het huisnummer van de eigenaars op fietsframes de 
fietsendiefstal te lijf gaan. 

19 De Historische Vereniging Vlaardingen gaat, 
gecoached door Jurr van Dalen van de Stichting Erf
goed uit Rotterdam, het vlaardings industriële erf
goed inventariseren (industriële archeologie). 

20 Ter vergadering van de commissie voor stads
ontwikkeling uiten omwonenden van de Platanen-

J. A. Blok, directeur en mede-eigenaar Vlaardingen Oost 
Bedrijven. 9aprd 1984. 

I 

dreef en de Populierendreef felle kritiek op de bouw
plannen voor premiewoningen aldaar en de hierbij 
gevolgde inspraakprocedure. 

22 Marjolein van Unen in het westduitse Pirmaesens 
europees kampioene judo voor dames boven de 75 kg. 

27 Burgemeester en wethouders laten de gemeen
teraad weten, de ontwerpnota over de toekomst van 
de sociale dienst niet uit te brengen. De inhoud sluit 
niet aan op de werkelijkheid. De toename van cliën
ten heeft de dienst genoodzaakt andere prioriteiten te 
stellen. 

Werkloosheidscijfer februari: 2.623 mannen, 1.364 
vrouwen. 

29 Rector L. J. Ph. Maas van de openbare scholen
gemeenschap Professor Casimir vreest ontslag voor 
15 leraren. 

April 

2 Het Interkerkelijk Vredesberaad IKV houdt een 
schrijfactie: wie dat wil kan tegenover kamerleden 
per brief haar of zijn verontrusting over de wapen
wedloop uiten. 

4 Forumdiscussie georganiseerd door het Vlaar
dingse Uitkeringsgerechtigden Beraad, met inleidin
gen door Herman Bode (FNV), Frans Prins (CNV), 
Cor de Bruyne (VVB) en George Herders (SISO). 
Thema: Wat kunnen we doen tegen nieuwe kortingen 
op uitkeringen. 

Ouders bezetten de openbare lagere Kamerlingh 
Onnesschool en de kleuterschool De Boterbloem uit 
protest tegen de fusie met de Van Maerlantschool. 

5 Werkloze matrozen mogen met behoud van uit
kering dienst doen bij de Stichting Veerdienst De 
Nieuwe Maas. 

Met 18 tegen 17 stemmen besluit de gemeenteraad tot 
fusie van de openbare lagere Kamerlingh Onnes
school en de Van Maerlantschool. 
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7 De Federatie van Vlaardingse Muziekgezel
schappen organiseert een Play-in in de aula van de 
openbare scholengemeenschap Professor Casimir. 

9 Aan burgemeester A. A. J. M. van Lier en wet
houder F. R. Quast (verkeer en vervoer) het rapport 
'De parkeerbehoefte in het centrum' overhandigd. 
Het rapport is uitgebracht op verzoek van de winke
liersverenigingen Het Koopcentrum, d'Oude Hoog
straat en de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkel
bedrijf. Conclusie: 500 auto's vinden geen parkeer
plaats in de binnenstad. 

Vlaardingen Oost Bedrijven wordt zelfstandig. De 
moedermaatschappij Thyssen Bornemisza Europe 
trekt zich terug uit de scheepsreparatiesector. Een 
deel van het aandelenpakket wordt overgedragen aan 
de directeur J. A. Blok. De moedermaatschappij 
heeft een deel van de miljoenenlening kwijtgeschol
den. 

12 In het jaarverslag over 1983 klaagt de Christelij
ke Jongelieden Vereniging Liefde en Vrede over toe
zeggingen die de gemeente nooit heeft nagekomen, 
dit onder meer terzake van een geschikt terrein voor 
een nieuw gebouw in Holy Noord. 

De ledenvergadering van de Partij van de Arbeid 
discussieert over het Jeugdgarantieplan Rijnmond. 
Inleidingen door Rob Suurendonk, voorzitter van de 
PvdA-fractie in de Rijnmondraad en Hendrik de 
Jong, districtsbestuurder van de ABVA/KABO. 
Leden uiten felle kritiek. 

Uitvoering in de Grote Kerk van de Johannes Passion 
van J. S. Bach door de Christelijke Oratorium Ver
eniging Gloria Toonkunst. 

In de foyer van het Unilever Research Laboratorium 
tentoonstelling van krijttekeningen, collages, pen
tekeningen en zeefdrukken van de vlaardingse kun
stenaar Jan van Reeven. Tot 3 mei. 

13 Dertig vrijwilligers melden zich aan bij de initia
tiefgroep voor Lokale Omroep Vlaardingen. 

Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de ten
toonstelling Van trekschuit tot strippenkaart, een ge
zamenlijke aktiviteit van de Gemeentelijke Archief
dienst en het museum. 

14 André van der Louw opent de galerie Kunst + 
aan de Hoogstraat. Inleiding van Pierre Janssen, oud-

Galerie Kiinst+. 14 april 1984. 
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Vishoetiek Emoiis 26 april 1984. 

directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. 

19 Bij een opknapbeurt van café De Oude Markt 
een fraaie muurschildering aangetroffen. Het werk, 
1,75 meter breed en 1 meter hoog, is gesigneerd 
A. Schilder. Voorgangers van de huidige eigenaar 
hadden er geen weet van. 

25 De vlaardingse VVD meldt in zijn jaarverslag 
over 1983 een verHes van 34 leden. 

26 De visboetiek Emaus verhuist naar het winkel
centrum Westwijk. Op de oude standplaats komen 
woningen. 

Wegens communicatiestoornissen staken studenten 
van de Gemeenschappelijke Opleiding Personeels-
werk GOP het bedrijfsonderzoek bij Gemeentewer
ken. 

In het kader van het Vlaardings Isolatieplan VLIP 
worden 348 Tramontawoningen in de Westwijk voor
zien van dubbel glas en tochtdeuren. 

In het kader van aanvullende werkgelegenheidspro-
jekten stelt het rijk 1.400.()()() gulden beschikbaar 
voor de reconstructie van het kruispunt Marathon-

weg/Westlandseweg die van belang is voor de ver
keersafwikkeling binnen de gemeente. 

27 Dirk Haddeman, erevoorzitter van de voetbal
vereniging Fortuna, overhandigt ter gelegenheid van 
het 80-jarig jubileum het eerste jubileumboek aan 
gemeentearchivaris Theo Poelstra. 

30 Koninginnedag: parachutespringen boven de 
haven; havenloop; optreden van Vader Abraham en 
diverse popgroepen; ringsteken; miniatuurautoraces; 
spuitwedstrijd; paardenshow op het Weeshuisplein; 
attracties op het Veerplein; lampionoptocht; vuur
werk; Oranjebal. 

De vlaardingse huisartsen verzetten zich tegen het 
plan van de wijkvereniging Vettenoordsepolder om 
twee amsterdamse artsen in een gezamenlijke prak
tijk als huisarts te laten fungeren. De huisartsenkring 
heeft zelf een andere kandidaat naar voren geschoven 
die ook een nieuwe praktijk in de Vettenoordsepol
der gaat starten. 

IVIei 

1 1-mei-viering, onder meer op de NIVON-boer-
derij De Hoogkamer. Uitkeringsgerechtigden de
monstreren in het stadhuis tegen de kortingen op hun 
uitkeringen en roepen de ambtenaren op tot solidari
teit. In de Harmonie neemt het theatergezelschap 
Krijt ambtenaren van de sociale dienst op de hak. 

De fiets- en voetgangersveerboot De Kaag weer in de 
vaart, onder de vlag van de Stichting Veerdienst 
Nieuw Maas, met drie schippers die hun werk mogen 
doen met behoud van hun werklozenuitkering. 

2 Presentatie van de meerjarenbegroting 1984-
1988. Extra bezuinigingen van 1,6 miljoen gulden 
moeten mogelijk zijn door: opvoering flexibiliteit 
van ambtenaren; inkrimping personeelsbezetting; 
afstoten van bepaalde taken of uitbesteding aan het 
bedrijfsleven. Meevallers voor de gemeente: extra 
hoge winst bij de Gemeentelijke Energie- en Water
leidingbedrijven; extra afschrijving bouwkosten stad-
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Parachutespringen op Koninginnedag. 30 april 1984. 

huis: een gunstiger contract met de Afvalverwerking 
Rijnmond. Door de landelijke overheid een verla
ging van de onroerend goedbelasting met 5 procent 
voor 1985 opgelegd. 

3 De Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbe
drijven maken over 1983 een winst van bijna 8 mil
joen gulden. 

In de Stadsgehoorzaal de tentoonstelling 'Afval hoop 
voor de toekomst', georganiseerd door de Vereniging 
tegen Milieubederf. 

5 Bonte optocht van fietsen, auto's, motoren, paar
den en wagens, kruiwagens, legervoertuigen, oude 
en moderne bussen en bedrijfswagens onder het 
motto 'Honderd jaar wegvervoer', georganiseerd 
door de serviceclub Round Table Vlaardingen. 

In de Stadsgehoorzaal: Nacht van de Rattenkoning, 
psychiatrisch toneelstuk door De Fakkel. 

6-12 Het Komitee Kruisraketten Nee organiseert 
samen met het Vlaardings Vredesplatform akties 
tegen plaatsing van kruisvluchtwapens met optreden 
van een straattheatergroep op de weekmarkten, 
demonstraties bij het stadhuis, wakes in kerken en 
werkonderbrekingen bij Vlaardingen Oost Bedrijven 
en Windmill. 

9 Bewoners van de Nieuwelaan verzetten zich 
tegen nieuwbouwplannen. 

10 Ontevredenheid over de inspraak leidt tot het 
opstappen van de helft van de leden van de mede
zeggenschapscommissie van de gemeentesecretarie 
en van één lid van die bij het Gemeentelijk Woning
bedrijf. 

12 Muziek in beeld: tentoonstelling van olieverf
schilderijen en grafiek van Huib Suurmond in het 
muziekinformatie- en documentatiecentrum Ton 
Stolk. Tot 3 juni. 
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16 Door bezuiniging bij de gemeenten Vlaardingen, 
Maassluis en Schiedam dreigen 25 van de 44 perso
neelsleden van de Stichting Onderwijsbegeleidings
dienst Nieuwe Waterweg-Noord (OBD) ontslagen te 
worden. 

18 Officieel in gebruik genomen het computerlokaal 
van de openbare scholengemeenschap Professor 
Casimir. 

19 Open dag onder het motto Kunstkringloop bij 
alle vlaardingse galerieën, musea, de streekmuziek-
school, de Vrije Academie, het Gemeentearchief en 
de Stadsgehoorzaal. 

22 Met de nota Tijd voor Tegengas wil de Socialis-
tiese Partij de discussie over de prijs van het aardgas 
in 1985 beïnvloeden. 

24 Het Visserijmuseum kampt met grote financiële 
problemen. Direkteur J. van Dorp hoopt dat de ge
meente bij verdere besnoeiingen op de gemeente
begroting het museum zal ontzien. 

25 De meerderheid van de raadscommissie stads
ontwikkeling vindt dat het in 1903/1904 gebouwde 
spoorwegviaduct aan de Binnensingel moet worden 
gerestaureerd. 

28 De EHBO kent Vlaardingen de gouden Dr C. B. 
Tilanus junior medaille toe, voor de wijze waarop de 
rampenbestrijding in de gemeente is geregeld. 

29 De vlaardingse haringsjees, enkele jaren gel
den in bruikleen gegeven aan het Nationaal Rijtuig
museum in Groningen, is gerestaureerd. De sjees 
werd vroeger gebruikt voor het vervoer van present
haring voor de koning(in). 

30 Blijkens het jaarverslag 1983 van de Gemeen
telijke Sociale Dienst is het aantal uitkeringen van 
4,8 tot 5,6 miljoen gesteden. Directrice Thea van 
Miltenburg denkt dat verdere daling van de uitkerin
gen zal leiden tot een volkomen maatschappelijke 
ontwrichting. 

31 De werkgroep Vlaardingen Tegen Kernbewape

ning en het vlaardingse Interkerkelijk Vredesberaad 
IKV nemen deel aan de demonstratie bij de lucht
machtbasis Woensdrecht. 

Juni 

5 Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur krijgt de nota Flankerend Ouderenbeleid in 
Vlaardingen aangeboden. In tegenstelling tot het 
ministerie zijn de samenstellers er niet van overtuigd 
dat het inzetten van vrijwilligers een oplossing biedt. 

6 F. M. Melis uit Ridderkerk benoemd tot direc
teur van het Gemeentelijk Woningbedrijf. 

De eerste paal geslagen voor 142 premie C woningen 
aan de Churchillsingel. 

De wijkverenigingen Drevenbuurt, Hoevenbuurt en 
Hoofdstedenbuurt vragen de gemeente rekening te 
houden met de mogelijkheid tot uitbreiding van tele
visieprogramma's via Sky Channel. De gemeente 
wordt uitgedaagd de mening van de vlaardingse be
volking via een enquête te peilen. 

7 De gemeenteraad wordt voorgesteld de 15 uit de 
huidige openbare kleuter- en lagere scholen te vormen 
nieuwe openbare basisscholen de volgende namen te 
geven: De Klaproos en de Erasmusschool: Erasmus-
school; De Margriet en de Prins Hendrikschool: De 
Springplank; de dependance van De Klaproos en de 
Juliana van Stolbergschool: Juliana van Stolberg-
school; De Belhamel en de Theo Thijssenschool: De 
Beukenhof; De Klimop en de Weteringschool: De 
Wetering; Het Madeliefje en de Van Maerlantschool: 
De Zuidwester; Klavertje Vier en de Professor Tel-
dersschool: De Zuidbuurt; De Korenbloem en de Jan 
Ligthartschool: Jan Ligthart; de dependance van de 
Korenbloem en de Van Hogendorpschool: De Door
loper; De Paddestoel en de Meidoornschool: De 
Meidoorn; De Kievit en de Wielewaalschool: De 
Vogelhoek; Het Roodborstje en de Hugo de Groot-
school: De Boemerang; De Speelwerkhoeve, De 
Singel en De Kring blijven hun oude namen be
houden. 
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Gevestigd in de Visbank een bloemenpaviljoen van 
het echtpaar Rodenburg. 

Vishande! 't Hoogertje opent een filiaal in het winkel
centrum Holiérhoek. 

9 Wandelconcert in de Grote Kerk door organist 
Ad van Heuwen en stadsbeiaardier Addie de Jong. 

In de Harmonie optreden van de vlaardingse pop
groepen Cairo Nights en Pant Pant. 

13 Verkiezingen europees parlement: Partij van de 
Arbeid 11.291 stemmen; CDA 5.335; VVD 4.245; 
D'66 635; SGP-RPF-GPV 1.905; Centrumpartij 
1.419; Europese Groenen 413; God met Ons 145; 
Groen Progressief Akkoord 1.712. 

De Raad van State stelt vast dat het Open Jongeren 
Centrum OJC Summerstreet door de gemeente on
behoorlijk is behandeld. Als de gemeente bij een 
instelling bezuinigt moet zij tevens aangeven hoe de 
instelling met minder moet rondkomen. 

Presentatie jaarverslag Gemeentepolitie 1983: aantal 
aangegeven misdrijven 3.848, oplossingspercentage 
27,9. Commissaris A. Spel spreekt zijn ongerustheid 
uit over de inkrimping van de personeelssterkte ter
wijl de criminaliteit toeneemt en de aan de politie 
gestelde kwaliteitseisen hoger worden. 

14 Het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en de 
groep 'Vijftig-plussers tegen kerngeweld' de toegang 
geweigerd tot de bejaardentehuizen Billitonflat en 
Drieënhuysen. 

16 In de galerie/artoteek de expositie 'VL-65 flik
kert op' door oud-leden van de voormalige kunste
naarsvereniging VL-65. Exposanten: Annet Braad; 
Cor van Dorp; Leen Droppert; Klaas Groen; Dirk 
Kats; Rob Kooman; Betty Linders; Hans Molen
kamp; Remi Poppe; Rob Prins; Jan van Reeven; 
Tonnie Schimmel; Martha Stam; Joop Stigter; Leen 
Stolk; Yvonne Struys; Jack Tsang en Jan de Winter. 

18-21 38ste avondvierdaagse. 

19 Burgemeester Van Lier, reder D. Kwakkelstein 
en de schippers van de hektrawler Monica VL 89 en 
de jager-trawler Anita VL 34 overhandigen koningin 
Beatrix op Huis ten Bosch Koninginneharing. 

In het Visserijmuseum geopend de tentoonstelling 
'Van het Vischeten', over 600 jaar viseten in Neder
land. 

22 De Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelings
samenwerking VLOS organiseert een thema-avond 
over fascisme. 

23 De huisartsen J. R. M. Droppert en P. van Hoeve 

De oude stadsboerderq aan Kortedqk en wat er voor in de plaats kwam 27 juni 1984 
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beginnen samen een artsenpraktijk aan de P. K. Dros-
saartstraat 1. 

27 Met het planten van een acht jaar oude mei
doorn wordt de nieuwe Stadsboerderij aan de Korte-
dijk in gebruik genomen. De boerderij bestaat uit zes 
kleine wooneenheden. 

Juli 

2 De ambtenarenvakbonden verlaten het overleg 
met het gemeentebestuur. Zij protesteren hiermee 
tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen. 

6 110 bewoners van de Klijn-woningen in de Bab-
berspolder maken bezwaar tegen de huurverhoging. 
Zij zijn ontevreden over het door het Gemeentelijk 
Woningbedrijf verrichte onderhoud, de kwaliteit van 
de woningen en de woonomgeving. 

9 Michiel Maat wint de door de AV Fortuna ge
organiseerde triathlon. 

12 In het Holyziekenhuis worden opnamen ge
maakt voor de nieuwe nederlandse speelfilm Maria. 

14 45 kinderen uit de Vettenoordsepolder gaan een 
week op vakantie in het noordbrabantse Drunen. 

18 Onder de slogan 'Vrouwen verdienen de voor
keur' wil de gemeente Vlaardingen proberen meer 
vrouwen in dienst te krijgen. 

21 Wandelconcert in de Grote Kerk. Op het orgel 
spelen Adrie Hoogendijk, Pim Meilegers en Cor 
Maat. 

23 Het Chilicomité Vlaardingen organiseert een 
fietstocht naar Drachten, waarvan elke gefietste kilo
meter één gulden op moet brengen. De opbrengst is 
bestemd om het gezin Jaüez na tien jaar de terugkeer 
naar Chili financieel mogelijk te maken. 

Geopend het Kringloopcentrum Vlaardingen. Door 
het verzamelen, herstellen en weer verkopen van 
oude spullen proberen zeven werkloze vlaardingse 
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mannen, met steun van de gemeente, zichzelf weer 
aan een baan te helpen. 

31 Afgerond het onderzoek naar het functioneren 
van de Gemeentebibliotheek door studenten van 
de Gemeenschappelijke Opleiding Personeelswerk 
GOP. Conclusie: het stafledenaantal moet terugge
bracht worden van 12 naar 6. 

Augustus 

1 De openbare scholengemeenschap Professor 
Casimir neemt deel aan het projekt 'arbeidservarings
leer', onder leiding van het contactcentrum Onder
wijs Arbeid Rijnmond. 

Dr Johannes van der Schaar 29 augustus 1984. 



2 Gemeentewerken ontwikkelt een plan tot num
mering van de vlaardingse wijken, acht in totaal. Het 
plan moet eind 1985 operationeel zijn. 

6 Met de uitreiking van papieren kraanvogels, het 
vredessymbool van Japan, herdenkt de Vredesbewe
ging de atoombom op Hirosjima op 6 augustus 1945. 

14 De toneelzaal van Buurthuis de Haven verrijkt 
met een muurschildering van F. A. Meijer. 

15 Marianne Vogel is als Blue Belldanseres aan
genomen bij het Lido in Parijs. 

17 De werkloosheid fors gestegen: mannen 1.427, 
vrouwen 4.007. 

Haring- en bierfeesl. 1 september 1984. 

18 In galerie Kunst+ tentoonstelling van schilde
rijen van Henk Koster, collages van Ellen van Toor 
en sieraden van Jan Matthesius en Snezana Milen-
kovic. Tot 16 september. 

20-23 Eerste fietsvierdaagse. Meer dan 1.000 deel
nemers. 

27 De eerste verkeerslichtinstallatie met rateltik-
kers voor blinden en slechtzienden op het kruispunt 
Schiedamseweg/Hoflaan in gebruik genomen, tijdens 
een rit van RET-bus 52 naar het nieuwe eindpunt 
Deltaplein, naar daar verplaatst ten behoeve van de 
bejaarden in de torenflat aan de Westhavenkade 

29 Dr Johannes van der Schaar, oud-rector van de 
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protestants-christelijke scholengemeenschap West
land-Zuid. op 71-jarige leeftijd overleden. 

31 De Stichting Rood Vlaardingen opgeheven. 

September 

1 Het binnenbad van het Kolpabad voor 2,4 mil
joen gulden verbouwd. 

Twaalfde Haring- en bierfeest. Stralend mooi weer 
zorgt voor ruim 100.000 bezoekers. 

4 De Stichting voor Toepassing van Individual 
Psychologie (STIP) start een praatgroep. Onder
werp: Werken aan je relatie(s). 

Jan Anderson krijgt de vlaardingse promotieprijs. 18 sep
tember 1984 

Geen nieuwbouw meer in Vlaardingen? Het Open
baar Lichaam Rijnmond weigert het zoneringsplan 
voor Vlaardingen te versoepelen. Grote delen van 
Vlaardingen, met uitzondering van Holy, zijn be
stempeld als gebieden met een zware tot matige mi
lieubelasting. 

11 De gemeente hoopt met de opbrengst van kool
zaad op 35 hectare in de Broekpolder het grootste 
gedeelte van de rentelast voor dit land te dekken. 

12 De winkeliersvereniging Van Hogendorplaan 
overhandigt de wethouder mr M. L. Hoogendijk-
Van Holst Pellekaan een rapport om de Van Hogen
dorplaan voor de consument aantrekkelijk te maken. 

18 Jan Anderson, oprichter van het gelijknamige 
Streekmuseum, ontvangt de vlaardingse promotie-
prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Kamer 
van Koophandel aan iemand die buitengewoon veel 
heeft gedaan om Vlaardingen te promoten. 

20 Rellen op de busbaan tussen Schiedam en Vlaar
dingen. De politie arresteert zeven jongelui die het 
wegdek open braken en met stenen gooiden. 

Gemeentearchivaris en medeauteur Theo J. Poelstra 
overhandigt een exemplaar van Schriftspiegel, een 
studieboek van de nederlandse paleografie van de 
13de tot de 18de eeuw, aan burgemeester Van Lier. 

Achterstallig onderhoud Westwijk, een zwartboek 
samengesteld door buurtgroepen uit de Westwijk, is 
aanleiding dat vertegenwoordigers van alle politieke 
partijen zich laten informeren over de ernst van de 
klachten. 

De Open School in de Cornells Houtmanstraat houdt 
een 'vakkenmarkt'. Ingeschreven zijn 170 volwassen 
leerlingen. 

Het Vlaardingse Vrouwenhuis begint een 'kleren 
klussen klub'. Opzet is van oude kleren leuke dingen 
te maken. 

21 Naar aanleiding van een rapport van de provin
ciale archiefinspektie zegt de gemeente 150.000 gul-
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Gemeentearchivaris Theo Poelstra overhandigt de burgemees
ter een boek dat hij met twee vakbroeders heeft geschreven 
20 september 1984 

den toe voor de verbetering van de behuizing van het 
Gemeentearchief. 

In de Harmonie tentoonstelhng van schilderijen en 
tekeningen van Wieteke van Dort. 's Avonds haar 
voorstelhng Koempoelan. 

27 Rijnmondgecommitteerde A. P. van der Jagt 
slaat de eerste paal voor een complex van 110 wo
ningen aan de Van Kinsbergenplaats. 

28 J C (Han) Spruijt, hoofd secretarieafdeling 
Voorlichting, met pensioen. 

29 Burgemeester en wethouders besluiten tot het 
instellen van een stuurgroep vandalisme, onder voor
zitterschap van wethouder Maarleveld. De stuurgroep 
krijgt tot taak een inventarisatie te maken van objek-
ten die regelmatig vernield worden en voorstellen te 
doen ter voorkoming hiervan. 

Op voorstel van Gemeentewerken zullen 11 zand
bakken worden verwijderd, omdat ze ernstig vervuild 

zijn, er binnen een redelijke afstand een andere zand
bak is en omdat het geld ontbreekt om de bakken 
regelmatig te verversen. Wat betreft 8 andere bakken 
zal Gemeentewerken de omwonenden horen alvorens 
tot verwijdering over te gaan. 

Vredesmarkt op het Liesveld. 

Ten opzichte van augustus 1983 is het aantal open
staande vacatures verdrievoudigd naar 206. Directeur 
J. A. van Lent van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
Nieuwe Waterweg Noord signaleert dit lichtpuntje in 
zijn overzicht 

Oktober 

2 Het zesde Cara-onderzoek Vlaardingen-Vlagt-
wedde wijst uit dat bij toenemende leeftijd de long
functie van Vlaardingers sneller daalt. 

Met vereende krachten slaan wethouder Maarleveld 
en leerlingen van de Jan Ligthartschool de eerste paal 
voor de nieuwbouw. 

Gemeenten oorhchter J C (Han) Spriiijt. met pensioen 
28 september 1984. 
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De eerste paal van de nieuwe Jan Ligthartschool. 2 oktober 1984 

3 Huldiging sportkampioenen seizoen 1983/4. De 
aanmoedigingsprijs is toegekend aan de tennister 
Caroline Vis. 

9 Het landelijk PvdA-bestuur waarschuwt de vlaar
dingse afdeling voor een plaatselijke opmars van de 
Centrumpartij. De afdeling reageert met een voorstel 
aan de gemeente om een centraal coördinatie- en 
meldingspunt voor discriminatiezaken in het leven te 
roepen. 

10 Op een bijeenkomst in het kader van de Stede
bouw- en architectuurmanifestatie 'Het Gat in de 
Markt' overhandigt oud-wethouder Teun de Bruijn 

het eerste exemplaar van het gelijknamige boek aan 
wethouder Goudriaan. Het boek bevat 12 ontwerpen 
om 'het gat' te vullen. 

10-20 Onder het motto 'Als ik later groot ben' be
steedt de Gemeentebibliotheek aandacht aan de Kin
derboekenweek. 

11 De Vlaardingse Vrouwenraad organiseert een 
cursus 'Hoe zeg ik het mijn dokter', over de relatie 
arts-patient, pil- en medicijngebruik en rechten en 
plichten op het gebied van de gezondheidszorg. 

12 Geopend aan de Waalstraat het kantoor van het 
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advocatencollectief Tom Hüpscher, Ben Lindeman 
en Hetty Elmers, dat gratis hulp verleent aan mensen 
met lage inkomens. 

12-20 Kermis op het Erasmusplein. 

15 Ingena Vellekoop en Albert Brouwer geven in 
eigen beheer hun boek 'Spaans Benauwd' uit, een 
studie over de gebeurtenissen in het Maasmondgebied 
in het begin van de tachtigjarige oorlog. 

19 In de Harmonie: 'Gemarteld', manifestatie door 
Amnesty International. 

20 Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de 
tentoonstelling 'De Kerk in het Midden', over de 
dagelijkse geloofsbeleving in vroeger dagen. 

22 Achttien autobezitters doen aangifte van vernie-

Ingena Vellekoop en Alben Brouwer ichriji en over de tiuh-
Hgjarige oorloi^ m het Maasmondgebied. 15 oktober 1984. 

lingen: kapotte antennes, sierstrippen en spiegels, 
bekrast lakwerk en ingedeukte daken en motorkap
pen. 

23 Door rotte kozijnen is het niet mogelijk om in 
het kader van het VLIP (Vlaardings Isolatieplan) 
woningen in de Babberspolder dubbel glas te geven. 

24 Meningsverschil tussen de PvdA en VVD over 
de uitbreiding van het winkelcentrum De Loper. De 
socialisten willen 4.500 vierkante meter nieuwbouw, 
de liberalen vinden 3.500 voldoende. De Organisatie 
Vlaardingse Ondernemers OVO vreest dat een grote 
uitbreiding ten koste zal gaan van middenstanders in 
twee naburige winkelcentra. 

26 Het Vlaardings Uitkeringsgerechtigden Beraad 
VUB begint een spreekuur voor uitkeringsgerechtig
den, werklozen, arbeidsongeschikten enzovoort. 

In de Harmonie discussie onder leiding van Herman 
Wigbold over 'hoe het anders kan in Vlaardingen'. 

27 Tijdens de manifestatie 'Andere Markt' op het 
Liesveld delen aanhangers van de Volksunie pamflet
ten uit waarin zij pleiten voor sluiting van de grenzen 
voor buitenlanders. 

30 De arbeidstijdverkorting van 40 naar 38 uur voor 
circa 1.000 ambtenaren kost de gemeente bij volledige 
herbezetting 3 miljoen gulden en is volgens wethou
der IJ. Van der Velden onhaalbaar. 

November 

2 Vlaardingen doet mee aan de interne vacature
bank voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. Het hoopt hierdoor gedwongen ontslagen 
te voorkomen. 

3 Uit 1.500 suggesties voor een naam voor de be-
jaardenflat met 199 woningen aan de Westhavenkade 
kiest het bestuur van de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging voor Bejaarden voor De 
Bolder, zulks tegen de jury in, die 'Vlaardingen 84' 
had aanbevolen. 
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De Bolder, ouderenwoningen Westhavenkade 3 november 
1984. 

6 In een brief aan de gemeente Woensdrecht ver
zoekt de Vlaardingse Vredesbeweging om politie
optreden tegen de bewoners van het Vredesactiekamp 
aldaar achterwege te laten. 

7 Op initiatief van een CDA-werkgroep opgericht 
de Stichting Promotie Vlaardingen, met als doelstel
ling de realisatie van een gebouwencomplex dat zo
wel kan dienen als zakelijk trefpunt voor bedrijven 
als voor het houden van congressen, exposities, radio-
en tv-evenementen en sportmanifestaties. 

Vlaardingen heeft 7 werkgelegenheidsprojekten, 
waarin mensen met behoud van uitkering werkzaam 
zijn, ondermeer een klussenstation, een schillenboer, 
veerdienst Vlaardingen-Pernis, fietsenstalling Veer-
plein. Vijf andere projekten, zoals een vegetarisch 
eethuis en een vrijwilligersvacaturebank zijn in voor
bereiding. 

9 De Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelings
samenwerking VLOS opent een documentatiecen
trum in het schoolgebouw aan de Cornells Houtman
straat. 

Brandweer Vlaardingen neemt een nieuwe autolad
der in gebruik ter waarde van 330.000 gulden .Saillant 
detail: in de kabine hangt geen brandblusapparaat. 

10 Verschenen het tweede deel van 'De Vlaarding
se Visserij in Oude Ansichten', samengesteld door 
Jaap Sluimer en Peter Zuydgeest. 

14 Met aan boord een lading pijpen van 1.000 ton 
totaal, is de Leo Sharpy het grootste schip dat ooit de 
Koningin Wilhelminahaven in kwam. Enkele dagen 
eerder kende die haven een ander record: aan de 
nieuwe kade werd zeer behoedzaam het 110 meter 
lange schip Sigrid Wehr afgemeerd. 

16 Eerste concert in de serie georganiseerd door de 
Culturele Raad en de Kerkvoogdij van de Hervorm
de Gemeente. De organist Gerard Habraken uit 
Eindhoven speelt op het Van Peteghemorgel in de 
Grote Kerk werken van J. S. Bach, Mozart en de 
Vlaamse musici Boutmy. 

17 Met instemming van het bestuur, de medische 
staf en de ondernemingsraad, maar met bezwaren 
van één personeelslid zal het Holyziekenhuis een 
abortusvergunning aanvragen. De SGP/RPF-fractie 
in de gemeenteraad vindt de aanvraag diep bedroe
vend. 

De oud-papieractie gehouden onderde lidmaten van 
de Bethelkerk ten behoeve van de hongerende Ethio-
piërs brengt 1.800 gulden op. 

19 3.723 werklozen: 2.328 mannen en 1.395 vrou
wen. 

22 24-uursstaking bij Vlaardingen Oost Bedrijven 
uit protest tegen het regeringsbeleid. 

23 Vier zondagen en tien werkdagen zullen worden 
bestemd voor het houden van braderieën, winkel
weken, sportevenementen, kermissen en beurzen 
tussen 5 en 24 uur. Dit in tegenstelling tot voorheen: 
negen werkdagen en Koninginnedag. 

27 Geconstateerd wordt dat het doel van de Wijk-
bus van de politie, contact met de mensen in de wijk. 

52 



niet wordt bereikt. Alleen in Holy, dat wat verder van 
het politiebureau afligt, wordt regelmatig van de bus 
gebruik gemaakt om kleine zaakjes te regelen. 

28 Onder het motto 'Mode 1984' wordt in bar-bistro 
't Scheele Hoekje de 'Vlaardingse nacht van de Mode' 
gehouden. 

Een storm van protesten tegen de aanslagen onroe-
rend-goedbelasting 1984, die in sommige gevallen 
meer dan 100 procent hoger zijn dan die van het jaar 
daarvoor. Eén en ander is het gevolg van een wijzi

ging van de verordening, die is aangepast aan de 
ontwikkelingen op de onroerend-goedmarkt, waar 
oudere woningen meer waard zijn geworden en nieu
we flats minder. 

Het Lickebaertbos en de Broekpolder zullen worden 
opgenomen in het Handboek Natuurreservaten en 
Wandelterreinen in Nederland, uit te geven door de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

29 Het pensioenfonds voor de vervoer- en haven
bedrijven heeft plannen voor de bebouwing van de 

Rmekpokk'r. natuurreservaat en wandelterrein 2H n<>\ emher I9H4. 
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zuidkant van het Veerplein met een pand van vier 
lagen, met op de begane grond winkels en een bio
scoop, vervolgens woningen en op de derde en vierde 
verdieping kantoren. 

Na twee jaar is de renovatie van 96 woningen in de 
Marisstraat, de Jozef Israelsstraat en Cronjéstraat 
gereed gekomen. Kosten 7,5 miljoen gulden. 

December 

5 De provincie stelt 22.310 gulden beschikbaar 
voor extra kunstaankopen. Vlaardingse kunstenaars 
die door de bezuinigingsplannen van de regering bui
ten de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) drei
gen te vallen, krijgen hierbij voorrang. 

'Helinium', de vlaardingse afdelmg van de Archeolo
gische Werkgemeenschap voor Nederland, klaagt dat 
zij te laat wordt gewaarschuwd als panden worden 
gesloopt Zo zijn waardevolle oude kelders onder ge
sloopte panden in de Landstraat geruimd, zonder dat 
daar bodemonderzoek kon worden gedaan. 

Het aantal mensen met een minimum inkomen dat 
hulp vraagt bij de Gemeentelijke Kredietbank is in 
1984 met 20 procent toegenomen, van 1.250 in 1983 
tot 1.500. 80 procent vraagt hulp voor een schuld
sanering. 

6-7 Simon Vinkenoog, joumalist-dichter-schrijver, 
leest voor uit eigen werk in café d'Oude Stoep aan de 
Smalle Havenstraat. 

11 Met een hasjvangst die een marktwaarde heeft 
van 2,4 miljoen gulden rolt de vlaardingse politie na 
vijf maanden speurwerk een internationale hasjlijn 
op. 

14 VVD-wethouder Quast maakt bekend dat hij 
om gezondheidsredenen zal aftreden. 

Bij de Christelijke boekhandel/uitgeverij De Roos te 
Vlaardingen verschenen het jeugdboek 'In de macht 
van Wrede Simon', geschreven door de Vlaardinger 
Teun Rolfes en geïllustreerd door Cor Gardien, even
eens een Vlaardinger. 

21 Bij de gemeente Vlaardingen is in dienst getre
den de 21-jarige Maha Abu Awad, die zal optreden 
als voorlichtster voor etnische minderheden. 

De achterstallige huurbetaling bij het Gemeentelijk 
Woningbedrijf is in 1983 met meer dan een ton op
gelopen tot 673.473 gulden, of 1,6 procent van het 
totaal der huurvorderingen, wat gunstig is in vergelij
king met andere steden waar de achterstand 2,3 tot 
10 procent is. 

24 Een 26-jarige Vlaardinger heeft getracht de ge-
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meentelijke kerstboom op de Markt om te zagen. In de serie Lunchconcerten op Donderdagmiddag 
Zijn verklaring was dat het hem een kick gaf. geeft organist Aad Zoutendijk het 500-ste concert op 

het Van Peteghemorgel in de Grote Kerk sedert het 
27 In het Open Jongeren Centrum en in de Lijn- begin in 1974. Gespeeld werden vanat dat tijdstip 611 
baanhallen tijdens de kerstvakantie opnieuw Sjendie- werken van 194 componisten, 
dorp en Jeugdland gehouden. In Sjendiedorp ston
den 25 computers opgesteld, waarmee vooral de 29 Van mei tot en met november vervoerde het 
jongens zich vermaakten. Tot 4 januari. fietsveer Vlaardingen-Pernis 80.000 mensen. 
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