
Kroniek van Vlaardingen 1988. 

Marianne van Papeveld-Hörst. 

januari 

1 Het aantal inwoners is in 1987 teruggelopen 
met 410. 
Vlaardingen heeft thans 75.020 inwoners, tegen 
75.430 in 1987. 

4 Het echtpaar P. Weltevreden — W. Hopman 
60 jaar getrouwd. 

5 Als gevolg van de maatschappelijke veranderin
gen, zoals grotere bevolkingscentra en daardoor grote
re anonimiteit van betrokkenen, wordt de huwelijks-
aankondiging afgeschaft. 

Aan de hand van plattegronden, maquettes en teke
ningen presenteren vier architectenburo's in de bur
gerzaal van het stadhuis hun plannen voor verbetering 
van het Veerplein en het Liesveld. De kosten voor de 
face-lift van het winkelhart variëren van 21 tot 27 mil
joen gulden. 

6 De Vlaardingse arts C. Moerman viert zijn 95e 
verjaardag met een recent succes. Het ziekenfonds 
AZIVO heeft namelijk de Moerman-therapie in het 
ziekenfondspakket opgenomen. 

10-24 Interkerkelijke aktie "Kerkbalans 1988", on
der het motto "Geloven kost wat". Vlaardingen heeft 
met een unieke interkerkelijke publiciteitsaktie een 
landelijke primeur. Opvallend is de presentatie via ka-
belnieuws, de lokale Omroep Vlaardingen, de regio
nale Omroep Rijnmond, posters, spandoeken en een 
kleurrijke Kerkbalanskrant met een oplage van 16.000 
exemplaren. 

14 De politieke partij D'66 presenteert het rapport 
"Een hart voor de stad". De meest in het oog springen
de ideeën zijn: sloop van het Liesveldviaduct tussen 
het Chinese restaurant en de Markgraaflaan; herstel 
van de Hoogstraat als langgerekte winkelstraat; bouw 
van een theater aan de Joubertstraat. 

Dokter Cornells Moerman. 6 Januari 1988. 

16 In het Muziekinformatie- en documentatiecen
trum Ton Stolk expositie van schetsen, bronzen en ke
ramiek van de kunstenaar Gerard Engels. 

18 In het politieburo presentatie van het definitieve 
nieuwbouwplan voor dat bureau. Kosten: 14,7 miljoen 
gulden. 

21 Het voortbestaan van de fietsenstalling op het 
Veerplein is ongewis wanneer de plannen voor het 
Liesveld, Liesveldviaduct en Veerplein in uitvoering 
komen. Stallinghouder M. Spork noemt een rijwiel
stalling heden ten dage net zo belangrijk als een par
keergarage en hoopt op een goede vervangende plaats. 
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Geloven kost wat'. 10-24 januari 1988. 

28 Eerste paal geslagen voor een complex van 64 
woningen, winkels, bibliotheek en postkantoor op het 
Weeshuisplein en Veerplein. 

februari 

1 De gipsopslag in de Broekpolder is van de baan. 
De gemeente Rotterdam heeft aangeboden het gips 
van Windmill Holland BV ten westen van Rozenburg 
op te slaan. In een brief aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat gaan B & W akkoord met deze oplossing. 

4 De bouw van bejaardenwoningen in de zgn. 
"Put" aan de Schiedamsedijk loopt opnieuw vertra
ging op. Gemeentewerken heeft geconstateerd dat de 
grond verontreinigd is met lood. De grond moet wor
den afgegraven en vervolgens gestort in een depot aan 
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de Maassluissedijk. De onverwachte kosten bedragen 
153.000 gulden. 

De gemeente Vlaardingen heeft zich kandidaat gesteld 
voor de Milieuprijs 1988. Zij vindt dat zij hiervoor in 
aanmerking komt wegens grote inspanningen om een 
leefbaar milieu tot stand te brengen. 

8 De gemeente zal zich krachtig verzetten tegen de 
provinciale plannen voor de aanleg van een grote 
stortplaats voor verontreinigd puin in het Lickebaert-
gebied. Als het niet lukt deze plannen tegen te houden, 
zal men de uitvoering 5 jaar weten te vertragen. 

9 Mevrouw Betty van der Mark-Weerheim neemt 
na 27 jaar afscheid van het onderwijs. Leerlingen van 
de Van Kampenschool, waar zij werkzaam was, ver
zorgen in de Pniëlkerk het programma. 

De Laatste Salon de Harmonie. 11 februari 1988. 



11 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Amazing 
Stroopwafels, Fred Piek, Levi Weemoedt, Comelis 
Pons e.a., ter gelegenheid van De Laatste Salon de 
Harmonie. De Vlaardingse Janka Verhoeff en de Rot
terdamse architect Johan de Vries praten aan de Ron
de Tafel over "Red de Harmonie en de Stadsgehoor
zaal van de slopershamer". 

22 Eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de 
basisscholen Het Visnet en De Springplank aan de Sta
tionsstraat. 

Wijkbezoek van het college van B & W aan de 
Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht. In het com
plex 410 semi-permanente woningen regent het klach
ten over wateroverlast en over de nieuwbouwplannen 
van de gemeente. 

29 Schrikkelbaby 1988: Marie Claire Mansoer, ge
boren op 29 februari om 16.30 uur in het Schieland 
Ziekenhuis te Schiedam. 

maart 

23 Het echtpaar A. Verhagen — A. J. de Vos 60 jaar 
getrouwd. 

1 Bruidsparen die op zaterdag willen trouwen, kun
nen elke zaterdag terecht in het stadhuis. Ambtenaren 

J. C. de Veer-Bijnagte en P. van der Linden-van Dorp, ambtenaren van de burgerlijke stand. 1 maart 1988. 

I 
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van de burgerlijke stand worden de dames J. C. de 
Veer-Bijnagte en P. van der Linden-van Dorp, die dit 
op vrijwillige basis doen. Kosten voor de trouwlusti
gen: 760 gulden. 

Met het verpakken van buurthuis De Pijpelaar protes
teren vrijwilligers tegen het besluit van de gemeente 
om geen geld vrij te maken voor het salaris van een be
heerder. Die beheerder zou kunnen blijven als De Pij
pelaar door meerdere groepen gebruikt zou worden. 
De vrijwilligers hebben het protest kracht bijgezet door 
hun werkzaamheden te staken. 

3 De kade van het Westerhoofd is bezweken. Het 
door de storm opgezweepte water heeft de kade on-
derspoeld. Het is levensgevaarlijk om langs de rivier-
kant te wandelen. 

4 De 110 jaar oude kop van de vuurtoren Willem 
III uit ümuiden is op initiatief van de belangenvereni
ging De Haven Rond aangekocht en naar Vlaardingen 
gehaald. Gemeentewerken gaat de kop opknappen, 
waarna hij in Vlaardingen een plaatsje zal krijgen. 

8 De kunstenaar Leen Droppert is tegen de verwij
dering van de muurschildering Icarus op de gevel van 
het te restaureren pand op de hoek Korte Hoogstraat/ 
Hoogstraat/Westhavenplaats. 

Hoog water! 3 maart 1988. 
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Buurthuis De Pijpelaar 'ingepakt'. 1 maart 1988. 

11 In de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal ma
ken wethouder A. Maarleveld en PVDA-fractievoor-
zitter J. Ranshuijsen bekend dat de Stadsgehoorzaal 
wegens gebrek aan financiën de komende 10 tot 20 
jaar niet gesloopt wordt. Over de toekomst van de zaal 
Harmonie worden geen uitspraken gedaan. 

12 In de Lijnbaanhal viert het Delta Dansorkest 
o.l.v. Dick Borst zijn 20-jarig bestaan. 

14 De Commissaris van de Koningin in Zuid-Hol
land, S. Patijn, vervangende de Minister-President, 
overhandigt in de Grote Kerk Prinses Margriet, ver
vangende haar moeder Prinses Juliana, de Geuzen
penning, die de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 
postuum heeft toegekend aan Koningin Wilhelmina 
"de moeder van het verzet". 

15 Verschenen is "Vlaardingen in beeld 1945-1964" 
van M. P. Zuydgeest en A. J. van Druten. 

21 Het echtpaar J. H. Suisse-E. van Eek 70 jaar ge
trouwd. 

De waterpolo'ers van Viking '60 komen het volgende 
seizoen uit in de derde klasse van de KNZB-competi-
tie. De formatie sloot op 6-6 af met het sterke Spartaan 
'26. Dat puntje was genoeg om de promotie veilig te 
stellen. 



22 De Prinses Julianabrug wegens ernstige gebreken 
afgesloten voor het snelverkeer. Alleen fietsers en 
voetgangers kunnen nog van deze oeververbinding ge
bruik maken. 

24 Burgemeester Van Lier en dr E. Prins van AM-
RO Project-ontwikkeling ondertekenen de overeen
komst tot uitbreiding van het winkelcentrum De Lo
per. 

26 In de Grote Kerk geeft de Christelijke Oratorium 
Vereniging Gloria in Excelsis Deo/Toonkunstkoor 
een uitvoering van de Johannes Passion van J. S. Bach. 
Het Randstedelijk Begeleidingsorkest verzorgt de be
geleiding. Dirigent is Aad van der Hoeven. 

29 Verschenen is het jaarverslag 1987 van de Stads
gehoorzaal/Harmonie. In 1987 bezochten 75.553 
mensen de Stadsgehoorzaal, tegen 96.162 in 1986. Als 
de belangrijkste oorzaak van de daling wordt het ont
breken van 25.000 gulden extra subsidie genoemd. 

In een winkelpand aan de Hoogstraat nr. 57, Schoon
heidssalon "Helios", is een muurschildering uit de vo
rige eeuw ontdekt. Op de tekening is het schip Vlaar-
dingen 73 te zien in een Italiaanse haven, met op de 
achtergrond een uitbarstende vulkaan. De schildering 
moet tussen 1870 en 1901 zijn gemaakt. 

Zeventig jaar lief en leed. Het echtpaar J. H. Suisse-E. van 
Eek. 21 maart 1988. 

Aankomst van 'Willem III'. 4 maart 1988. 

30 Mevrouw drs A. van Gorsel benoemd tot direc
teur van de Centrale Personeelsdienst van de gemeen
te Vlaardingen. 

april 

3 In het kader van een VARA-televisieprogramma 
wordt aandacht geschonken aan het Visserijmuseum. 

6 Om het zwerven van een in het Broekpolderbos 
verblijvende ree tegen te gaan, willen B & W het dier 
een partner bezorgen. Volgens deskundigen is er zelfs 
ruimte voor 4 a 5 paren. 

De eerste Vlaardingse motorbrandspuit, die in 1926 
voor 3.356 gulden werd aangeschaft, vindt een plaats 
in het Brandweermuseum in Hellevoetsluis. 
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8 Op voordracht van de minister van Binnenlandse 
Zaken heeft Koningin Beatrix burgemeester A.A.J.M. 
van Lier voor een periode van 6 jaar herbenoemd. 

9 Overleden op 74-jarige leeftijd Jan Man in 
't Veld, lid van het Geuzenverzet in de Bezettingstijd. 

9/10 Museumweekend. 993 mensen bezoeken het 
Visserijmuseum. Ook het Muziekinformatie- en docu
mentatiecentrum Ton Stolk en het Streekmuseum Jan 
Anderson trekken veel bezoekers. 

10 In een druk bezette St. Willibrorduskerk her
denkt pater H. Baart zijn 25-jarig priesterjubileum. 

In zaal Middelhuyse wint de 14-jarige Rotterdamse 
Monique de Bruin de finale van de Rita Young Sound-
mix-show. 

12 Tijdens het wijkbezoek van B & W aan Holy-
Noord pleit wijkagent G. van Brakel voor een wijkpost 
voor de politie in deze wijk. 

In het stadhuis geopend de tentoonstelling "Feesten 
van medelanders". 

13 Boomfeestdag. Ruim 800 leerlingen van 27 scho
len leggen de laatste hand aan de bebossing van loswal 
6, het centrale gedeelte van de Broekpolder. 1.500 po
pulieren zijn voor aanplant beschikbaar. 

17 De Govert Maanschool aan de Prof. Telders-
straat viert haar 25-jarig bestaan. 

18 Het echtpaar J. A. Dijkshoorn-J. van Woerden 
60 jaar getrouwd. 

Tijdens de Ramadan, de islamitische vastentijd, wor
den geluidsmetingen verricht in de buurt van de mos
kee aan de Emmastraat. Dit naar aanleiding van een 
brief van buurtbewoners met klachten over de overlast 
die zij ondervinden van de aktiviteiten in en rond de 
moskee. De schrijvers van de brief beschuldigen het 
gemeentebestuur van positieve discriminatie. 

Het buurthuis De Pijpelaar gaat weer open. De vrijwil
ligers hebben onder druk van de gemeente besloten 

van verdere stakingsakties af te zien. Intern is naar be-
zuinigingsmogelijkheden gezocht om de beheerders-
funktie voorlopig veilig te stellen. 

18-23 In het stadhuis van Maassluis onthullen de 
burgemeesters R. Scheeres (Schiedam), J. van Es 
(Maassluis) en A. A. J. M. van Lier (Vlaardingen) een 
reusachtige wereldbol als teken van de gezamenlijke 
Noord-Zuid campagne. Talrijke aktiviteiten binnen de 
drie steden moeten wijzen op de problematiek van de 
ontwikkelingslanden. 

19 Boze bewoners van de Babberspolder bezetten 
de raadszaal. Zij vragen om maatregelen tegen de 
steeds terugkerende wateroverlast. De bewoners zijn 
spontaan in aktie gekomen toen een vijver aan de Rot-
terdamseweg gedempt werd. 

In de gedempte zogenaamde "Koperijsloot" bij de 
Delftseveerweg, naast de turnzaal van het politieburo, 
zou een niet ontplofte Duitse vliegtuigbom liggen. De
ze bom werd op 10 mei 1940 met drie andere boven 
Vlaardingen afgeworpen. 

In het kader van het projekt "Vriendjes en Vriendin
netjes" brengen leerlingen van De Beukenhof, de Van 
der Schaarschool en Het Mozaïek een bezoek aan de 
moskee aan de Emmastraat en aan een Turks theehuis. 

Raadszaal bezet. 19 april 1988. 

44 



21 Eerste paal geslagen voor 105 woningen aan de 
Nieuwelaan. 

zendstra, die ontslag heeft genomen wegens verhuizing 
naar een andere gemeente. 

22 Aan de verpauperende leegstand van de boerde
rijen in de Zuidbuurt komt een einde. Op korte termijn 
betrekken de nieuwe bewoners, waaronder een hoef-
smid, een aannemer, een producent van natuurwijnen 
en een galeriehouder de oude opstallen. Gezocht 
wordt nog naar een verhuurder van surfmateriaal, met 
gevoel voor natuurschoon. 

23 Mevrouw A. M. A. van Ardenne-van der Hoe
ven benoemd tot lid van de gemeenteraad voor het 
CDA. Ze neemt de plaats in van J. A. Meijwes-Dui-

Mevrouw J. M. de Bruijn-Haeck ontvangt uit handen 
van de voorzitter van het scoutingdistrict Rijnmond 
het zilveren waarderingsteken van Scouting Neder
land, een hoge onderscheiding binnen de scoutingwe-
reld. 

Jubileumavond in de sporthal aan de Floris de Vijfde
laan ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het 
Drum- en Buglecorps "Avalance", opgericht als on
derdeel van het tamboer- en pijpercorps De Pijpers. 

Koninginnedag per luchtballon. 30 april 1988. 

£^K 

• 
A 
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24 Met een 7-0 overwinning op de Rotterdamse club 
SZC stellen de waterpolo'sters van Viking '60 de pro
motie naar de eerste klasse van de kringcompetitie ze
ker. 

25 Presentatie Meerjarenbegroting 1989-1992. 
Voor 1989 bedraagt het tekort anderhalf miljoen gul
den, oplopend tot 5 miljoen gulden in 1992. 

Het echtpaar G. A. Knegt-A. Vrijland 60 jaar ge
trouwd. 

27 Het bedrijf Cincinnati Milacron wil 175 van de 
265 werknemers ontslaan. De ontslagen zullen gaan 
vallen onder werknemers van de produktie van ge
avanceerde industriële slijpmachines en computer
gestuurde draaibanken. De goed renderende koel-
vloeistoffenafdeling blijft buiten schot. De bonden 
protesteren tegen de enorme afslanking. 

Leerlingen van groep zeven van de openbare basis
scholen Erasmus en Juliana van Stolberg adopteren 
het oorlogsmonument op het Verploegh Chasséplein. 
Stille tocht vanaf het stadhuis naar het monument, met 
aldaar een indrukwekkende adoptieplechtigheid. 

De gemeenteraad neemt afscheid van het raadslid Ar
nold van Kalken. De PPR-man geeft zijn zetel over aan 
het CPN-lid Jan Vons, volgens afspraak tussen de sa
menwerkende drie partijen PPR-CPN en PSP. 

30 Koninginnedag 1988. Aubade op de Markt, op
tocht met schuttersgilden, vendelzwaaiers, fietsacro-
baten, steltlopers en muziekkorpsen. De 42e Haven-
loop gewonnen door Patrick Aris van VLTC Den 
Haag. 15 heteluchtballonnen stijgen op voor een korte 
vlucht boven Vlaardingen. Oranjebal in de Harmonie. 

mei 

1 1-mei viering. CPN, PPR, PSP, PvdA, FNV, 
VARA en het NIVON vieren gezamenlijk de Dag van 
de Arbeid in een overvolle Harmonie. 

2 Zolang er nog geen sloop- en nieuwbouwplannen 
zijn voor de 410 noodwoningen in de Babberspolder 

mogen alléén huizen van "aanvaardbare" kwaliteit 
worden verhuurd aan mensen die al in deze buurt wo
nen, aldus M. Ouwens, hoofd van de afdeling Stads
ontwikkeling. 

4 Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op 
het Verploegh Chasséplein. Namens het toenmalig 
verzet spreekt dr J. F. P. H. Hers. 

5 Opgericht de nieuwe partij Gemeentebelangen. 
Oprichter oud-WD-er Hans Dubbeldam. 

De bouw van de nieuwe brug over de Oude Haven 
wordt wellicht versneld. Binnenkort wordt hierover 
met het Hoogheemraadschap Delfland en het inge-
nieursburo Witteveen & Bos onderhandeld. 

7 Conny Meyer wint de wielerronde van Vlaardin
gen. Bij de heren wint de amateur Dennis van der 
Meyden uit Rijswijk. 

9 Het Aannemersbedrijf Van der Waal BV heeft 
tweederde van het aandelenpakket uit handen gege
ven. R. J. van Bruggen versterkt de financiële midde
len met 1,6 miljoen gulden en krijgt de dagelijkse lei
ding van het bedrijf. 

10 In het stadhuis uitreiking van de ondernemers
prijs 1988 aan bakker Frans Hazenberg. Het aan de 
prijs verbonden geldbedrag van 5.000 gulden wordt 
door de ondernemer geschonken aan de afdeling 
Vlaardingen van de Vereniging voor Vluchtelingen
hulp. 

16 B & W besluiten 12.000 gulden subsidie voor de 
uitvoering van de Johannes en Mattheus Passion in de 
Grote Kerk niet in te trekken. Hiermee zijn de uitvoe
ringen tot 1991 veilig gesteld. 

Het echtpaar A. J. Raap-W. Twigt 60 jaar getrouwd. 

17 Om de rijke vogel- en wildstand in de Broekpol
der te beschermen, besluit de gemeente in het midden
gebied een aanlijngebod voor honden in te stellen. 

18 Ter gelegenheid van de opening van het hoofd
kantoor van de Bondsspaarbank Schiedam/Vlaardin-
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gen aan de 's-Gravelandseweg te Schiedam, krijgt 
Vlaardingen een cheque van 15.000 gulden aangebo
den voor de plaatsing van de kop van de Umuidense 
vuurtoren. 

21 Pastoor A. L. M. Hermus viert in de Pax Christi-
kerk zijn 40-jarig priesterjubileum. 

23 Het echtpaar J. Mostert-C. Rocourt 60 jaar ge
trouwd. 

25 Veel vaarten en vlieten zijn minder geschikt om in 
te zwemmen dan in 1987. Dat blijkt uit een rapport 
van het Hoogheemraadschap Delfland. Het zwemwa
ter van de Vlaardingse Vaart wordt zelfs als onbe
trouwbaar aangemerkt. 

27 K. W. van Baarlen, hoofd van de afdeling revali
datie van het Holy-Ziekenhuis, ter gelegenheid van 
zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

28 De basisschool Het Visnet, aan de Prins Hendrik
straat, stelt oud-leerlingen in de gelegenheid nog even 
een kijkje te nemen in het gebouw van de in 1924 ge
stichte voormalige bewaarschool voordat het wordt 
prijsgegeven aan de slopershamer. 

Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de ten
toonstelling "Aan het Werk". Te zien is o.a. werkkle
ding van kuipers, vissers, brandweerlieden, alsmede 
een pak van de begrafenisvereniging St. Barbara. 

Het college van B & W kiest voor de modernisering 
van het centrum voor het ontwerp van het architecten
bureau AGS, omdat de ideeën van deze architecten 
stroken met het beeld dat men voor het centrum heeft. 
Als projektontwikkelaar wordt Multi-Vastgoed ver
kozen. 

30 Gestart de 42e wandel-avondvierdaagse met 
3.800 deelnemers, wat gezien het koude en natte weer 
toch nog een redelijke opkomst is. 

Het echtpaar G. Korswagen-H. van der Avoird 60 jaar 
getrouwd. 

Pastoor A. L. M. Hermus jubileert. 21 mei 1988. 

Met het slaan van de laatste paal geeft J. de Vilder, di
recteur van het postdistrict Rotterdam het startsein 
voor de nieuwbouw van een voorsorteercentrum aan 
de Taanderijstraat. 

31 De kroningslantaam op het Stationsplein, een 
aandenken aan de inhuldiging van Koningin Wilhel-
mina, wordt gerestaureerd. De restauratie duurt een 
hal^aar en kost 30.000 gulden. 

Wijkbezoek van het college van B & W aan het cen
trum. Ondernemers uit het havengebied blokkeren de 
buiten gebruik gestelde Prinses Julianabrug om het 
stadsbestuur te beletten hun wandeling te vervolgen. 
Toegezegd wordt dat het tweerichtingsverkeer op de 
Oosthavenkade zal worden hersteld. 

Geopend aan de Galgkade de nieuwe huisvesting van 
De Zegelkoerier Uitgeverij Den Draak bv. Ingesteld 
wordt een jaarlijkse prijs van 10.000 gulden voor het 
mooiste ontwerp van een (post)zegel. 

juni 

1 J. de Ligt neemt afscheid als directeur van de Ver
eniging tot Verbetering der Volkshuisvesting "Patri
moniums Woningen". Hij ontvangt de gouden speld 
van de Nationale Woningraad en wordt Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
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Vlaardingen weer 'bij de tijd'. 3-4 juni 1988. 

Ingevoerd is de eerste 30-km zone in Vlaardingen, tus
sen de Geert Grotelaan-Erasmusplein en de Van 
Baerlestraat. 

De fusie tussen de kruisverenigingen Schiedam, Maas
sluis en Vlaardingen is afgerond. De nieuwe organisa
tie, onder de naam Kruiswerk Nieuwe Waterweg 
Noord, krijgt een nieuw hoofdkantoor in Vlaardingen. 

Het Plaatselijk Educatief Centrum (PEG) besluit het 
aantal cursussen in het komende seizoen uit te breiden. 
Vanaf 1989 moet de basiseducatie 170.000 gulden be
zuinigen. 

Geopend in het Dienstencentrum West de expositie 
van tekeningen in kleur en zwart/wit van de 92-jange 
Jan Tuytel. 

3 De pachtkamer heeft bepaald dat boer Van 
Woerden voorlopig nog 6 jaar in de Broekpolder zijn 
werk mag blijven doen. Een nederlaag voor de ge
meente, die de boer graag uit de gifpolder wilde zien 
vertrekken. 

3-4 Vlaardingse Landjuweel 1988, onder het motto 
"Tijd". In de hal van het stadhuis wordt het gerestau
reerde laat-gotische uurwerk van de Grote Kerk ge-
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plaatst en overgedragen aan loco-burgemeester B. 
Goudriaan. Dit uurwerk werd om niet gerestaureerd 
door medewerkers van Madem BV, o.l.v. de heer E. 
Krenkel. 

Ter gelegenheid van het gereedkomen ervan ver
scheen een door de gemeente gefinancierd extra num
mer van Tijd-Schrift van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, getiteld "Vlaardingse luidklokken en 
uurwerken" en geschreven door archiefmedewerker 
M. A. Struijs. 

4 Michel de Maat wint met de eerste plaats van de 
marathon van Klazinaveen een reis naar de marathon 
van New York. 

4-5 Feest op de kampeerboerderij De Hoogkamer 
aan de Van Baerlestraat, ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van het NIVON en het 25-jarig bestaan 
van de kampeerboerderij. 

7 De Vlaardingse familie H. Meerman door het Le
ger des Heils voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. 
Zij gaat daar in de 60.000 inwoners tellende havenstad 
Paranagua een kindertehuis leiden. 

14 Cher Willemsen, voorzitter van de korfbalvereni
ging Vlaardingen, wordt winnaar van de Zilveren Ha
mer, het klassement van voorzitters van sportclubs, die 
wekelijks bij Omroep Vlaardingen de voetbaluitslagen 
voorspellen. 

15 De gemeenten Maassluis en Vlaardingen maken 
gebruik van het spreekrecht tijdens een hoorzitting in 
de Tweede Kamer over de plannen van minister N. 
Smit-Kroes om te komen tot verdubbeling van de Be-
neluxtunnel (start op korte termijn) en de bouw van de 
Blankenburgtunnel (start 1995). Beide gemeenten zijn 
tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. 

16 De politie verhuist tijdelijk naar het voormalige 
Windmill Ontspanningsgebouw aan de Westlandse-
weg. Bewoners van de Delfseveerweg krijgen bloemen 
voor de komende overlast tijdens het slopen van het 
oude en de bouw van het nieuwe politiebureau. 

17-18 Scouting Vlaardingen viert zijn 75-jarig be

staan met een drukbezochte manifestatie in het Oran
jepark. 

17 Met een investering tot 788.500 gulden denken B 
& W de straten die vorig jaar onder water liepen beter 
te kunnen beschermen tegen wateroverlast. Alleen 
voor de huizen aan de Groeneweg en de Wetering
straat is geen oplossing te vinden. 

18 Het scheepvaart- en overslagbedrijf Van der Lin
den, Westhavenkade 112, bestaat 100 jaar. 

Bij Boekhuis Den Draak signeert Arie van der Veer 
zijn boek "Van zijtrawler naar hektrawler". Het boek 
bevat naast 350 foto's een vlootoverzicht van de vis-
sersplaatsen waar deze typen thuishoren. 

In het stadhuis zijn de eerste huwelijken op zaterdag 
voltrokken. P. van der Linden-van Dorp verbindt 
J. M. den Draak in de echt met T. C. Pols. J. C. de 
Veer-Bijnagte voltrekt het huwelijk tussen Th. E. 
Schipper en E. M. van der Waal. 

19 Felle uitslaande brand legt een groot gedeelte van 
de Zonnehof, dagverblijf voor geestelijk gehandicapte 
kinderen aan de Mamixlaan, in de as. 

20 Zes leerlingen van de Dr. Albert Schweitzer-
schaal behalen in het Kolpabad het hoogste diploma 

Brand in de Zonnehof. 19 juni 1988. 
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dat ooit bij het schoolzwemmen werd behaald door 
leerlingen van een school voor primair onderwijs: 
overlevingszwemmen. 

21 Uit het jaarverslag van de GEWB. De daling van 
de olie- en gasprijzen in 1985 heeft gezorgd voor forse 
tariefsverlagingen in 1987. Gemiddeld was de klein
verbruiker 200 gulden minder kwijt aan electriciteit, 
gas, water en CAI. Het aantal verbruikersadressen is 
toegenomen met 320 tot een totaal van 31.960 aan
sluitingen. 

23 Het aantal uitleningen van de gemeentebiblio
theek is het afgelopen jaar opgelopen tot bijna 1 mil
joen. De uitleningen per persoon zijn gestegen van 47 
naar 53 bij de volwassenen en van 24 naar 29 bij de 
jeugd. Aldus het jaarverslag. 

24 De Broekpolder is een uniek vlindergebied. Tot 
deze conclusie komt de plaatselijke afdeling van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie aan de 
hand van een onderzoek naar de vlinderstand. Met na
me het aantal distelvlinders is in de vorige jaren ver
drievoudigd. 

25 Vlaardingen viert de overwinning van het Neder
landse elftal tijdens de EK-voetbal. Automobilisten 
rijden toeterend door de stad. Op de Westhavenplaats 
zingt en host een uitbundige menigte. Een 20-tal 
Oranje-fans neemt een duik in de Oude Haven. De 
Visbank loopt enige schade op door baldadigheden. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de kunst-
mestfabriek Windmill een nieuwe vergunning ver
leend voor de lozing van afvalgips op de Nieuwe Wa
terweg. Volgens deze vergunning moeten de lozingen 
teruggebracht worden van 12 naar 3,3 ton. 

27 Overleden op 75-jarige leeftijd ds. Wilhelmus Jo
hannes Schouten, predikant van de Herv. Gemeente 
van 1943-1966, daarna leraar aan het Groen van Prin-
stererlyceum. 

28 Het personeel van de Vlaardingse vestiging van 
Vroom en Dreesmann is officieel ervan op de hoogte 
gesteld dat deze vestiging niet gesloten zal worden. 
Deze sluiting dreigde naar aanleiding van een voorge

nomen saneringsoperatie, die 1.400 ontslagen binnen 
het concern ten gevolge zou hebben gehad. 

29 C. de Jonge, raadslid van de RPF, neemt afscheid 
van de gemeenteraad. Zijn plaats wordt ingenomen 
door G. van Veelen van de GPV. 

In het kader van de vernieuwing van het centrum be
sluit de gemeenteraad het voormalige Weeshuis te slo
pen. 

30 Met een aktie voor de poort van Windmill Hol
land BV zetten milieuorganisaties hun eis om de giflo
zing op de Waterweg te stoppen kracht bij. Een nep-
minister Smit-Kroes verscheurt de lozingsvergunning, 
die onlangs aan Windmill verstrekt werd. 

Dominee W. J. Schouten overleden 27juni 1988. 
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juli 

1 Frits Warmenhoven, eigenaar van restaurant De 
Gasterij aan de Westhavenkade, koopt een schoener-
schip waarop vóór zijn restaurant een drijvend terras 
moet komen. 

De Explosieven Opruimingsdienst vindt een onder
zoek naar een niet ontplofte bom uit de Tweede We
reldoorlog onder het te bouwen politieburo niet nood
zakelijk. De dienst acht de aanwijzingen dat er een 
bom zou liggen te vaag. 

2 De voormalige r. k. -rouwkapel aan het Emaus of
ficieel in gebruik genomen als atelier van de kunste
naar Kees Lesuis en Hans Rikken. 

5 Het echtpaar D. Burgerhout-M. B. W. van der 
Kuil 60 jaar getrouwd. 

Het verzoek van de bewonerscommissie Eksterflat aan 
Rijkswaterstaat om boer Daalmeijer de pacht van het 
dijklichaam voor de toekomstige Rijksweg 19 op te 
zeggen, is in een gezamenlijk gesprek tussen boer en 
bewoners ongedaan gemaakt. De bewoners beschul
digden de boer o.a. van dierenmishandeling. 

11 De Vereniging tegen Milieubederf is in en om het 
Waterweggebied bezig aan een vergelijkend onder
zoek naar industriegebieden. Het industrieterrein De 
Vergulde Hand komt uit dit onderzoek als vies, niet 
aantrekkelijk voor investeerders en als een gevaar voor 
het milieu naar voren. 

Van rouwkapel tot atelier. 2 juli 1988. 
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12 Uit een onderzoek van de dienst Centraal Milieu
beheer Rijnmond blijkt dat in de afgelopen tien jaar de 
concentraties fluor in het gras van de Zuidbuurt zijn af
genomen tot 29 milUgram per kilo. 

Frits Warmenhoven, eigenaar van restaurant De Gas-
terij aan de Westhavenkade is op 42-jarige leeftijd 
plotseling overleden. 

14 De Beneluxtunnel is binnenkort ook toegankelijk 
voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. De tunnel 
is in het kader van een renovatieplan voor tunnels 
voorzien van een brandwerende laag. 

Verschenen de gedichtenbundel "Ontmoeting" van de 
bijna 80-jarige Vlaardinger Piet de Goede. 

15 Eerste paal geslagen voor 110 senioren woningen 
in De Put en Dijkzicht aan de Schiedamsedijk. 

16 Volgens de secretaris van de Golfclub Broekpol
der bestaat er een georganiseerde handel in tweede
hands golfballen. Ballenzoekende kinderen worden 
regelmatig overgedragen aan de politie. 

20 In het Visserijmuseum geopend de tentoonstel
ling "Verslag van een reis om haring", met tekeningen 
van J. F. Zeeman over zijn eerste reis met een Vlaar-
dingse stoomlogger. 

23 Zware regenval. Bewoners van de Babberspol-
der, Oostwijk en het Centrum zetten de zandzakken 
klaar. Zij vrezen dezelfde overlast als een jaar geleden, 
maar gelukkig blijkt het deze keer mee te vallen. 

26 Ruim 2.500 handtekeningen ingediend bij de re
constructiecommissie Midden-Delfland tegen het on
derwater zetten van de Holiérhoekse polder. 

De Vlaardingse beeldhouwer Govert van Brandwijk 
schenkt het Visserijmuseum een reliëf van gips uit 
1950, voorstellende een treurende moeder met kind. 
Het werk heeft als voorbeeld gediend voor een onder
deel van het Vissersmonument van dezelfde kunste
naar. 

29 De Stichting Beweging en Muziek neemt het 

werk van mevrouw Kassels-Kroon over, die wegens 
ziekte niet meer in staat is haar bewegingstherapie met 
muziek voort te zetten. 

31 Onder auspiciën van de stichting Internationale 
Werkkampen en het Instituut voor Natuurbescher
mingseducatie verrichten 25 studenten uit verschillen
de Europese en Afrikaanse landen tot 13 augustus na-
tuurbeheerswerk in de Vlietlanden. 

augustus 

2 De kwahteit van het water van de voor recreatie 
gebruikte buitenwateren rond Vlaardingen is slecht. 
De kwaliteit van de Nieuwe Waterweg is zo slecht dat 
zwemmen ten sterkste wordt afgeraden. 

Wethouder Arie Maarleveld helpt een handje. 4 augustus 
1988. 
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4 In een flat aan de Prof. Rutgersstraat zijn jonge
ren bezig met het verwijderen van graffitti. Zij hebben 
het gemeentelijk woningbedrijf gevraagd hiervoor ma
teriaal te leveren. Van hun zakgeld hebben zij schuur-
middelen gekocht om de muren die zijzelf beklad had
den weer schoon te maken. 

5 Het deel van de Lickebaert waar men naakt mag 
recreëren blijkt intensiever te worden gebruikt dan de 
rest van het oeverbos. Mocht het naakt recreëren toe
nemen dan is een verzoek om een tweede terrein te 
verwachten. 

8 Geboren op 8.8.88 Eveline Langhorst. 

9 Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als di
recteur van de zeilmakers-, tuig- en scheepsbenodigd-
hedenhandel firma A. van Roon, ontvangt A. van 
Roon de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

13 Mevrouw J. C. van der Windt- van Rij viert haar 
101e verjaardag. 

Huub Nelisse wint de Bloemenmarathon, een koers 
van 300 km voor rolstoelrijders vanuit Limburg naar 
Oegstgeest. 

Op uitnodiging van de belangenvereniging De Haven 
Rond rijdt de Goudse Paardetram langs de haven. De 
opbrengst wordt besteed aan de verlichting van brug
gen en historische panden aan de Oost- en Westhaven
kade. 

15 Geopend aan de George Stephensonweg een 
8-sporenstudio van de Vlaardingse Kunststichting. De 
VKS verwacht dat veel amateurmusici hun demoban
den in deze studio komen opnemen. 

De SP-fractie uit in een brief aan B & W haar ongerust
heid over het lange uitblijven van ambulancehulp bij 
ernstige ongevallen. Als vertragende factoren bij die 
hulp worden de bezuinigingen, de regionale melding 
en de verplaatsing van de ambulancedienst genoemd. 

16 Met het oog op de overweldigende leerhonger 
van Vlaardingers heeft de Volksuniversiteit Vlaardin-

MevrouwJ. C. van der Windt-van Rij. 13 augustus 1988. 

gen haar lespakket voor het seizoen 1988/1989 verder 
uitgebreid. Nieuw zijn de lessen: Indonesische taal, ho
meopathie, het menselijk lichaam, de bediening van de 
personal computer, beleggingskunde en tuinaanleg. 
Het cursuspakket bestaat nu uit 54 cursussen. 

De gemeentelijke kunstgalerie gaat terug naar het Hol-
landia-gebouw aan de Oosthavenkade. Het theater
café in de Harmonie bleek niet geschikt te zijn voor 
tentoonstellingen. 

17 Een ruim 130 jaar oud Batz-orgel is door de Ge
reformeerde Kerk geschonken aan de gemeente 
Vlaardingen. Na restauratie wordt het orgel opgesteld 
in de aula van de begraafplaats Holy. 

De 25-jarige wielrenster Conny Meyer wordt tijdens 
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een criterium in Naaldwijk onwel en overlijdt tijdens 
de rit naar een ziekenhuis aan een hersenbloeding. 

Oud-onderwijzeres Adriana P. van West viert in de 
Meerpaal haar 100ste verjaardag. 

20 De 19-jarige Jolanda de Goede als eerste brand
weervrouw in dienst van het vrijwillige brandweer
korps. 

20-21 Tijdens de Nederlandse tenniskampioen
schappen voor de jeugd in Rhoon behaalt Caroline Vis 
de nationale titel. 

21 Intrede en bevestiging van ds W. van Laar als pre
dikant van de hervormde wijkgemeente Grote Kerk II. 
40-jarig ambtsjubileum en emeritering van ds J. Wie-
man. 

Brandweervrouw Jolanda de Goede. 20 augustus 1988. 
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22 Een felle uitslaande brand verwoest een loods van 
de meubelzaak De Winter en De Lange aan de Paral
lelweg. De schade wordt geschat op 1,5 miljoen gul
den. 

Om gezondheidsredenen legt Jan Brouwer zijn funktie 
als voorzitter van de Stichting Haring- en Bierfeest en 
de Nederlandse Horecabond neer. 

23 Het gemeentebestuur viert het succes van de pro
motiepagina in een groot aantal regionale huis-aan-
huisbladen. Vlaardingen wordt hierin aangeprezen als 
toeristenstad van formaat. Tot nu toe zijn ruim 
900.000 exemplaren verschenen. 

24 Omroep Vlaardingen gaat de ether in. Naast de 
kabelfrequentie is de omroep op FM 107.8 MHZ te 
ontvangen. 

Het SISO houdt op woensdagmiddagen spreekuur 
voor buitenlandse jongeren. Steeds meer van hen lo
pen weg van thuis. 

26 Naar aanleiding van een bouwkundig rapport 
over de slechte staat van de Stadsgehoorzaal zal het 
Amsterdamse Centrum voor Advies en Research Ce-
nario een onderzoek verrichten naar de wenselijkheid 
van een theatergebouw in Vlaardingen. 

Een op heterdaad betrapte fietsendief heeft bekend 
78 fietsen gestolen te hebben. 

27 Keeper Pieter Eikelenboom neemt na 35 jaar 
voetbalervaring afscheid van het eerste elftal van de 
voetbalvereniging Zwaluwen. 

Overleden op 95-jarige leeftijd de arts Cornells Moer
man, nationaal bekend wegens zijn omstreden kanker
therapie. 

30-2 sept. Onder het personeel van aannemersbe
drijf Van der Waal bv is onrust. De directie heeft de 
werknemers een nieuw arbeidscontract voorgelegd dat 
hen enkele honderden guldens per maand gaat kosten. 
De Bouw- en Houtbond van de FNV protesteert tegen 
de voorgenomen wijzigingen. Volgens de FNV is er 
nooit overleg geweest met de directie. 
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Afscheid van voorzitter Jan Brouwer. 22 augustus 1988. 

31 Eerste paal geslagen voor een rouwcentrum van 
de uitvaartonderneming Waaijers, naast de Holybe-
graafplaats aan de Olmendreef. 

Eerste paal geslagen voor het nieuwe politieburo aan 
de Delftseveerweg. 

september 

1 Opgericht is een vereniging van Vrienden van het 
Visserijmuseum. De vereniging heeft tot doel de groei 
en bloei van het museum te bevorderen. 

2 Emotionele bijeenkomst in de Burgerzaal van het 
stadhuis over de komst van een moskee achter de Oos
terstraat. Omwonenden maken bezwaar tegen de nu al 
aanwezige geluidshinder en tegen de aanleg van een 
parkeerterrein. Volgens de gemeente kan pas na het 
verlenen van een bouwvergunning door Gedeputeer
de Staten, bezwaar tegen geluidsoverlast ingediend 
worden. 

3 Het 16e Haring- en Bierfeest, geopend door 
Koos Postema, trekt bijna 110.000 bezoekers. Optre
den van Gerard Joling, Rita Young, Saskia en Serge 
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e.a. Verder demonstraties van oude ambachten. 
Thuisblijvers worden de gehele dag op de hoogte ge
houden door Omroep Vlaardingen. 

Een jeugdige equipe van de sportschool Hoogendijk 
behaalt tijdens eenjudo-toumooi in Londen 5 bronzen 
en 1 gouden medaille. 

4 De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie or
ganiseert samen met Greenpeace een fietspuzzeltocht 
door een recreatiegebied en een vervuild industriege
bied, met als doel mensen aan het denken te zetten 
over de vervuiling van ons milieu. De opbrengst komt 
ten goede aan het werk van Greenpeace. 

5 Dertig heipalen die onder het te bouwen nieuwe 
politieburo zijn geslagen, voldoen niet aan de door 
bouw- en woningtoezicht gestelde kwaliteitseisen. De 
fractievoorzitters van CDA, W D en PvdA stellen 
hierover schriftelijke vragen. 

6 De samenstelling van het tv-programma " Ontdek 
je plekje" hebben Vlaardingen ontdekt! De regisseur 
heeft naar aanleiding van de promotiepagina besloten 
een programma aan Vlaardingen te weiden. De ge
meente moet nu gegevens opsturen. 

6-1 100ste tentoonstelling in het Zonnehuis met 
werk van de activiteitensector van het verzorgingste
huis. Te zien zijn o.a. schilderijen, tekeningen, kera
miek en mode-ontwerpen. 

8 Directeur Molenaar van Bouw- en Woningtoe
zicht geeft toe op de hoogte te zijn geweest van de on
deugdelijkheid van 30 heipalen onder het te bouwen 
politieburo. Wegens tijdsdruk heeft hij op eigen initia
tief de palen alsnog laten slaan. 

De gemeenteraad kiest voor een aktief aankoopbeleid 
in het gebied Weteringstraat/Groeneweg/Markgraaf
laan, omdat men geen heil ziet in de verbetering van 
het rioleringsstelsel. 

Angela van Dijk wint op Curagao de Fidof-prijs, een 
onderscheiding voor de meest getalenteerde artieste. 

9 Orgelconcert in de Oosterkerk door J. v.d. Berg, 
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organist van de Nieuwe Kerk te Delft, ter gelegenheid 
van de heringebruikneming van het orgel na restaura
tie. 

10-29 De Stadsgehoorzaal en de Harmonie gaan 
zelf weer tentoonstellingen organiseren. Tijdens de 
Open Dag opening van de tentoonstelling van schilde
rijen van de 90-jarige Haagse schilder Jan van Heel. 

11 Bep Nater, consulente sportieve recreatie van de 
gemeente Vlaardingen, behaalt het Nederlands kam
pioenschap brandingsurfen. 

Maarten Rorije viert zijn 25-jarig jubileum als chef-to-
neelmeester van het Stadsgehoorzaalcomplex. 

12 Overleden op 93-jarige leeftijd Petronella van 
der Windt, oud-hoofd van de vroegere Nuts-kleuter-
school aan de Binnensingel, waaraan zij 47 jaar ver
bonden is geweest. 

13 Overleden op 79-jarige leeftijd de oud-onderwij-
zeres Leny Nuyt. 

14 Begonnen met de aanleg van een 30 ha metende 
surfplas aan de rand van Vlaardingen in het gebied tus
sen Rijksweg 20 en de Zuidbuurtseweg. De baggerspe
cie die vrijkomt wordt opgeslagen tussen damwanden 
aan de Maassluissedijk ter hoogte van De Groote 
Lucht. 

Goed onderheid? 5 september 1988. 



15 Naar aanleiding van een dodelijk ongeval dat 
twee weken geleden plaats vond op de kruising Billi-
tonlaan/Burg. Pruissingel, zal de raadscommisie ver
keer en vervoer bij elk dodelijk ongeluk in de stad een 
minuut stilte in acht nemen. De commissieleden me
nen mede-verantwoordelijk te zijn voor de verkeers
veiligheid in de stad. 

16-25 Bisschop Antonio Fortich uit de Filippijnse 
stad Bacolod opent samen met burgemeester Van Lier 
de Vredesweek onder het motto "Vrede verbindt, vre
de verplicht". 

17 Overleden op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats 
Heerenveen, oud-wethouder G. Walstra. Van 1946 
tot 1970 was hij voor de PvdA lid van de gemeente
raad, waarvan bijna 20 jaar als wethouder. 

Tijdens de jaarlijkse kringwedstrijden voor pony's in 
Overschie behalen de Flardingha Ruiters het clubkam
pioenschap van de kring Delfland. 

19 Het echtpaar G. Moerman-P. J. van IJperen 
60 jaar getrouwd. 

Het echtpaar D. van Ekelenburg-A. van Galen Last 
60 jaar getrouwd. 

20 De Industriële Kring Vlaardingen viert zijn 25-ja-
rig bestaan. 

21 In de Burgerzaal van het stadhuis reikt het Jeugd-
fonds Jantje Beton 31 zilveren spelden uit aan Vlaar-
dingers die zich tien jaar ononderbroken hebben inge
zet voor het fonds. 

De gemeente gaat onderzoeken of het aantal klachten 
over vliegtuiglawaai binnen de stadsgrenzen de laatste 
jaren is toegenomen. Dit naar aanleiding van een rap
port van de Rijksluchtvaartdienst dat voorspelt dat 
vliegveld Zestienhoven zal uitgroeien tot minimaal 
25.000 tot 30.000 vliegbewegingen per jaar. Momen
teel ligt dat aantal op ongeveer 11.000. 

Klazina van Witzenburg-Langendoen, oudste in
woonster van Vlaardingen, viert haar 107e verjaardag. 

Voormalig wethouder G. Walstra. 17 september 1988. 

22 Tijdens graafwerkzaamheden langs de Burge
meester Heusdenslaan werden in juni restanten bloot
gelegd van een dikke muur. Dit maakt de Archeologi-

a sche Werkgroep Helinium bekend. Volgens het Bu-
e reau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam gaat het 

hierbij vermoedelijk om een bruggehoofd van de mid-
t deleeuwse ridderhofstad Steenhuizen, 
il 

23 De heer H. van 't Wout neemt afscheid als direc
teur van het schoonmaakbedrijf Heto, dat hij 12T jaar 
geleden heeft opgericht. 

;. 24 In Triangel geven tientallen Vlaardingse muzi-
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kanten een benefietconcert ten behoeve van het zee
hondencentrum in Pieterburen. 

Marcel Dekker van de sportschool Tino Hoogendijk 
wordt in Nieuwegein Nederlands Judokampioen in de 
klasse tot 86 kg. 

26 Wethouder Chr. van Roon dreigt met sancties te
gen de supermarkt Bas van der Heijden, als deze door
gaat met het versperren van de inrit van de parkeerga
rage aan de Afrol. De wethouder geeft overigens toe 
dat de ingang van de garage op de verkeerde plaats zit. 

Ondertekening overeenkomst tussen Windmill Hol
land BV en minister N. Smit-Kroes van Verkeer en 
Waterstaat, waardoor de kunstmestfabriek zich ver
plicht tot een verregaande vermindering van de water
verontreiniging. Onder andere de cadmiumlozingen 
moeten in 1994 teruggebracht zijn van 12 naar 0,6 ton 
per jaar. 

27 Het Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij, 
beheerder van het Visserijmuseum, krijgt de Vlaardin-
gen Promotieprijs 1988 van de Stichting Haring- en 
Bierfeest. De Ericaschool wordt door deze stichting 
uitgeroepen tot het Goede Doel, met daaraan verbon
den een cheque van 1.000 gulden. Winnaar van de 
Horeca presentatieprijs wordt De Gasterij. 
De scheidende voorzitter. Jan Brouwer, is benoemd 
tot ere-voorzitter van de stichting. 

29 Een speciale werkgroep is belast met het onder
zoek naar de voor- en nadelen van verhuizing van de 
weekmarkt van de Broekweg naar het centrum. In on
derzoek is ook het verzoek om de donderdagmarkt in 
Holy vooraan langer te laten duren. 

30 Alle nieuwe ambtenaren krijgen voortaan een 
uur les in de geschiedenis van de stad. Amateur-histo-
ricus Jan Anderson geeft één keer per jaar een schets 
van de historie in het Streekmuseum. 

oktober 

1 De scoutinggroep AUart van Heemstede viert 
haar 15-jarig bestaan. 

3 De gemeente staakt haar pogingen om de be
waakte fietsenstalling bij het NS-station Vlaardingen-
Oost te behouden. Er zijn geen gegadigden die de fiet
senstalling willen overnemen. De NS heeft de bedoe
ling om de stalling per 1 januari 1989 te sluiten. 

4 Er wordt weinig gelezen door brugklassers en er is 
nauwelijks verschil in het leesgedrag tussen kinderen 
van het VWO en het lager beroepsonderwijs. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de werkgroep Taal van het On
derwijs Voorrangs Gebied Vlaardinger, onder leerlin
gen van het Groen van Prinstererlyceum, de Scholen
gemeenschap Prof. Casimir en de Technische School. 

Adriaan van Beuzekom beëdigd als gemeentesecreta
ris. 

5 In het Visserijmuseum tentoonstelling over het 
werk van het Hospitaal-Kerkschip "De Hoop". Met 
vier schepen heeft de gelijknamige vereniging sedert 
1898 geestelijke, medische en technische hulp gebo
den aan vissers op zee. Wegens het intrekken van de 
rijkssubsidie wordt het huidige schip in december uit 
de vaart genomen. 

6 In het Streekmuseum Jan Anderson worden tele
visieopnamen gemaakt voor een nieuw programma 
van Veronica Omroep Organisatie. De oude school 
van het museum vormt het decor voor de vijfde afleve-

'Explosief' cadeau voor de wijkagent. 6 oktober 1988. 
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ring van "Mijn eerste keer", dat op 2 november wordt 
uitgezonden. 

Ed van Hese, wdjkagent in het Centrum en de Indische 
Buurt, neemt na 33 jaar dienst, afscheid van het poli
tiecorps. 

7 In het Holy-Ziekenhuis afscheidsreceptie van de 
heer J. H. Trommel, sedert 1970 geneesheer-direc
teur. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

8 Aktie "Bezem in de Mast". Een schoonmaak
ploeg, gevormd door de Vlaardingse watersportver
enigingen, de waterscouts van de Wesselgroep en de 
Raad voor sport en recreatie, reinigt de Vaart tot aan 
de Boonervliet. 

Het Vlaardingse Vissersvrouwenkoor viert haar 1 O-ja
rig bestaan met een feest in zaal Middelhuyse. 

11 Het Hoogheemraadschap Delfland en de ge
meente Vlaardingen doen een beroep op leden van de 
Tweede Kamer om alsnog geld beschikbaar te stellen 
voor het ophogen van de Dehadijk. De ophoging loopt 
gevaar door de komst van een stormvloedkering ten 
westen van Maassluis. Voor Vlaardingen loopt de aan
sluiting van de zuidelijke randweg op de rijkswegen 
hierdoor gevaar. 

Officier J.H. Trommel. 7 oktober 1988. 

12 De dalende lijn van het aantal verkeersongevallen 
sinds de invoering van het Verkeerscirculatieplan VCP 
heeft zich in 1987 voortgezet. Werden in 1982 nog 
1.557 ongevallen geteld, in 1987 is dit aantal gedaald 
tot 1.274. Het aantal ongelukken met letsel is van 250 
teruggelopen naar 185. Ruim 60% van de slachtoffers 
waren fietsers en bromfietsers. 

De gemeente koopt etsen, tekeningen en schilderijen 
van Rob Kila, Estelle Peet, Kees Vollemans, Hans 
Rikken, Kees Lesuis en Jack Schellekens. De werken 
worden opgenomen in de collectie van de artoteek. 

13 In het stadhuis afscheidsreceptie van P. Bosch-
man, ambenaar van de afdeling Jeugdzaken. 

15 Televisieopnamen in de Vlietlanden voor de ak-
tualiteitenrubriek Tros Aktua. De belangstelling gaat 
uit naar een twintigtal IVN-leden (Instituut voor Na
tuureducatie), die zich inzetten voor de natuur. 

16-20 Een delegatie Vlaardingers, waaronder de 
raadsleden J. Ranshuijsen (PvdA), Remi Poppe (SP), 
Jan Bulva (WD), Atie Ranshuijsen-Hoogenboom 
(D'66), J. Vons (PSP/CPN/PPR) bezoekt op uitnodi
ging van de Nederlands-Palestijnse Kring Israël. De 
Kring hoopt zo meer begrip te kweken voor de situatie 
van de Palestijnen onder Israëlische bezetting. 

18 De Scheepswerf Vlaardingen-Oost Bedrijven is 
faiUiet. Voor 301 personeelsleden gaat onmiddellijk 
ontslag in. De overige 130 werknemers maken de on
derhoudsbeurt aan een bevoorradingsschip van de 
Koninklijke Marina af. De Poolse staat toont interesse 
in overname van de werf. 

20 De bus met de delegatie Vlaardingers is in He-
bron door woedende Palestijnen met stenen bekogeld. 
De schade blijft beperkt tot een gesneuvelde ruit van 
de bus. 

21 De Vlaardingse families Van Dooren en Kuijl-
man hebben hun aandelen in de drukkerijen Van Doo
ren en Doorenboom verkocht aan de Plantijngroep. 
Directeur W. G. Bijl verwacht binnen korte tijd onder
handelingen met de gemeente over verhuizing uit de 
Oostwijk. 
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Vlaardingse delegatie, gewaardeerde bezoekers. 16-20 oktober 1988. 

22 ComeUs van Dijk viert zijn 101e verjaardag. 

Het zaterdags zanggebeuren in de Grote Kerk, "Kom 
zmg met ons en doe als wij", viert het 25-jarig bestaan. 
Deze zangdiensten werden destijds opgezet om bijdra
gen te verkrijgen voor de restauratie van de Grote 
Kerk en dienen nu voor het onderhoud van deze kerk. 

26 Met twee gouden en vier zilveren medailles keert 
Jeffrey van Loon van de Olympische Spelen voor ge
handicapten in Seoul terug in Vlaardingen. Huldiging 
op het stadhuis. 

27 Bij de scholengemeenschap De Vaart start de 

stichting Raad voor het Ouderenwerk Vlaardingen 
een kookcursus voor mannelijke 55-plussers. 

De Schiedamse werf Wilton Fijenoord zal het red
dingsplan voor de werf Vlaardingen Oost Bedrijven 
beoordelen op haalbaarheid en met commentaar voor
leggen aan de aandeelhouders. Het plan van curator 
mr E. W. J. J. Liagre Bohl voorziet in een kleine werf 
met plaats voor 150 werknemers. 

Om de gemeenteraad te bewegen het gebruik van 
hardhout in de woningbouw zoveel mogelijk te beper
ken, werken de Wereldwinkel, Vlaardingen Anders, 
de Andere Markt, de Hout- en Bouwbond FNV, de 
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VLOS en het gemeentelijk woningbedrijf gezamenlijk 
mee aan de landelijke aktie "Hart voor het regen
woud". 

28 De afdeling Vlaardingen van het Christelijk Na
tionaal Vakverbond viert haar 80-jarig bestaan met 
een feestavond in de Stadsgehoorzaal. Ook het 75-ja-
rig bestaan van de Hout- en Bouwbond CNV maakt 
deel uit van het feest. 

28-29 De voetbalvereniging Satelliet viert haar 25-
jarig bestaan. 

29 Michel de Maat wint de negende Broekpolder
cross. De atleet liep de cross als laatste voorbereiding 
op de marathon van New York. 

Het Christelijk Gemengd Koor Progeza organiseert 
een zangavond in de Grote Kerk. Dichteres Nel Ben
schop draagt voor uit eigen werk. De presentatie is in 
handen van John ter Maat. 

Met een daverende revue, opgevoerd door selectie
spelers besluit VFC de jubileumaktiviteiten rond het 
75-jarig bestaan. 

Het bedrijf Kabelgids BV, dat het werk van het on
langs failliet verklaarde kabelkrantconcern Infokab 
heeft voortgezet, komt naar Vlaardingen. 

30 De toneelvereniging De Fakkel viert haar 40-ja-
rig bestaan met een feestavond in zaal Middelhuyse. 

november 

1 In het Stadsarchief uitreiking van het eerste ex
emplaar Vlaardingen in Beeld II over de periode 
1945-1964, door M. P. Zuydgeest en A. J. van Dru-
ten, aan burgemeester A. A. J. M. van Lier. 

De gemeente stelt opnieuw 8.000 gulden beschikbaar 
voor compostvaten. 

Het kerkbestuur van de Heilige Geestkerk en project
ontwikkelaar Kavel BV uit Rijswijk ondertekenen de 
overeenkomst voor de sloop van de kerk. Na de sloop 

van deze uit 1959 daterende r.k. kerk, zullen op het 
terrein een nieuwe kleinere kerk, een supermarkt, een 
winkel en 18 huurwoningen worden gebouwd. 

3 De gemeente Vlaardingen moet de komende ja
ren 3.000 woningen, vooral in de koopsector, bouwen 
om het dalende inwonertal een halt toe te roepen. Ge
beurt dit niet, dan moet fors worden gesneden in de ge
meentelijke voorzieningen en zal de plaatselijke eco
nomie steeds slechter worden. Bij de voortzetting van 
de neerwaartse tendens zal het inwoneraantal rond de 
eeuwwisseling tot 65.000 zijn gedaald. Dat blijkt uit 
een geheim rapport dat de gemeente heeft laten ma
ken. 

Enkele delegatieleden die na hun terugkeer van een 
reis door de door Israël bezette gebieden, zijn bedreigd 
of lastig gevallen, hebben aangifte gedaan bij de Vlaar-
dingse politie. 

4 De Hervormde Wijkgemeente Holy Noord 
neemt in de Vredeskerk afscheid van Ds C Trouw-
borst, predikant in Vlaardingen sedert 1979, die een 
beroep naar Middelburg aannam. 

5 De Christelijke Gereformeerde Kerk van Vlaar
dingen viert in haar kerkgebouw "Eben Haëzer" aan 
de Emmastraat, haar 80-jarig bestaan met een ten
toonstelling. 

7 De positie van CDA-wethouder Chr. van Roon 
(Financiën) is onhoudbaar geworden, nu bekend is ge
worden dat hij de uitvoering heeft gedwarsboomd van 
een B & W-besluit om te streven naar de opheffing van 
de sociëteitsstichting DAT. Van Roon is behalve huis
baas ook bestuurslid van deze stichting. 

8 Wijkbezoek van B & W aan Holy-Zuid. Bewo
nersverenigingen hebben een groot aantal klachten op 
een rijtje gezet. Vooral het uitblijven van groenonder
houd en de onveilige verkeerssituaties vragen de aan
dacht. 

Feestelijke overdracht van de 100ste gerenoveerde 
woning in het complex van Patrimonium's Woningen 
aan de Markgraaflaan 16 door wethouder B. Goud-
riaan aan het echtpaar De Ligt. 

61 



Het WD-raadslid Jan van Hemert is door de kamer
centrale Dordrecht kandidaat gesteld voor het Euro
pees parlement. 

9 Wethouder Chr. van Roon maakt zijn aftreden 
bekend. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad. 

10 Bij de Eendenkooi houden milieugroepen een 
demonstratie tegen de aanleg van de Blankenburgtun
nel. 

CDA-fraktievoorzitter A. Kool legt zijn funktie neer. 
Hij vindt het onverteerbaar dat een groot deel van zijn 
fraktie wethouder Van Roon heeft laten vallen, terwijl 
laakbare handelingen niet bewezen zijn. Burgemeester 
Van Lier acht verstrengeling van belangen wél bewe
zen. 

11 De scholengemeenschap De Vaart neemt deel 
aan het Dubbelproject. Met deze nieuwe vorm van on
derwijs die inhoudt dat na 1994 geen verschil meer zal 
zijn in de onderbouw van MAVO, HAVO, VWO en 
LBO, loopt de school samen met 11 andere scholen in 
het land voorop. 

Eerste paal geslagen voor 69 woningen aan de Sta
tionsstraat. Het betreft hier het laatste grote nieuw
bouwproject in de Vettenoordsepolder. De woningen 
worden gebouwd in opdracht van Patrimonium's Wo
ningen. 

16 De failliet verklaarde werf Vlaardingen-Oost Be
drijven overgenomen door Damen Shipyards uit Go-
rinchem. Het bedrijf neemt 120 werknemers over van 
de VOB. De huidige directeur J. H. Blok blijft belast 
met de dagelijkse leiding. 

17 Adjudant A. H. van de Weerd treedt vervroegd 
vrijwillig uit de politiedienst. 

17-26 De schietvereniging Wilhelmina viert haar 
95-jarig bestaan. De schietvereniging werd op 9 de
cember 1893 opgericht door leden van de Schutterij en 
van de schietvereniging De Eendracht. 

19 Uit het statistisch jaaroverzicht van de gemeente: 
Opvallend is de afname van het aantal vernielingen 

aan openbare gebouwen (1983: 377, tegen 39 in 
1987). Diefstal neemt het gros van de 4.000 strafbare 
feiten voor zijn rekening. In 1987 werden 865 baby's 
geboren en overleden 659 mensen. 486 Vlaardingers 
stapten in het huwelijksbootje, waarvan 54 voor de 
tweede keer. 170 stellen lieten hun huwelijk ontbin
den. Er woonden in 1987 3.454 buitenlanders in 
Vlaardingen. 

De Amerikaanse eigenaren van Cincinnati Milacron 
hebben ingestemd met een overlevingsplan, waarbij de 
produktie van gespecialiseerde slijpmachines in Vlaar
dingen blijft. De fabricage van computergestuurde 
bankwerkmachines wordt verplaatst naar Engeland. 
Door dit plan gaan 35 banen verloren. De directie 
heeft ook ingestemd met de eis om het management te 
versterken. 

De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Water
weggebied viert haar 25-jarig bestaan met een receptie 
aan boord van het schip Diane aan de Westhavenkade 
en met een rondvaart langs Rotterdam, Dordrecht en 
het Botlekgebied. 

20 De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, 
afdeling Vlaardingen, werd 60 jaar geleden opgericht. 

Daar zitten de schutters. 17-26 november 1988. 
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21 Presentatie van het nieuwste boek van Levi Wee-
moedt, "Acte van verlating" bij Boekhuis Den Draak. 

22 Het college van B & W besluit de wijkbezoeken 
voortaan elke twee jaar te houden. Volgend jaar wor
den de wijken Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder 
en Holy-Noord bezocht. De overige wijken komen in 
1990 weer aan de beurt. 

24 Twee oude haringpakhuizen aan de Oosthaven-
kade worden opgeknapt. In de panden komt het hen-
gelsportbedrijf van Wout van Leeuwen en kantoor
ruimte. 

Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft 
de gemeente Vlaardingen beloond met een premie van 
210.000 gulden in het kader van een aktie voor vergro
ting van de verkeersveiligheid. 

Makelaardij De Witte viert haar 50-jarig bestaan. 

26 Het Gemeentelijk Woningbedrijf, de Woning
bouwvereniging "Samenwerking '77" en Patrimo-
nium's Woningen worden overstelpt met aanvragen 
voor de nieuwe woningen in het centrum en in het pro
ject Molenzicht/Dijkzicht. 

28 CDA-raadslid Henk van der Linden voorgedra
gen als opvolger van ex-wethouder Chr. van Roon en 
Leo de Snayer gekozen tot fractievoorzitter, als opvol
ger van A. Kool. 

29 De provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Vlaardingen zijn overeengekomen de Broekpolder 
niet te benutten voor de stort van verontreinigde grond 
en andere afvalstoffen. Hiermee is een eind gekomen 
aan de dreiging die Vlaardingen de laatste jaren boven 
het hoofd heeft gehangen. 

30 De commissie restauratiepenning van de Histori
sche Vereniging Vlaardingen kent voor de derde keer 

Hengelsport in harmgpakhuis. 24 november 1988. 
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penningen toe aan bewoners die een voorbeeldige op
knapbeurt van hun woningen hebben uitgevoerd. Het 
betreft de panden Westhavenkade 38 van de heer 
A. O. van de Velden, Landstraat 56 van de heer 
C. P. H. Maarleveld en Verploegh Chasséplein 3 van 
de heer S. van der Linden. 

december 

1 De basiseducatie moet in de toekomst met ruim 
40% minder geld toekomen. Het Educatief Beraad 
Vlaardingen vreest dat zowel de kwaliteit als het aan
bod van het onderwijs aan volwassenen hierdoor in het 
geding komt. In een brief aan minister Deetman vraagt 
het beraad of er van gemeenten die het budget niet ge
bruiken, geld overgeheveld kan worden. 

2 Opgericht de Belangenvereniging Baanloze 
Scheepsbouwers voor en door de ontslagen medewer
kers van de werf Vlaardingen-Oost Bedrijven. Vol
gens de initiatiefnemers is het doel niet alleen belan
genbehartiging, maar ook het gelegenheid bieden el
kaar te ontmoeten. 

Het bedrijf CSM, eigenaar van de Hollandse Pelmolen 
aan de Westhavenkade, voert besprekingen over de 
verkoop van het bedrijf aan de landbouwcoöperatie 
Cebeco. Overname zal leiden tot samenvoeging met 
een dochterbedrijf van Cebeco in Dinteloord. 25 van 
de 36 werknemers zullen aldaar een nieuwe werkkring 
vinden. Voor de overige elf wordt een sociaal plan op
gesteld. 

4 De eerste lading grapefruits uit de Gazastrook is 
onderweg naar Vlaardingen. Hiermee komt een eind 
aan het handelsconflict tussen Israël en de Europese 
Gemeenschap. 

5 De gemeente Vlaardingen krijgt de Zwarte Zak 
van de Vereniging tegen Milieubederf in en om het 
Nieuwe Waterweggebied, voor het slechte milieube
leid betreffende het chemisch afval. 

7 Met 25 van de 34 stemmen wordt CDA-raadslid 
H. van der Linden gekozen tot lid van het college van 
B&W. 

8 De blinde muur van de Afrolgarage wordt voor
zien van een tegelwand naar ontwerp van de Haagse 
kunstenaar Dirk Dijkstra. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van 
de Onroerend Goedbelasting. Huurders en eigenaren 
van ruim 20.000 woningen gaan meer OGB betalen. 

Unilever wil 73 arbeidsplaatsen schrappen bij het re
search laboratorium. Het gaat hier om banen in de on
dersteunende diensten. De directie wil de personeels
vermindering zonder gedwongen ontslagen laten ver
lopen. 

9 Op het Liesveld herdenken leden van Amnesty 
International met brandende fakkels het feit dat 40 
jaar geleden de verklaring van de rechten van de mens 
door de Verenigde Naties is aanvaard. 

10 Bij de scheepswerf Van der Giessen-De Noord in 
Alblasserdam doopt mevrouw M. de Snayer-de Boer 
het nieuwste mijnenbestrijdingsvaartuig van de Ko
ninklijke Marine met de naam "Vlaardingen". 

Traditionele ontsteking van de verlichting van de 
kerstboom op de Markt. Loop-in concert in de Grote 
Kerk met medewerking van beiaardier Gerard de 
Waard, organist Addie de Jong, het muziekkorps van 
het Leger des Heils, de O V Bazuingroep, Gloria 
Toonkunst en de Handbelgroep Hoeksche Waard. 

De trein rijdt weer... 10-11 december 1988. 
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...na een nacht van hard werken. 10-11 december 1988. 

Grote publieke belangstelling voor de Open Dag in het 
Stadsarchief aan het Plein Emaus. Bijna 400 mensen 
brengen een bezoek aan de tentoonstelling "Het Ar
chief pakt uit", zien oude films en laten zich informe
ren over de activiteiten binnen het archief. 

Bouwbedrijf Van der Waal bv vraagt ontslag aan voor 
26 personeelsleden van de afdeling Van der Waal In
stallatietechniek. Waarschijnlijk zullen 13 werknemers 
worden overgenomen door het installatiebedrijf Slag
boom. 

10-11 Een gigantische kraan hijst de nieuwe spoor
brug over de haven. Door tijdens avond- en nachturen 
door te werken wordt het treinverkeer zo min mogelijk 
gehinderd. De eerste trein rijdt om 10.30 uur weer 
over het baanvak. Ondanks de nachtelijke uren grote 
publieke belangstelling. 

12 Het echtpaar M. Sprij-W. Webers 60 jaar ge
trouwd. 

13 Het Holy-Ziekenhuis heeft bij de provincie een 
uitbreidingsplan van 30 miljoen gulden ingediend. Het 
ziekenhuis wil midden de jaren negentig beschikken 
over een nieuwe polikliniek en extra operatiekamer. 
Dit wordt bekend gemaakt door de interim-directeur 
L. M. van den Akker, tijdens de opening van de nieu
we afdeling bloedafname in de overbodig geworden 
verpleegafdeling O West. 

65 



Het Noodopvangcentrum voor mensen in crisissituatie 
viert zijn 10-jarig bestaan met een receptie in Triangel. 
Door achtergebleven opvangcapaciteit moesten 524 
van de 973 hulpzoekende personen het afgelopen jaar 
naar elders worden doorverwezen. 

15 De gehandicapte Peter Bernhart maakt als eerste 
rolstoeler een tocht met een luchtballon. Vanuit het 
Oranjepark vertrekt hij met Erik Bosman, een Am
sterdamse ballonvaarder, in een speciaal ontworpen 
mand, voor een vlucht van een uur naar Zuid-Beijer-
land. 

16 Jan Brouwer, ere-voorzitter van de Stichting Ha
ring- en Bierfeest, op 59-jarige leeftijd overleden. 

Als eerste lijn van de RET is bus 56 uitgerust met een 
regelmaatbeheersingssysteem, dat via een centrale 
computer er voor zorgt dat een bus nooit te vlug of te 
laat bij een halte arriveert. Als de proef slaagt zullen 
waarschijnlijk ook andere lijnen van de RET met dit 
systeem worden uitgerust. 

16-18 Kerstmarkt in de Lijnbaanhallen, georgani
seerd door de serviceclubs. De opbrengst is bestemd 
voor het hulpmiddelendepot van de Stichting Revali
datie Research. 

17 De bekende sportkeuringsarts G. Verstege be-
haah in Nieuwegein bij de Nederlandse Judobond de 
eerste dan in de verdedigingssport Aikido. 25 jaar ge
leden behaalde hij de eerste en tweede dan in het judo. 

EHBO-commandant Herman Schaar 50 jaar hulpver
lener. 

20 Cursisten van de Vrije Academie ontwerpen de 
illustratie van de wenskaart voor 1989 van het ministe

rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

22 In de Grote Kerk 700ste lunchconcert door orga
nist Aad Zoutendijk. 

23 Ongeveer 80 bewoners van het Messchaertplein 
en de Diepenbrockstraat vieren gezamenlijk kerstfeest 
onder de 10 meter hoge kerstboom op het plein. On
der het zingen van kerstliederen pakken kinderen ca
deautjes uit, die onder de kerstboom lagen uitgestald. 

De discotheek 't Packhuys op de Koningin Wilhelmi-
nahaven wegens ernstige gebreken gesloten. Bij een 
controle door brandweer en politie is gebleken dat de 
nooduitgangen en noodverlichting niet aan de gestelde 
eisen voldoen. Via advertenties zal de eigenaar de be
zoekers laten weten of het zin heeft om Oud en Nieuw 
naar de discotheek te komen. 

24 Mevrouw J. Baris is door het CDA gevraagd om 
de plaats in te nemen van het in verband met de kwes
tie Van Roon opgestapte raadslid C. Bot. 

25 Een onbestuurbaar geworden Russisch schip 
ramt twee schepen en de waünstallatie bij de Nieuwe 
Matex. 

27 Geen witte maar een natte kerst. Op het Wester
hoofd loopt de kade onder water. 

28 Vlaardingen gaat dit jaar kerstbomen versnippe
ren in plaats van af te voeren naar de afvalverwerking 
Rijnmond. Voor iedere ingeleverde boom betaalt de 
gemeente een kwartje. 

29 Jaap Roodenburg, mede-organisator van het gro
te pupillentoernooi, gehuldigd voor 40 jaar inzet bij de 
voetbalvereniging Zwaluwen. 
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