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Januari 

1 Het aantal inwoners in Vlaardingen is thans 
73.731,108 minder dan in 1990. De hoop dat in 1990 
de daling van het inwonersaantal tot staan zou wor
den gebracht is ijdel gebleken, wel is de daling be
duidend minder dan voorgaande jaren. 

Het aantal werklozen is in Vlaardingen gedaald met 
227 mensen (2.653 tegen 2.426). In het gebied Nieuwe 
Waterweg Noord is het aantal gezakt met 680 tot 
7.046. Dit is een daling van 8,8 %. 

Volgens de politie is de jaarwisseling relatief rustig 
verlopen. Na de gebruikelijke kerstboombranden ging 
om twee uur 's nachts de voormalige Van Houteschool 
in vlammen op. 

2 Het opheffen van de VLOS (Vlaardingen voor 
Ontwikkelingssamenwerking) heeft geen gevolgen 
voor de al jaren bestaande vriendschapsband met het 
Filipijnse Bacolod. De Filipijnen Solidariteitsgroep is 
van plan de relatie ook de komendejaren te laten voort
bestaan. 

4 Laatste poging van de gemeente om de inrichting 
van een afvalstortplaats in het Lickebaertgebied te
gen te houden. De provincie zegt de stortplaats drin
gend nodig te hebben en dat de Lickebaert het enige 
geschikte gebied daarvoor is. De gemeente meent dat 
de provincie uiterst onzorgvuldig is geweest. De uit
spraak wordt over enkele maanden verwacht. 

9 Geïnstalleerd de raadscommissie voor etnische 
minderheden. Voorzitter wethouder A. van Ardenne-
van der Hoeven, leden Annie Attema, Leo de Snaijer, 
Remi Poppe, Jan Bulva, Wil van Rijn, Rien Lensvelt 
en Arnold van Kalken. 

De woning op het Moerman-complex betrokken door 
het kunstenaars-echtpaar Wilma Kuil/Peter Dumas. 
Hiermee heeft de gemeente gebruikers gevonden voor 
alle onderdelen van het bezit dat 25 jaar in stand ge
houden moet worden volgens de overeenkomst die 

ruim een jaar voor zijn overlijden met dokter Moer
man werd gesloten. 

10 70% van de bewoners van de Bredero-woningen 
in de Babberspolder geven hun fiat aan de renovatie 
van de woningen. Het Gemeentelijk Woningbedrijf 
kan nu inventariseren welke bewoners willen verhui
zen. Wanneer de aannemer aan de slag gaat is nog niet 
bekend. 

12 Officiële opening van het jongerenhonk Voor Al
le Jongeren Open VAJO aan de Samuel Esmey er straat 
2 door wethouder J. Ranshuijsen. 

Geopend in het Muziekinformatie- en documentatie
centrum Ton Stolk de tentoonstelling 'Met de ogen 
dicht' met werk van de in Chili geboren Sandra Gallo 
door oud-burgemeester van Rotterdam André van der 
Louw. 

De Vlaardingse Vredesbeweging neemt in Rotterdam 
deel aan de demonstratie tegen een oorlog in de Golf 
en voor vriendschap tussen de volkeren. 

15 Ook in Vlaardingen wordt stilgestaan bij de ge
volgen van de Iraakse inval in Koeweit. Op initiatief 
van de twee wijkgemeenten wordt in de Grote Kerk 
een gebedsdienst gehouden voor de vrede. 

De Raad van State heeft het verzoek om de vergunning 
van de ca. twee meter hoge neontekst 'De negende 
van Oma' te schorsen afgewezen. Alleen de gemeente 
kan nog via onderhandelingen of een kort geding de 
plaatsing tegengaan. De bewoners van het flat aan de 
Waalstraat kunnen niets meer ondernemen, 
(zie 20-21-2, 1-6,30-8) 

In het voornemen om bij de Westhavenplaats een res
taurant op een dubbeldeks steiger te realiseren zit niet 
veel schot. Het restaurant zou komen in het lichthuis 
van de Willem II, een oude vuurtorenkop uit IJmuiden. 
Deze staat nog steeds op het terrein van de gemeente 
aan de Hoflaan. 

16 De gemeentelijke organisatie is dringend aan een 
revisie toe, maar een geheel bedrijfsmatige aanpak is 
niet haalbaar. Raadsleden zouden zich minder met de
tails moeten bemoeien, maar toch individueel aan-
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spreekbaar blijven voor de burgers. Hiervoor is het 
nodig dat het ambtelijke apparaat toegankelijker en 
slagvaardiger wordt. Dat constateert het college in zijn 
eerste aanzet om de gemeentelijke organisatie te ver
beteren. 

17 In de Vrije Academie laatste lezing in de cyclus 
over Van Gogh door Gerda van Ham onder het motto 
'Van Gogh en de invloed op de moderne kunst'. 

Het ziekteverzuim bij de Reinigings- en ontsmettings-
dienst en het Marktwezen is schrikbarend hoog. Eén 
op de vijf werknemers is niet inzetbaar. 
De gemeente maakt zich zorgen om dit hoge afwe-
zigheidspercentage, juist omdat ook de ROM voor een 
ingrijpende reorganisatie staat. 

18 Met het afkondigen van een verhoogde waak
zaamheid en een 24-uurs bereikbaarheid van de ca
lamiteitenstaf neemt de gemeente een beperkt aantal 
voorzorgsmaatregelen in verband met de Golfoorlog. 

Ds J. Hoogendam, 18 januari 
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Overleden op 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats 
Doetinchem Ds J. Hoogendam, tot 1974 verbonden 
aan de wijkgemeente Grote Kerk I. 

19 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het toneel
stuk 'Driekoningenavond' van William Shakespeare 
door de toneelgroep Argus. 

19/20 De Vlaardingse kunstenaars Annette Braad en 
Beaty Czetö presenteren zich in hun nieuwe atelier 
in de voormalige bibliotheek aan de Fransenstraat 6. 

20 In de Joannes de Dooperkerk viering van het 
150-jarig bestaan van de Congregatie Broeders van 
Maastricht. De leefgemeenschap in Vlaardingen be
staat uit de broeders Harry Lausberg, Ted van der 
Geest, Paul van Zonneveld en Ton van Baaren. De 
laatste jaren houden zij zich o.a. bezig met het schrij
ven van brieven voor Amnesty International. 

In het Delta Hotel uitreiking van de VES-prijs aan de 
Sportschool Tino Hoogendijk. Bij de toekenning van 
de prijs wordt door de'Nederlandse Vereniging van 
Erkende Sportscholen o.a. gekeken naar de accommo
datie, de leskwaliteit en de begeleiders. 

22 Atie Ranshuijsen-Hoogenboom door de Stich
ting Vlaardingse Kinderdagverblijven benoemd tot di
recteur van het op 1 april te openen Intemationaal Kin
derdagverblijf in de dependance van openbare school 
De Doorloper aan de Van Limburg Stirumstraat. 

De provincie voelt niets voor het Vlaardingse idee om 
in de Holiërhoeksepolder huizen te bouwen, wel blijft 
zij druk uitoefenen om de Broekpolder vrij te geven 
voor woningbouw. 
De eis van de provincie Zuid-Holland en het rijk om 
in Vlaardingen in de komende jaren 5.000 huizen te 
bouwen is daardoor onhaalbaar. 

Uit een pas afgerond onderzoek van het Waterloop
kundig Laboratorium in Delft is gebleken dat de zui
vering van het water in de vervuilde Broekpolder door 
middel van verschillende plantensoorten nog beter 
werkt dan verwacht. 
De biologische zuivering vindt plaats in twee grote 
bassins en zorgt ervoor dat het water gereinigd in de 
boezems (Vlaardingse Vaart) terecht komt. 



22-1 mrt Traditionele Muziektiendaagse georgani
seerd door de Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg 
Noord. 
Honderden leerlingen van beginners tot gevorderden 
verzorgen 40 voorstellingen in Schiedam, Maassluis 
en Vlaardingen. 

23 De senaat van De Leutloggers besluit wegens de 
oorlog in de Golf het carnaval dit jaar over te slaan. 

24 In het Palestijns ontmoetingscentrum aan de mr 
L. A. Kesperweg discussie-avond onder het motto 'De 
Palestijnen en de Golfcrisis' georgamseerd door de 
Nederlandse-Palestijnse Kring. 
Vlaardingen kent de grootste gemeenschap Palestijnen 
in ons land. 

25 Het project Bijzondere Aanpak Vandalisme 
BAV rond de jaarwisseling is een groot succes. Dat 
is de mening van de aangehouden jongeren zelf, hun 
ouders, de betrokken gemeentelijke instellingen en het 
Buro HALT. 
Het project werd dit jnai voor de derde keer opgezet 
om vandalisme rond de jaarwisseling te 
voorkomen en te bestrijden. 

27 In de muziekkamer van het Visserijmuseum 
wordt tijdens een speciaal Mozart-programma de 
tweehonderdste sterfdag van de componist herdacht. 
Carol Pharo bespeelt een kopie van een Stein-piano 
van rond 1770. 

29 Het omzetten van het postkantoor aan de Van 
Hogendorplaan tot een postagentschap is voorlopig 
van de baan. Pas in 1994 zal worden beslist of dit kan
toor rendabel genoeg is. Het uitstel geldt ook voor het 
sluiten van het postagentschap aan de Rozenlaan. 

30 Uit angst voor mogelijk terrorisme in verband 
met de Golfoorlog sluit de politie beide buizen van 
de Beneluxtunnel, nadat er een melding over een on
beheerd achtergelaten auto werd gemaakt. Politiemen
sen constateren loos alarm. 

31 Geopend in de Bondsspaarbank aan de Schie-
damseweg een tentoonstelling van de kunstenaar Leen 
Droppert door B. van Meggelen, adjunct-directeur van 
de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam. 

A Meerman, 31 januari 

Overleden op 68-jarige leeftijd Adriaan Meerman, 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oprichter en 
oud-directeur van de bedrijven Meerman Vlaardingen 
bv. Meerman Konstruktie bv, Meerman Technisch 
Buro bv. Aannemingsbedrijf Werner bv en Aanne
mingsbedrijf Buynink bv. 

Februari 

1 Mevr. A. Mostert draagt haar praktijk als ver
loskundige over aan L.C. Rentes en M.J. van Unen. 
In 1951 nam ze de praktijk over van haar moeder. On
geveer 12.000 kinderen in Vlaardingen zijn door haar 
op de wereld geholpen. 

Leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhisto
rische Vereniging hebben de afgelopen weken klei
ne rietganzen gesignaleerd in de polder rond Vlaar
dingen. Deze ganzen overwinteren hoofdzakelijk in 
Friesland. De KNNV is verheugd over de nieuwe be
zoekers. 
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Eremedaille voor mevrouw A. Moslert, 1 februari 

2 In een brief aan de stichting De vrienden van de 
Gay-krant laat het gemeentebestuur weten geen trouw
register in te stellen voor mensen van hetzelfde ge
slacht. De stichting wil dat in zo'n register het part
nerschap geregistreerd wordt. 

5 In koffie- en theehuis De Zeeman aan de Hoog
straat tot begin maart een tentoonstelling met werk 
van de Vlaardingse kunstenaar Remi Poppe. 

Bakkerij Hazenberg aan de Hoogstraat druk bezocht 
door Westlandse schaatsers voor de traditionele Vlaar
dingse ijsmoppen. 

6 Om de gebrekkige conversatie tussen Nederlan
ders en Turken beter te laten verlopen organiseert 
buurthuis De Haven de cursus Turkse conversatieles-
sen voor Nederlanders. 

In het Visserijmuseum afscheidsreceptie van de direc
teur Joop van Dorp. 

7 Door een schakelfout in de kunstmestfabriek 
Hydro Agri BV (voorheen Windmill) is ongeveer 
1.000 liter fosforzuur in de Nieuwe Maas terechtge
komen. Rijkswaterstaat heeft een onderzoek ingesteld. 

Gestart de cursus 'Ken uw stad' een serie van twin
tig lezingen georganiseerd door de VVV in samen
werking met het Streekmuseum Jan Anderson. De le

zingen worden verzorgd door burgemeester Van Lier, 
Jeroen ter Brugge, Arij Maarleveld, J.A.C. Mathijssen 
e.a. Overweldigende belangstelling. 

9 De bekende Vlaardingse tekenaar Len Munnik 
is door de Nederlandse Cartoonistenvereniging De 
Tulp onderscheiden met de Ton Smits-penning. De 
tekenaar krijgt de onderscheiding voor zijn hele 
oeuvre. 

12 Overleden op de leeftijd van bijna 106 jaar 
Neeltje Van Stein - Oprel. 

Remi Poppe, fraktievoorzitter van de Socialistiese Partij 
in de gemeenteraad, is door zijn partij aangewezen als 
lijsttrekker voor de Provinciale Staten-verkiezingen. 

13 Minister H. Maij-Weggen van Verkeer en Wa
terstaat ontvangt in een gelede bus van de RET uit 
handen van wethouder A.M.A. van Ardenne - van der 
Hoeven het Vlaardingse Verkeersveiligheidsplan. 

In een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land reageren B en W op de 'startnotitie MER voor 
uitbreiding Afvalverwerking Botlek BV'. Het college 
is van mening dat nieuwe afvalverbrandings-installa-
ties zo ver mogelijk van bewoonde en agrarische ge
bieden geplaatst moeten worden omdat de aard van 
de te verwerken stoffen behoren tot de meest veront
reinigende. 

Afscheid Joop van Dorp, 6 februari 
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Het Vlaardingse verkeersplan onder ministeriele aandacht, 13 februari 

In de Franse Alpen komen 9 Nederlanders onder een 
lawine om het leven. Onder de slachtoffers bevindt 
zich een Vlaardings echtpaar. 

14 Het natuur-educatief centrum van Vlaardingen 
verhuist in het najaar van de kinderboerderij Holy-
wood naar een vertimmerde plantenkas aan de Hof-
singel. Natuurdocent Theo van der Werf hoopt o.a. 
daar met de kinderen planten te kweken. 

16 Mark Huizinga wint tijdens de Nederlandse kam
pioenschappen judo een zilveren medaille bij de heren 
onder 21 jaar. De 17-jarige judoka is al Nederlands 
kampioen bij de jeugd tot 18 jaar in de klasse tot 78 
kg. 

18 Het koor 'Vlaardingen tegen Apartheid' presen
teert zich in het pandje van Vlaardingen Anders aan 
de bevolking. 
Tegelijkertijd wordt de eerste cassette van de zang
groep ten doop gehouden. Het VTA-koor heeft zich 
toegelegd op Zuidafrikaanse en Namibische liederen. 
De opbrengst van de cassette komt ten goede aan het 
ANC. 

19 Het VVD-raadslid Jan Bulva helpt in zijn ge
boorteland Tsjecho-Slowakije de liberalen met de op
bouw van hun partij. 
Bulva kwam 22 jaar geleden naar Nederland na de inval 
van Russische troepen in het land. 
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Koorleden "Vlaardingen tegen apartheid", 18 februari 

20 De centrale meldkamer van de DCMR krijgt een 
flink aantal klachten over stankoverlast in Vlaardin
gen. Een onderzoek levert echter geen resultaat op. 

De kunstenaar John Körmeling verliest het kort ge
ding dat hij had aangespannen tegen de gemeente. De 
rechtbank oordeelde dat het spoedeisend belang van 
zijn verzoek niet is aangetoond. De omstreden neon
reclame zal voorlopig nog niet op het dak van het flat 
aan de Waalstraat prijken. 

21 Vlaardingse schoolkinderen hebben bijna twee
maal zo vaak last van hun luchtwegen als kinderen 
op het eiland Texel. Dat blijkt uit het onderzoeks 
rapport 'Luchtwegklachten aangekaart' van de We
tenschapswinkel Geneeskunde van de Vrije Univer
siteit Amsterdam. 

22 De Nederlandse Spoorwegen willen de treintaxi 
introduceren in het Waterweggebied. Schiedam en 
Maassluis zijn belangrijke kandidaten voor de uitbrei

ding van de taxiservice van de NS. Vlaardingse trein
reizigers blijven voorlopig verstoken van deze 
service-uitbreiding. 

23 Open Dag ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan van Het Zonnehuis in de nieuwe vleugel van 
het gebouw. 
In het nieuwe gedeelte vinden 90 nieuwe psychogeria
trische bewoners onderdak. Het Zonnehuis biedt dan 
plaats aan 260 hulpbehoevenden. 

25 Stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen wil een teke
ning op perkament die zich al jaren in het Stadsar
chief bevindt laten taxeren en veilen. 
Het stuk handelt over de verovering van de stad Olinda 
de Phamambuco in Brazilië onder leiding van generaal 
Hendrik C. Loncq in 1630. 
In 1962 werd de tekening getaxeerd op 10.000 gulden. 
Uit wetenschappelijk oogpunt zou de tekening niet 
thuishoren in Vlaardingen. 
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Het Zonnehuis 25 jaar m Vlaardmgen,23 februari 

26 In een brief aan alle frakties van de Tweede 
Kamer verzoekt het gemeentebestuur de bezuinigings
plannen van de regering zo aan te passen dat de ge
meenten rechtvaardiger worden behandeld. 
Als de in de 'Tussenbalans' gepresenteerde voorstel
len werkelijkheid worden kost dat de gemeente al dit 
jaar 700.000 gulden en in 1994 zelfs meer dan 5,5 
miljoen gulden. 

28 De wilgen aan de Trekkade zijn in gevaar. 
Volgens de knotgroep Midden-Delfland speelt het 
Hoogheemraadschap met de gedachte de wilgen te 
kappen als zij niet worden geknot. 
En dat terwijl de knotgroep met een ernstig tekort aan 
vrijwilligers kampt. 
Toch hoopt zij de wilgen nog te kunnen redden. 

Maart 

1 Feestelijke start van de renovatie van de 210 
De Snayer-woningen in de Babberspolder. 

VVV-directeur Karin HoUegien ontvangt van de 
Autodealer Landman 6 fietsen cadeau. Martin Spork 
van de fietsenstalling op het Veerplein zal de fietsen 
voor de VVV onderhouden en verhuren. 

2 In de Grote Kerk concert door de Christelijke 
Oratoriumvereniging Gloria Toonkunst onder leiding 
van Aad van der Hoeven. Op het programma staan 
het 'Stabat Mater' van Rossini en 'Psahn 42' van 
Mendelssohn. 
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In Amerongen wordt 'De Blauwe Schuur', het bui
tenverblijf van CJV Liefde en Vrede, officieel geo
pend. Aanwezig zijn zowel burgemeester Van Lier als 
zijn Amerongse ambtgenoot H.W.F. Mumsen. 

3 Het echtpaar Willem Jacobus van Mourik en Eli
sabeth van Wunnik 65 jaar getrouwd. 

6 Verkiezingen Provinciale Staten en referendum. 
In een enquête onder 85 procent van de raadsleden 
spreekt een meerderheid zich uit tegen het referendum. 
De bevolking stemt voor het referendum. Uitslag ver
kiezingen Provinciale Staten: opkomst 49,1 %, hier
van voor PvdA 21,4 %; CDA 23,3 %; VVD 13,2 %; 
D 66 17,7 %; SGP 3,9; Groen Links 4,4 %; RPF/GPV 
3,5 %; CD 1,7 %; SP 9,5 %; SAP 0,1 %; VVP 0,1 

%. 

6/7 In de Grote Kerk jubileumconcerten ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van het koor Progeza. 
Medewerking verlenen de alt Renata Heemskerk en 
de pianist Loek van der Leeden. 

7 In verband met de jaarlijkse paddentrek is de 
Holyweg voorlopig tussen 5 uur 's avonds en acht uur 
in de morgen afgesloten voor het verkeer. 
Dertig procent van de Vlaardingse huurders zijn na 
een verhuizing ontevreden over hun woning. Relatief 
groot is de ontevredenheid in de Oost- en Westwijk 
waar nog veel flatwoningen zonder lift en CV te vin
den zijn. Dat blijkt uit een rapport van het Delftse On
derzoekinstituut voor Technische Bestuurskunde dat 
onderzoek heeft gedaan naar de interne migratie in 
Vlaardingen. 

Het bestuur van het Visserijmuseum heeft besloten 
drs. Frits Loomeijer, sinds 1990 werkzaam als inte
rim-directeur van het museum, te benoemen tot direc
teur. 

De PvdA'er drs Kees van der Windt is volgens voor
dracht gekozen tot wethouder van o.a. onderwijs en 
culturele zaken. Hij is de opvolger van zijn partijge
noot A. Maarleveld. 

Remi Poppe is nog steeds verreweg de meest popu
laire Vlaardingse politicus. Dat blijkt uit de voorkeur
stemmen bij de Provinciale Verkiezingen. Poppe 

kreeg 2.537 stemmen. Tweede met grote achterstand 
werd PvdA'er Rob Suurendonk met 797 stemmen, net 
voor Jan van Hemert (VVD) met 780 stemmen. 

8 In het stadhuis afscheidsreceptie van wethouder 
A. Maarleveld. Daarna afscheidsavond aangeboden 
door de PvdA. 

9 In het Streekmuseum Jan Anderson geopend de 
tentoonstelling 'Door de nacht klinkt een lied'. Het 
koor uit de revue Kantje Boord brengt onder leiding 
van Dick Borst liederen uit de mobilisatie-, bezettings-
en bevrijdingstijd. 

12 De onderwijsteams en de medezeggenschapsra
den van de openbare basisscholen De Doorloper en 
De Meidoom hebben zich akkoord verklaard met het 
samengaan van de scholen met ingang van het nieuwe 
schooljaar. Aanleiding is de gestage daling van het 
aantal kinderen in de Babberspolder. 

13 P.F. Bouwman-de Wolf voor de Rotterdamse 
rechtbank beëdigd tot makelaar. Zij is werkzaam bij 
Spuybroek makelaardij aan de Schiedamseweg. 

In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning 
door ministerpresident R. Lubbers aan de dochter van 
Bemhard IJzerdraat, een van de initiatiefnemers van 
de Geuzengroep en aan de Roemeense bisschop Laszlo 
Tökés, één van de mannen achter de Roemeense re
volutie. 

15 De gemeente werkt aan een 'totaal asbestverbod'. 
In de plaatselijke bouwverordening is het gebruik van 
asbest nu nog onder beperkende voorwaarden toege
staan. 

Officiële beëindiging van de renovatie van het com
plex 512 Dura Coignet-flats in de Westwijk. Wethou
der Van der Steen neemt namens de kinderen een 
speelwerktuig in ontvangst. Het cadeau is afkomstig 
van het aannemingsbedrijf SSN Bouw. De renovatie 
heeft 17,5 miljoen gulden gekost. 

16 De raadscommissie Verkeer en Vervoer is ak
koord gegaan met de reconstructie van het Plein 
Emaus. Volgens de gemeente keert het plein met zijn 
mini-rotonde terug naar de historische situatie. 
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De Geuzenpenning voor de Roemeense bisschop Laszlo Tokés, 13 maart 

Bijna tachtig oud-eerste-elftalspelers van Fortuna ge
ven gehoor aan een uitnodiging voor een reünie. Ge
zien het succes zal dit roodgeel mannendiner in de toe
komst een vervolg krijgen. 

17 Met een feestelijke dienst viert de Remonstrantse 
Gemeente aan de Hoflaan het 100-jarig bestaan van 
het kerkgebouw. 
De dienst wordt bijgewoond door tal van oud-predi-
kanten en zal worden geleid door oud-predikant ds 
G. Duinker en ds A.J. Wtenweerde. 

18 De openbare basisschool De Beukenhof krijgt 
een vernieuwd onderkomen aan de Binnensmgel waar 
nu al de eerste groepen onderdak hebben. 
Daarmee zit de school in één gebouw centraler in de 
wijk. 

19 Architect Jan C. Dekker van projectontwikkelaar 
AGS uit Heerlen presenteert zijn visie op het ver
nieuwde Liesveldviaduct. 
Zijn plan om twee woontorens op het viaduct te plaat
sen oogst veel kritiek van gemeenteraadsleden. 

Verschenen het boek 'Monument voor Pepijn' van 
Otto de Vos. Het boek is gewijd aan de een jaar ge
leden plotseling overleden zoon van de schrijver. 

De postzegel van 150 cent '100 jaar Oranjevrouwen 
op de Troon' een ontwerp van de Amsterdammer Van 
der Wouw, uitgeroepen tot 'Nederlandse Postzegel 
van het jaar 1990'. 
De verkiezing is een initiatief van De Zegelkoerier te 
Vlaardingen. 
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22 Het PvdA-gemeenteraadslid G. Kester legt met 
onmiddellijke ingang om gezondheidsredenen zijn 
raadswerk neer. Hij wordt opgevolgd door Roelie van 
Opijnen, politiefunctionaris in Rotterdam. 

23 Simone Voogd van de Flardingha Ruiter wint 
met haar pony Narondos in Lisse een eerste prijs bij 
de dressuurwedstrijden. 

26 In de Burgerzaal van het stadhuis symposium on
der de titel 'Alcoholmatiging en Sociale Vernieuwing'. 
Het vindt plaats ter gelegenheid van het 15-jarig be
staan van de werkgroep Drugs en Alcohol en is ge
organiseerd in samenwerking met de GGD Nieuwe 
Waterweg Noord. 

De politie heeft zes vrouwen en zestien kinderen uit 
Somalië, die vermoedelijk zijn gevlucht voor het oor
logsgeweld in hun land, ondergebracht in het opvang
centrum voor asielzoekers. Een van de kinderen was 
zo ondervoed dat het moest opgenomen worden in het 
Holy-Ziekenhuis. 

29 De SP is niet meer bereid tien procent van het 
raadsgeld van haar raadsleden af te staan voor 'leuke 
zaken' in de stad. Het college heeft dat aan alle partijen 
gevraagd. Eerder ging men wel akkoord. Het geld ging 
o.a. naar het in stand houden van de Harmonie/Stads
gehoorzaal. 

Fietspont in de Broekpolder, 30 maart 

30 De fietspontje van de Broekpolder naar de Kwa-
kelweg in Maasland weer in de vaart. De tarieven voor 
de overtochten zijn gehandhaafd op 50 cent voor voet
gangers en 75 cent voor fietsers. 

De dames van de voetbalvereniging Zwaluwen wor
den met een 5 - O overwinning op Hillegersberg kam
pioen van de tweede klasse A. Daarmee heeft het ver
blijf van de ploeg in deze klasse slechts twee seizoe
nen geduurd. In de vijf jaar dat Zwaluwen over een 
damesteam beschikt is het team tweemaal gepromo
veerd. 

Het maandelijkse concert in de muziekkamer van het 
Visserijmuseum wordt verzorgd door het gitaarduo 
Pellyroggo, bestaande uit Agnes Leopold en Gert de 
Vries. Zij spelen o.a. werken van Scarlatti, Schubert 
en Bach. 

April 

1 1-april grap. In Groot Vlaardingen van 28 maart 
staat een advertentie van een aktiegroep die van Vlaar-
dinger-Ambacht weer een zelfstandige gemeente wil 
maken. Regionale en plaatselijke radiozenders ruimen 
zendtijd in voor dit opzienbarende (plaatselijke) 
nieuws. 

De GEWB hebben per 1 januari de huur van de gei
sers verhoogd van 6,20 gulden naar 7,50 gulden. De 
verhoging is voor het eerst merkbaar in de verrekening 
over de maand april. 

2 Verschenen de eerste editie van het Rotterdams 
Dagblad, de nieuwe onafhankelijke krant die is ont
staan door de krachtenbundeling van Het Vrije Volk 
en het Rotterdams Nieuwsblad. 

Gestart in de Billitonflat de dagverzorging voor ou
deren uit de wijk. De opzet is de oudere te helpen zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. In Vaart-
land is men al enkele jaren geleden begonnen met deze 
vorm van verzorging. 
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Nieuwe Vlaardingers in Holy-Noord, 3 april 

Burgemeester Van Lier reikt de eremedaille in goud 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit aan J. A. 
de Wilt wegens het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd en het 50 jaar verbonden zijn aan het 
winkelbedrijf W. de Wilt. 

3 Kennismakingsbezoek van wethouder Van der 
Steen aan de bewoners van het woonwagenkamp aan 
de Vaart. Dit ter gelegenheid van het feit dat alle vijf
tien staanplaatsen verhuurd zijn. 

5 De gemeentebesturen van Vlaardingen en Maas
sluis hebben een akkoord bereikt over de fusie van 
de nutsbedrijven in beide plaatsen. Het energiebedrijf 
voor Vlaardingen en Maassluis start op 1 januari 1992 
als een zelfstandige NV. Het nieuwe bedrijf krijgt in 
de toekomst 110.000 aansluitingen. 

6 In Triangel afscheidsreceptie van Klaas van Vliet, 
voorzitter van de CJV Liefde en Vrede sedert 1966. 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van de productie 'Fa
milie is ook niet alles' door de toneelvereniging Ont
spanning na Inspanning (ONI) onder regie van Arie 
Korpershoek. 

9 In samenwerking met ondernemers gaat de ge
meente het industrieterrein Groot Vettenoord grondig 
opknappen. Uitvoering van het plan kost 1.9 miljoen 
gulden. 

10 Ondanks vele protesten gaat de sluiting van de 
postagentschappen aan de Rozenlaan en de Winkel-
hoeve door. De datum van de sluiting staat nog niet 
vast. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de subsidiëring 
voor het inzamelen van oud papier. De subsidie wordt 
verleend als aanvulling op de oud papierprijs tot 5 cent 
per kilo tot maximaal 10 cent. De regeling heeft een 
geldigheidsduur tot 31 december 1992. 

11 Bewoners van de Julianalaan starten een hand-
tekemngenaktie om de begraafplaats door groen aan 
het dagelijks zicht te onttrekken. Bij de uitbreiding 
van de begraafplaats ongeveer 22 jaar geleden werd 
aan hen beloofd het uitzicht door groen te belemmeren. 

Klaas van Vliet, 6 april 
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Postagentschap Middendorp, 10 april 
12 Presentatie eerste gemeentelijke voorjaarsnota. 
In kort bestek worden de volgende onderwerpen be
licht: uitkomsten rekening 1990; prognose 1991; fi
nancieel beeld 1992 - 1995 en nieuwe beleidsvoor
nemens; bezuinigingen. Om de tekorten weg te werken 
wordt o.a. gedacht aan het afstoten van de korenmolen 
Aeolus, privatiseren van de Lijnbaan, het afstoten van 
Het Labyrint, sluiting van de bibliotheekfilialen Van 
Hogendorplaan en Westwijk en sluiting van het Kol-
pa- en het Holybad. Ook maatregelen in de belasting
sfeer blijken noodzakelijk. 

13 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de thriller 
'Een valstrik voor een man alleen' door de 100-jarige 
toneelvereniging Varia. In de hoofdrol stadsarchivaris 
J.A.C. Mathijssen, regie Hans Abma. 

Wethouder T. van der Steen start een experiment in 
de Hoevenbuurt. Aan 20 bewoners worden kosteloos 
groenstroken overgedragen, waarbij zij dan de verant
woordelijkheid krijgen voor het onderhoud. 

De basisschool Speel-Werkhoeve aan de Utrechtlaan 
viert haar 15-jarig bestaan met tal van aktiviteiten. 
Bij de gemeente raken 27 personen hun baan kwijt 

als gevolg van de bezuinigingen. Bij de gemeente wer
ken 1050 ambtenaren, exclusief onderwijzend perso
neel, politiemensen en werknemers bij het Holy-Zie-
kenhuis. 

Het dameselftal van de voetbalvereniging Deltasport 
wordt met een 5 -1 overwinning op Leiden kampioen 
in de tweede klasse. Door dit resultaat promoveren 
de dames onder leiding van trainer Piet van der Slot 
naar de eerste klasse. 

Frans Hoogendijk, voorzitter van de Nederlandse Ju
dobond, gekozen tot vice-voorzitter van de Europe
se Judo Unie. 

14 In zaal Middelhuy se aan de Koninginnelaan viert 
Rita Young haar 30-jarig jubileum als artieste. Van 
haar sponsor ontvangt zij een eenmalige persing van 
een CD met zestien van haar eigen nummers. 

Het damesteam van de hockeyvereniging Pollux 
wordt met een 8 - 1 overwinning op De IJssel over
tuigend kampioen van de vierde klasse. 

15 De Winter & De Lange sluit de meubelshowroom 
aan de Parallelweg. Het pand is gekocht door Hoog
vliet Beheer BV die het pand wil verbouwen tot super
markt. De gemeente heeft nog geen vergunning ver
leend. 

De 'Cornelia', het schip van de zeeverkenners, ramt 
de noordelijke zijde van de Deltaspoorbrug. Het trein
verkeer Rotterdam - Vlaardingen is korte tijd ge
stremd. 
Het motorschip was na een motorstoring voor het eerst 
in twee jaar op proefvaart naar de Biesbosch. 

16 SP-gemeenteraadslid Joke Fial stuurt welbewust 
aan op een conflict met het afdelingsbestuur. Haar doel: 
democratische controle biimen de partij. Aanleiding 
is de geslotenheid binnen de SP en de diktatoriale nei
gingen van Remi Poppe. Ondanks haar kritiek blijft 
zij lid van de SP. 

17 Twee bewoners van de Westwijk zijn een hand-
tekeningenaktie begonnen tegen de voorgenomen slui
ting van het bibliotheekfiliaal aan de Dirk de Derde
laan. 
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18 Projectontwikkelaar Eurowoningen start bin
nenkort met de verkoop van de eerste woningen die 
aan de Vaart in Holy gebouwd zullen worden. Hier
voor is langs de Albert Schweitzersingel een infor
matiecentrum neergezet. 

22 Dag van de Aarde. De Vereniging tegen Milieu
bederf, De Andere Markt, de afdeling Vlaardingen van 
de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de 
milieugroep van Groen Links verzoeken de winkeliers 
alleen nog plastic tasjes te verstrekken als de klant 
daarom vraagt. 

Na J. Fial eist nu ook Arnold van Wezel het vertrek 
van Remi Poppe uit de gemeenteraadsfraktie van de 
SP. Het bestuur vindt de kritiek van beide raadsleden 
onterecht. Van Wezel sluit een breuk tussen de raads
leden en de partij niet uit. 

23 B en W geven het verzet tegen de komst van een 
supermarkt aan de Parallelweg op. Zij vrezen dat de 
eigenaar van het pand. Hoogvliet Beheer BV, een fikse 
schadevergoeding zal eisen omdat volgens het bestem
mingsplan een bouwvergunning moet worden afge
geven. 

Oud VVD-wethouder Jan Madem wordt de nieuwe 
voorzitter van de Stichting Nationale Gedenkdagen 
Vlaardingen. Hij volgt na Koninginnedag en 4 en 5 
mei Willem van Pelt op. Deze is 13 jaar voorzitter 
geweest en woont tegenwoordig in Hendrik Ido Am
bacht. 

Het uit 1884 daterende monumentale pand aan de 
Schiedamseweg, waarin sedert 1915 Bank Mees & 
Hope was gevestigd wordt het nieuwe hoofdkantoor 
van de Vlaardingse Groep Klaasse & Klaasse. 

29-2 mei Geopend in Theatercafé De Harmonie een 
tentoonstelling van werk van Vlaardingse kunstenaars 
met als thema 'mensenrechten'. In de Harmonie vie
ring van het twintig jarig bestaan van Amnesty Vlaar
dingen. 

Uitreiking van de koninklijke onderscheidingen door 
burgemeester Van Lier aan H. van Bekkum (Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw), J. Vilder (Of
ficier in de Orde van Oranje Nassau), J. Anderson, 

G. Neijssel en H. Hartendorp (Ridders in de Orde van 
Oranje Nassau), P. van der Linden-Van Dorp, M. van 
Gijn, A. de Vries, A. Nooteboom, W. Huijgen, W. 
Elve (gouden eremedailles). 

30 Koninginnedag. Wegens het slechte weer aubade 
in de Grote Kerk. Tal van evenementen moeten op 
het laatste moment naar binnen worden verplaatst. 

Kermis op de parkeerplaats van het Stadhuis. In het 
wijkpark Holy-Noord opent wethouder A. van 
Ardenne de lang verwachte skateboardbaan. De 45ste 
Oudehavenloop over 7.380 meter gewonnen door de 
Hagenaar Patrick Aris gevolgd door Michel de Maat. 

Mei 

1 Gezamenlijke 1 mei-viering van PvdA, Groen 
Links, VARA, FNV en Nivon. Traditiegetrouw wordt 
de dag begonnen met een koffie-ochtend op de Nivon-
boerderij. Minister Hedy d'Ancona spreekt tijdens het 
avondprogramma in de Harmonie. Muzikale medewer
king verlenen De Stem de Volks uit Rotterdam, het 
1-mei-orkest uit Maassluis en de Amazing Stroopwa
fels. 

3 Protestdemonstratie tegen de gemeentelijke be
zuinigingsvoorstellen. Op de Markt overhandigt ak-
tieleider Jan van der Kolk ruim 13.000 handtekenin
gen aan wethouder J. Ranshuijsen. 

Het populaire clowns-duo Bassie en Adriaan ontvangt 
te Rotterdam twee gouden platen voor hun laatste 
twee albums waarvan meer dan vijftigduizend exem
plaren zijn verkocht. 

3-25 In de Galerie/Artoteek tentoonstelling van 
werk van vier Duitse beeldende kunstenaars uit het 
Duitse Wetzlar. De tentoonstelling is onderdeel van 
een uitwisseling met deze Duitse stad. In het najaar 
zullen 7 Vlaardingse kunstenaars hun werk laten zien 
in het Rathaus van Wetzlar. 

4 Dodenherdenking. Stille tocht naar het Ver-
ploegh Chasséplein. Aldaar krans- en bloemlegging. 
Het herdenkingswoord wordt gesproken door H.J. 
Neuman, oud-direkteur van het Nederlands Instituut 
voor Internationale betrekkingen 'Clingendael'. 
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5 Bevrijdingsdag. In het Hof hijsen van de vlag 
en toespraak door burgemeester Van Lier. Optreden 
van 'Liberté'. Uitreiking van het wandelboekje 'Van 
'tOftnaar 'tOofd'. In de Grote Kerk carillon-en orgel
bespeling. Openstelling van de Stadswaag, het Vis
serijmuseum en de nieuwe schutsluis. 

6 De CDA-raadsleden De Snaijer en Vermeer zijn 
bezorgd over de toren van de Grote Kerk. 
Volgens het tweetal is het voeg-, hout- en zinkwerk 
in slechte staat. 
Zij willen weten wanneer de toren de laatste onder
houdsbeurt heeft gehad. 

7 Het dioxinegehalte in koemelk die afkomstig is 
uit het Lickebaertgebied ligt in de meeste gevallen nog 
steeds boven de norm van 6 picogram per gram melk-
vet. De melk wordt volgens een woordvoerder van 
Landbouw nog altijd apart gehouden. 

Geopend het eerste Vlaardingse Snookercentrum aan 
de Markt. Eigenaren Frans Schiks en André van Tol. 

7/8 De gemeenteraad gaat niet zonder meer akkoord 
met alle door B en W gepresenteerde bezuinigings
voorstellen. De twee met sluiting bedreigde bibliothe
ken blijven open, zij het in afgeslankte vorm. Het Holy-
bad zal worden afgestoten. Een eventuele sluiting is 
pas aan de orde als het nieuw zwembad op het Hoog-
stadterrein klaar is. Nader overleg met de sportclubs 
over de overdracht van velden wordt beloofd. Voor 
de raad is overdracht onaanvaardbaar als dat leidt tot 
contributieverhogingen van 100 tot 150 gulden. 

11 Landelijke Fiets- en Molendag. De VVV Vlaar-
dingen heeft in samenwerking met de VVV Maassluis 
een ongeveer 40 km lange fietsroute door het West
land en Midden-Delfland uitgezet. Startpunt is de mo
len Aeolus. 

Protest' 3 mei 
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14 De gemeente zal in de komende jaren het aantal 
glasbakken aanmerkelijk uitbreiden. Verder wordt ge
werkt aan plannen om andere afvalstoffen apart te gaan 
inzamelen. Intussen wordt steeds meer klein chemisch 
afval apart verzameld. In 1988 waren dat nog 22.000 
kilo tegen 55.000 in 1990. De verwachting is dat dit 
jaar 75.000 kilo apart wordt verzameld. 

15 Aan boord van de zeiljacht Minerva stelt dijk
graaf mr A.P. van den Berg, met de onthulling van 
het bord 'Delflandse Schutsluis', de nieuwe sluis in 
de haven officieel in gebruik. 

16 Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers 
wordt in de komende tijd uitgebreid van 75 naar 150. 
Hiermee reageert de gemeente positief op het verzoek 
van de minister van WVC om het aantal opvangplaat
sen te brengen op 2 promille van het bevolkingsaan
tal. 

De Stichting Welzijn '90 verzet zich fel tegen de plan
nen van het college om de individuele hulpverlening 
aan migranten met ingang van 1992 onder te bren
gen bij het Instituut Burgerraadslieden. Volgens de 
stichting heeft het IBR een veel hogere drempel voor 
migranten. 

Pater Rinus Tielen, die in Mbita (Kenya) een missie
post bemant, ontvangt van de St. Jozefmavo een gift 
van 10.000 gulden. Het geld is bestemd voor de St. 
Joseph secondary school in Kenya. 

17 Bij Boekhuis Den Draak signeert de Vlaardingse 
schrijver Levi Weemoedt zijn onlangs verschenen 
bundel 'Halte Tranendal'. 

De Palestijnse Vlaardinger Ibrahim Al-Baz, opbouw
werker voor migranten bij de Stichting Welzijn '90, 
is door het ministerie van Justitie tot ongewenste 
vreemdeling verklaard omdat hij een gevaar voor de 
nationale veiligheid zou zijn. Al-Baz is inmiddels in 
beroep gegaan tegen de ministeriele beschikking. 

18 In de Stadsgehoorzaal tweede Vlaardingse Voet
balgala. Ad de Jong van VFC voor de tweede maal 
uitgeroepen tot de beste speler in de zondagcompe
titie. In de zaterdagcompetitie gaat de titel naar DVO-
doelman Patrick Janson. De beste ploeg is Zwaluwen. 

Topscorers Harry Boekholt van Zwaluwen en Marcel 
Zeebregts vanHSC. Beste vrouwenploeg DVO'32. De 
bijbehorende trofee is ontworpen door de kunstenaar 
Kees Lesuis. 

21 Evenals Joke Fial-van Wingerden op 16 mei stapt 
ook het raadslid Arnold van Wezel uit de SP-fraktie 
en gaat eveneens verder als onafhankelijk raadslid. De 
gemeenteraad telt nu nog drie leden van de Socialis-
tiese Partij. 

22 De gemeente stelt 13.000 gulden beschikbaar 
voor een onderzoek naar de toegankelijkheid van de 
openbare gebouwen. Het college van B en W stelt het 
geld met tegenzin beschikbaar. Zij had liever een goed
kopere oplossing gezien. 

23 Officiële ingebruikstelling van het recreatiege
bied De Krabbeplas ten westen van Vlaardingen door 
staatssecretaris drs J.D. Gabor. Het eerste grote recrea
tieproject dat in het kader van de reconstructie van 
Midden-Delfland is gerealiseerd is genoemd naar de 
bedenker ir G. Krabbe. 

Uitreiking van de Vlaardingse Ondernemersprijs aan 
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Jaap Muda. De bijbehorende geldbedrag van 5.000 
gulden wordt geschonken aan het Visserijmuseum. 

24 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
van het Benelux Workpark. Ontwerper/bouwer van dit 
park dat een oppervlakte krijgt van 37.000 vierkante 
meter is Van der Waal bv. 

De Raad van State vernietigt met directe ingang de 
lozingsvergunning voor de kunstmestfabriek Hydro 
Agri. De fabriek loost jaarlijks 40.000 kilo zware me
talen en 8 miljoen kilo fosfaten op de Nieuwe Wa
terweg. Het bedrijf is daarmee de grootste vervuiler 
van ons land. 

27 Uitreiking van het certificaat 'Aandeel Vlaardin-
gen' door burgemeester Van Lier aan 55 deelnemers 
van de cursus 'Ken uw stad', georganiseerd door de 
VVV. Wegens daverend succes start in de herfst een 
nieuwe cursus. 

28 Circa 58 huishoudens in de Zuidbuurt worden 
door de GEWB in de gelegenheid gesteld om voor 
het normale CAI-abonnementstarief de beschikking 

Ondernemersprijs voor Jaap Muda, 23 mei 

te krijgen over een schotelantenne, alsmede voor een 
eenmalige bijdrage van 1.659 gulden voor de grotere 
schotelantenne. De bewoners hebben getracht om op 
het CAI-net aangesloten te worden. 

De drie winnende scholen (Jan Lighartschool, de 
Doorloper en de prof. Van Houteschool) van een vi-
deoprojekt van de Stadsgehoorzaal brengen een be
zoek aan de Vlaardingse film- en videostudio van Fred 
Spierenburg om het eindresultaat van hun werk te zien. 
Zeventien basisscholen namen de afgelopen maanden 
deel aan het projekt. 

In de Burgerzaal van het stadhuis presentatie van de 
Verwijsgids Nieuwe Waterweg Noord. Het is een gids 
voor mensen in het onderwijs en de jeugdhulpverle
ning in de regio, die ook in het jeugd- en jongeren
werk nuttig kan zijn. 

29 Het ambtenarenapparaat moet ondergebracht 
worden in een paar sterke diensten. Daarbij wordt ge
dacht aan een aantal tussen de twee en de vijf. In de 
komende tijd buigen B en W zich over de mogelijk
heden voor die nieuwe ambtelijke opzet. 

De in Vlaardingen geboren Commissaris van de 
Koningin in Gelderland ir M. de Bruijne op 58jarige 
leeftijd in Nijmegen overleden. 

31 De Vereniging tegen Milieubederf protesteert te
gen de versnelde aanleg van een free-golfbaan in het 
Lickebaertgebied. Het bezwaar richt zich niet tegen 
free golf maar tegen het tijdstip van het kappen van 
bomen voor de baan. 

31-1 juni De winkeliers van de Billitonlaan vieren het 
40-jarig bestaan van de winkelstraat. 

Juni 

1 Finale 19e Vlaardings Voetbalkampioenschap. 
Winnaar wordt met een 3 - 1 overwinning op HVO 
het elftal van Fortuna. 

4 Tijdens de 75e jaarvergadering van de Vlaar
dingse Dam Vereniging uitreiking van de prijzen van 
het Vlaardings damkampioenschap. Voor de zevende 
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keer heeft Gerrit van Maastrigt het kampioenschap op 
zijn naam gebracht. Hij neemt de titel over van Ton 
Burgerhout. 

5 Bij het CDA gaan, in navolging van de VVD, 
stemmen op om mettertijd alsnog woningbouw in de 
Broekpolder mogelijk te maken. Deze raadsperiode 
wil het CDA daar nog niet over praten vanwege af
spraken met de collegepartijen. 

7 De PvdA herdenkt de honderdste geboortedag 
van Koos Vorrink met een tentoonstelling en een 
boekje. Onthulling van een gedenkplaat in de gevel 
van zijn geboortehuis aan de Callenburgstraat 57 door 
PvdA-voorzitter Marjarme Sint. 

Officiële opening van het filiaal van Uitzendbureau 
Start aan de Schiedamseweg door Drs Rob Lubbers, 
voorzitter van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorzie
ning Rijnmond. Het nieuwe uitzendbureau wil nog dit 
jaar 1.600 mensen aan werk helpen. 

8 De Vlaardingse tennister Caroline Vis verliest 
samen met Paul Haarhuis de finale gemengd dubbel 
van de Open Franse kampioenschappen van Roland 
Garros. De Tsjech Cyril Suk en zijn zus Helena Sukova 
zijn met 3-6, 6-4 en 6-1 te sterk voor de Nederlandse 
gelegenheidscombinatie. 

Overleden op 103-jarige leeftijd Cornells van Dijk. 
Van Dijk was bijna 50 jaar veerman op de Maaslandse 
vlieten, en sinds 1906 lid van de SDAP, voorganger 
van de PvdA. 

Dr. H.J. Kouwenhoven, predikant van de Gerefor
meerde Kerk van Vlaardingen met emeritaat. Ds Kou
wenhoven is 30 jaar verbonden geweest aan de Ge
reformeerde Kerk van Vlaardingen en 17 jaar wijk-
predikant van de Emmauskerk aan de Burgemeester 
Verkadesingel. 

10 Verschenen het boekje 'Met Teckel Sue van Bar-
neveld naar Peru', door Jaap Vink, eigenaar van de 
kampioensteckel Sue. 

Het Greenpeace-schip Beluga voert aktie bij de kunst-
mestfabriek Hydro-Agri. Greenpeace eist stopzetting 
van lozingen en de produktie van kunstmest door deze 

Emeritaat ds HJ Kouwenhoven, 9 juni 

industrie. 

11 De jaarlijkse braderie ten bate van de Herman 
Frantsen Huizen heeft dit jaar 19.684,80 gulden opge
bracht. 

11-14 sept In het Stadsarchief tentoonstelling van 
werk van Dini van Leeuwen onder het motto 'Vlaar
dingen getekend'. 

12 Enkele honderden Vlaardingse Palestijnen hou
den te Den Haag een protestdemonstratie tegen de uit
zetting van I. Al-Baz. 

13 Overleden te Maasland op 61 -jarige leeftijd A.C. 
Houdijk, oud-directeur van de B.V. Machinefabriek 
Houdijk. 

14 Om meer eengezinswoningen voor jonge gezin
nen te krijgen wil het gemeentebestuur in samenwer
king met de woningbouwvereniging Samenwerking 
'77 ouderen die naar een seniorenwoning willen en 
een groot huis achterlaten voorrang geven. Hierbij zal 
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worden afgeweken van de normale huisvestingsregels. 

Bewoners van de Henriëtte Roland Holststraat, Bre-
derostraat, Huygensstraat en de Vondelstraat komen 
in aktie tegen sloop van hun woningen. De woning
bouwvereniging Patrimonium heeft besloten om die 
59 goedkope huurwoningen te slopen en te vervangen 
door premiekoopwoningen. 

16 De mannenploeg van handbalvereniging WIK 
levert in Volendam een unieke prestatie. Na het be
halen van het kampioenschap in de zaal en het veld, 
verovert de ploeg van trainer Jan Helsloot ook nog 
het kampioenschap van Nederland. 

20 In Triangel organiseert Het Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking Nieuwe Waterweg Noord 
een thema-avond over 'duurzame ontwikkeling'. 
Spreker is Thijs de la Court van de organisatie'WISE 
(World Information Service on Environment and 
Development). 

Mel de „Aura" naar de Vlietlanden, 20 juni 

Gestart de zomerdienst van het schip de 'Aura' met 
tochten door de Vlietlanden, eigenaresse Coby Piek. 
Afvaart vanaf de Vaart weg. 

20-22 De openbare scholengemeenschap Prof. Ca-
simir viert het 35-jarig bestaan. Zij is ontstaan uit een 
samenvoeging van de school D, (Nieuwe Kerkstraat), 
Willem de Zwijger ULO, de Rembrandt ULO en het 
Gemeentelijk Lyceum Vlaardingen. Ter gelegenheid 
hiervan verschijnt het boek 'Van Olivier tot Casimir, 
facetten van 130 jaar Vlaardings openbaar onderwijs', 
doorW.J. Scholl. 

22 Het Showcorps Jong Avalance behaalt tijdens het 
jeugdfestival in Ede een derde plaats. Op het onderdeel 
percussion wordt Avalance eerste en op het onderdeel 
color guard tweede. 

23 Vlaardingse triathlon met ruim 200 deelnemers. 
Ter gelegenheid hiervan zijn de winkels in het centrum 
geopend. Een feestelijk tintje wordt gegeven door de 
aanwezigheid van muziek, poppentheater en mimespe-
len. Winnaar van de halve triathlon wordt John Engele. 

26 Emstig zieken dreigen de dupe te worden van 
het personeelstekort bij het Kruiswerk Nieuwe Wa
terweg Noord. De vraag naar intensieve zorg groeit 
per jaar met 50 %. Vorig jaar verzorgde het Kruiswerk 
ongeveer 14.000 patiënten. Er is een tekort van ca. 
50 medewerkers. 

27 Uitreiking van de prijs voor de maquettebouw-
wedstrijd 'Andere Mensen, Andere Huizen' georga
niseerd door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf 
aan Geoffrey van Rangelrooy en Fatih Celik, leerlin
gen van de Technische School aan de Deltaweg door 
wethouder K. van der Windt. 

28 De huurovereenkomst met de volkstuinders op 
het voormalige Moerman-terrein wordt per 1 oktober 
beëindigd. De SP stelt vragen naar aanleiding van toe
zeggingen van wethouder A. van Ardenne. 

Juli 

1 Aan de bij de voorjaarsnota aangekondigde be
zuinigingen van 11 miljoen gulden zal Vlaardingen 
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Natte voeten in de Handelstraat, 2 juli 

niet ontkomen. De vrees bestaat dat de gemeente nog 
eens zes miljoen gulden moet besparen als gevolg van 
nieuwe regeringsmaatregelen. 

2 Wethouder A. van Ardenne plaatst officieel het 
eerste 'Vlaardingertje' aan de Westhavenkade. Wat 
Amsterdammertjes voor Amsterdam zijn, zijn deze 
paaltjes inmiddels voor Vlaardingen. Aan de vorm
geving ligt de vorm van een haring ten grondslag. 

Noodweer over Zuidwest Nederland met enorme re
genbuien en zware windstoten. De Handelstraat 
ondergelopen. 

3 De gemeenteraad feliciteert raadslid Rien Lens-
velt met zijn 20-jarig jubileum als raadslid. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het renovatieplan 
voor het schouwburgcomplex. Voor de opknapbeurt 
mag niet meer dan 2,5 miljoen worden uitgetrokken. 

4 Leerlingen van de christelijke Jenaplan basis
school 't Kompas aan de Baamhoeve vieren het 15-
jarig bestaan. Op 150 adressen brengen kinderen een 
bloemengroet. 

5 De Midden-Delflandraad wil meer geld besteden 
aan de inrichting van het recreatiegebied Midden-
Delfland. Het benodigde geld denkt de raad te ver
dienen uit extra opbrengsten van de puinstort in de 

Lickebaert. Tegen de aanleg wordt fel geageerd door 
de gemeente. 

Officiële opening van het intemationale kinderdagver
blijf 'Roots' aan de Goudsestraat 2. 

7 Een grote, uitslaande brand legt de voormalige 
meubelfabriek Westlandia aan de Koningin Wilhel-
minahaven volledig in de as. De politie onderzoekt 
of er een relatie bestaat tussen de brand en een inbraak 
kort daarvoor in het nabijgelegen pand van de ROMI. 

Feestelijke heropening van Glas- en Verfhandel 
Vermeer aan de Westhavenkade 7. De snelle groei van 
het klantenbestand maakte verhuizing van de hoek 
Westhavenkade/Westhavenplaats noodzakelijk. 

9 Opgericht de partij 'Algemeen Belang' door 
oud-VVD'er Hans Dubbeldam. Hij hoopt in 1994 op 
raadszetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1990 trachtte hij ook in de raad te komen met een op 
liberale beginselen gegrondveste partij. Verder dan het 
plan is het toen niet gekomen. 

De gemeente bevestigt de opsomming van de door 
Monumentenwacht geconstateerde gebreken aan de 
toren van de Grote Kerk. Voor 1992 is een bedrag van 
200.000 gulden gereserveerd voor reparatie. 

9/10 De gemeente nodigt 28 bekende Vlaardingers 
uit om te brainstormen over de promotie van de stad. 
Onder meer zijn voor de twee avonden uitgenodigd: 
G.J. Vermeer (architect); Chiem van Houweninge 
(acteur/auteur/tekstschrijver); A. Braad (kunstena
res); M. van Veenendaal (directeur P & O Unilever); 
L. Munnik (cartoonist); L. Weemoedt (schrijver) en 
J. Anderson. 

12 Reünie voor oud-leerlingen van de basisschool 
Het Baken (v.h. Gerbrandy/Speeldoos) aan de Kor-
hoenlaan 1 ter gelegenheid van de opheffing van de 
school. 

15 Melk en vlees van koeien in het Lickebaertgebied 
mogen niet worden verkocht tot eind 1993. Nog steeds 
geven metingen een te hoog en wisselend dioxinege
halte van de melk aan. Behalve het verbod op ver
koop van melkprodukten blijft ook de regeling van 
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kracht die de betrokken boeren schadeloos stelt. 

19 De provincie Zuid-Holland geeft toestemming 
voor de ontwikkeling van een kantoren- en bedrijven-
centrum op het 'Hoogstadterrein'. Daarmee krijgt 
Vlaardingen 15.000 vierkante meter kantoren en 
45.000 vierkante meter bedrijfsruimte erbij. De volks
tuinders weigeren te verhuizen naar het voormalige 
terrein van De Hollandiaan. 

Oud-gemeenteambtenaren van Vlaardinger-Ambacht 
worden door burgemeester Van Lier en stadsarchiva
ris Mathijssen ontvangen in het voormalig raadhuis 
van Vlaardinger-Ambacht, nu stadsarchief van Vlaar
dingen. 

Mensen rond het minimum-inkomen krijgen binnen
kort financiële steun. Voorgesteld wordt per jaar 135 
gulden beschikbaar te stellen voor lidmaatschap van 
sportieve aktiviteiten, maximaal 300 gulden voor cul
turele aktiviteiten en 250 gulden voor andere hobby's. 

20 Wethouder A. van Ardenne opent op feestelijke 
wijze de driving-range met enkele holes van de free 
golf-baan ten zuiden van de surfplas aan de Zuidbuurt-
seweg. In de komende maanden wordt de golfbaan met 
een oppervlakte van 8 hectare voltooid. 

Oud-ambtenaren weer terug, 19 juli 

Op het free-golfterrein zijn opnieuw overblijfselen 
ontdekt uit 3000 voor Christus. De vondsten sluiten 
aan bij de nederzetting die tussen 1959 en 1964 is op
gegraven. Opmerkelijk is de vondst van vuurstenen, 
omdat deze in dit gebied helemaal niet voorkwamen. 

21 Germain Gelderblom van de ponyclub De Flar-
dingha Ruiters wint met de pony Condios een zilveren 
medaille tijdens het Europees kampioenschap samen
gestelde wedstrijd in Diepenheim. 

25 Het college van B en W vindt dat de Holiërhoekse 
polder, het gebied ten westen van Vlaardingen achter 
de begraafplaats Holy, in de oorspronkelijke agrari
sche staat dient te blijven. Daarmee is een conflict ont
staan tussen de gemeente en de reconstructiecommis
sie Midden-Delfland die zich bezig houdt met recrea
tieve invulling van Midden-Delfland. 

26 Het Schieland- en het Holy-Ziekenhuis zijn het 
eens geworden over een fusie. Als ze garantie krijgen 
dat er binnen vijf jaar een nieuw ziekenhuis is, zijn 
ze bereid flink te snijden in de huidige renovatieplan-
nen. Een aantal renovaties wordt toch uitgevoerd 
omdat wachten op nieuwbouw voor een aantal aan
passingen onverantwoord wordt genoemd. 

Wespen vormen een steeds groter probleem. De ge
meentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst moest 
vorig jaar 941 keer op pad om het ongedierte te be
strijden tegen 606 keer het jaar ervoor. Een verklaring 
hiervoor heeft de ROM niet. 

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond 
naar de kwaliteit van het drinkwater bevat het water 
in het Waterweggebied teveel nitraat en mineralen. 
Het nitraatgehalte bevindt zich overigens nog onder 
de Europese norm van 25 microgram. De waterweg-
gemeenten betrekken hun water van het Drinkwater-
leidingbedrijf Rotterdam. 

28 Overleden op 100-jarige leeftijd Pietemella 
Knoester-Hartman. 

Augustus 

1 50 jaar geleden hield de gemeente Vlaardinger-
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Ambacht op te bestaan. Zij werd ingelijfd bij de ge
meente Vlaardingen. 

3/4 In het Streekmuseum Jan Anderson vertoning 
van een film over het leven van de in Vlaardingen ge
boren Koos Vorrink en het AJC. In het museum is 
ook een tentoonstelling over de socialist onder het 
motto 'Alle socialisten in een harington'. 

5 Begonnen met de sloop van de panden aan de 
Joubertstraat. Hiermee is een begin gemaakt met de 
voorbereidingen tot de bouw van het nieuwe Liesveld. 
Op de vrijgekomen ruimte verrijst straks een parkeer
garage. 

5-10 Derde Internationale Orgelweek. Het openings
concert onder het motto 'Het Van Peteghem-orgel en 
het Mozartjaar' wordt verzorgd door Kamiel 
D'Hooghe. In 1765 heeft Mozart het prachtige instru
ment bespeeld in de bemardijner-abdij van Baudeloo 
te Gent, de oorspronkelijke standplaats van het orgel. 

6 Geopend in het Zonnehuis een tentoonstelling 
van aquarellen van Dirk Haddeman door museumdi
recteur Jan Anderson. 

Er zit forse toename in het aantal illegalen dat wordt 
opgepakt. In de eerste zeven maanden hield de politie 
50 vreemdelingen zonder een verblijfsvergunning aan. 
In 1990 bedroeg het aantal 60 en in 1989 waren het 
43. De buitenlanders vallen door de mand bij routi
necontroles in de horeca, fabrieken of het verkeer. 

7 Overleden op de leeftijd van 102 jaar Sara Benard 
- van Zomeren. 

10 Enkele specialisten uit het Holy-Ziekenhuis 
stichten binnenkort in een nieuw pand van het com
plex Holystaete de Eurokliniek, de eerste particuliere 
polikliniek van Nederland, waar ook fondspatiënten 
van de Haaglanden kunnen worden behandeld. 

11 Het echtpaar F. van Berkel - H. Schoenmakers 
65 jaar getrouwd. 

12 Het Vlaardingse homopaar Gerard Kuipers en 
Frans Stello laat te Hoornaar (gemeente Giessenlan-
den) hun samenlevingscontract bevestigen. Het paar 

Complex Holystaete, 10 augustus 

zet zich al jaren in voor de mogelijkheid voor partners 
van hetzelfde geslacht een huwelijk te sluiten. Wet
telijk is dit onmogelijk. 

17 Frecies 100 jaar geleden werd het NS-baanvak 
Schiedam-Vlaardingen-Maassluis in gebruik geno
men. Ter gelegenheid hiervan worden tussen Rotter
dam en Maassluis pendelritten georganiseerd met de 
'Blokkendoos', één van de oudste elektrische treinen 
in ons land. In het Visserijmuseum Modelspoorwe
gen-tentoonstelling met modellen uit Nederland, Bel
gië, Frankrijk, Engeland en de USA. 

26 Burgemeester en wethouders zien geen aanlei
ding om voortaan op zondag geen evenementen meer 
te laten plaatsvinden. Vertegenwoordigers van een 
tweetal kerken hebben hierom gevraagd naar aanlei
ding van de winkelopening op 23 juni. 

De kosten voor het inzamelen en verwerken van klein 
chemisch afval rijzen de pan uit. De bevolking levert 
het afval zo massaal in dat de reinigingsdienst de de
potruimte moet verdrievoudigen. In 1989 bedroegen 
de kosten 136.000 gulden. Verwachting voor dit jaar: 
ver boven de 3 ton. 

27 Vlaardingen bleef ook in 1990 de zesde haven 
van Nederland. De goederenoverslag liep echter wel 
wat terug (6 %). Dat blijkt uit het jaarverslag van de 
gemeentelijke havendienst. Vorig jaar werd in totaal 
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7,7 miljoen ton goederen overgeslagen. De totale in
houd van de binnengelopen zeeschepen was groter dan 
ooit. 

Dansschool Van Rijswijk viert het 50-jarig bestaan 
met een spektakulair feest in de dansschool aan de 
Westhavenkade. 

30 Volgens de Rotterdamse rechtbank is de gemeen
te verplicht om de neontekst 'De negende van OMA' 
van John Körmeling te plaatsen op het dak van de ou-
derenflat aan de Waalstraat. De bewoners hebben zich 
tot het uiterste verzet tegen het kunstwerk dat zij klei
nerend vinden. 

31 In de aula van de scholengemeenschap Prof. Ca-
simir reünie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de handbalvereniging WIK. J.M.J. van Kersber-
gen-Parlevliet krijgt uit handen van wethouder Van 
Ardenne de zilveren medaille verbonden aan de orde 
van Oranje Nassau. Zij is het enige lid dat al veertig 
jaar wel en wee van de club heeft meegemaakt. 

De watersportvereniging De Kleiput viert het 25-jarig 
bestaan met een receptie in een feesttent bij de win
terberging. 

Onderscheiding voor mevrouw J M J van Kersbergen, 31 augustus 
Willem A Kieboom, 2 september 

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum organiseert 
de Stichting voor Vogel-Olieslachtoffers een dona-
teursdag op het terrein van de eendenkooi 'Het Aal
keet-Buiten'. 

September 

1 De Flardingha Ruiters behalen te Ermelo het Na
tionaal Kampioenschap Dressuur met 282 punten. 

2 Oud-burgemeester Willem A. Kieboom na een 
ernstige ziekte in zijn woonplaats Holten overleden. 
Hij was van 16 mei 1975 tot 1 januari 1982 burge
meester van Vlaardingen. 
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Politiekorpschef T. Spel geeft het startsein voor de ac
tie 'Wij gaan weer naar school'. De actie heeft twee 
doelen: het gedrag van schoolgaande kinderen in het 
verkeer te verbeteren en automobilisten tot voorzich
tigheid manen, omdat de scholen weer zijn begonnen. 

3 CJV 'Liefde en Vrede' heet voortaan CJV Vlaar-
dingen. De vernieuwde jongerenvereniging maakt dit 
bekend tijdens de opening van het nieuwe seizoen in 
zaal Triangel aan de Fransenstraat. 

5 Het advertentieblad WeekendKrant verschijnt nu 
ook in Maassluis, Maasland, Maasdijk en Hoek van 
Holland. De nieuwe editie krijgt een oplage van 
22.000 exemplaren. 

De werkgroep Stad en Kunst/Stadsverzorging pleit in 
een brief aan de Culturele Raad voor het behoud van 
een rijtje dijkhuizen aan de Maassluissedijk, nu de 
bouw van een nieuw verzorgingstehuis bij Sclaaven-
burch van de baan is. Zij adviseren de leeg staande 
panden weer in gebruik te geven. 

Functionarissen van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur brengen een werkbezoek 
aan Vlaardingen. Aanleiding is de gemeentelijke aan
vraag van projecten die migrantenkinderen voorberei
den op het basisonderwijs. 

6 'Nieuwe Salon' in de Harmonie/Theatercafé aan 
de Schiedamseweg. Het vaste presentatieteam bestaat 
uit Dick van der Lugt en Liesbeth van der Kruit. Gasten 
o.a.: Ruud van Houwelingen, eindredacteur van Uw 
Thuisblad en gemeentevoorlichter Jan Maneij. 

7 Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de 
SGP houdt de plaatselijke afdeling een herdenkings
avond in de Sionkerk aan het Westnieuwland. Mede
werking verleent het mannenkoor Ethan. Speciale 
spreker is ir B.J. van der Vlies, lid van de Tweede 
Kamer van de SGP. 

Negentiende Haring- en Bierfeest met weer tal van ak-
tiviteiten. Opening door locoburgemeester J. Rans-
huijsen. Monique de Jong gekozen tot Miss Haring
en Bierfeest. Het feest trekt ca. 140.000 bezoekers. 

10 Aktie' Wij zetten door' uit onvrede over de voort

gang van de sociale vernieuwing van het rijk. Wet
houder A. Kool 'spijkert' tien uitgangspunten van de 
sociale vernieuwing aan de deur van het stadhuis. 

12 De gemeente gaat in hoger beroep tegen het von
nis van de rechtbank inzake de plaatsing van het kunst
werk 'De negende van OMA'. Men hoopt dat het ge
rechtshof de belangen van de bewoners zwaarder zal 
laten wegen dan die van de kunstenaar. 

12/13 Een delegatie van het stadsbestuur van het 
Tsjechische Moravska Trebova brengt een werkbeoek 
aan Vlaardingen met als doel ervaring op te doen op 
het terrein van milieuproblematiek. 

14 Open Monumentendag. De dag staat o.a.in het 
teken van de 50-jarige inlijving van Vlaardinger-
Ambacht bij de gemeente Vlaardingen. Ter gelegen
heid hiervan mag voor één keer het oude stadhuis van 
Ambacht, nu Stadsarchief van Vlaardingen, weer ge
bruikt worden voor een trouwerij. Rebecca van de 
Werff en Hennie Bor beleven een historische huwe
lijksvoltrekking. 

Welkom Uit Dag in de Stadsgehoorzaal. Wethouder 
Kees van der Windt, voorzitter van de Culturele Raad 
Vlaardingen, reikt de cultuurprijs d'Akerboom, ont
worpen door de kunstenaar Leen Droppen, uit aan ar
cheologische werkgroep Helinium. 

Geopend in het warenhuis V & D de tentoonstelling 
'Vlaardingen in de Middeleeuwen' van de archeolo
gische werkgroep Helinium. 

Jongeren vanaf 15 j aar kunnen gaan hooien in de Vliet-
landen. De aktiviteit is georganiseerd door de 
Werkgroep Kampbegeleiders in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 

Officiële opening van het nieuwe wijkcentrum De 
Telder, Prof. Telderstraat 10. Het centrum is de ont
moetingsplaats voor bewoners uit het centrum en de 
Westwijk. De eerste aktiviteiten zijn al van start ge
gaan. 

16-21 Basisschool 't Ambacht aan de Chrysantstraat 
7 viert het zestigjarige bestaan en de heropening van 
het geheel gerenoveerde en uitgebreide schoolgebouw. 
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Bruidspaar op Open Monumentendag, 14 september 

Oud-leerling en -wielrenner Teun van Vliet lost het 20 In de stadsgalerie van het Duitse Wetzlar geo-
startschot voor de sponsorloop. pend een tentoonstelling met werk van de Vlaarding-

se beeldende kunstenaars Wilma Kuil, Peter Dumas, 
17 Ook in Vlaardingen komt het gemeentepersoneel Henk Horsten, Kees Lesuis, Jan Prins, Hans Rikken 
in verzet tegen de WAO- en Ziektewetplannen van en Kees Vollemans. Kunstenaars uit Wetzlar expo-
de regering. Ruim 200 ambtenaren vertrekken naar een seerden eerder in de Galerie Artoteek in Vlaardingen. 
demonstratie op de Coolsingel in Rotterdam. 

21-27 Landelijke Vredesweek onder het motto 'Aan-
B en W besluiten het topless recreëren niet te verbie- gevochten Vrede'. De aktiviteiten in Vlaardingen wor
den. De SGP/GPV/RPF-fractie had hierom gevraagd, den georganiseerd door het IKV, Vlaardingen tegen 
Volgens het college zijn er in de wet nauwelijks mo- (Kem)Bewapening en Kerk en Samenleving. De Vre-
gelijkheden om dit te verbieden. Bovendien geven de desweek wordt afgesloten met een Maatschappelijk 
maatschappelijke ontwikkelingen geen aanleiding om Avondgebed in de Remonstrantse Kerk, voorganger 
de huidige situatie te veranderen. Lex Grandia. 

18 Het'Windmill-terrein'aande Westlandsewegis 24 De Doggermaatschappij (fa. Hoogendijk) heeft 
ernstig vervuild met arseen in een vrij hoge concen- onlangs zes scheepsmodellen in langdurig bruikleen 
tratie, waarvan de herkomst onbekend is. Er moet een gegeven aan het Visserijmuseum. De aanwinst wordt 
saneringsplan voor het gebied worden gemaakt. tentoongesteld in de nieuwe expositiehal. 
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De gemeente trekt alleen nog voor het Buizengat geld 
uit voor bodemsanering. Volgens de Interimwet Bo
demsanering moet de gemeente zelf tien procent van 
de kosten betalen. Maar het rijk is steeds minder vaak 
bereid hiervoor geld beschikbaar te stellen. In de toe
komst kan dat betekenen dat bouwprojecten hierdoor 
in de knel komen. 

Officiële opening van het nieuwe bibliotheekfiliaal 
voor Holy in het winkelcentrum De Loper door wet
houder K. van der Windt. 

25 De Prinses Julianabrug blijft gehandhaafd als 
fiets- en loopbrug. Het college van B en W had de 
verbinding willen laten verdwijnen, maar kondigt in 
de begroting voor het volgende jaar aan, in aansluiting 
op de sloop, een nieuwe voetgangers-/fietsverbinding 
te zullen laten bouwen. 

Wilhelmina Johanna Don-Uittenbroek viert haar 
101st verjaardag. 

30 Presentatie van de nota 'Economische visie: 
Vlaardingen een stad die werkt' door wethouder A. 
van Ardenne. Concreet kondigt de wethouder o.a. aan: 
de verplaatsing van de Broekwegmarkt naar het cen
trum en verlenging van de markttijd van De Loper naar 
16.00 uur; een aanlegplaats van de Spido aan de Maas
boulevard; flexibeler winkeltijden en de komst van 
avondwinkels. 

Overleden op 66-jarige leeftijd ten gevolge van een 
ongeval mevrouw J. M. Hirschel-Hoeufft, onder meer 
vice-voorzitter van de Stichting Visserijmuseum. 

Oktober 
1 Uitreiking van de Vlaardingen Promotieprijs 
1991 aan de Golfclub Broekpolder. De bijbehorende 
prijs van 1.000 gulden wordt door de club afgestaan 
aan het verzorgingstehuis Vaartland voor de aanschaf 
van een intern videocircuit. 1.000 gulden voor het 
Goede Doel gaan naar de archeologische werkgroep 
HeUnium. 

Specialiteiten-restaurant De Koperen Kap 12 1/2 jaar 
geleden geopend. In verband met het jubileum wordt 
deze maand 'Het Koperen Menu' geserveerd. Voor 
121/2 keer 3,75 gulden kan man genieten van een uit

gebreid diner. 

2 Wethouder T. van der Steen onderneemt een laat
ste poging het Weeshuis van sloop te redden. Binnen 
een halfjaar moet een koper worden gevonden. Voor
waarde voor de koper is wel dat het weeshuis moet 
worden gerenoveerd. Daarmee is ca. 3,5 miljoen gul
den gemoeid. 

Eerste staking van ambtenaren sinds de Tweede We
reldoorlog in Vlaardingen. Bij de GEWB 24- uurs
staking tegen de WAO- en Ziektewetplannen van het 
kabinet. De stakers worden toegesproken door FNV-
voorzitter Johan Stekelenburg en ex-PvdA kamerUd 
Piet de Visser. 

3 24-uursstaking bij de Gemeentelijke Reinigings 
en Ontsmettingsdienst. 

4 Officiële opening van de nieuwbouw van het 
Zonnehuis door mr. Schelto Patijn, commissaris van 
de Koningin in Zuid-Holland. Gelijktijdig viering van 
het 25-jarig bestaan van het Zonnehuis. 

Stadshuisambtenaren helpen collega's van de reini
gingsdienst met het ophalen van huisvuil dat giste
ren is blijven liggen als gevolg van een staking tegen 
de WAO- en Ziektewetplannen. 

6 Herfstwandeling door de Broekpolder georgani
seerd door de provincie Zuid-Holland in samenwer
king met het recreatieschap Midden-Delfland. Onder 
leiding van een deskundige gids is het mogelijk een 
natuurexcursie door het gebied te maken. 

7 Kinderboekenweek onder het motto 'Huizen in 
boeken'. In de Stadsgehoorzaal lezen kinderboeken
schrijvers Anne Takens, Hans Hagen en Koos Mein-
derts voor aan kinderen van de groepen drie tot en 
met acht van twaalf basisscholen. In de Harmonie gro
te boekenmarkt. 

Overleden J.H.Trommel,directeur-geneesheervanhet 
Holy Ziekenhuis van 1 maart 1971 tot 1 oktober 1988. 

9 In de Filmzaal van de Stadsgehoorzaal informa
tiebijeenkomst van de Vlaardingse vrijmetselaars loge 
Delta. Bezoekers krijgeninformatie over geschiedenis. 
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ontwikkeling, doel, werkwijze en organisatie van de 
orde van de vrijmetselaars. 

Een comité van bewoners- en belangenorganisaties 
start een langdurige campagne tegen de bezuinigings-
plarmen op welzijnsgebied van het gemeentebestuur 
met o.a. een grote aktie-manifestatie in Labyrint on
der het motto 'Nee! voor een spookstad'. 

Officiële opening van café Shibumi in het karakteris
tieke pand op de hoek Westhavenkade/Smalle Haven
straat, eigenaar Bram Wijers. 

De Socialistiese Partij heeft het college van B en W 
gevraagd geen dag loon in te houden bij ambtenaren 
die vorige week aktie hebben gevoerd. De SP vindt 
die maatregel schandalig. 

10 Onder de titel 'Haring- en Bierfeest voor horeca 
of bevolking' uit CJV Vlaardingen kritiek op het be
stuur van de stichting Haring en Bierfeest. 
Men vindt dat de prioriteiten te veel bij de horeca en 
te weinig bij de bevolking liggen. 

Stadhuisambtenaren beschuldigen Remi Poppe in een 
Open Brief de WAO-akties te hebben misbruikt voor 
eigen doelstellingen, te weten de promotie van de SP. 
De ambtenaren willen niet voor een politiek kanetje 
gespannen worden. 

12 In het kader van de Nationale Archievendag 
houdt het Stadsarchief aan het Plein Emaus 'open 
huis'. 
Ruim 400 bezoekers tonen grote belangstelling voor 
de oude films over Vlaardingen, het restauratie-ate
lier en de Topografische atlas. 

De scouting-meisjesgroep Viool viert het 45-jarig be
staan met een reünie in het scoutcentrum en opvoe
ring van de musical 'Lelijk' in Triangel. 

14 Een team van de Vlaardingse en Schiedamse re
cherche heeft na twee maanden onderzoek een han
del van verdovende middelen in Vlaardingen, Schie
dam en Rotterdam opgerold. In totaal zijn tien ver
dachten aangehouden. In beslag genomen werden: 6 
kilo heroïne, 1 kilo cocaïne, vier vuurwapens, 5 auto's 
en een geldbedrag van rond 40.000 gulden. 

15 Het echtpaar Nicolaas Knoop - Maria Cornelia 
Borsboom 65 jaar getrouwd. 

16 Mevrouw H.L. Blok, voorzitter van het recrea
tieschap Midden-Delfland krijgt door de werkgroep 
Behoud Veerpontje Broekpolder - Trekkade 4.841 
handtekeningen aangeboden die pleiten voor het be
houd van het pontje 'De Kwakel'. 

17 Het college van B en W heeft voor de invulling 
van het plein in winkelcentrum De Loper gekozen voor 
een werk van beeldend kunstenaar Dicky Brand uit 
Rotterdam. De naam van het kunstwerk is 'Een val
lende ster voor Vlaardingen'. 

19 De fraaie tweemast zeilschoener Undine afge
meerd voor het Visserijmuseum met aan boord een 
lading zout uit Portugal bestemd voor de firma War-
melo & Van der Drift. De lading wordt op ouderwetse 
wijze met assistentie van het Schiedamse zakkendra-
gersgilde St. Anthonis gelost. Een vaatje zout geveild 
ten bate van het Visserijmuseum. 
Opbrengst 1.325 gulden. 

20 Na een grondige inspectie door de landelijke ver
eniging van VVV's mag de VVV-vestiging onder het 
stadhuis zich een I-kantoor noemen. Dat is de hoogste 
gradatie die een VVV-kantoor kan bereiken. 

De oudste inwoner van Vlaardingen G. Maan-van Eijk 
viert haar 102-de verjaardag. 

21 In gebruik genomen de nieuwe P.J. van der 
Schaarschool aan de Wilhelminastraat. 

22 In de Campanjezaal van het stadhuis in Maassluis 
ondertekening van het Sociaal Statuut, bedrijfs-
C.A.O. en richtlijnen voor de organisatie van de NV 
Nutsbedrijf Vlaardingen/Maassluis i.o. door de wet
houders J. Ranshuijsen en A. Wustrow (Maassluis) 
en vertegenwoordigers van de bonden ABVA/KABO 
en CFO. 

23 De Paulussschool aan de Van Maerlantlaan moet 
wegens ontoereikend leerlingenaantal haar deuren 
sluiten. Al vanaf 1989 heeft de school een ontheffing. 
Voor een nieuwe ontheffing wordt het totaal van 75 
leerlingen niet gehaald. 
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25 Feestelijke opening van het lokaal van het Plat
form Ander Vlaardingen aan de Groen van Prinsterer-
straat91. 

26 In de Lijndraaier laatste bijeenkomst van oud-
PSP-leden en van leden van Groen Links. Lezing door 
het vroegere radicale PvdA-lid Piet Reckmann over 
de ideologie van links. 

29 Voor het Weeshuis, dat sinds enkele weken te 
koop is, hebben zich al 15 gegadigden gemeld. Bin
nenkort verschijnt een boekje over de historie van het 
Weeshuis en de eisen die de gemeente stelt bij de ver
koop. 

De gemeente stelt 20.000 gulden beschikbaar voor de 
veerdienst Vlaardingen/Pemis. Ook Shell Neder
land en de gemeente Rotterdam hebben een bijdrage 
geleverd. Door de financiële steun kunnen de cura
toren de failliete veerdienst reorganiseren. 

30 Begrotingsbehandeling 1992 tegelijk met de 
Meerjarenbegroting tot 1995. Groen Links heeft dit 
jaar zijn beschouwingen niet op papier maar komt als 
eerste met een audio-visuele presentatie van zijn 
ideeën. 

31 In de Grote Kerk herdenking kerkhervorming. 
Prof. dr W.H. Velema houdt een toespraak met als ti
tel 'De blijvende spiritualiteit der Reformatie'. 

November 

1 Geopend in de Galerie Artoteek aan de Oostha-
venkade een overzicht-tentoonstelling van Wilma 
Kuil. 

2 In de VOS aan de Claudius CiviUslaan jubileum
avond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 
de showband Liberté. 

Overleden op 46-jarige leeftijd de Vlaardingse huis
arts A. H. Meijer. 

3 Overleden H.M. Broeren-Hertog de op één na 
oudste inwoner van Vlaardingen. Zij zou binnenkort 
102 jaar zijn geworden. De oudste inwoner van Vlaar
dingen is G. Maan-van Eijk die op 20 oktober 102 

jaar is geworden. 

4 In het kader van het vestigingsbeleid van PTT 
Post wordt het postkantoor aan de Taanderijstraat ge
sloten. 

Burgemeester Van Lier heeft een lans gebroken voor 
opheffing van de gemeente Rotterdam. In het Overleg
orgaan Rijnmondgemeenten vertolkt hij de gevoelens 
in de gemeenteraad, dat de deelgemeenten zelfstandig 
moeten worden. De gemeente Rotterdam moet daarbij 
opgaan in een nieuw regionaal bestuur. 

5 In Buurthuis De Pijpelaar officiële overhandi
ging van de Leen van Dijk-mars aan G. van Dijk-
Hoekstra en haar dochter E. Oosters-van Dijk, beiden 
leden van Van Dijks Amusement Orkest. Leen van 
Dijk was oprichter en leider van het orkest. De mars 
is gecomponeerd door Dick Borst. 

In een nota bepleit het CDA een flinke opknapbeurt 
van 't Hof. Het park moet voor grote groepen mensen 
aantrekkelijk gemaakt worden. Het CDA constateert 
dat het park niet meer de plaats inneemt die het toe
komt. 

De Gemeentelijke Kredietbank viert het 40-jarig be
staan met een receptie. 

7-9 In de Lijnbaanhal organiseert de Vlaardingse 
Pluimvee en Konijnen Vereniging de jaarlijkse club-
tentoonstelling. 

9 Het verzorgingstehuis Vaartland viert het 25-
jarig bestaan met een Open Dag en receptie. Ter ge
legenheid hiervan verschijnt een boekje met een his
torisch overzicht van de hand van M.A. Struijs, me
dewerker van het Stadsarchief. 

12 Centrumbewoners kunnen gratis blijven parke
ren. Het college ziet af van het voornemen een tientje 
per maand te vragen voor bewoners die hun auto voor 
de deur willen parkeren. 

Uitreiking van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 
1991 door H.J. Luth aan H.N. Bonnewits, secretaris 
van de Nederlandse Israëlitische Gemeente te Rotter
dam. Artikelen o.a. De Joden in Vlaardingen, Vlaar-
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dingse dieverijen aan boord van het VOC-schip Slees-
wijk, alsmede de gebruikelijke kronieken van 1940 
en 1990. 

Stank, stof en Vlaardingen blijven onverkort met el
kaar verbonden. Dat blijkt uit het Milieubelevingson
derzoek van de provincie Zuid-Holland. Vlaardingers 
klagen vooral over industriestank, stof- en roetneer-
slag. Ruim 25 % van de inwoners ziet de luchtkwaliteit 
als een risico voor de gezondheid. 

Inzamelingsaktie voor de zusterstad Bacolod op het 
eiland Negros georganiseerd door de Filipijnen So-
lidariteitsgroep Vlaardingen. De streek werd vorige 
week getroffen door de wervelstorm 'Thelma'. Dui-
zende mensen zijn omgekomen en een nog groter aan
tal is dakloos geworden. 

14 De gemeente start een cocktailmix-wedstrijd 
voor alcoholvrije dranken. Men wil op deze manier 
het assortiment alcoholvrije dranken op o.a. recepties 
uitbreiden, te beginnen op de nieuwjaarsreceptie. 

15 Vlaardingen beschikt over een derde hotel. Aan 
de Kethelweg 220 is het Campanile-hotel met 54 ka
mers en restaurant geopend. De vestiging wordt be
heerd door Pascale en Peter Claeys. 

Mevrouw TA Heusdens-Mansholt, 17 november 

17 Overleden te Den Haag Theda Aleida Heusdens-
Mansholt, weduwe van oud-burgemeestermr. J. Heus-
dens, ereburgeres van Vlaardingen. 

19 In het Visserijmuseum overhandiging van het eer
ste exemplaar van het boek 'Vol en Zoet' van Peter 
Zuydgeest en Jan Borsboom aan stadsarchivaris J.A.C. 
Mathijssen. 

21 Officieel in gebruik genomen het nieuwe kantoor 
van Klaasse & Klaasse aan de Schiedamseweg, het 
voormalige kantoor van de bank Mees & Hope. Het 
fraaie pand is in 1883 gebouwd voor de reder Adr. 
IJzermans. 

Overleg tussen verschillende gemeentelijke diensten 
heeft ertoe geleid dat voortaan alle straten, pleinen en 
plantsoenen in het kader van het stadsbeheerprojekt 
'Van Gevel tot Gevel' tweemaal per jaar in plaats van 
één maal aan de beurt komen voor algehele schoon
maak. 

22 De gemeenten Vlaardingen en Schiedam beper
ken zich tot specifieke eigen belangen, waarmee ze 
het proces van noodzakelijke regionale coöperatie af
breuk doen. 
Dat zegt de ontwikkeling sraad voor de Rotterdamse 
regio ROTOR in een rapport aan het Regionaal Eco
nomisch Overlegorgaan Rijnmond. 

Het familiebedrijf Vogel aan de Eendrachtstraat vierde 
onlangs het 60 jarig bestaan. Het bedrijf werd opge
richt door Dirk Vogel. Tegenwoordig wordt het geleid 
door de broers Cees en Dick Vogel. 

23/30 De wilgenknotters beginnen weer met het 
knotten van wilgen langs de Vlaardingse Vaart. De 
groep doet dat al sinds 1975. 

23/24 De wijkgemeente Grote Kerk 2 organiseert 
een verkoopaktie om de Evangelisch Lutherse Kerk 
te Colditz (het voormalige DDR-gebied) aan een nieu
we luidklok te helpen. 

24 In de kapel van de begraafplaats Emaus lezing 
door Wim Nyenhuis uit de cyclus Villa Palagonia over 
het thema 'Dood, waar is uw prikkel?' 

70 



Oud-Vlaardinger A Pontier in Hanau (Did), 27 november 

De Fortuna-aanvaller Ron Hofman speelt zijn 250-ste 
wedstrijd voor Fortuna. 

25 Mevrouw D. van Brandwijk-Menneking viert in 
de Billitonflat haar 100ste verjaardag. 

27 In het Duitse Hanau overhandiging van het boek 
'Lager Kinzig' geschreven door oud-boekhandelaar 
Aart Pontier in samenwerking met Nederlandse, Fran
se en Belgische lotgenoten over hun gedwongen ver
blijf tijdens de laatste oorlogsjaren in de omgeving 
van Hanau aan Landrat K. Eyerkaufer. 

De samenstelling van het drinkwater verandert iets. 
Het waterwirmingbedrijf Biesbosch, waarvan Vlaar-
dingen het water betrekt gaat een ander onthardings-
middel gebruiken. 
Verder wordt het calciumgehalte met 10 mg p.l. ver
hoogd en het natriumgehalte met 10 mg verlaagd. Eén 
en ander gebeurt zes maanden als proef. 

In de Bolder overhandiging van het eerste exemplaar 
van het boek 'Vlaardingen veranderd...verandert' aan 
wethouder K. van der Windt. 
Foto's: P. Zuydgeest en M.A. Struijs, eindredactie 

J.A.C. Mathijssen. 

29 Het Ibis-hotel RotterdanVVlaardingen aan de 
Westlandseweg officieel geopend door de heer De 
Monchy, voorzitter van de Stichting Koninklijke Rot
terdamse Diergaarde Blijdorp. 
Het tot een grote Franse hotelketen behorende Ibis
hotel heeft een optie om nog eens veertig kamers te 
bouwen op het vroegere weiland van dokter Moerman. 

Het braakliggende terrein op de hoek Hoogstraat/ 
Peperstraat wordt voorlopig niet bebouwd. De onder
handelingen met de projektontwikkelaar zijn gestaakt. 
Het perceel krijgt nu tijdelijk een andere bestemming. 
Gedacht wordt aan een seizoengebonden verkoop
punt. 

In het Stadsarchief geopend een tentoonstelling van 
ca. 50 oude kalenders. De oudste kalender stamt uit 
het jaar 1862. Aanleiding is het verschijnen van de 
jubileumkalender van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, die volgend jaar haar 25-jarig bestaan 
viert. 

30 De Palestijn Ibrahim Al-Baz mag in Nederland 
blijven. Hij heeft zijn vestigingsvergunning terugge
kregen en op de koop toe de Nederlandse nationaU-
teit gekregen. 

Verschenen de dichtbundel 'Hier en daar' van Eva 
Timmermans. Burgemeester Van Lier ontvangt het 
eerste exemplaar uit handen van kunstenaar/uitgever 
Christiaan Heeneman. 

December 
1 Het postkantoor aan de Winkelhoeve gesloten. 
De huidige klanten moeten voortaan voor hun postza
ken naar De Loper. 

3 De gemeenteraad gaat akkoord met de parkeer-
voorstellen van het college. Dat betekent onder meer 
dat de centrumbewoners geen 10 gulden parkeergeld 
moeten betalen om verzekerd te zijn van een parkeer
plaats. Dagtarief voor het parkeren in de parkeerga-
rage(s) twee gulden. Schiedam vreest dat het winkel
publiek hierdoor uit hun stad gelokt wordt. 

Mr. G.H. Gispen, curator van de failliete stichting 
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Mr. H.M.M, van de Pas (m), ontvangt een pauselijke onderscheiding 
uit handen van pastoor B. van der Helm, 8 december 

Veerdiensten De Nieuwe Maas, heeft een ondeme-
mingsplan gepresenteerd dat de veerdiensten nieuw 
leven moet inblazen. De gemeenten Rotterdam en 
Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland en Rijks
waterstaat worden gevraagd om een jaarlijkse subsidie 
van ruim 1 miljoen gulden. 

Ir. Th.A.A. van Miltenburg-Kraakman, directeur 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst, door de gemeen
teraad per 1 april 1992 benoemd tot gemeentesecre
taris. 

4 Met een uitgebreide actie wordt volgend jaar het 
hondebezit gecontroleerd. 
Huis aan huis zal worden nagegaan wie er wel en wie 
er geen hond(en) heeft. Op die manier wil de gemeente 
de inkomsten uit de hondenbelasting verhogen. 

8 De Vlaardingse advocaat Mr. H.M.M, van der 
Pas ontvangt uit handen van pastoor B. van der Helm 
de Ridderorde van de Heilige Gregorius, een pause

lijke onderscheiding die jaarlijks maar achtmaal in Ne
derland wordt toegekend. 

De Algemene Palestijnse Arbeidersvereniging orga
niseert in de St. Jozefschool een herdenkingsmanifes
tatie ter gelegenheid van het 4-jarig bestaan van de 
Intifada, de proclamatie van de Palestijnse staat en de 
internationale solidariteitsdag met het Palestijnse volk. 
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9 De organisatie Netwerk Thuiszorg Nederland 
heeft aan de Churchillsingel 456 een regiokantoor geo
pend. De NTN is vooral bekend om het werk dat zij 
doet voor chronisch zieken en patiënten in hun laatste 
levensfase. 

Presentatie van het Milieubeleidsplan met maar liefst 
86 beleidsvoomemens. Volgens wethouder K. van der 
Windt kost het de gemeente grote moeite om kundig 
personeel binnen te halen voor de uitvoering van het 
beleid. 

10 Vlaardingen knoopt een stedenband aan met de 
Tsjechische plaats Moravska Trebova. 

11 Op het terrein van de Reinigingsdienst aan de 
Hoflaan wordt een kringloopstation ingericht waar de 
bevolking onder meer papier, grofvuil, puin en ander 
afval kan brengen dat helemaal of gedeeltelijk voor 
hergebruik in aanmerking komt. Dit vuil wordt in de 
toekomst niet meer meegenomen door de vuilnisauto. 

In de reactie op het Havenplan 2010 van de gemeen
te Rotterdam schrijft het college dat intensivering van 
het gebruik van de bedrijfsterreinen Botlek en Pemis 
nadelig uit zal pakken voor Vlaardingen. Vooral als 
de lawaaibelasting niet vermindert vreest men min
der woningen te kunnen bouwen. 

12 Sportpark Bijdorp bij de Schiedamse wijk 
Nieuwland is zo goed als zeker de plaats waar het nieu
we ziekenhuis verrijst, dat uit de fusie van Holy en 
Schieland zal ontstaan. Dat is volgens welingelichte 
bronnen de uitkomst van een lokatieonderzoek in op
dracht van beide ziekenhuisbesturen. 

Internationale Palestijnse Solidariteitsdag, 8 december 



13 In het stadhuis officiële afscheids-receptie van 
gemeente-voorlichter J. Maneij. Uit handen van bur
gemeester Van Lier ontvangt hij de eerste speld 
'Vlaardingen Vernieuwend Verder'. 

Het in 1989 opgeleverde politiebureau aan de Delft-
seveerweg voldoet niet langer aan de eisen van het 
korps. Volgens commissaris A. Spel heeft het korps 
als gevolg van de veranderde werkwijze en enkele 
nieuwe taken dringend behoefte aan extra ruimte. 

Explosie bij DSM Chemicals in de Botlek. Een tank 
met benzoënzuur raakt in brand. Grote donkere rook
wolken drijven over Vlaardingen. Bij de ramp komen 
6 mensen om en raken 4 personen gewond. Er wor
den geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. 

14 Het recent aangelegde pleintje op het voormalige 
Delvaterrein krijgt de naam Anneke Bussinkplein. 
Anneke Bussink heeft zich als vrijwilligster 21 jaar 
lang ingezet voor de projectgroep Stadsvernieuwing 
Vettenoordsepolder. Zij overleed vorig jaar. 

18 In het Stadsarchief lezing over Sarcophagen door 
P.G. Heinsbroek. Onderwerp is o.a. de bontzandste
nen sarcophaag met onversierde deksel, die in 1967 
bij opgravingen in de Grote Kerk werd gevonden. 

Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal voor 
de bouw van 76 woningen van projektontwikkelaar 
Eurowoningen aan de Vlaardingse Vaart. 

Marika van Toor wordt met het alcoholvrije 'Prikke-
bijtertje' winnares van de cocktailwedstrijd uitge
schreven door de gemeente. 

Het Kerkcentrum "Holy" aan de Reigerlaan is terecht 
aangeslagen voor onroerendgoedbelasting, heeft de 
belastingkamer van de Hoge Raad beslist. Er is geen 
aanleiding voor herziening van een eerdere uitspraak 
van het gerechtshof in Den Haag, die inhield dat de 
kerk 0GB verschuldigd is. 

De openbare basisscholen De Meidoom en De Door
loper gaan per 1 augustus 1992 samen verder onder 
de naam Het Prisma. De scholen gaan samen om ver
zekerd te zijn van voldoende leerlingen. 

19 Het voetveer tussen Vlaardingen en Pemis is ge
red voor de duur van tenminste een jaar. Vlaardingen 
heeft zich bereid verklaard de subsidie te verhogen 
van 40.000 tot 100.000 gulden. 

20 Om het verbranden van kerstbomen tegen te gaan 
wordt er dit jaar voor elke bij de gemeente ingelever
de kerstboom 50 cent betaald. Naast de twee kwartjes 
maken de inleveraars ook nog kans op het winnen van 
een spelcomputer. 
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