
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1987 

Marianne van Papeveld-Hörst, Stadsarchief 

Januari 

1 Het aantal inwoners is ten opzichte van het vorige 
jaar met 144 gedaald tot 75.422. 

Voor het traditionele 'fikkie' in de oudejaarsnacht, zijn 
door jongeren uit de Oranjebuurt 4.000 kerstbomen 
bij elkaar gebracht en verbrand tussen het landje van 
Chardon en de Burg. Heusdenslaan. 

De Bondsspaarbanken van Vlaardingen en Schiedam 
zijn na twee jaar onderhandelen een fiisie overeen
gekomen. De 135 personeelsleden en de 15 fiUalen 
worden in één organisatie ondergebracht. De leiding 
blijft in handen van twee directeuren. 

4 Na een verblijf van twee maanden in Vlaardingen 
krijgt de Filippijnse Otik Flores 24.000 gulden voor 
een landbouwproject in Bacolod. 

6 Bij een inbraak in het fiUaal van de Gemeente
bibliotheek aan de Van Hogendorplaan wordt compu
terapparatuur ter waarde van 6.600 gulden gestolen. 

7 De kleuters van de basisschool 't Ambacht aan de 

"Fikkie" in de Oranjebuurt in de Oudejaarsnacht. 1 januari 
1987. 

Otik Flores ontvangt de cheque voor een projekt op de 
Filippijnen. 4 januari 1987. 

Julianalaan hebben weer een eigen gebouw. Hun oude 
school brandde in juni 1986 geheel uit. 

10 In de Stadsgehoorzaal vindt de Nieuwjaars
première plaats van het theaterspektakel 'Van 't Oft 
naar 't Ooft' door Vlaardingse amateurs. Bal na. 

12 De diaconie van de Nederlands Hervormde Ge
meente te Vlaardingen start een gespreksgroep voor 
mensen met gewetensvragen ten opzichte van hun 
werk. 

14 De strenge vorst, overdag -12° met een zeer 
koude wind, 's nachts -18°, bezorgt de loodgieters 
handenvol werk. 

15 De trawler VL 89 'Monica' van rederij Kwakkel-
stein met zes andere trawlers voor 40 miljoen gulden 
verkocht aan Peru. 

16 Burgemeester en Wethouders geven het Visserij-
museum toestemming om over te gaan tot uitbreiding. 
De binnenplaats zal worden overdekt en ingericht met 
twee verdiepingen. 
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Bank Mees & Hope, Schiedamseweg. 21 januari 1987. 

Het Nationaal Comité voor het Europees Jaar van het 
Milieu betuigt steun aan de plannen van de gemeente 
Vlaardingen om de gifgrond in de Broekpolder te be
bossen. 

17 Derde Turks-Nederlands Volkscultuurfeest 
Buurthuis De Haven in het Weeshuis. 

in 

18 De Westland-schaatstoertocht trekt een record 
aantal deelnemers: 745 schaatsers reden 15, 30 of 
60 kilometer. 

CDA en W D verlopen moeizaam. Drie werkgroepen 
moeten binnen 14 dagen een rapport uitbrengen over 
de knelpunten: verkeersproblematiek, het opvangen 
van de bezuinigingen in het sociaal-cultureel werk en 
de economische aspecten van het centrumwinkel
gebied en winkelcentrum De Loper in de wijk Holy. 

20 Het bestuur van de Stichting Dierentehuis Nieu
we Waterweg geeft toestemming tot het instellen van 
een dieren-ambulancedienst. Voorlopig twee maan
den op proef. 

19 De coalitie-onderhandelingen tussen PvdA, 21 Namens de Historische Vereniging Vlaardingen 
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reikt Burgemeester Van Lier een drietal restauratie
penningen uit. Adviesbureau J. van de Graaf ontvangt 
de penning voor de restauratie van het pandje West-
havenplaats 2; Bank Mees & Hope voor het kantoor 
van de Bank, Schiedamseweg 53, en de heer F. War
menhoven voor Westhavenkade 36. 

24 De Historische Vereniging Vlaardingen viert 
haar 20-jarig bestaan met een manifestatie in de Har
monie, waar zij ca 1.000 bezoekers verwelkomt. In een 
groot aantal stands presenteren zich de diverse com
missies van de vereniging: industrieel erfgoed, jaar
boek, excursie, restauratiepenning. Ook de archeolo
gische werkgroep Helinium en het Stadsarchief ver
lenen hun medewerking. Grootste pubhekstrekker is 

Rechts "De Gasterij", Westhavenkade. 21 januari 1987. 

Rechts het kantoor van Adviesbureau J. van de Graaf, West-
havenplaats. 21 januari 1987. 

het Kunst- en Kitschpanel, bestaande uit Jan Ander
son, Jan Bolderheij, Theo Poelstra en Peet van der 
Hoeven, dat de waarde van door de bezoekers mee
gebrachte voorwerpen taxeert. 

Uitvoering in 'Triangel' van Van Dijks Amusements 
Orkest ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. 

25 De zevende Hollandiaanloop afgelast wegens te 
gladde wegen. 

27 De bouwplannen voor De Put en Dijkzicht bij de 
Schiedamsedijk wekken weerstanden op bij de om
wonenden. 
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28 De Volksuniversiteit Vlaardingen (VUV) groeit 
sneller dan verwacht. Er zijn 450 cursisten en 15 do
centen. 

29 Tijdens de jaarlijkse korpsavond klaagt brand
weercommandant F. de Jong erover dat de brandweer 
te vaak voor loos alarm moet uitrukken. Dit geldt 
vooral voor de Billitonflat, het Delta Crest Hotel en De 
Bolder. 

Februari 

2 Bij de in de Lijnbaanhallen georganiseerde boks-
finales om het kampioenschap van Zuid-Holland, 
wordt de 17-jarige Vlaardinger Nico Voogd Zuid
hollands kampioen. 

3 Als start van het 'wijkbezoek nieuwe stijl' brengt 
het volledige college van Burgemeester en Wethou
ders een bezoek aan de Oostwijk, de Vettenoordse-
polder en het Centrum, met de bedoeling om zich te 
oriënteren op de knelpunten die er zijn en om met de 
bewoners uit die wijken van gedachten te wisselen. 

De SP wendt zich tot de minister van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieubeheer en tot de com
missaris van de koningin in Zuid-Holland voor een 
onderzoek naar het financieel beheer bij de Algemene 
Stichting tot Huisvesting en verzorging van bejaarden 
ASH VB. Eerdere verzoeken om een onderzoek bij de 

Het college van B&Wop bezoek in de Prins Hendrikstraat. 
3 februari 1987. 
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gemeenteraad en bij het directoraat-generaal van de 
volkshuisvesting hadden geen resultaat. 

Brandweercommandant P. de Jong en vrijwillig 
brandmeester F. M. Brobbel nemen afscheid van de 
Vlaardingse brandweer. 

De Postduivenvereniging 'Keerweer' krijgt een eigen 
gebouw aan de Goudsesingel. 

5 De kerstmarkt van de serviceclubs, in 1986 ge
organiseerd ten behoeve van de uitbreiding van het 
Visserijmuseum, heeft 22.000 gulden opgebracht. De 
Stichting 'Breng een vak onder dak', die de geld
werving voor de uitbreiding van het museum organi
seert, heeft nu 350.000 gulden bijeen. 

6 De gemeente Vlaardingen richt in het stadhuis 
een computerleslokaal in, om ambtenaren op te leiden 
die met de automatisering te maken krijgen. 

9 Uit een passantenonderzoek blijkt onder meer 
dat de regionale funktie van het centrum-winkelgebied 
vrij klein is. 80% van de bezoekers komt uit Vlaar
dingen, waarvan bijna 1/3 ook nog in het centrum 
woont. Bijna de helft maakt deel uit van kleine huis
houdens. Ouderen boven de 40 jaar bezoeken het cen
trum relatief vrij veel. 

12 D'66 raadslid Atie Hoogenboom en PvdA frac
tieleider John Ranshuijsen worden door burgemeester 
Van Lier getrouwd. 

13 De werkgroep Verkeer en Parkeren van Buurt
huis De Haven pleit voor extra parkeerontheffingen 
voor visite van bejaarde bewoners van het centrum. De 
werkgroep meent dat deze anders van alle bezoek ver
stoken zullen blijven. 

14 Na acht jaar aan de top te hebben gestaan van de 
judosport moet de Vlaardingse judoka Marjolein van 
Unen die sport beëindigen wegens chronische rug
blessures. 

15 Judoka Chita Cross wint zilver in de klasse tot 
61 kg tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 
Utrecht. 



"Hollands landschap". De winnende aquarel door Jan van Reeven. 26 februari 1987. 

17 De gemeentegarantie voor het kopen van een 
huis wordt versoepeld: bij aankoop van een niet 
nieuwbouwwoning wordt 100% garantie verstrekt. 

19-21 Derde Kunst door Amateurs in de Stads
gehoorzaal: (pop)muzikanten, koorleden, ballet
dansers etc. 

22 Clavecimbelconcert in de muziekkamer van het 
Visserijmuseum door Shalev Adel uit Israël. 

25 De Vlaardinger Sjaak Zoutendijk vraagt minister 
J. de Koning, minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
om burgemeester Van Lier tijdelijk uit zijn funktie te 
ontzetten en om een onpartijdige gecommitteerde tot 
voorzitter van de gemeenteraad aan te wijzen. 
Dit alles vanwege de politieke situatie in Vlaardingen, 

waar nog geen gemeentebegroting voor 1987 is en 
geen nieuw college van B & W. 

26 Als opvolger van de heer P. de Jong, installeert 
burgemeester Van Lier de heer J. W. van Es als nieuwe 
brandweercommandant. 

De Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven ontvangt 
in Schiedam uit handen van Mr S. Patijn, commissaris 
van de koningin in Zuid-Holland, de prijs van 'De 
Salon van de drie Maassteden 1987', een prijs die is in
gesteld door de Stichting Opbouw Schiedam, welke de 
kunst een warm hart toedraagt. 

28 Door de carnavalsvereniging De Leutloggers is 
Jeffrey van Loon, de invalide zwemmer, uitgeroepen 
tot het zwarte schaap omdat hij tot de absolute wereld-
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zwemtop gerekend moet worden, maar te weinig aan
dacht krijgt. 
John van Eerdenburg, jeugd-judotrainer bij sport
school Tino Hoogendijk krijgt de onderscheiding van 
het witte schaap vanwege zijn opvoedkundige manier 
van werken. 

De werkloosheid in de Waterweggemeenten stijgt in 
alle sectoren van de arbeidsmarkt. Het totaal steeg met 
151 naar 8.525. Bij jongeren onder de 23 daalde het 
werkloosheidscijfer met 50. In totaal zijn er in Vlaar-
dingen 3.108 werklozen. 

Maart 

3 De gemeente gaat zich actief bezighouden met de 
bestrijding van werkloosheid: een ambtelijke werk
groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de so
ciale dienst, de centrale personeelsdienst en de 
afdeling algemene zaken, zal een actieplan opstellen 
met de nadruk op de langdurig werklozen. 

Van juli 1980 tot januari 1987 daalde het ledental van 
voetbalvereniging De HoUandiaan met 325 naar 230. 
Ook het aantal ondersteunende leden liep terug van 50 
naar 21. 

Bas Goudriaan en IJsbrand van der Velden vieren hun 
12ï-jarig wethouderschap. De eerste als wethouder 
van Stadsontwikkeling en Verkeer en de tweede als 
wethouder van Financiën. 

5 Door de rijke wildstand is het aantal vossen in de 
Broekpolder zozeer toegenomen dat zij nu het wild be
dreigen. 

7 Na 21 bijeenkomsten zijn de onderhandelings
partijen het eens geworden: PvdA, CDA en VVD 
nemen zitting in één college van B&W. 

De directie van de reparatiewerf Vlaardingen-Oost 
ontslaat 100 van de 620 werknemers. Het betreft voor
namelijk kantoorpersoneel en werknemers van de 
montage-afdeling. 

11 Het Gemeentelijk Woningbedrijf start met de 

renovatie van 176 woningen aan de Van Beethoven-
singel. Het kleurenontwerp van de gevelbeplating is 
geïnspireerd op muziek van Van Beethoven, te weten 
het Rondo voor piano 'Für Elise'. 

13 Herdenking Geuzenverzet bij het stiltecentrum 
op de begraafplaats Emaus en bij het Geuzenmonu-
ment op de Markt. 

14 Wielrenster Conny Meijer wint de Batavus 
Lenterace, de openingsklassieker voor dames. 

Het zalencomplex van de CJV 'Liefde en Vrede', 
'Triangel' aan de Fransenstraat 14 bestaat 25 jaar. 

17 De eerste Geuzenpenning die is toegekend door 
de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 wordt door 
Prins Bernhard in de Grote Kerk uitgereikt aan de af
deling Nederland van Amnesty International. 

18 Verkiezingen Provinciale Staten. Magere op
komst: 61,1%. In Vlaardingen kreeg de PvdA 37,5 %, 
het CDA 25,3 % en de SP 4,65 %. 

20 Het beeld van de Stadsomroeper, dat na een her
stelling net drie maanden terug is op zijn sokkel op de 
Westhavenplaats, is wederom vernield. 

23 Vlaardingen, Ridderkerk, Rotterdam en Schie
dam vragen de Tweede Kamer steun voor de scheeps
bouw en -reparatiewerven in hun gemeenten. 

De Stichting Vlaardings Landjuweel ontvangt van het 
comité Zomerzegels een bedrag van 3.000 gulden. 

24 33 leden van het CDA afdeling Vlaardingen gaan 
niet accoord met de kandidatuur van Chris van Roon 
als wethouder. Ze vragen om een besloten vergadering 
en dragen Cees Bot als wethouder voor. 

25 Ondanks Vlaardingse bezwaren oordeelt de 
reconstructie-commissie Midden-Delfland dat de 
Holiërhoeksepolder een waterplas wordt. De Foppen
polder zal voor de helft onder water komen te staan. 

26 Het gemeentebestuur wil de kapel op de R.K.Be-
graafplaats aan het Emaus verhuren aan de kunste-
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Uitreiking van de eerste Geuzenpenning door Prins Bernhard aan de landelijk voorzitter van Amnesty International. 

naars Kees Lesuis en Hans Rikken, als deze de kapel 
met nog een derde kunstenaar willen delen. 

27 Uit een grondonderzoek door het Ingenieurs
bureau Witteveen en Bos te Deventer blijkt de grond 
onder het terrein van de GEWB aan de Hoflaan sterk 
verontreinigd te zijn. 

Wethouder Ary Maarleveld opent het nieuwe kantoor 
van de Vereniging Administratieve Dienstverlening 
VAD, dat is gehuisvest in het oude pakhuis Oost-
havenkade 8. Ter gelegenheid daarvan wordt een bro
chure over de geschiedenis van het pakhuis uitge
geven. 

27-28 Zware storm veroorzaakt veel schade. 

28 Burgemeester Van Lier opent het nieuwe onder
komen van de Stichting Kringloopcentrum Vlaar-
dingen aan de 2e Maasbosstraat 72-82. 

De Historische Vereniging Vlaardingen wendt zich tot 
de Raad van State in een poging om de sloop van de 
voormalige herberg Het Zwarte Paard aan de Korte-
dijk tegen te houden. De vereniging vraagt het sloop-
besluit te schorsen en verder te bepalen dat pas ge
sloopt mag worden als de noodzaak zonneklaar is, i.e. 
als de plannen voor de bebouwing van Het Buizengat 
definitief zijn. 
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29 De gehandicapte zwemmer Jeffrey van Loon 
zwemt in het Kolpabad een nieuw wereldrecord op 
de 200 meter wisselslag: 3.03.7. Het oude record, 
3.06.06 stamt uit 1981. 

31 De Vrouwen Advies Commissie voor de woning
bouw VAC gaat zich meer toeleggen op de toekom
stige behuizing van bejaarden. 

April 

1-10 Cursisten van de Vrije Academie exposeren 
hun werk in de polikliniek van het Holy-Ziekenhuis, in 
het Visserijmuseum en in het Hollandiagebouw. 

1 Het nieuwe college van Burgemeester en Wet
houders zal, naast PvdA burgemeester van Lier, be
staan uit Bas Goudriaan (PvdA) (stadsvernieuwing, 
gemeentewerken, milieu- en personeelszaken), Ary 
Maarleveld (PvdA) (sociale- en culturele aangelegen
heden en onderwijs), Jan Madern ( W D ) (economie, 
maatschappeüjke dienstverlening, sport, woon
ruimteverdeling) en Chris van Roon (CDA) (verkeer 
en vervoer en financiën). 

Gratis parkeren in het centrum kan niet meer. Elke 
automobilist moet betaald parkeren, met uitzondering 
van centrumbewoners en werknemers van bedrijven in 
het centrum waar een belanghebbendenregeling voor 
is ingevoerd. 

2 De door Amnesty International Vlaardingen ge
adopteerde Russische gevangene Arvo Pesti is vrij
gelaten. 

Na de Historische Vereniging Vlaardingen komt nu 
ook Reinard Maarleveld in aktie tegen het besluit Het 
Zwarte Paard te slopen. Hij wilde het pand kopen en 
opknappen, maar de gemeente reageerde niet op zijn 
bod. Hij dient bij de Raad van State een bezwaarschrift 
in om het sloopbesluit te schorsen. 

7 Het Aktiecomité Red de Harmonie van de sloop
hamer, opgezet door de journalisten Dick van der Lugt 
en Aad Rietveld, slaat niet aan. Op twee avonden van 
de voor dat doel georganiseerde Salon de Harmonie 

Mevruw Boerdam geeft het startsein voor de nieuwbouw van 
het Visserijmuseum. 7 april 1987. 

wordt slechts 197 gulden en 20 cent en 150 gulden op
gehaald. 

Mevrouw Mien Boerdam-Schouten, voormalig net-
tenboetster, geeft het startsein voor de nieuwbouw van 
het Visserijmuseum. 

8 Tweede wijkbezoek-nieuwe stijl van het college 
van B & W: Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder. 

10 Ruim 130.000 personen maakten in 1986 ge
bruik van het fietsveer Vlaardingen-Pernis. 

Na 2 jaar studie is het schetsplan voor uitbreiding van 
winkelcentrum De Loper klaar. Voorgesteld wordt het 
centrum uit te breiden met 4.700 vierkante meter, een 
nieuwe vestiging voor Albert Heyn, verhuizing van 
o.a. de bibliotheek, de bouw van 92 woningen, de aan
leg van een marktplein, de bouw van een sociaal-cultu-
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reel centrum en een opknapbeurt voor het huidige 
winkelcentrum. 

11-12 VZC-zwemster Sonja Stein debuteert in de 
Nederlandse jeugdploeg. In wedstrijden tegen de 
Bondsrepubliek Duitsland komt ze uit op de 100 en 
200 meter schoolslag. 

13 Ruim 2.000 scholieren van Vlaardingse basis
scholen protesteren met hun ouders en leraren op de 
Markt bij de komst van minister Drs W. J. Deetman 
van onderwijs en wetenschappen, die in Vlaardingen 
de basiseducatie officieel van start deed gaan. 

13-16 Het bureau sportieve recreatie organiseert de 
eerste Vlaardingse hardloopvierdaagse in de Broek
polder. 

14 Honderden schoolkinderen gaan de Westwijk 
uitkammen naar sporen van vervuiling en vandaUsme. 

Kees van der Windt. 15 april 1987. 

IJsbrand van der Velden. 15 april 1987. 

Deze speurtocht, deel uitmakend van het project 
Woonomgeving Westwijk en georganiseerd door 
SISO en de afdeling onderwijs, moet een halt toe
roepen aan de toenemende verpaupering van de West
wijk. 

Als gevolg van de bezuinigingen willen het Ontmoe
tingscentrum West en Buurthuis De Haven samen 
verder gaan. 

15 Afscheidsreceptie voor de wethouders Usbrand 
van der Velden en Kees van der Windt. 
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16 Het college van B & W besluit dat de gemeente- alleen nog een vaste tentoonstelling te zien over de ge-
bibliotheek voor 13.000 gulden compact-discs mag schiedenis van Vlaardingen. 
aanschaffen. 

30 Twee leden van het Vlaardings Vissersvrouwen-
24 De Stadsgehoorzaal en de Harmonie trokken in koor, de dames G. W. Woerlee en A. Moerman, gaan 
1986 8.000 bezoekers meer dan in 1985. De Harmo- naar Paleis Soestdijk om deel te nemen aan een 
nie met theatercafé, filmhuis en jeugdtheater had in aubade-met-manifestatie ter gelegenheid van het 50-
1986 14.124 bezoekers. (1985: 7.312). De Stads- jarig huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. 
gehoorzaal 19.840 (1985: 18.098). 
Een negatief gegeven uit het jaarverslag: de per- Viering van Koninginnedag met een extra feestelijk 
soneelsperikelen. tintje ter gelegenheid van het gouden huwelijk van het 

Prinselijk Paar. Een bijzonder onderdeel is een vloot-
28 Streekmuseum Jan Anderson stopt na 10 jaar schouw van ruim zestig opgetuigde kotters, tjalken en 
met grote wisselende exposities. Vanaf november is er loggers. Verder het artiestenprogramma op de Markt 

Vlootschouw tijdens Koninginnedag. 30 april 1987. 
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en de 41e Havenloop die wordt gewonnen door Huub 
Pragt van het Haagse VLTC. De 10 Engelse mijl voor 
rolstoelrijders wordt gewonnen door de Vlaardinger 
Huub Nelisse. 
In het stadhuis is de tentoonstelling 'Oranjefeest in 
Vlaardingen'. De gehele dag veel muziek in de stad en' 
's avonds vuurwerk bij het Kolpabad. 

Mei 

1 De Dag van de Arbeid is ook dit jaar door de 
linkse partijen afzonderlijk gevierd. De PvdA op boer
derij De Hoogkamer van het NIVON, klein links, PSP, 
CPN en PPR, alsmede de FNV in de Harmonie. 

De heer B. Burger, medewerker op de afdeling finan
ciën en belastingen van de gemeentesecretarie is 
40 jaar en drie maanden in dienst van de gemeente en 
gaat met VUT. Uit handen van wethouder Van Roon 
ontvangt hij de ere-medaille in goud behorende bij de 
Orde van Oranje Nassau. 

De overhandiging van het jubileumboek 'Op 1 mei 
1887 brak voor Vlaardingen een schone dag aan...' 
aan Burgemeester Van Lier is het startsein voor een 
reeks aktiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de 
Reinigings-Ontsmettingsdienst en Marktwezen. 

2 René den Boer wint de Bevrijdingswielerronde. 

4 Herdenking van de gevallenen uit de Tweede 
Wereldoorlog en de Bezetting. Ondanks de felle kou is 
de deelname even groot als in andere jaren. 

Voor het probleem van de hondepoep is nog geen op
lossing in zicht. Voor een zgn 'kakkinette', een speciale 
motorfiets die in een dag 25 km trottoir van dierlijke 
uitwerpselen kan ontdoen, kan wethouder Van Roon 
geen 80.000 gulden vinden. Ook niet door verhoging 
van de hondenbelasting. De 100.000 gulden die deze 
belasting oplevert verdwijnt in de pot algemene 
middelen. 

6 Met gebruikmaking van vertrouwelijke stukken 
die niet voor de openbaarheid waren bestemd, maakt 
de voorzitter van de Socialistiese Partij R. Poppe be
kend dat de tekorten van het bejaardencentrum De 

INGEZONDEN. 
AAN HOUDERS VAN HONDEN. 
Hooggeachte stadgenooteü. 
Allen die een hond bezit, 
Houdt hem voortaan aan een toaVtje 
Ja het staat er, zwart op wit. 
't Is om als u met hem wandelt, 
Hfl plots stopt of licht zjjn poot, 
U dan dadelijk aan de Uja trekt 
Hem doet zitten in de goot. 
Want een hond, h^ hoort niet gaarne 
Van zign baaa of vrouw gezeur,. 
En hij deponeert zö° fooitje 
Altfld voor des buurman's deur. 
Als nu buurinan daarop ifitgl\jdt 
— 't Kan door de verduistering — 
Op 't trottoir valt en er in grypt, 
Is dat een heel leelvjk ding! 
Zorg dus voor politie optreedt 
En houdt trouw uw hondje vast, • 
Houdt het beestje in de gaten. 
Zorgt dat hy u niet verrast. 
Als hfl eenigajns maar raar doet. 
Trek hem vlug dan van de stoep 
In ^c goot — dat is geoorloofd —• 
Deponeert ĥ j dan z\jn . . . • I 

L. v. d. P. 

Uit de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 16 april 1941. 
Dus ook toen al... 4 mei 1987. 

Wouthof tot 1999 zullen oplopen tot 13 miljoen gul
den. Door de openbaarmaking van één en ander lopen 
de leden van de fractie van de SP gevaar geschorst te 
worden als hd van de gemeenteraad. 

7 Een 'zelfonderzoek' dat de PvdA afdeling Vlaar
dingen instelde, valt vernietigend uit voor wethouder 
Goudriaan: hij is onderwerp van kritiek die PvdA-
leden en -stemmers hebben op de partij. De PvdA zou 
te arrogant zijn en Goudriaan is de verpersoonlijking 
daarvan. 
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8 Meerjarenbegroting 1988-1991. De doelstelling 
was tot een bezuiniging van 2,5 miljoen te komen, 
maar dat werd uiteindelijk 1,5 miljoen. Bezuinigd 
moet o.a. worden op de subsidie dierenasiel, VLOS, 
Lokale Omroep, Stichting Nationale Gedenkdagen, 
exploitatiekosten GGD, Onderwijsbegeleidingsdienst 
Nieuwe Waterweg Noord en bovendien zullen alle 
wethouders in hun begroting moeten schrappen. 

9-10 De Vlaardingse Judoka Chita Cross verovert 
in Parijs tijdens de Europese kampioenschappen een 
zilveren medaille in de categorie tot 61 kg. 

12 Drie raadsleden van de W D , de PvdA en het 
CDA spreken in een brief aan B & W hun bezorgdheid 
uit over het functioneren van de parkeergarage aan de 
Afrol. Zij verzoeken maatregelen te nemen om het ge
bruik van de garage te stimuleren. 

Dr. H. J. Kouwenhoven, Gereformeerd predikant te 
Vlaardingen, neemt afscheid als voorzitter van de Ge
reformeerde Synode.Hij is 10 jaar synodelid geweest. 

14 B & W staan achter het plan van de projectgroep 
voor stadsvernieuwing in de Vettenoordsepolder om 
het voormalige Delva-pand aan de Stationsstraat van 
de sloop te redden. De toekomst van het pand lijkt 
daarmee verzekerd. 

De gemeentebibliotheek gaat samenwerken met de ge
meentebibliotheek Rotterdam, de Landelijke Biblio
theekcentrale en de UniversiteitsbibUotheken inzake 
het uitlenen van meer specialistische en duurdere boe
ken. 

15-17 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
het Leger des Heils receptie in het gebouw aan de 
Sneeuwbalstraat. Burgemeester Van Lier ontvangt de 
jubileumuitgave 'In de Frontlinie', geschreven door 
Henk Mochel. 

21 Een fancy-fair ten bate van het derde Herman 
Frantsenhuis brengt 10.000 gulden op.Dit bedrag zal 
nog hoger worden door sponsorgeld. 

23 De kunstveiling Vendu Salon De Harmonie 
brengt 4.000 gulden op. Dit geld wordt toegevoegd 

aan het fonds Red de Harmonie en de Stadsgehoorzaal 
van de slopershamer. 

De Christelijke harmonievereniging 'Sursum Corda' 
viert haar 85-jarig bestaan met een concert in de Grote 
Kerk. 

26 De gemeente geeft ambtenaren die ideeën 
hebben die bezuinigingen opleveren of de werk
omstandigheden verbeteren een beloning. 

De Vlaardingse deelnemer aan de race voor de eerste 
nieuwe haring, de VL 142 'Voorwaarts', zou te vroeg 
de netten hebben geschoten. 

27 Met een sponsorloop voor VLOS (Vlaardingen 
voor Ontwikkelingssamenwerking) lopen 165 leer
lingen van de openbare basisschool De Kring 5.000 
gulden bij elkaar. Het geld gaat naar de Filippijnse vis-
sersplaats Bacolod, waar Vlaardingen een vriend
schapsband mee heeft. 

Juni 

4 De gemeenteraad besluit tot uitbreiding van Win
kelcentrum De Loper met 4.700 m .̂ Op voorstel van 
D'66 zal de gemeente bemiddelen wanneer winkeliers 
van Holiërhoek en de Winkelhoeve willen verhuizen 
naar De Loper maar nog contractueel aan hun oude 
vestiging vastzitten. 

Het kerkbestuur van de Parochie St Jan de Doper 
maakt bezwaar tegen het B & W-besluit voor een nieu
we bestemming van de kapel aan het Emaus als atelier
ruimte voor de kunstenaar Kees Lesuis en Hans Rik
ken. 

6, 13, 20, 27 Na 321 jaar wordt het Landjuweel, in 
vroeger tijden een toneel- en declamatiewedstrijd, 
geopend met het plaatsen van een narrepaal op de 
Markt. Hoogtepunt van het Vlaardingse Landjuweel 
1987 is een Breugheliaanse maaltijd op de Markt in de 
open lucht. 

9 Een 51-jarige beheerder van een postagentschap 
aan de Rozenlaan is samen met zijn drie kinderen 
gedurende 5 uur gegijzeld door twee gewapende man-
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Breughehaanse maaltijd op de Markt ter afsluiting van het Landjuweel. 27 juni 1987. 

nen. De opzet van de overvallers om bij opening van 
het agentschap de kluis leeg te roven mislukte, doordat 
de beheerder een collega wist te alarmeren. Bij aan
komst van de politie waren de overvallers verdwenen. 

13 Bewoners van het projekt woon-werkhuizen Het 
Kameel aan de Landstraat geven tijdens een Open 
Dag demonstraties van hun kunnen. In het project zijn 
gevestigd: een danscentrum, dansschool, twee mode
ateliers, een architectenbureau, een fotograaf, compo
nisten e 1 beeldende kunstenaars. 

13-4 juh In Galerie De Duig aan de Landstraat ge
opend een tentoonstelling van aquarellen, olieverf
schilderijen en pasteltekeningen van de realistische 
Vlaardingse kunstenaars Aad Hofman, Dik Kats, Cor 
Maarleveld en Jan van Reeven. 

15-18 De 30e Avondvierdaagse, georganiseerd 
door de Vlaardingse Politie Sport- en Ontspannings
vereniging, trekt ruim 4.000 wandelaars. Voor kinde
ren tot 7 jaar is er een nieuwe afstand van 5 kilometer. 

17 De echteUeden C. van Weel en C. van Weel-
Blijenburg, in 1937 grondleggers van de drogisterij
keten Cency B.V., inmiddels uitgegroeid tot circa 30 
wmkels in den lande, benoemd tot Ridders in de Orde 

van Oranje Nassau. Zij verlaten de directie van de B. V. 

18 Gestart zijn de werkzaamheden voor een nieuwe 
schutsluis aan de Buitenhaven en de aanleg van een 
verkeersbrug bij de Galgkade. De kosten van dit 
Vlaardingse onderdeel van de 23 kilometer lange Del-
tadijk, die al voor 95 procent gereed is, worden geschat 
op 30 miljoen gulden. 

Pasteltekening door Aad Hofman. Stationsstraat. 9 juni 
1987. 

49 



Overhandiging bundel "Liedjes van Welzijn..." door uit
gever Bert de Groot aan Levi Weemoedt. 18 juni 1987. 

treedt af als voorzitter van de Woningbouwvereniging 
Samenwerking '77. 

27 De vierde triathlon in de Broekpolder gewonnen 
door de Hagenaar John Engele in 3 uur, 23 minuten en 
49 seconden. Michel de Maat liep een achterstand op 
door het verwisselen van een lekke band. Hij wordt 5e 
in 3 uur, 35, 47. 

Bladzijde 28 uit de bundel van Weemoedt, met illustratie van 
Theo Kwak. 18juni 1987. 

c^cMptts&r -vart TÜaan^r^nD 

Levi Weemoedt presenteert bij Boekhuis Den Draak 
zijn nieuwe poëziebundel 'Liedjes van Welzijn Volks
gezondheid en Cultuur', met fraaie illustraties en calli-
grafie door de Vlaardinger Theo Kwak. 

20 De derde 24-uurs-koppelvismarathon aan de 
Vlaardingse Vaart, met 104 deelnemende koppels is 
gewonnen door Sjaak Gooshouwer en Henk de Vos 
met 40.410 gram. 

22 Piet van der Linde en Dick van Rijn, leden van de 
modelbootclub Vlaardingen, behalen in het Oostduit-
sche Schwerin een zilveren medaille in de F 6-klasse, 
tijdens het Wereldkampioenschap scheepsmodellen-
sport. 

Tijdens het werkbezoek van burgemeester en wethou
ders aan Holy-Noord protesteren kinderen tegen het 
verdwijnen van een speelveld aan de Olmendreef. 

25 In de Vlaardingse coalitie dreigt een breuk naar 
aanleiding van de vragen die de PvdA heeft gesteld 
over het onroerend goed-bezit van CDA-wethouder 
Chr. van Roon. De coalitiepartners CDA en W D 
voelen zich gegriefd. 

26 Direkteur G. J. Verburg van de Algemene Stich
ting voor Huisvesting en verzorging van bejaarden 

SMoedêr»! /urudt UM^ Idnd^rm pinnen ! 
(Daar sjokt l^éanoedt weer rccrbij. 
Serst een kcp met dértia kinnen,, 
dim een trccstelcze Sm 
die zied uitspreidt <nxr 't -wéadek., 
dan ytécr indf£t iet een klem : 
in een -wcdn die nevit' meer nc^c^ 
volat een tkiwtje met een mma... 

^{pedas! sluit uvT Lieve scndtten— 
desnoods urfn in 't ierilet: ^ 
pcep en pies mnnen zAj ratten 

Q^Mceders, fïoudt un'llmfren. binnen^ 
^aar sjol^ ^^~Wémiocdt tner werf ij 

•^' 
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28 Grote belangstelling van vogelliefhebbers voor 
de rondleidingen in de Eendenkooi. 

30 Begonnen met de sloop van de voormalige her
berg Het Zwarte Paard aan de Kortedijk. De Histo
rische Vereniging Vlaardingen is vergeefs in beroep 
gegaan tegen het sloopbesluit van de gemeente. 

Juli 

1 Geplaatst op het plein Sportlaan/ Nachtegaallaan 
een bronzen zuil, vervaardigd door de Vlaardingse 
beeldhouwer Leen Droppert. De zuil van ongeveer 
vier en een halve meter hoogte verbeeldt het verschijn
sel 'Groei en verval'. 

De zuil "Groei en Verval" van Leen Droppert in de Sport
laan. 1 juli 1987. 

De Binnensingel beroofd van zijn populieren. 7 juli 1987. 

3 De gemeentelijke plantsoenendienst geeft voor-
Uchting aan particulieren over herplanting van bomen 
en struiken uit privétuinen. Om te voorkomen dat 
waardevol materiaal verloren gaat wordt van gemeen
tewege voor herplanting zorg gedragen. 

7 Zestien kastanjebomen verhuizen van de Paral
lelweg naar de Binnensingel, waar zij de daar gerooide 
populieren vervangen. 

B & W besluiten op kleine schaal asielzoekers te huis
vesten. De gemeente krijgt van het Rijk 2.000 gulden 
per persoon voor de inrichting van een huis. 

Alle protesten ten spijt liggen de eerste naturisten te 
zonnebaden in het oeverbos Lickebaert. 
De gemeenteraad besloot een halfjaar geleden een ge
deelte van het oeverbos vrij te maken voor naakt-
recreatie. 

8 Voor het tweede achtereenvolgend jaar slagen 
alle leerlingen van Scholengemeenschap Westland-
Zuid voor het MAVO-diploma. Van 73 leerlingen 
voor het VWO-diploma werden slechts vier afge
wezen. Van de 109 HAVO-leerlingen slaagden 
13 niet. 

10 De toren van de Johannes de Doperkerk aan de 
Hoogstraat uit de steigers. 
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De vogelvereniging Icarus betrekt voor het eerst in 
haar veertigjarig bestaan een eigen onderkomen in het 
voormalige schoolgebouw aan de Curacaolaan. 

11 Het schip van het Zeekadettencorps, Assam II, 
vertrekt met 35 opvarenden naar het zomerkamp aan-
en op het Grevelingenmeer. 

14 Uitgezonden door een aantal kerken in het Rijn
mondgebied vertrekken vier jongeren naar Nicaragua. 
Het zijn Jan Haas, Mikael van Driel, Adrienne Zou
tendijk en Monique Hamerslag. Zij zullen vier weken 
leven en werken met de arme bewoners uit de Martin 
Luther King-wijk in Managua. 

15 Het beleid voor kinderopvang zal zich de komen
de jaren richten op uitbreiding van de opvang van 
halve en hele dagen. De capaciteit van de halve dag
opvang 'Harlekijn' moet worden vergroot. Daarnaast 
komt er in Holy een nieuwe voorziening. Wegens be
perkte middelen zal de uitbreiding ten koste gaan van 
de peuterspeelzalen. Dit blijkt uit een gemeentelijke 
notitie over kinderopvang. 

16 Opgericht de hondenschool 'Woef. Geoefend 
wordt op het terrein aan de George Stephensonweg/ 
James Wattweg/Maassluissedijk. 

17 Op uitnodiging van Jan Anderson bezoekt oor-

Hetprojekt van Centraal Wonen "De Pionier" aan de Karel 
Doormanhof. 27juni 1987. 

logsvlieger Norman A. Savill Vlaardingen. Op de 
derde oorlogsdag (12 mei 1940) maakte hij deel uit 
van een geheime missie die de overtocht van Koningin 
Wilhelmina naar Engeland moest beschermen. 

Een enorme wolkbreuk veroorzaakt het overlopen van 
een Shell tank aan de Petroleumhaven. Het purifi-
catieschip ROTEB 6, het olieschermvaartuig ROTEB 
9 en de Shell oliebestrijder Hydrovac 2 verwijderen de 
olie uit de havens van Vlaardingen. De gemeente stelt 
Shell aansprakelijk voor alle kosten. 

18 Galerie Kunst-f gaat Vlaardingen verlaten. Gale
riehouder Jos Noordhuizen zal zijn bedrijf vestigen aan 
de Rotterdamse Kromme Elleboog. Na het vertrek 
van Kunst+ blijven er nog vijf galeneen over in de bin
nenstad. 

22 Een overspannen vrouw gooit ruiten in van de 
woning van burgemeester Van Lier. Ook ruiten van 
het bureau Huisvesting en bij Groot Vlaardingen gaan 
aan diggelen. De vrouw en haar gezin verkeren al enige 
tijd in woonproblemen. 

25 Met twee circusvoorstellingen viert het populaire 
duo Bassie en Adriaan van Toor hun 30-jarig arties-
tenjubileum. 

27 Opgeleverd is het projekt Centraal Wonen De 
Pionier, tussen de Wm. Beukelsznstraat en de Ko
ninginnestraat. Het complex bestaat uit 24 woningen 
en enkele gemeenschappelijke ruimten, zoals twee 
groepskeukens, twee wasmachineruimten, een donke
re kamer en een grote ontmoetingsruimte met open 
haard. 

28 Uit een onderzoek naar de kwaliteit van opper
vlaktewateren blijkt dat het zwemmen in de Vlaar-
dingse Vaart niet helemaal zonder risico is en dat het 
zwemmen in de Nieuwe Waterweg ten sterkste moet 
worden ontraden. 

Augustus 

1 De belangenvereniging De Oude Haven stelt een 
paardetram beschikbaar voor een rondje om de 
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Haven. De rit kost 1 gulden en de opbrengst komt ten 
goede aan het Jubileumfonds van het Visserijmuseum. 

Vij^arig bestaan van de wandelgroep D.O.W. (dins-
dagochtendwandelaars) onder leiding van het echt
paar Jaap en Corrie Poot. 

6 Herdenkingstocht atoombomaanval op Hiro-
sjima, georganiseerd door de Vredesbeweging. 

Uit een analyse van de afdeling verkeer van gemeente
werken blijkt dat het aantal ongevallen per jaar licht 
daah. In de periode 1982-1986 is het aantal afgeno
men van 1.557 naar 1.459. In de woonwijken daalde 
het aantal letselongevallen vorig jaar van 153 naar 
118. 

6-9 Het vijfde International Broekpolder Golf 
Tournament is gewonnen door de Engelse golfleraar 
Jim Rhodes. Van het prijzengeld van 60.000 gulden 
nam de winnaar 12.000 gulden mee naar huis. 

10-15 Orgelweek, georganiseerd door de Werk
groep Wandelconcerten Grote Kerk ter herdenking 
van de 200ste sterfdag van de Vlaming Pieter van 
Peteghem (1708-1787), bouwer van het orgel in die 
kerk. 

12 De Gemeentelijke Energie- en Waterleiding
bedrijven gaan tot medio jaren negentig meer dan 
10 miljoen gulden investeren in de verbetering van het 
gasnet. De vervanging van de leidingen, die in fases zal 
gebeuren, wordt door de GEWB uit eigen middelen 
betaald. Aldus een bekendmaking door waarnemend 
directeur J. O. Appels. 

13 Johanna Cornelia van der Windt- van Rij viert 
haar 100ste verjaardag. 

16 Het Vlaardingse trio Vibes Unit wint op het 
NOS-Jazzfestival in de Amsterdamse Meervaart de 
VPRO aanmoedigingsprijs. 

Voor de derde achtereenvolgende maal wint de korf
balvereniging Vlaardingen het kampioenschap van de 
Waterweg met een 4-3 overwinning op Oranje-
Nassau. 

19 De reumapatiëntenvereniging Nieuwe Water
weg-Noord krijgt een eigen zwemuurtje in het Holy-
bad. Het water wordt hiervoor tot 30 * verwarmd. 

20 Hoofdinspecteur G. J. M. Bierlings wordt com
missaris. Door deze promotie is Vlaardingen één van 
de weinige steden met twee politiecommissarissen. 

21 De ondernemers van het stuk Westhavenkade 
aan de Buitenhaven zijn boos op het gemeentebestuur. 
Zij vrezen een omzetverlies van 40% omdat dit ge
deelte een jaar afgesloten wordt i.v.m. de werkzaam
heden aan de nieuwe sluis en verkeersbrug. De onder
nemers willen wethouder Van Roon voorstellen een 
doorgang te creëren. 

Het nieuwbouwplan voor de gemeentebibliotheek aan 
het Veerplein is in het landelijk vakblad Bibliotheek en 
Samenleving afgekraakt. Volgens de auteur wordt het 
nieuwe gebouw onhandig, ongelukkig en omslachtig. 

27 De christelijke basisscholen Prof. Rutgersschool 
en de Wegwijzer gaan samen verder onder de naam 
Het Mozaïek in het gemoderniseerde schoolgebouw 
aan de Rotterdamseweg 115. 

28,29 Open Dagen ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Volkstuindersvereniging Broekpolder 
en Zuidbuurt. 

29 In de Harmonie open dag ter gelegenheid van het 
nieuwe cursusjaar 1987/88 van de Volksuniversiteit 
Vlaardingen. Het afgelopen cursusjaar schreven ruim 
500 cursisten in op de leergangen. 

Wethouder Bas Goudriaan viert zijn 50ste verjaardag. 

31 Start van de avond-fietsvierdaagse met 650 deel
nemers. 

September 

3 Het bedrijf Frans Swarttouw BV aan de Schie-
damsedijk/Vulcaanhaven 100 jaar geleden opgericht. 
Het bedrijf mag binnenkort de eretitel 'Koninklijk' 
voeren. 
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Ds H. Eikelboom, Gereformeerd predikant. 4, 6 september 
1987. 

4 In Villach wint Conny Meijer tijdens de WK 
Wielrennen de bronzen medaille. Hierdoor is zij ook 
zeker van een plaats op de Olympische Zomerspelen 
in Zuid-Korea. 

4,6 Ds H. Eikelboom, Gereformeerd predikant in 
de wijkgemeente Nieuwe Oosterkerk, neemt afscheid 
van zijn gemeente in verband met zijn beroep naar 
Maastricht. 

5 15de Haring- en Bierfeest. Mr Schelto Patijn, 
commissaris van de Koningin in Zuid-Holland opent 
het 15de Haring- en Bierfeest. Tijdens de opening 
breekt de eerste parachutiste haar enkel. Ter gelegen

heid van dit feest krijgen drie 15-jarige geboren en 
getogen Vlaardingers een geschenk van de Stichting 
Haring- en Bierfeest. 
Het bezoekersaantal van het feest wordt geschat tussen 
de 85.000 en 120.000. 

9 160 directeuren van maritieme musea uit 24 lan
den brengen tijdens het zesde internationale congres 
van maritieme musea een bliksembezoek aan het Vis
serijmuseum. 

12 Michel de Maat winnaar van de negende Hoo-
gendijkloop over 10 kilometer in een tijd van 32 minu
ten, 34 seconden. 

Getooid als een Parijse vuilnisman veegt wethouder 
Goudriaan, voorafgaand aan een braderie, de Dirk de 
Derdelaan. De schoonmaakaktie is bedoeld om het 
grote vuilprobleem na afloop van dergelijke festivitei
ten onder de aandacht te brengen. 

15 Ondertekening bouwplannen Zuidkant Veer-
plein door Blauwhoed Vastgoed, Eurowoningen en 
de gemeente. Het plan omvat een bibliotheek van 
2.522 m^, 38 woningwetwoningen, 26 koopwoningen 
in de premie C sector, 155 m^ winkel- en bedrijfsruim
te en een parkeergarage voor ca 50 auto's. 

16 De raadscommissie voor Stadsontwikkeling wijst 
het verzoek van de provincie Zuid-Holland om de ver
vuilde grond uit de Maassluisse Steendijkpolder in de 
Broekpolder te storten unaniem af. De provincie bood 
aan voor de verontreinigde grond 4,5 gulden per ku
bieke meter te betalen, wat neer komt op een totaal
bedrag van 1.125.000 gulden. 

19 In de Harmonie presentatie van de elfde Salon de 
Harmonie onder het motto 'Liefdewerk, oud papier', 
waarin het cultuurbeleid aan de hand van de nota 
Kunst en Cultuur uit 1982 onder de loep genomen 
wordt. 

In twaalf minuten 200.000 m^ (38,25 mm) regen ge
vallen. Driehonderd huizen lopen onder water in de 
Babberspolder, de Zeeheldenbuurt, Oostwijk en om
geving Weteringstraat. De bergingscapaciteit van het 
riool bedraagt 40.000 m \ 

54 



21 De oudste inwoonster van Vlaardingen sinds 
mensenheugenis, Klazina van Witzenburg-Langen-
doen, viert haar 106de verjaardag. Zij is in de Neder
landse hiërarchie van oudste Nederlanders de 17de. 

22 Twaalf Nederlandse artiesten (Jos Brink, Gerrie 
van der Klei, Henny Orri, Ine Veen, Willem Nijholt, 
Josephine van Gasteren, Pieter Lutz, Elise Homans, 
Willy Walden, Aase Rasmussen, Dolf de Vries en 
Chris Baay) verzetten zich tegen de dreigende sloop 
van de Stadsgehoorzaal/Harmonie. Dit rapporteert 
Janka M. Verhoeff, lid van de Culturele Raad Vlaar
dingen. 

22/23 In gebruik genomen de nieuwe accommoda
tie van de Jeu de Boules Club Vlaardingen aan de 
Claudius Civilislaan. 

23 Dankzij een speciale cursus in het Kolpabad 
wordt het mogelijk dat kinderen binnen 3 weken Ieren 
zwemmen. De cursus kost 550 gulden en is afgestemd 
op kinderen tussen 5 en 7 jaar. 

26 De jaarlijkse prestatiebeker van de Vlaardingse 
Zwemclub VZC uitgereikt aan Leda Bitanc en Arno 
Dirks. Leda Bitanc krijgt tevens de bronzen medaille 
van de KNZB. 

De Havenmaquette in het Visserijmuseum. 1 oktober 1987. 
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27 Karin Schnabel, eerste soliste bij het Nationaal 
Ballet opent de ballet- en dansstudio Demi Point, 
Bleekstraat 70b. 

28 Presentatie van de gemeentebegroting 1988. De 
gemeentelijke tarieven en belastingen gaan niet om
hoog, de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten 
worden verlaagd. Door tegenvallende exploitatie van 
de parkeergarage wordt een verlies verwacht van 
502.000 gulden, waarvan 450.000 gulden voor reke
ning van de gemeente komt. Om de begroting van 
268,3 miljoen (dat is 10,3 miljoen gulden minder dan 
dit jaar) sluitend te maken, moeten 1,9 miljoen worden 
bezuinigd op o.a. straatreiniging (240.000), gemeente
lijke sociale dienst (300.000), club- en buurthuiswerk 
(150.000) en welzijnswerk (212.500). 

29 De Vlaardingen Promotieprijs van de Stichting 
Haring- en Bierfeest Vlaardingen toegekend aan de 
dichter Levi Weemoedt (Izaak Jacobus van Wijk). De 
1.000 gulden verbonden aan Het Goede Doel gaat 
naar de Stichting Vogel-Olieslachtoffers. Het drijven
de restaurant l'Homard d'Or in de Kon. Wilhelmina-
haven krijgt de horeca-presentatieprijs. 

Oktober 

1 In aanwezigheid van de president-directeur van 
Mobil Oil onthult burgemeester Van Lier in het Visse
rijmuseum een maquette die een beeld geeft van de be
bouwing van de westzijde van de Oude Haven van het 
Buizengat tot aan de Dayer, op 11 juni 1870. De bouw 
is mogelijk gemaakt door Mobil Oil. Het werk en het 
onderzoek werd gedaan door J. Ploeg, M. A. Struijs en 
J. de Ligt te Vlaardingen en door maquettebouwer 
J. Buiten uit Hoorn. 

M. Baas, hoofd van de afdeling Interne Zaken van de 
gemeentesecretarie maakt gebruik van de VUT-rege-
ling. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

2-11 Onder het motto 'Vlaardingen, stad om in te 
leven' presenteert de gemeente Vlaardingen zich op de 
beurs Femina in Ahoy te Rotterdam. 

6 Wijkbezoek van B & W in de Indische Buurt, 

Mindert Baas neemt afscheid. 1 oktober 1987. (foto 
ca 1975). 

Zuid- en Westwijk. Het regent klachten over slecht 
onderhoud aan straten, wateroverlast in kruipruimten 
na ophoging en de slechte toestand van flats van Pana-
gro, Larsen & Nielsen. 

7 Onthulling van een glasmozaïek aan de gevel van 
de Ericaschool door burgemeester A. A. J. M. van 
Lier. Het is een ontwerp van de Vlaardingse kunste
naar Jan de Winter en is de laatste opdracht die in het 
kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling werd 
verstrekt. 

10 Met een openingsschot voor zes estafetteploegen 
voor 4X 100 meter opent wethouder J. Madern de 
nieuwe kunststofatletiekbaan van de Atletiek Vereni
ging Fortuna aan de Marathonweg. 

De kunststofatletiekbaan aan de Marathon weg. 10 oktober 
1987. 
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11 De zeillogger Geesje van Urk verlaat voor onbe
paalde tijd de Vlaardingse haven wegens afsluiting van 
de haven voor de bouw van een nieuwe schutsluis, ver-
keers- en spoorbrug. 

12-15 De St Jozefmavo viert haar 65-jarig bestaan. 

13 De gemeente koopt vier kunstwerken uit de 
groepstentoonstelling van Vlaardingse kunstenaars. 
Het betreft de gouache 'Horripilatio' van Hans Rik
ken, een textiel/krijtwerk zonder titel van Annette 
Braad, gemengde techniek op geschept papier 'Mor
gen' van Anneke Klein en een werk in blauwe hard
steen zonder titel van Jack Schellekens. Het laatste 

verhuist naar de kamer van gemeentesecretaris Mr 
P. C. Franken. 

15 Vlaardingers die de GEWB hebben gemachtigd 
de energienota automatisch af te schrijven, krijgen 
25 gulden terug. De Rooie Vrouwen protesteren tegen 
deze regeling. Volgens hen moet de te restitueren 
winst gelijkmatig verdeeld worden over alle kleinver
bruikers. 

16 Zware storm. Tien woningen aan het Nagelkruid 
ontruimd nadat de dakbedekking was losgeraakt. Drie 
auto's door omvallende bomen beschadigd. 

Vlaardingse sporttoppers: judoka Chita Cross, wielrenster Conny Meijer en zwemmer Jeffrey van Loon. 27 oktober 1987. 
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17 Ter gelegenheid van haar eerste lustrum houdt de 
landelijke Werkgroep Dokumentatie Handmerken in 
het Stadsarchief een studiedag. 

19-23 Zevende CARA onderzoek Vlaardingen -
Vlagtwedde. Uit het steeds kleiner wordende verschil 
van longfuncties kan de 'voorzichtige' conclusie wor
den getrokken dat de luchtverontreiniging in het Rijn
mondgebied langzaam wordt teruggedrongen. 
Vanuit het buitenland bestaat grote belangstelling 
voor het onderzoek, dat door zijn omvang en duur 
uniek is in de wereld. 

21 De provincie Zuid-Holland heeft Vlaardingen 
aangewezen als nieuw regionaal centrum voor kunst
zinnige vorming. Het regionaal steunpunt met vijf 
medewerkers wordt gevestigd in het Cultureel Cen
trum HoUandia. 

26 73 Vlaardingse politiemensen nemen deel aan 
een demonstratie van 13.000 politiemensen op het 
Binnenhof in Den Haag tegen het voornemen van de 
minister om zich strikt te houden aan het budget voor 
de inconveniëntenregeling, wat neerkomt op een sala
ris-achteruitgang van tussen de 80 en 200 gulden per 
maand. 

27 In het stadhuis de jaarlijkse huldiging van sport-
kampioenen. De 14-jarige VZC-zwemster Sonja Stein 
ontvangt de sportprijs van de gemeente Vlaardingen 
voor haar bronzen medaille op de 100 meter rugslag 
tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Zij is in
middels geselecteerd voor de nationale jeugdploeg. 

De openbare scholengemeenschap Professor Casimir 
overhandigt een bedrag van 19.000 gulden, bij elkaar 
gebracht door een sponsorloop, loterij en collecte, aan 
de VLOS (Vlaardingen voor Ontwikkelingssamen
werking). Het geld is bestemd voor 10 scholen in Ba-
colod op de Filippijnen om daarvoor leermiddelen te 
kopen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 
toegezegd hier nog 10.000 gulden bij te leggen. 

Vlaardingen heeft zich bereid verklaard aan 30 asiel
zoekers opvang te bieden in plaats van de 225 waarom 
het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul
tuur had gevraagd. 

Opening van de "oortjes" van Rijksweg 19.29oktober 1987. 

29 De wethouders Chr. van Roon en Chr. Zijdeveld 
(Schiedam) openen gezamenlijk de 'oortjes' van Rijks
weg 19 bij de Beneluxtunnel. Met een afrit aan de 
Vlaardingse kant en een oprit aan de Schiedamse is 
een belangrijke aansluiting met de industriegebieden 
tot stand gekomen. 

30 Op het bedrijfsterrein van de Windmill eerste ge
zamenlijke rampenbestrijdingsoefening door 200 vrij
willige hulpverleners om de samenwerking tussen de 
vrijwillige organisaties te toetsen. 

Omdat het gehele personeel van Vlaardingen Oost Be
drijven bij een faillissement zou zijn ontslagen, hebben 
B & W genoegen genomen met 60% van de uitstaande 
vorderingen voor de levering van gas, water en elec-
triciteit. 

November 

1 Op kosten van een bewoner van de Timorstraat is 
op zaterdag een grote hoeveelheid huisvuil weg
gehaald. Het vuil was buiten gezet om op maandag te 
worden meegenomen. 

3 Wijkbezoek van het college van B & W aan Holy 
Zuid. De afsluiting van de Dillenburgsingel leidt in 
andere delen van Holy-Zuid tot irritaties wegens het 

58 



toegenomen verkeer. Dit blijkt uit een inventarisatie 
van klachten onder bewoners van deze wijk. 

4 'Loop eens binnen in het bondsgebouw'. Met die 
slogan wil de Industriebond FNV afdeling Vlaar-
dingen elke woensdagochtend voor iedereen de deu
ren open zetten. Kaderleden zullen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te 
lossen. 

5 Dankzij de gunstige ongevallenstatistieken is 
Vlaardingen één van de gemeenten die in aanmerking 
komen voor de Verkeersveiligheidsprijs van de 
ANWB in de categorie 50.000-100.000 inwoners. 

6 De gemeenteraad van Vlaardingen brengt een 
werkbezoek aan Roosendaal en Nispen om zich ter 
plekke te laten voorUchten over het winkelcentrum en 
de nieuwe schouwburg aldaar. 

10 Eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 
350 m̂  van Chloride Batterijen BV aan de Produktie-
straat. 

De raadsfractie van D'66 definitief uit elkaar. Atie 
Ranshuijsen-Hoogenboom gaat verder als onafhan
kelijk raadslid, maar blijft lid van D'66. De problemen 
begonnen toen zij een relatie aanknoopte met PvdA-
raadshd John Ranshuijsen. 

Tentoonstelling Vlaardingse geschiedenis in Streekmuseum 
Jan A nderson. 19 no vember 198 7. Jan A nderson, Joop Stig-
ter en Theo Poelstra. 

11 In de Ichthuskerk spreekt Lidia Bot-Don voor de 
Nederlandse Christenvrouwen Bond (NCVB) over 
het thema Vrouw en Milieu. 

Omwonenden hebben ernstige bezwaren tegen de ves
tiging van een moskee aan de Oosthavenkade. In hun 
bezwaarschrift menen zij dat de Oostwijk met vijf ont
moetingscentra voor migranten rijkelijk is bedeeld. 
Ook wijzen zij op de problemen die de moskee in de 
Emmastraat sinds jaren geeft. 

13 Uit het jaarverslag van het JAC blijkt dat in 1986 
ruim 10% meer jongeren een beroep op het centrum 
hebben gedaan. De meeste vragen werden gesteld over 
huisvesting. Vier maatschappelijk werkers waren bezig 
met de problemen van 282 personen. 

16 Gewapende overval op het postkantoor in het 
winkelcentrum De Loper. Twee gemaskerde mannen 
ontkomen met een onbekende hoeveelheid geld op 
een witte crossbromfiets. 

17 Ten behoeve van de Bethelkerk aan de Burg. 
Verkadesingel werd in de afgelopen 10 jaar 1.000.000 
kg oud papier opgehaald. Uit de opbrengst werd onder 
andere een piano, een orgel, een stencilmachine, 
vloerbedekking, geluidsinstallatie en nieuwe be
kleding voor de stoelen aangeschaft. 

Door reorganisatieplannen bij Unilever Vlaardingen 
zullen 180 van de 500 arbeidsplaatsen verloren gaan. 
Getracht zal worden gedwongen ontslagen te vermij
den. 

Het telefoonverkeer met de Vettenoordsepolder voor 
H uur gestoord. De PTT maakt bekend dat het Vlaar
dingse telefoonnet binnen twee jaar met 6.000 num
mers t.b.v. het zakelijk verkeer uitgebreid zal worden 
ten einde deze storingen te voorkomen. 

19 Heropening van het Streekmuseum Jan Ander
son door de commissaris van de Koningin Mr Schelto 
Patijn. Het museum heeft nu een permanente tentoon
stelling over de geschiedenis van Vlaardingen, be
geleid door een geschiedschrijving van stadsarchivaris 
Theo Poelstra. 

59 



Wie er een kleine duizend gulden voor over heeft, kan 
binnenkort in Vlaardingen ook op zaterdag trouwen; 
mogelijk komt er nog een wijziging in het tarief gezien 
de gunstige concurrentiepositie van Schiedam. 

De nieuwbouw van het politiebureau valt 300.000 gul
den duurder uit dan aanvankelijk was begroot. Het 
korps moet voor de duur van de nieuwbouw verhuizen 
naar het voormalige recreatiegebouw van de Windmill 
en ook dat is een tegenvaller. 

21 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het toneel
stuk 'Dertig seconden liefde' door de 115-jarige 
toneelvereniging Varia. 

24 Een onderzoek onder 1.200 Vlaardingers van 
55 jaar en ouder moet uitwijzen welke woonwensen zij 
hebben. Omdat de gemeente in de nabije toekomst 
geen toestemming verwacht voor de bouw van een ver
zorgingstehuis, wordt op deze manier naar alternatieve 
mogelijkheden gezocht. 

De gemeentepolitie, het bestuur van de Horecabond 
afdeling Vlaardingen en burgemeester Van Lier be
raden zich over herziening van de openings- en slui
tingstijden van de horeca, omdat gezien het huidige 
uitgaansleven de caféhouders zich met de bestaande 
regeling te gebonden voelen. 

27 De boeren in Zuidbuurt zijn teleurgesteld dat het 
onderzoek naar luchtverontreiniging zich grotendeels 
beperkt tot de uitstoot van fluor. Volgens hen moet 
een uitgebreider onderzoek plaatsvinden. 

Feestelijke heropening van de Hoogstraat tussen de 
sluizen en de Afrol. De Hoogstraat werd in de laatste 
maanden voorzien van sierbestrating en plantenbak
ken. Ook parkeerplaatsen met meters voor kort par
keren moeten de toeloop naar de Hoogstraat aantrek
kelijk maken. 

30 De meerderheid van de raadscommissie verkeer 
en vervoer vindt dat raadsleden voor het parkeren 
tijdens vergaderingen gewoon moeten betalen. Dit 
naar aanleiding van een ontheffingsregeling aangedra
gen door de VVD. 

December 

2 Om ongeveer 2.000 Vlaardingers, die recht 
hebben op een eenmalige uitkering, nog voor Kerstmis 
hiervan in bezit te stellen, zegt wethouder J. Madern 
toe een spoedprocedure in gang te zetten. Het per
soneel van de Gemeentelijke Sociale Dienst heeft aan
geboden hiervoor extra diensten te draaien en uitzend
krachten aan te nemen. 

De ambulancedienst van de GGD Nieuwe Waterweg 
Noord aan de Hoflaan vertrekt naar het nieuwe onder
komen aan de Hargalaan te Schiedam. 

4 Henk Ranshuijsen stopt na 32 jaar zijn werk voor 
de ondernemingsraad van Levers Zeep Maatschappij. 

5 Bewoners van het complex 410 noodwoningen in 

Henk Ranshuysen tijdens zijn afscheid. 4 december 1987. 
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de Babberspolder staan lijnrecht tegenover de plannen 
van de gemeente om het complex te slopen. De plan
nen zijn in een stroomversnelling geraakt door de 
wateroverlast in juh en september. De bewoners hou
den vast aan het standpunt dat voor iedereen in de wijk 
nieuwe betaalbare huisvesting moet komen. 

8 Met een plaatselijk HALT-bureau wil de ge
meente vandalisme en kleine criminaliteit terugdrin
gen. B& W hebben het ministerie van justitie een bij
drage van 31.000 gulden voor de oprichting van het 
bureau gevraagd. 

Gemeentewerken is begonnen met het bouwrijp ma
ken van de bouwlokatie De Put/Dijkzicht bij de Schie-
damsedijk. Door V A ^ Patrimonium's Woningen zul
len hier 110 bejaardenwoningen in de premiehuur 
profit-sector worden gebouwd. 

11 Om overlast van vuurwerk en de kerstbomen-
jacht tegen te gaan, wordt in de maand december door 
de Vlaardingse politie weer een bijzondere regeling 
toegepast. Overtreders krijgen direct een boete va
riërend van 25 tot 100 gulden. Kinderen tot 17 jaar 
krijgen een alternatieve straf. 

Woninginspectrice mevrouw C. Drenth neemt na een 
dienstverband van 34 jaar afscheid van het Gemeen
telijk Woningbedrijf. Zij maakt gebruik van de VUT-
regeling. 

In Triangel viert de Vlaardingse afdeling van de In
dustriebond FNV zijn 80-jarig bestaan. 

14 Een kleine meerderheid van de bewoners van de 
Oranjebuurt is vóór het openstellen van de busbaan 
over het landje van Chardon. Dat is gebleken uit de en
quête die de gemeente onder de bewoners heeft ge
houden. Van de 347 mensen die het formulier terug
stuurden waren erl97 voor openstelling. 

17 Grote bezorgdheid kenmerkt de extra vergade
ring van de raadscommissies voor Milieu en Financiën, 
over het voorstel van gedeputeerde Ir J. van der Vlist 
van de provincie, om 250.000 kubieke meter Maas-
sluisse gifgrond uit de Steendijkpolder te storten in de 
Broekpolder. In ruil daarvoor is de provincie bereid 

het meest vervuilde gedeelte van de Broekpolder te sa
neren. Om de kosten te drukken wil de provincie de 
mogelijkheid open houden om tot 750.000 m"* gif
grond te storten. 

18 De nieuwe vleugel van het Visserijmuseum, in
gericht met voorbeelden van diverse aan de visserij 
verwante ambachten en vakken, feestelijk in gebruik 
genomen. Het nieuwe gedeelte is gebouwd op de voor
malige binnenplaats van het museum. De uitbreiding 
ter waarde van een half miljoen gulden is grotendeels 
betaald door het bedrijfsleven, particulieren en par
ticuliere organisaties en is bedoeld als geschenk voor 
het 25-jarig bestaan van het museum. 

23 De heer J. L. Verheij, ere-voorzitter van de 
Vlaardingse Zwemclub VZC op 77-jarige leeftijd 
overleden. 

Burgemeester Van Lier opent in het Visserijmuseum 
de tentoonstelling 'Het Buysse gatt Vlaerdingen. Ver
leden zonder toekomst?'. 

26 Aggy Benner, voorzitter van de afdeling Vlaar-
dingen van de Industriebond FNV op 44-jarige leeftijd 
overleden. 

31 Op initiatief van de politie cirkelt op oudejaars
dag een reclame-vliegtuig boven de stad met de tekst 
'1988, laten we het gezellig houden'. 

Overzicht van de nieuwbouw van het Visserijmuseum. 
18 december 1987. 
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