
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1993 

door Marianne van Papeveld-Hörst 

Januari 

1 Het aantal inwoners van Vlaardingen is thans 
73.784. Dat is 121 minder dan aan het begin van het 
vorige jaar. 

De jaarwisseling in Vlaardingen is volgens de politie 
tamelijk rustig verlopen. Het was opmerkelijk dat vrij
wel geen telefoontjes binnenkwamen over vuur-
werkoverlast. 

Het Rijnmondgebied is tijdens de jaarwisseling op 
veel plaatsen vrijwel 'ondoordringbaar' geweest door 
ernstige smogvorming met een hoog gehalte zwavel
dioxide door het afsteken van vuurwerk. In Vlaar
dingen werd 276 microgram zwaveldioxide per ku
bieke meter gemeten. 

De Kamer van Koophandel sluit wegens gebrek aan 
klanten de dependance in Vlaardingen. Voor alle 
dienstverlening moet men nu naar het hoofdkantoor in 
Rotterdam. 

2/3 Na twee jaar is er weer schaatspret op de 
Vlaardingse Vaart. Duizenden schaatsliefhebbers bin
den de schaatsen onder voor een tocht over de Vaart en 
de Vlieten. 

4 Bakkerij Frans Hazenberg aan de Hoogstraat 
verkoopt weer ijsmoppen. Schaatsers uit het Westland 
halen traditiegetrouw ijsmoppen bij deze bakkerij bij 
de sluizen. 

5 De criminaliteit in de Waterwegsteden is in 
1992 vooral gestegen door de explosieve groei van het 
aantal autokraken. Vlaardingen komt in het totaal
overzicht op de tweede plaats met 6 gewapende over
vallen, 5 straatberovingen, 159 mishandelingen, al 
dan niet in combinatie met diefstal, twee opgerolde 
dealpanden en een hennepkwekerij en één moord. 

De actie ter behoud van het pontje De Kwakel, tussen 
de Broekpolder en de Kwakelweg, heeft succes gehad. 

In het voorjaar en de zomer kunnen weer veel mensen 
genieten van dit recreatieproject. 

6 De subsidieregeling voor oud papier wordt met 
eenjaar verlengd. De gemeente wil hiervoor 150.000 
gulden uittrekken. Maximaal wordt een dubbeltje per 
kilo door de gemeente betaald. Vorig jaar is er 1.800 
ton ingezameld. In 1991 was dit 1.500 ton. 

7 Het college van B en W is enthousiast over de 
eerste opzet van de langverwachte Structuurschets, 
waarin de toekomstplannen van de gemeente komen te 
staan. Eén van de belangrijkste facetten is het plan om 
te komen tot de bouw van een aanzienlijk aantal wo
ningen langs de Nieuwe Maas. 

8 In zaal Middelhuyse zesde editie van het Reij-
naard Sound Festival. Ted van der Parre, sterkste man 
van Nederland en ter wereld, uitgeroepen tot het 
Vlaardings toptalent van het jaar. 

Jaap Kreeft van 1976-1993 voorzitter van de Centrale 
Kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Vlaardingen, 
13 januari 



In de brandweerkazerne jaarlijkse korpsavond van de 
gemeentelijke brandweer. Nieuwjaarstoespraak door 
commandant P. Runsink. In totaal rukte de brandweer 
in 1992 666 maal uit, waarvan 225 voor brand, 200 
maal voor hulpverlening en 241 keer was er loos 
alarm. 

12 M.P. Roosekrans, hoofdbode van de gemeente, 
is bij zijn vertrek onderscheiden met de zilveren ere
medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Hij maakt gebruik van de regeling 'vrijwillig ver
vroegd uittreden". 

De provincie gaat samen met de gemeenten Rotter
dam, Vlaardingen en Maassluis onderzoeken of de 
aanleg van de vuilstort in de Lickebaert achterwege 
kan blijven. De provincie is niet van plan gedurende 
het onderzoek de procedures voor de aanleg stop te 
zetten. 
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Zware storm. Talrijke daken waaien van flatgebou
wen. 

13 Overleden op 68-jarige leeftijd Jacob Kreeft, 
praeses van de Centrale Kerkeraad van 1976 tot 1 ja
nuari 1993. Hij wordt begraven op de Bijzondere Be
graafplaats te Ellecom. 

14 De heer L. van der Werff, telefonist ter 
gemeentesecretarie neemt afscheid. Hij heeft 38 jaar 
bij de gemeente gewerkt en is vervroegd uitgetreden. 

18 De Schiedamse christelijke scholengemeen
schap De Burcht fuseert met ingang van het nieuwe 
schooljaar met de afdeling van het voorbereidend be
roepsonderwijs van Beneden Maas. De scholen gaan 
samen verder onder de naam Het Gilde College. 

21 Verschenen het boek 'Hendrik Walaardt Sacré. 
Leven voor de Luchtvaart' van de Vlaardinger Rolf de 
Winter. 

23 Het Vlaardingse clownsduo Bassie en Adriaan 
verblijft momenteel op de Nederlandse Antillen voor 
opnamen van een nieuwe twaalfdelige jeugdserie, die 
de Tros-televisie in het voorjaar van 1994 zal uitzen
den. 

Officiële opening van het nieuwe onderkomen van de 
Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord door 
burgemeester L.W. Stam. Aan de Meidoornstraat heb
ben de 900 leerlingen elf leslokalen tot hun beschik
king gekregen. 

24 In de Ichthuskerk afscheidsdienst van ds W. 
Verhoef met medewerking van het jongerenkoor Real 
Choice. Ds Verhoef maakt gebruik van de mogelijk
heid om vervroegd met emeritaat te gaan. 

25 Europa-avond in de Burgerzaal van het stad
huis. Op uitnodiging van de plaatselijke VVD discus
siëren o.a. de Tweede Kamerleden J.D. Blaauw 
(VVD). J.R Van lersel (CDA), M. van Traa (PvdA) en 
L. van Middelkoop over het nieuwe Europa na het 
wegvallen van de grenzen. 

Leo van der Werff {staande rechts) hij de voor hem zo 
belangrijke rateltikker, 14 januari 



Bas en Adnaan van Toor m 1978, 23 januari 

De tijdelijke openstelling van de busbaan tussen de 
Parijslaan en Korhoenlaan is beëindigd. Vanaf heden 
mogen alleen autobussen en taxi's van de busbaan ge
bruik maken. 
Het onderzoek naar de geluidsoverlast bij een defini
tieve openstelling is onlangs afgerond. 

Met de overhandiging van een speciale krant aan bur
gemeester Stam en wethouder Kool geeft een afvaar
diging van de Vlaardingse ouderenbonden het start
sein voor het 'Europese Jaar van de ouderen en solida
riteit tussen generaties'. 

Zware storm en springtij langs de kust. De Koningin 
Wilhelminahaven onder water gelopen. 
Het waterpeil van 2.65 meter boven NAP was meer 
dan de waterkering plaatselijk kon verwerken. Rond 
19.30 uur zakte het water weer even snel als het was 
gestegen. 

Burgemeester Stam slaat de eerste paal van de uitbrei
ding van het nieuwe politiebureau aan de Delftse-
veerweg. Het gebouw dat in 1990 werd opgeleverd 
wordt met twaalf meter verlengd. 

28 Eerste paal geslagen voor de laatste fase van 
woningbouw aan de Vlaardingse Vaart. 

Overleden op 70-jarige leeftijd J.L. Kloet, oud-direc-
teur van het gelijknamige schildersbedrijf. 

30 Nederland herdenkt de watersnoodramp van 1 
februari 1953. In het Streekmuseum Jan Anderson is 
tot 31 maart een tentoonstelling ingericht, die laat zien 
wat deze ramp voor Vlaardingen betekende. 

Februari 

2 Het Plaatselijk Educatief Centrum kan de lange 
wachtlijsten voor diverse cursussen wegwerken. Het 
ministerie voor Onderwijs heeft hiervoor 388.000 gul
den beschikbaar gesteld. Daarmee komen de uitgaven 
van het PEC voor dit jaar op 1.348.843 gulden. 

3 Patrimoniums Woningstichting heeft de plan
nen klaar voor de verbouwing van het Weeshuis. Het 
'Nieuwe Weeshuis' krijgt op de begane grond bedrijfs
ruimte en op de bovenverdieping 'appartementen in 
historisch perspectief' voor zogenaamde yuppies. 

De werkgroep 'Andere Markt' viert het 10-jarig be
staan. Onder de paraplu van de Andere Markt bevin
den zich Amnesty International, Vluchtelingenhulp, 
Unicef, de Wereldwinkel, het Vlaardings Vredes-
platform, Vastenaktie, Kerk en Samenleving en Zen
ding-Werelddiaconaat. 

4 Eerste paal geslagen voor het zorgcentrum 
Soenda, een initiatief van de Stichting Verpleegtehui
zen Nieuwe Waterweg-Noord en de Vlaardingse 
verzorgingstehuizen, verenigd in het Stemav. 

Voor 57 personeelsleden van haringhandel W. Kwak
kelstein BV aan de Westhavenkade is per eind februari 
ontslag aangevraagd. Directeur W. Kwakkelstein 
heeft geen afscheid genomen van zijn personeel en 
woont inmiddels op Curagao. 

5 Minister Alders (VROM) geeft de gemeente 
toestemming weer woningen te bouwen in het centrum 
en de Oost- en Westwijk. De realisering van niet min
der dan 1.500 woningen was onmogelijk gemaakt door 
een uitspraak van de Raad van State. 
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6 Open Dag bij het Toeleveringsbedrijf Vlaar
dingen aan de George Stephensonweg Ruim 1 300 
belangstellenden 

11 In Vlaardingen wordt waarschijnlijk nog dit 
jaar gestart met een proef voor apart openbaar ver
voer voor gehandicapten en bejaarden De proef gaat 
driejaar duren Mensen uit de twee doelgroepen kun
nen voor 10 gulden een jaarabonnement aanschaffen 
en 7ich vervolgens voor 3,50 gulden per taxirit door 
de stad laten vervoeren 

13 Vrijwilligers van de serviceclub Round Table 
Westland bouwen een houten vogelobservatiehut in de 
Aalkeetbuitenpolder Natuurliefhebbers kunnen nu 
ongezien vogels kijken De hut is door de serviceclub 
geschonken aan Natuurmonumenten 

De vereniging voor alleenstaanden 'The Happy Club 
viert het 15-jarig bestaan met een feest in zaal 
Middelhuyse aan de Koninginnelaan 

17 Uit handen van wethouder K van der Windt 
ontvangt mevrouw B Moerman een glasservies Het 
servies is in het kader van de actie 'Glas voor glas' ter 
beschikking gesteld door de Stuurgroep Promotie 
Glasbak In Vlaardingen werd in 1992 1 237 ton glas 
ingezameld tegen 1 157 in 1991 

18 De Initiatiefgroep tegen Atvalbergmg in het 
Lickebaertgebied overhandigt ruim 16 000 handteke
ningen van verontruste bewoners van Vlaardingen en 
Maassluis aan de commissaris van de Koningin mr 
Schelto Patijn 

20 De carnavalsvereniging De Leutloggers viert 
voor de 11 de keer carnaval 

22 Met het kappen van de laatste 35 populieren 
wordt een start gemaakt met de laatste fase van de 
herinrichting gioen aan de Burg Pruissingel De po
pulieren worden vervangen door platanen 

De noord-westerstorm die het afgelopen weekend over 
Nederland raasde heeft ook in Vlaardingen enige 
schade aangericht Persoonlijke ongelukken deden 
zich niet voor 

23 De Visbank is na aanrijding door een 17-jarige 
automobilist zwaar gehavend Een van de pilaien is 
geknikt Tegen de bestuurder, die niet over een rijbe 
WIJS beschikt, is proces-verbaal opgemaakt 

24 BIJ verkeerscontroles worden ruim vierhonderd 
bekeuringen uitgeschreven Op rijksweg 20 worden 
diverse controles uitgevoerd op een mhaalverbod 

Medewerkers van Geotechniek zijn op het Liesveld 
bezig met grondboringen Het gemeentebestuur en 
projectontwikkelaar Multi Vastgoed streven ernaar om 
zo snel mogelijk met de nieuwbouw te beginnen 

25 Met het oog op de verbetering van het milieu 
start de gemeente een studie naar de mogelijkheden om 
alle gemeentelijke auto's te laten rijden op aardgas 
dan wel elektriciteit De gemeente zou daarin een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen 

Groen Links vraagt het college van B en W het kappen 
van bomen in de stad een halt toe te roepen De partij 
heeft de indruk dat de gemeente de stad zo langzamer
hand van 'het lastige groen' wil ontdoen 

Feestelijke opening van de Brasserie Selina op het 
Veerplein Eigenaar is het echtpaar Huisman, eerder 
exploitant van Lunchroom 't Paviljoen, die moet wij
ken voor de bouw van het nieuwe Liesveld 

26 Het Provinciaal Afvalverwijdenngsbedrijf 
(Proav) heett bij de provincie vergunning gevraagd om 
atval voor de geplande stortplaats in de Lickebaert 
over water te mogen aanvoeren 

Maart 

1 Gestart met de sloop van het cafe bij station 
Vlaardingen-Oost m de volksmond 'Woeste Hoeve' 
genoemd De gemeente wil de grond gebruiken voor 
het kantorencomplex Vigilantis waarin de GGD 
Nieuwe Waterweg Noord wordt gehuisvest 

5 De volkstuinders van het Moermancomplex 
zijn verhuisd naar het terrein van voormalige voetbal
velden aan de Marathonweg 
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In het Visserijmuseum is een hondshaai geboren De 



Cafe Vlaardmgen-Oost gesloopt voor de houw van een 
kantoorflat, 1 maart 

eieren zijn door de Amsterdamse dierentuin Artis ter 
beschikking gesteld na de grote vissterfte in december 

7 Een felle brand verwoest discotheek Carrousel 
aan de Koningin Wilhelminahaven. 

De VZC-zwemmer Stefan Aartsen wint tijdens de Ne
derlandse winterkampioenschappen te Dordrecht een 
gouden medaille op de 200 m vrije slag, brons op de 
1500 m vrije slag en brons op de 200 m wisselslag. 

8 In bar-bistro Het Scheele Hoekje ontvangt Amy 
Janson als eerste Vlaardingse de Participatiepnjs, een 
initiatief van de plaatselijke afdeling van D66. Zij 
krijgt de prijs voor haar onbetaalde inzet voor 
Vlaardingse burgers. 

9 De gemeente is op de goede weg wat betreft de 
verkeersveiligheid. De voorlopige cijfers van de 
Dienst Verkeersongevallenregistratie laten bij onge
vallen met uitsluitend materiële schade een daling zien 
van 1.241 naar 1.164. Het aantal letselongevallen is 
met ruim 10% gedaald van 161 naar 144. 

10 Omroep Vlaardingen wordt binnenkort ook de 
lokale omroep van Maassluis. Luisteraars worden op
geroepen om mee te denken over een nieuwe naam. 
Het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuin

afval in Holy-Zuid en de Zuidbuurt wordt door de 
stadsreiniging een doorslaand succes genoemd. 

11 De gemeenteraad trekt het sloopbesluit voor het 
Weeshuis in. Patrimoniums Woningstichting mag het 
gebouw opknappen en er winkels en woningen in ves
tigen. 

12 De Nederlandse Spoorwegen willen de be
waakte fietsenstalling op het NS-station Vlaardingen-
Oost in ere herstellen. Na de bouw van het kantoren
complex Vigilantis is er geen ruimte meer om de fiet
sen buiten te stallen. De stalling werd uit 
bezuinigingsoverwegingen twee jaar geleden opgehe
ven. 

De verdeling van woonruimte gaat veranderen. De ge
meenteraad besluit dat er in een federatie samenge
werkt moet worden met Patrimoniums Woning
stichting en de Woningbouwvereniging Samenwerking 
'77. De nieuwe regeling houdt in dat mensen zelf moe
ten zorgen voor een nieuwe woning. Ze worden daarbij 
geholpen door een krant waarin leegkomende wonin
gen worden gemeld. 

13 Geuzenherdenking. In de Grote Kerk uitreiking 
van de Geuzenpenning aan de Hoge Commissaris voor 
de Minderheden, oud-minister van Buitenlandse Za-

Am\ Janson krijgt de Participatiepnjs, 8 maart 
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Uureiking van de Geuzenpenning aan mr Max van der Stoel. 13 maart 

ken, mr Max van der Stoel uit handen van de in 1980 
uit Irak gevluchte verzetsstrijder drs Kamal O.M. 
Amain. Bij het Geuzenmonument overhandiging van 
een petitie waarin de Nederlandse regering wordt op
geroepen al het mogelijke in het werk te stellen om het 
geweld op de Balkan te doen stoppen. 

14 50ste Rita Young-show in zaal Middelhuyse. 
Aan de jubileumshow werken mee De Martino's, The 
Shallott Brothers, zanger Rinus van Drunen, zangeres 
José Sep en natuurlijk Rita Young zelf. 

17 Overleden op 81 -jarige leeftijd de beeldhouwer 
Govert van Brandwijk, maker van onder meer het 
Vissersmonument. 

18 in de Stadsgehoorzaal informatie-avond over 
de Milieu Effect Rapportage ter voorbereiding van een 
advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat in
zake het tracé-besluit voor rijksweg 19 (A4). 

Het aantal misdrijven in Vlaardingen is vorig jaar ge
stegen met 14,6 procent. Tegen 4.559 misdrijven in 
1991, noteerde de politie er 5.223 in 1992. Behalve 
een toename van criminaliteit signaleert de politie ook 
een groeiend gevoel van onveiligheid onder de bevol
king. 

Bewoners van de Westwijk die langs rijksweg 20 wo
nen hoeven voorlopig niet te rekenen op geluids
schermen. Het verantwoordelijke ministerie legt de 
prioriteiten vooralsnog bij de situaties waar sprake is 
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van een geluidsniveau boven de 70 decibel. De West-
wijk zit onder dat niveau. 

20 In de Lijnbaanhal viering van het 25-jarig be
staan van het Delta Dansorkest. 

24 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
voor de 36 nieuwbouwwoningen in de projecten De 
Boog en De Strip in de Babberspolder. 

25 Burgemeester Stam reikt het Draaginsigne Ge
wonden uit aan de vijf oud-militairen Van Aperen, 
Heijkoop, Van Houten, Kapitein en Punt, voor het op
lopen van lichamelijke of geestelijke schade in 
oorlogssituaties of vredesmissies. 

Covert van Brandwijk, beeldhouwer van o.a. het Vissers-
inoniiinent, onderdelen van de Stadsgehoorzaal, artistieke 
segmenten van het viadukt hij Statton Vlaardmgen-Oost en 
betonnen figuren achter de Van Hogendorplaan, 
17 maart 

Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal voor 
het woningbouwproject 'Enclave Tamarinde' aan de 
Billitonlaan/Ambonlaan. 

Vlaardingen telt bijna 2,5 miljoen vierkante meter 
groen. Tijdens de plantprojecten van dit voorjaar zijn 
bijna 50 plaatsen voorzien van nieuw groen. Er zijn 
870 bomen, 41.000 struiken en 45.000 vaste planten 
aangeplant. 

26 De gemeente gaat onderzoeken of de busbaan 
Parijslaan/Korhoenlaan in de weekeinden opengesteld 
kan worden voor alle verkeer. Op die manier hoopt 
men iets te kunnen doen aan de verminderde omzet bij 
de winkeliers van de Holiërhoek. 

27 Vishandelaar J. Pronk aan de Van Hogendorp-
laan gaat met pensioen. De zaak wordt onder de naam 
Urker Vishandel voortgezet door de gebr. Van Veen. 

27/28 Open Huis in de Nivon-boerderij De Hoog-
kamer aan de Van Baerlestraat. Hiermee participeert 
de boerderij in de landelijke ledenwerfactie van 
Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. 

29 Omdat het benodigde draagvlak in de coalitie 
ontbreekt wordt de historische wandelroute 'Van 't 
Hof naar 't Hoofd' niet uitgevoerd. Wel komt er een 
proefrit met vrachtwagens om na te gaan of de West
havenkade deels kan worden versmald. 

April 

1 Het aantal uideningen in de gemeente-biblio
theek is in 1991 teruggelopen tot onder het miljoen. 
Ten opzichte van 1990 daalde het aantal uitgeleende 
boeken van 1.018.635 naar 982.573. In het jaarver
slag over 1991 signaleert directeur J. Lamens een 
zorgwekkende trend: de achteruitgang van het lezen 
onder kinderen. 

3 De veerpont van het recreatieschap Midden-
Delfland weer in de vaart. Het veer vormt een aantrek
kelijke verbinding tussen de Noordvliet en de Bom-
meer. 

5 Een vrachtwagen met 450 persoonlijk geadres
seerde pakketten met hulpgoederen vertrekt vanaf het 
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Liesveld naar Romny in de Oekraine. Het is het 
paasgeschenk van de Vlaardingse bevolking aan hulp
behoevende bejaarden en alleenstaanden in deze 
streek. 

6 Remi Poppe, gemeenteraadslid voor de SP, 
waarschuwt voor de platen van asbestcement in het 
volkstuincomplex op het Moerman-terrein. Hij vreest 
dat er asbestvezels zullen vrijkomen nu de tuinhuisjes 
worden gesloopt. 

Het college van B en W heeft besloten de stad bij de 
provincie voor te dragen voor de prijs Zuid-Hollandse 
Cultuurstad van het jaar 1995. Daarmee kan een half 
miljoen gulden worden gewonnen. Voorwaarde is o.m. 
dat er een cultureel project wordt ontwikkeld. 

8 De Kunstbus voor senioren van de Vrije Acade
mie vertrekt voor de laatste excursie van dit seizoen 
naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam waar de tentoon
stelling 'Pompeii, terug naarde bedolven stad' wordt 
bezichtigd. 

9 De opgraving aan de Dijksteeg geeft volgens 
stadsarcheoloog Jeroen ter Brugge een duidelijk beeld 
over de ontwikkeling van Vlaardingen sinds de vroege 
middeleeuwen. Hij denkt dat achter de Schoolstraat 
minstens dertien eeuwen geleden, het streekcentrum 
Flerethinga was gevestigd. Van daaruit is de stad ver
der uitgebouwd. 

13 Officiële heropening van het zeeaquarium van 
het Visserijmuseum door burgemeester Stam. Vorig 
jaar werd het aquarium door nog onbekende oorzaak 
getroffen dooreen grote vissterfte. 

Presentatie Voorjaarsnota 1993. De nota schildert 
weliswaar een somber beeld, maar uit de cijfers blijkt 
dat er nog geld is voor een nieuw beleid. Zelfs kunnen 
al dit jaar eventuele negatieve effecten voor 1994 op
gevangen worden. 

15 In het Stadsarchief huldiging van de 78-jarige 
Cees de Jong, vanwege zijn l.SOOste bezoek aan het 
archief. Namens het gemeentebestuur en het archief
personeel overhandigt stadsarchivaris J.A.C. Ma-
thijssen enkele cadeaus. 

Remi Poppe altijd op de iiulwulxiinciuh'. 6 iipnl 

16 V & D gaat vernieuwen. Er wordt viera vijf ton 
geïnvesteerd om het filiaal aan te passen aan de eisen 
van deze tijd. De beslissing is genomen omdat de 
hoofddirectie vertrouwen heeft in de vernieuwings
plannen voor het Liesveld. 

17/18 Nationaal Museumweekend. In het Visserij
museum presentatie nettenboeten, het maken van 
gesoldeerde scheepsmodellen en poppentheater. 

19 Aan de Torenvalklaan wordt momenteel een 
doolhof van haagbeuken aangelegd. De doolhof is ca 
twintig bij vijftien meter groot en bestaat uit drie cir
kels die in elkaar grijpen. 

20 In de Harmonie presentatie van de nieuwe 
Structuurschets waarin de toekomst van Vlaardingen 
moet worden vastgelegd. 

22 Een groene, onbebouwde Broekpolder moet 
volgens wethouder K. van der Windt inzet worden van 
de gemeenteraadsverkiezingen, die begin volgend jaar 
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zullen worden gehouden. De wethouder zegt dit tijdens 
de overhandiging van een aantal beleidssuggesties 
door samenwerkende milieugroeperingen. 

24 Janny Westrate, medewerkster van de Wester 
Apotheek en van 1976 tot 1988 lid van de Werkgroep 
Alcohol en Drugs, bij haar afscheid onderscheiden met 
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. 

Tijdens de viering van het lO-jarig bestaan van de 
Andere Markt officiële installatie van de Vlaardingse 
afdeling Milieudefensie. Hierin is de werkgroep 'Hart 
voor 't Regenwoud' vertegenwoordigd. Met de instal
latie wordt gelijktijdig het startschot gegeven voor de 
campagne 'Werk samen aan een schone wereld'. 

25 Werklieden van het Vlaardingse aannemers
bedrijf Van Zanten herplaatsen een granieten pilaar 
van de Visbank, die in februari door een auto was ge
ramd. 

Het echtpaar G. Knegt - S. Vrijland 65 jaar getrouwd. 

28 In de hal van het oude stadhuis uitreiking van 
Koninklijke onderscheidingen door burgemeester 
L.W. Stam aan CDA-gemeenteraadslid Leo de 
Snaijer, F. van Keulen, J. Knoester en C. Okkerse 
(allen Ridder in de Orde van Oranje Nassau). De ere
medaille in goud aan J.C. de Veer-Bijnagte, F. Nipius, 
B.J. Cornelisse-Hop en H. Berghout. De eremedaille 
in zilver aan A. Verweel en R van der Windt. 

30 Omroep Vlaardingen zendt vanaf vandaag uit 
onder de naam Waterweg FM. Voor de nieuwe naam is 
gekozen omdat de omroep vanaf heden ook officieel in 
Maassluis valt te beluisteren. 

De bodemvervuiling rond het Buizengat wordt nader 
onderzocht. Tot nu toe is alleen de vervuiling van de 
voormalige gasfabriek goed bekeken. Voor de vraag of 
er woningbouw mogelijk is in dit gebied, is uitgebreid 
onderzoek nodig. 

Koninginnedag. Aubade op de Markt onder leiding 
van Connie Vink. Het programma van de Stichting 
Nationale Gedenkdagen is het grootste in de geschie
denis. 47ste Havenloop. 

Mei 

4 Dodenherdenking. Stille tocht vanaf het stad
huis naar het monument op het Verploegh 
Chasséplein. Oud-stadsgenoot Gerard van den Berg 
houdt de herdenkingstoespraak. 

Wethouder A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven 
keert na de komende gemeenteraadsverkiezingen zeer 
waarschijnlijk niet meer terug in de Vlaardingse poli
tiek. Zij is door de CDA-kamerkringen Rotterdam en 
Dordrecht voorgedragen voor de Tweede Kamerlijst 
van haar partij. 

5 Bevrijdingsdag. In en om de surfplas surf-
wedstrijden, parashow en vliegerdemonstratie. Fiets-
puzzeltocht door en rondom Vlaardingen en regionale 
avondmarkt langs de Westhavenkade. 

Haringgroothandel J. de Lorijn heeft 30 man personeel 
van haringhandel Kwakkelstein overgenomen. Door 
het overnemen van de orderportefeuille van het ter 
ziele gegane bedrijf heeft Lorijn kunnen voorkomen 
dat de personeelsleden op straat komen te staan. 

9 Een hevige onweersbui zorgt voor de nodige 
overlast. In verschillende delen van de stad gaan spon
taan inbraakinstallaties af. Op de Burg. Pruissingel 
wordt een boom door blikseminslag geveld. 

10 Leerlingen van de basisschool De Beukenhof 
verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw De Klinker 
aande Binnensingel 128. 

12 Officiële opening van het centrale meldpunt 
Hico aan de Marisstraat door wethouder A. Kool. Het 
meldpunt is een samenwerkingsverband van de GSD, 
GGD, Stichting Raad voor het Ouderenwerk, stichting 
Thuiszorg NWN en de verzorgingshuizen in 
Vlaardingen. 

13 Arie Korpershoek neemt na 36 jaar regisseren 
afscheid van de toneelgroep Oni. Hij doet dit met het 
toneelstuk 'Het derde woord' van Alejandro Casona. 

Onder druk van de gemeenteraad moet het college di
verse voorstellen uit de Voorjaarsnota inslikken. De 
voorgenomen verhoging van de onroerend-goed-
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belasting is van de baan Waarschijnlijk wordt geen 
baatbelasting voor de winkeliers rond de Centrale As 
ingevoerd Een eigen bijdrage voor de cliënten van het 
Instituut Burgerraadslieden gaat niet door 

16 Jaarlijkse Groendag, georganiseerd door de 
Dienst Milieu de VVV en het Recreatieschap Mid-
den-Deltland Op een aantal plekken in en om de stad 
vinden talloze activiteiten plaats die iets laten zien van 
de recreatieve en sportieve mogelijkheden 

Otticiele opening van paviljoen De Krabbeplas door 
wethouder Van Ardenne Het paviljoen bevat naast 
een restaurant een toonbank voor dagverkoop, een 
EHBO-post, openbare toiletten en een winkel van 
Dewi-Surt Voor het beheer tekenen Bert en Nel Ver
hagen 

17 De Historische Vereniging Vlaardingen wii 
voorkomen dat de langs de noordzijde van de Maas-
sluissedijk bestaande bebouwing volledig wordt ge
sloopt ten behoeve van nieuwbouw De commissie 
Stad en Monument van de HVV heeft daarom een al
ternatief plan aan het gemeentebestuur gestuurd 

19 Een onderzoek van het Instituut voor Prehisto 
rie van de Rijksuniversiteit Leiden heeft in het 
Lickebaertgebied vondsten opgeleverd die weten
schappelijk bijzonder interessant zijn Het gaat om 
vondsten uit de Ijzertijd, de Romeinse tijd en de Mid
deleeuwen 

De stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert heeft 
van het terrein langs de Maassluissedijk een 'open
luchtmuseum' gemaakt Het terrein is alleen nog toe
gankelijk via een poort waarboven de naam Open
luchtmuseum Lickebaert prijkt 

22 Seniorendag in het winkelcentrum De Loper, in 
het kadei van het Jaar voor de Ouderen, georganiseerd 
door de winkeliersvereniging Het initiatief komt van 
Het Zonnehuis 

Geopend het nieuwe clubhuis van watersport-verem 
ging De Fuut aan de Watersport weg 

24 Vanaf vandaag voert de reinigingsdienst actie 
Alleen afval dat correct is aangeboden wordt meege 

nomen De actie wordt gevoerd om de onderhandelin
gen tussen de vakbonden en de Vereniging Neder
landse Gemeenten onder druk te zetten De ambtena 
ren eisen 2,5 % loonsverhoging 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om elektro
nisch te gaan stemmen bij verkiezingen 

25 Ondanks teruglopende economische activiteiten 
bleef het aantal zeeschepen dat de Vlaardingse haven 
aandeed gelijk (2 097 tegen 2 096) De totaal ver
werkte tonnage ging van 6,5 naar 6,9 miljoen ton Het 
aantal binnenschepen liep terug van 8 849 naar 8 745 
Vlaardingen is nog steeds de zesde zeehaven van Ne 
derland 

26 Te Delft presentatie van het recreatiegebied 
Abtswoude Tussen Schiedam, Vlaardingen en Delft 
zullen de komende jaren veel bossen, kanoroutes en 
fiets- en wandelpaden worden aangelegd In de 
Hoherhoeksepolder is volgens de plannen plaats voor 
oever- en waterrecreatie 

27 De verhuur van kantoorruimte in de toren 
Vigilantis nabij het NS-station Vlaardingen-Oost ver
loopt zo slecht dat er plannen bestaan om er apparte
menten in onder te brengen 

28 Bijna honderd leerlingen van de Ericaschool 
krijgen uit handen van wethouder K van der Windt 
zwemdiploma's, brevetten e d Ze hebben eenjaar ge
traind om de proef van zwembekwaamheid af te leg
gen 

Onlangs is een nieuw hekwerk geplaatst rond het over
gebleven deel van de Joodse Begraafplaats aan de 
Schiedamseweg Binnenkort komt er een plaquette 
waarop herinnerd wordt aan de oorspronkelijke om
vang van de begraafplaats 

28/29 Buurthuis De Haven viert het 40-jarig jubileum 
met een feestavond, een speciale kinderdag en de ten
toonstelling '40 jaar Buurthuis De Haven' 

29 In de Grote Kerk eerste concert van de jaarlijkse 
serie wandelconcerten georganiseerd door de Werk
groep Wandelconcerten Grote Kerk in samenwerking 
met de Culturele Raad 
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Juni 

1 Start van de Deeltax Vlaardingen, een aanvul
lende vervoersvoorziening voor ouderen en gehandi
capten. De aangepaste taxi maakt deur tot deur-ver
voer mogelijk tegen geringe kosten. Voorwaarde is een 
lidmaatschap van 10 gulden per jaar. 

De gemeente kan van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een resultaatpremie van 73.893 gulden 
tegemoetzien voor het terugdringen van het aantal ver
keersongevallen. Het aantal geregistreerde ongevallen 
nam af met 71, het aantal verkeersslachtoffers daalde 
van 161 naar 144. 

De Stadsgehoorzaal trok in 1992 meer bezoekers dan 
in het voorgaande jaar. De voorstellingen in de Grote 

Stefan Aartsen sportkampwen van Vlaaidinf>en, 18 juni 

Zaal werden bezocht door 25.000 bezoekers tegen 
23.000 in 1991. De Harmonie trok 1.900 bezoekers 
tegen 1.350 het jaar ervoor. Het filmbezoek daalde van 
1.800 naar 1.400. 

2 Mr. A.P. van den Berge, dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap Delfland, slaat de eerste paal 
voor een kunstobject bij de Delflandse Buitensluis in 
de Oude Haven. 
Het object is ontworpen door beeldend kunstenaar J.J. 
Beljoen. 

3 Langs rijksweg 20 wordt dit jaar begonnen met 
de aanleg van een met riet beplante plas waar het ver
vuilde water uit de Broekpolder volgens een ecologi
sche methode wordt gezuiverd. Langs de Vlaardingse 
Vaart worden zuiveringsinstallaties met koolstoffilters 
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'MnnmOfim,../^. 

Haardsteentje. 4 juni 

gebouwd. De twee systemen kosten ruim 1 miljoen 
gulden. 

4 De archeologische collectie van de gemeente is 
onlangs uitgebreid met een 16e eeuws haardsteentje. 
Stadsarcheoloog J.P. ter Brugge spreekt van een be
langrijke aanwinst. De fraai versierde steen is een ge
schenk van Cor Maarleveld en Joop van Dorp. 

Geopend in galerie Pervelle in de Fransenstraat de ex
positie 'Was getekend 't Groen' met de meest ge
slaagde werkstukken van leerlingen van de scholenge
meenschap Groen van Prinster, die tekenen in hun 
eindexamenpakket hebben. 

5 Op het terrein van de voetbalvereniging VFC 
nationaal concours voor scoutingbands. Namens 
Vlaardingen neemt de Reünistenband Scouting Vlaar-
dingendeel. 

Bakkerij F. Hazenberg bestaat 25 jaar. Start van de 
jubileumweek door opening van de tentoonstelling "B 
is bakker, die bakt het brood" in het Streekmuseum 
Jan Anderson, en optreden van het Bakkersorkest op 
de historische route Hoogstraat-Emaus-Kethelweg. 

De voetbalvereniging Fortuna wordt de nieuwe 

Vlaardingse voetbalkampioen door een overwinning 
op DVO'32. 

Op de Burgemeester Heusdenslaan is een auto tegen 
een plotseling overstekende reebok gebotst. Het dier, 
waarschijnlijk afkomstig uit de Broekpolder, overleed 
ter plaatse. 

5/6 René Snoek wint tijdens de Speedo jaargang-
wedstrijden zwemmen, de Nederlandse kampioen
schappen t/m 12 jaar, de 800 m en 400 m vrije slag. Zij 
wordt tweede op de 200 meter wisselslag en derde op 
de 100 m schoolslag. Annie Buitelaar wordt derde op 
de 100 m rugslag. 

7-10 47e Avondvierdaagse. Een van de ca 3.000 
wandelaars breekt op de laatste dag een been. 

9 De Vlaardingse ambtenaren overwegen de ac
ties voor een betere CAO uit te breiden. De acties van 
de reinigingsdienst beginnen op meerdere plaatsen in 
de stad al tot onhygiënische situaties te leiden. De bon
den eisen 2,5 procent loonsverhoging als vergoeding 
voorde gestegen kosten van levensonderhoud. 

13 Tijdens de NK zwemmen in Amersfoort brengt 
Stefan Aartsen na de Europese jeugdtitel ook de natio
nale seniorentitel op de 200 m vrije slag op zijn naam. 

Vlaardings kampioenschap snooker. Winnaar wordt 
de 16-jarige Tobias Gast. 

14 Leerlingen van de christelijke scholengemeen
schap Westland-Zuid willen 'Goede Buren' worden 
van boerderij Nooitgedacht in de Zuidbuurt. De boer
derij wordt momenteel opgeknapt om onderdak te bie
den aan geestelijk gehandicapten. Tot nu toe hebben 
zij voor dit doel 6.000 gulden bijeengebracht. 

De politie neemt na een tip van de douanerecherche in 
een woning in de Johan de Wittstraat een kilo cocaïne 
in beslag. De drugs worden aangetroffen in een vanuit 
Suriname verstuurd levensmiddelenpakket met nep-
vruchten. 

18 Noodgedwongen vertrekt het Regionaal Tech
nisch College Rijnmond aan het eind van het school
jaar uit Vlaardingen. Vanaf 1990 werden de lessen van 
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het kort middelbaar beroepsonderwijs aan de Delta
weg gegeven. Het onderwijs voor kansarmen moet 
verdwijnen omdat scholengemeenschap VOS de in ge
bruik zijnde lokalen terugvordert. 

Officiële afsluiting van de reconstructie Van Hogen-
dorplaan/Van Linden van den Heuvellsingel/Lepe-
laarsingel. De reconstructie heeft vijfjaar geduurd en 
kostte 12 miljoen gulden. 

In het stadhuis huldiging van Vlaardingse sport-
kampioenen. De zwemmer Stefan Aartsen wordt uit
geroepen tot sportkampioen van het jaar. 

21 Een gesprongen waterleiding zet de 
Emmastraat onder water. De brandweer wordt inge
schakeld om de woningen droog te houden. 

22 De twee jaar geleden als pop in Vlaardingse 
parken uitgezette vlinder het Landkaartje heeft zich 
definitief gevestigd in het groen van de stad. De vlin-

üe Thorhei kesfrtiat bestaat 65 iaat. 26 juni 

der leek tot een paar jaar geleden voorgoed verdwenen 
uit de omgeving. 

23 Overhandiging van het eerste exemplaar van 
het initiatiefplan 'Woonpark Hoogland' aan wethou
der Van der Steen. Het plan van Bouwfonds Woning
bouw BV en de woningbouwverenigingen 
Patromoniums Woningstichting en Samenwerking '77 
voorziet in de bouw van 4.100 eengezinswoningen in 
de Broekpolder. 

25 De reinigingsdienst heeft een uitzondering ge
maakt op de stiptheidsacties. Aan de Castricumhoeve 
wordt een enorme berg verkeerd aangeboden vuil weg
gehaald. Op andere plaatsen in de stad is het huisvuil 
blijven liggen. 

26 Bewoners van de Thorbeckestraat vieren het 
65-jarig bestaan van de straat met oud-Hollandse kin
derspelen, draaiorgel muziek en het oplaten van ballon
nen. Na afloop barbecue. 
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Onthulling van "Hommage aan de Zeilvaart" van Leen Droppen, 29 juni 

29 Aan de Maasboulevard onthulling van 'Hom
mage aan de zeilvaart' van de Vlaardingse kunstenaar 
Leen Droppert. Aansluitend in het Visserijmuseum 
opening van de tentoonstelling 'Vanaf de wal' met 
schilderijen, tekeningen en objecten van de kunste
naar. 

Uit handen van VVV-directeur Karin Hollegien ont
vangen Linda Snoey en Mark Alblas een prijs voor 
hun ontwerp voor een toeristische folder over 
Vlaardingen en omgeving. Hun produkten waren het 
resultaat van een Aardrijkskundeproject van 
brugklassers op het Groen van Prinstererlyceum. 

Juli 

1 Van de erfenis van de gebr. Roodenburg aan de 
voetbalvereniging Zwaluwen blijft slechts een klein 
gedeelte voor de club over. De fiscus eist 341.000 gul
den op. Daardoor blijft voor de club slechts 209.000 
gulden over. 

In het stadhuis jaarlijkse huldiging van ouder-
verkeersbrigadiers door wethouder Van Ardenne. Tij
dens de bijeenkomst gaat de aandacht in het bijzonder 
uit naar mevrouw A.M.J. Neger, die al tien jaar ach
tereen zorgt vooreen veilige oversteek van de leerlin
gen van de Hoeksteen. 
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2 Uit handen van J. Kanters, voorzitter van de 
Woningfederatie, ontvangt wethouder A. Kool de eer
ste Woonkrant. Vanuit de 'advertenties' in de 1 maal 
per twee weken verschijnende krant kunnen alle 
Vlaardingers inschrijven op een of meerdere wonin
gen. Per 1 oktober moeten woningzoekenden zelf op 
zoek gaan naar een woning. 

In het stadhuis feestelijke onthulling van informatie
panelen van de Grote Kerk, het Stadhuis en twee 
stadsplattegronden, ter afsluiting van het jubileumjaar 
van de Historische Vereniging Vlaardingen. 

6 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
voor een complex van 48 huurwoningen aan weerszij
den van het Liesveldviaduct. De woningen maken deel 
uit van de Centrale As, onderdeel van de vernieuwing 
van het Stadshart. Projectontwikkelaar Multi-Vast
goed verwacht dat in mei 1996 het totale project afge
rond is. 

7 De medewerkers van de reinigingsdienst hou
den een eenmalige grote reinigingsactie in de stad. 
Hiermee willen de ambtenaren een gebaar maken naar 
de bevolking die over het algemeen positief heeft ge
reageerd op de stiptheidsacties. 

9 In gebruik genomen de nieuwe veerpont 
Vlaardingen-Pernis. De nieuwe pont is genoemd naar 
oud-burgemeester Van Lier. Gelijktijdig wordt de 
nieuwe aanlegsteiger langs de Maasboulevard in ge
bruik genomen. 

De veerpont "Burgemeester van Lier" wordt in gebruik 
genomen onder toeziend oog van oud-hurgemeester Fred van 
Lier, 9 juli 

4. F^W' Ijn 

10 Na 22 jaar valt definitief het doek voor de 
buurtwinkel Leijenhorst aan de Röntgenstraat. De 
winkel heeft geen klanten meer door de komst van su
permarkt Hoogvliet aan de Parallelweg. 

Echtpaai Leijenhorst: slaclitojjers van de schaalvergroting, 
lOjidi 

11 Schiedam en Vlaardingen worden weer eens ge
troffen door een stankgolf. Bij de Milieudienst Rijn
mond komen 56 klachten binnen. 

12 De Bouwspeelplaats in Holy is weer open. Ter 
gelegenheid van de start van de zomeractiviteiten 
wordt een ballonwedstrijd gehouden. 

Het Bureau Halt Waterweg Noord-West is verhuisd 
naar de Spechtlaan 494. In 1992 werden meer jonge
ren doorverwezen (172) dan in 1991 (142). De stijging 
is volgens het bureau te danken aan het toenemende 
vertrouwen van de plaatselijke politiekorpsen in het 
positieve effect van de Halt-maatregelen. 

13 De reinigingsdienst begint deze week met het 
uitdelen van waarschuwingen bij het verkeerd aanbie
den van huisvuil. Burgers die hun afval niet volgens de 
geldende normen aanbieden kunnen een gele kaart in 
de bus verwachten. Bij herhaaldelijke overtredingen 
volgt een bekeuring. 

Om sneller geïnformeerd te zijn over de omvang van 
stankoverlast krijgen 40 medewerkers van de Milieu
dienst Rijnmond DCMR een training in het herkennen 
van verschillende soorten stank. De personeelsleden 
zijn woonachtig in Vlaardingen en Schiedam. 
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SUM: 

De Deeltax is een doorslaand succes. Al 350 personen 
zijn in bezit van een deelnemers-pasje en het aantal 
aanvragen neemt nog steeds toe. De vooraanmeldings
tijd is na de eerste praktijkervaringen teruggebracht 
naar 1 uur. 

15 Vlaardingen heeft op diverse plaatsen in de stad 
te maken met de iepenziekte. Er zijn 40 zieke bomen 
gesignaleerd. De bomen zijn niet meer te redden en 
moeten vanwege het besmettingsgevaar worden ge
kapt en vernietigd. 

16 De 'Vlaardingertjes', de haringvormige paal
tjes aan de Westhavenkade, zijn dankbare objecten 
voor souvenirjagers. In de twee jaar dat de paaltjes 
daar staan zijn er al tien ontvreemd. 

In Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland 
wordt woonruimte vrijgemaakt voor ruim vierhonderd 
statushouders, d.w.z. vluchtelingen die een verblijfs
vergunning hebben gekregen. Volgens de overeenge
komen taakstelling neemt Vlaardingen 150 van deze 
vluchtelingen op. Daarnaast blijven de vier gemeenten 
ook asielzoekers opvangen. 

Op verzoek van het bedrijfsleven komt de VVV dit 
jaar met een Engelstalige folder over Vlaardingen op 
de markt. Ook wil de VVV de buitenlandse bezoekers 
informeren. Uit het jaarverslag over 1992 blijkt dat de 
VVV 3.500 bezoekers heeft gehad. Dat zijn er 2.000 
meer dan in 1991. 

Som.s wordt er een andere paal omgereden! 
16 juli (:ie ook 23 februari) 

• 

De nieune Prinses Juluinahrug \ooi voetgangers en fietsers 
geopend. 20 juli 

Heropend de grootste meervloeren discotheek van 
Vlaardingen 'Caroussel' aan de Koningin Wilhel-
minahaven. De discotheek brandde in maart volledig 
uit. 

19 De Kroon heeft het bestemmingsplan bekrach
tigd dat de aanleg van een buurtpark in het centrum 
mogelijk maakt. In de uitspraak verwerpt de Kroon het 
beroep van de families Eigenraam en Visser, die ter 
plaatse een tuincentrum en groente- en fruithandel 
hebben. 

20 Voetgangers en fietsers kunnen vanaf deze week 
gebruik maken van de nieuwe Prinses Julianabrug 
over de haven. De brug vormt de verbinding tussen de 
Parallelweg en de Van Leyden Gaelstraat. Automobi
listen moeten gebruik maken van de Deltabrug. 

22 De 75-jarige Vlaardingse Th.M.P. de Wilde-
Schutten neemt deze week voor de 50ste keer deel aan 
de Vierdaagse van Nijmegen. Vroeger wandelde zij 50 
km per dag, nu loopt ze de afstand van 30 km per dag. 

De broers Arjen en Edwin Hoogerwerf vertrekken 
naar de Wereldspelen voor doven en slechthorenden in 
de Bulgaarse stad Sofia. Zij spelen beiden in het eerste 
team van de waterpolovereniging Walrus. 
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23 De Haagse projectontwikkelaar Devco stelt po
gingen in het werk de bouw van de kantoortoren 
Vigilantis nabij NS-station Vlaardingen-Oost uit te 
stellen Er zijn geen huurders voor Voorgesteld wordt 
alleen de vleugel waarin de gezondheidsdienst gehuis
vest moet worden te realiseren 

27 Er is grote belangstelling voor het komende 
theaterseizoen van het Stadsgehoorzaal/ Harmonie 
complex Na drie weken verkoop zijn 2 300 abonne
menten verkocht van in totaal 18 500 stoelen 

Wethouder K van der Windt ontvangt de eerste 
Afvalfolder In de folder wordt gewezen op het ge
bruik van 'goede' zakken en wordt aandacht besteed 
aan de plaatsen waar men het afval kwijt kan. 

28 De Nederlandse Aardolie Maatschappij is on
langs begonnen met de aanleg van een boorlocatie in 
de Broekpolder Uiterlijk in het voorjaar van 1994 zal 
de NAM hier op dne kilometer diepte gaan boren naar 
aardgas en -olie De NAM beschouwt de Broekpolder 
als reservegebied 

Augustus 

3 De Anjercollecte heeft in Vlaardingen 
12 556,95 gulden opgebracht Een derde van de op
brengst komt ten goede aan de elf plaatselijke vereni
gingen voor amateurkunst 

4-8 Op het golfterrein in de Broekpolder zesde en 
tevens laatste European Championship for Club-
professionals met 60 deelnemers uit 18 landen Win
naar wordt de Schotse golfleraar Russel Weir 

6 Tiaditionele Hiroshima-herdenking van de 
Vlaardingse Vredesbeweging in het voormalige 
Rosarium bij het Holy-Ziekenhuis 

Er komt een nieuwe verbinding tussen het haven
gebied en de Oostwijk Ter hoogte van de Boslaan 
wordt binnenkort een spoorwegovergang voor fietsers 
en voetgangers in gebruik genomen De overgang 
maakt deel uit van de noord-zuid route voor langzaam 
verkeer tussen de woonwijken Babberspolder, 
Vlaardinger-Ambacht, Holy en het havengebied 

In gebruik genomen de nieuwe milieuvriendelijke 
ladderwagen van de brandweer door het bruidspaar 
Van Haften-De Goede Binnen enkele seconden was 
het paar in de korf van de wagen in de 'zevende he
mel' 

7 VZC-zwemster Karin Stein wint de internatio
nale langebaanwedstnjden over 2 000 meter school
slag in de Binnenmaas in een tijd van 34 14 4 minuten 

9 Begonnen met een grootscheeps bodem
onderzoek dat moet uitwijzen of het Buizengat ge
schikt IS voor woningbouw Het onderzoek beslaat de 
Hoflaan, de Westlandseweg, de Kortedijk en de 
Havenstraat In het voorjaar van 1994 wordt meer dui
delijkheid verwacht over de mogelijkheden en de kos
ten van eventuele sanenng 

De gemeente moet de komende jaren extra geld uitge
ven voor vervanging van lantaarnpalen Het gaat hier 
om in de jaren 1950-1970 in de uitbreidingswijken ge
plaatste verlichting Voor 1993 is ook geld uitgetrok
ken voor het aanbrengen van verlichting op plaatsen 
waar het tot dusver donker is geweest 

10 De Broekpolder moet zo snel mogelijk voorzien 
worden van een waterzuiveringsinstallatie Het Hoog
heemraadschap eist per 1 augustus de stopzetting van 
de lozing van ongezuiverd water op de Vaart 

11 In het Engelse Plymouth wordt de Vlaardingse 
zeiler Jacco Zandwijk met het schip Twee Gezusters 
winnaar van de tweejaarlijkse Fdstnetrace 

13 In 1992 zijn bij de brandweer 241 brand
meldingen binnengekomen In 225 gevallen ging het 
om een echte brand De totale brandschade bedraagt 
3,8 miljoen gulden De brandweer heeft ondanks ver
scherpte nchdijnen nog steeds weinig greep op het 
aantal loze meldingen 

18 Mevrouw B J Kolkman-Loohuis ontvangt een 
schilderij van de zeillogger VL 38 Zorg en Vlijt Het is 
een geschenk van de Vlaardingse musicalvereniging 
voor de weduwe van de schrijver Fenand van den 
Oever (pseudoniem voor Jaap Kolkman) 
Zijn roman 'Brood uit het water' is de leidraad voor de 
nieuwste produktie van het gezelschap 
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19 G.N. Steenkamer benoemd tot districts
directeur Vlaardingen van de VSB Bank. De nieuwe 
directeur is verantwoordelijk voor zes bankkantoren. 

18-22 In het Oranjepark 'Het Hof van Sirenen' met 
muziek, theater en beeldende kunst. Circa 2.000 men
sen brengen een bezoek aan het muziek- en theater
festival. 

27 Het muziekkorps Avalance staat op straat. De 
vereniging kan in het Weeshuis niet meer repeteren 
omdat het wordt verbouwd. Avalance heeft eerder 
door de gemeente aangeboden oefenlocaties gewei
gerd omdat de verbouwingskosten te hoog zouden 
zijn. 

28 Feest in Vlaardinger-Ambacht met o.a. stand-
werkersconcours, vrijmarkt, Open Huis bij het Stads
archief en Streekmuseum Jan Anderson en rond
wandelingen georganiseerd door de VVV. 

Tijdens de Open Dag van het Stadsarchief overhan
digt wethouder K. van der Windt 'd'Akerboom' aan 
M.A. Struijs, medewerker van het Stadsarchief. De 
prijs wordt toegekend aan mensen of instanties die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel ge
bied. 

30 Het kinderdagverblijf De Krentenmik aan de 
Hofsingel is in het weekend door vandalen volledig 
verwoest. De leiding poogt zo snel mogelijk een alter
natieve opvangplaats te vinden voorde 75 peuters. De 
politie is op zoek naar de vandalen. 

September 

2 De Noorse tanker Maribel ramt een steiger van 
het op- en overslagbedrijf Van Ommeren aan de Ko
ningin Wilhelminahaven, de steiger is overeen lengte 
van dertig meter totaal weggevaagd. De schade be
draagt tussen de 10 en 20 miljoen gulden. De bouw 
van een nieuwe steiger duurt zeker een halfjaar. 

3 Geopend het Centrum voor Werk en Scholing 
in het PEC-gebouw aan de Cornells Houtmanstraat 
door J. Hutjes, directeur van het Regionaal Bureau 
Arbeidsvoorziening. 
Samen met wethouder A. Kool ondertekent hij een 

nieuwe overeenkomst met afspraken over de inspan
ningsverplichtingen van gemeente en arbeidsbureau 
voor het lopende jaar. 

4 21e Haring- en Bierfeest, onder het motto 
'Vlaardingen even terug in de visserij'. Bij het 
Visserijmuseum visafslag op de logger VL 92 Balder, 
afmeren van zes gepavoiseerde schepen in de Oude 
Haven en optreden van de Volendanise zangeres Annie 
Schilder. Mariëtte Korbijn gekozen tot Miss Haring en 
Bier. 

Mariëtte Korbijn gekozen tot Miss Haring en Bier, 
4 september 

Bij Boekhuis Den Draak signeert schrijver Maarten 't 
Hart zijn nieuwste boek 'Het woeden der gehele we
reld'. 

8 Ongeveer 15 jeugdige leden van het muziek
korps Avalance demonstreren voor het stadhuis omdat 
ze geen repetitieruimte meer hebben. 
Stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen slaat de eerste paal 
voor de uitbreiding van het Stadsarchief aan Plein 
Emaus. 

10 Met een feestje in het kantoor Over de Dammen 
wordt de fusie van instellingen voor gezinsverzorging 
en kruiswerk uit de regio tot 'Thuiszorg Nieuwe Wa
terweg Noord' luister bijgezet. Over de Dammen is het 
eerste kantoor dat gaat werken met de nieuwe formule 
van thuiszorg. 
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11 Open Monumentendag in het teken van 'De 
Markt'. Op de Markt presenteert zich de 100-jarige 
schietvereniging Wilhelmina. De schutters worden ge
assisteerd door de Schutterij Wilhelmina en de 
Bussenschutten Broederschap Sint Martinus die een 
muziek- en vendelzwaaidemonstratie geven. Alle acti
viteiten en de toegang tot plaatselijke musea zijn gra
tis. 

In het Muziekinformatie- en documentatiecentrum 
van Ton Stolk opening van de tentoonstelling 'Ceoil 
Alainn muziek zichtbaar gemaakt'. De expositie toont 
werk van Ruth Brouwne en Carol Cairns. 

13 Eerste officiële paal geslagen voor de nieuw
bouw van de basisschool Jenaplan Vlaardingen aan de 
Van Maanenstraat. 

16 Het bouwrijp maken van bedrijventerrein 
Hoogstad vordert gestaag. Op korte termijn zullen 
voor de eerste fase van het terrein enkele bouw-
aanvragen worden ingediend. 

Zware regenval. De brandweer is uren bezig met leeg
pompen van kelders. Onder de druk van het water be
zwijkt een gasleiding bij het douanekantoor aan de 
Derde Industriestraat. 

17 De VZC-zwemster Connie Boer-Buys heeft tij
dens het Europees kampioenschap voor Masters in 
Stuttgart vier gouden en een bronzen medaille gewon
nen. De zwemster, die uitkwam in de categorie 40-
plus, behaalde de overwinningen op de 50, 100, 200 
en 400 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag. 

17-19 De atletiekvereniging Fortuna viert het 45-jarig 
bestaan met o.a. een estafette van 45 uur. Negentig 
deelnemers lopen in totaal een afstand van 590 km en 
200 meter. De club wil proberen deze prestatie ver
meld te krijgen in het Guinness Book of Records. 

18-19 De Vereniging Natuurmonumenten houdt open 
dag onder het motto 'Dagen van de Natuur'. Er zijn 
gratis excursies naar de eendenkooi Aalkeetbuiten en 
de Vliedanden. 

18, 19, 25, 26 De historische zeillogger Balder, 
VL 92, die sinds het Haring- en Bierfeest ligt af

gemeerd voor het Visserijmuseum is geopend voor het 
publiek. Deskundige begeleiders zijn aan boord om de 
mensen rond te leiden over het dek en in de 
bemanningsruimten. 

20 Het nieuwe onderkomen van Bureau Halt Wa
terweg Noord-West aan de Spechdaan 494 officieel 
geopend door burgemeester L.W. Stam en zijn Maas-
sluisse ambtgenoot!. Sterkenburg-Versluis. 

Grote beroering over de Structuurschets 1993, die is 
verspreid voor inspraak. Volgens een tekening van de 
toekomstige inrichting van Vlaardingen is het voortbe
staan van vrijwel alle sportvelden onzeker. Wethouder 
Van Ardenne ontkent de juistheid van het ontwerp. 

Onthidhng zuil van J.J. Beljoen op het terrein van de 
Delflandse Bidtensluh, 23 september 



Wethouder K. van der Windt ontvangt uit handen van 
Jeroen ter Brugge en Jurrien Moree het onderzoek 
naar het bodemarchief in Vlaardingen. Het rapport is 
opgesteld om te zorgen voor een optimale bescher
ming van het Vlaardingse bodemarchief. Vlaardingen 
kent maar liefst meer dan 250 vindplaatsen. 

23 Burgemeester Stam en dijkgraaf Van den Berge 
van het Hoogheemraadschap Delfland onthullen op 
het sluisterrein van de Delflandse Buitensluis een 
veertien meter hoge zuil van de beeldend kunstenaar 
J.J. Beljoen. 

24 Ruud van Houwelingen, eindredacteur van Het 
Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen en de Maas
koerier verlaat de actieve journalistiek. Hij wordt op
gevolgd door Nick van Dien, voorheen werkzaam bij 
Het Nieuwe Stadsblad. 

25 Showkorps Jong Avalance, de enige muziek
vereniging voor kinderen van zeven tot vijftien jaar. 
viert het 45-jarig jubileum met o.a. een tentoonstelling 
in de bibliotheek en een concert in winkelcentrum De 
Loper. 

25/26 De mijnenjager 'Vlaardingen' van de Konink
lijke Marine brengt een bezoek aan Vlaardingen. Tij
dens het bezoek worden aan boord rondleidingen en 
demonstraties gegeven. 

De gemeentebegroting 1994 alsmede de meerjaren-
begroting is weer sluitend. De tarieven van gemeente
lijke belastingen stijgen volgend jaar slechts met één 
procent, terwijl de overige gemeentelijke tarieven een 
prijscorrectie van 2,5 procent kennen. 

29 P. Roelfzema neemt na 21 jaar afscheid als di
recteur van het Christelijk Economisch College Bene
den Maas. Hij wordt opgevolgd door A. Vader, die de 
afgelopen jaren al deel uitmaakte van de schoollei
ding. 

De drie grote oppositiepartijen in de gemeenteraad 
zijn het op hoofdlijnen eens in hun kritiek op de Meer-
jarenbegroting. Die kritiek geldt met name het voorge
nomen beleid inzake het onderhoud van het openbaar 
groen, de financiering van het O & O-proces en de 
vermindering van het aantal wethouders. 

30 De fusie tussen het Holy en het Schieland Zie
kenhuis loopt vertraging op. De nieuwbouw van een 
grootschalig, regionaal ziekenhuis in de Schiedamse 
wijk Nieuwland zal niet, zoals gepland was, in 1995 
van start gaan. 

De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap heeft 
een nieuwe rector in de persoon van C. van Dalen. Hij 
volgt mevrouw M.T. Dijkstra op, die vorig jaar na in
terne conflicten op een zijspoor is gezet. 

Oktober 

1 Het voormalig Open Jongerencentrum Labyrint 
aan de Zomerstraat wordt door de gemeente voor 
350.000 gulden verkocht aan de Amsterdammer RG. 
Post. Het pand zal onder meer gebruikt worden als 
oefenruimte voor muziekgezelschappen. 

Het voormalige woonhuis van de Vlaardingse familie 
Uzermans aan de Oosthavenkade in oude staat her
steld. Het in 1872 gebouwde pand heeft de verdwenen 
kozijnen en trapdecoraties weer terug. Ook de glas
decoraties zijn hersteld. Het huis is tegenwoordig inge
richt als studiecentrum en eigendom van W. Brinks. 

2/3 Open Dag in het dierentehuis Nieuwe Water
weg Noord. Circa 300 mensen nemen een kijkje in het 
asiel. 

5 Wegens groot succes start de Stichting Coerke 
opnieuw met de cursus zelfverdediging voor vrouwen. 
Volgens de organisatie wordt de noodzaak van een der
gelijke cursus iedere dag opnieuw bevestigd. 

Bij de meldkamer van de DCMR zijn vorig jaar 
16.133 klachten binnen gekomen. Dat is het hoogste 
aantal sinds 1973. Vooral in Vlaardingen, Schiedam 
en Hoogvliet is het aantal sterk toegenomen. 

Nadat bij een 26-jarige Vlaardinger open tuberculose 
is geconstateerd onderzoekt de GGD bezoekers van 
een café aan de Hoogstraat. De patiënt bezocht het 
etablissement regelmatig. 

10 Het gemengd rooms-katholiek koor St. Cecilia 
bestaat negentig jaar. Tijdens een feestelijke eucha
ristieviering in de Joannes de Dooperkerk aan de 
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Lab\iint aan de Zomerstraat door de Gemeente verkocht, 1 oktober 

Hoogstraat wordt tevens afscheid genomen van de di
rigent Jos van Elderen. 

14 Onlangs geopend aan de Spechtlaan het cen
trum voor particuliere dagzorg voor ouderen van de 
Stichting Particuliere Dagzorg Vlaardingen, een ini
tiatiefvan Anneke Halkes. 

16/17 Officiële inwijding van het nieuwe gebouw van 
de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel door 
dr. Owens, lid van het Algemeen Bestuur van dit inter
nationale kerkgenootschap. 

19 De Vlaardingse Promotieprijs van de Kamer 
van Koophandel is dit jaar toegekend aan de organisa
toren van de Internationale Orgelweek. 

De keuze van Het Goede Doel van de stichting Ha
ring- en Bierfeest gaat naar De Krentenmik, het kin

derdagverblijf aan de Hofsingel waar vandalen on
langs een enorme ravage aanrichtten. 

20 Rinus van Zanten legt zijn functie als voorzitter 
van de stichting Haring- en Bierfeest neer. Hij wordt 
opgevolgd door Pim Vlag, die als interim-voorzitter 
zal optreden zolang het bestuur nog geen nieuwe voor
zitter heeft gekozen. 

23 Toneelgroep De Fakkel viert het 45-jarig be
staan met de opvoering van het toneelstuk 'De 
Gelaarsde Kat' in de Stadsgehoorzaal. De regie is in 
handen van Huib Petersen. De kostuums zijn ontwor
pen door Ina Busker. 

29 De bouw van de kantoortoren Vigilantis bij het 
NS-station Vlaardingen-Oost gaat niet door. 

30 De Pico, de filmcommissie van de CJV Vlaar 
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Rinui \ün Zanten, \ooizitter \an de Slichnng Haring- en 
Bierfeest, legt zijn functie neer, 20 oktober 

dingen, viert het 45-jarig bestaan met een filmnacht in 
Triangel aan de Fransenstraat. 

November 

1 Buurthuis De Haven neemt officieel intrek in 
het nieuwe onderkomen in zalencentrum Triangel aan 
de Fransenstraat. 

2 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie in de Har
monie een symposium onder het motto 'Sport, solidair 
of solitair'. 

De atletiekvereniging Fortuna verwelkomt Wendy 
Vuijk als 600ste lid. Het aantal Fortunaleden is binnen 
enkele jaren verdubbeld. 

Het nieuwe zwembad wordt milieuvriendelijk. Voor 
het desinfecteren van het zwemwater zal een 
ozoninstallatie worden aangebracht. 

6 In de Stadsgehoorzaal viert toneelvereniging 
Varia het 120-jarig bestaan met een bijzondere 
jubileumvoorstelling. Opgevoerd wordt het toneelstuk 
Varianimo en een verkorte versie van de musical 
'Paard eet hoed', beide van Chris Bezooijen. Bal na. 

In de Grote Kerk jubileumzangdienst tergelegenheid 
van het 3()-jarig bestaan van de wekelijkse samenzang 
'Kom zing met ons' ten behoeve van het onderhoud 
van de Grote Kerk. Vocale medewerking verleent de 
Cantorij van de Grote Kerk. 

Bij Boekhuis Den Draak presenteert de Vlaardingse 
dichteres Simone van Wolferen haar dichtbundel 
'Appelbloesem'. 

9 In Triangel viert het Christelijk Nationaal Vak
verbond afdeling Vlaardingen het 85-jarig bestaan on
der het motto 'Verleden, heden en toekomst van de 
vakbeweging'. Ledenhuldiging door landelijk voorzit
ter Anton Westerlaken. Optreden van het gemengd 
koor Holy onder leiding van Anton van Tilborg. 

De Meerpaal en De Wetering gaan samenwerken. De 
directies van het service- en zorgcentrum en het ver
zorgingstehuis hebben hiertoe besloten omdat zij over
tuigd zijn dat samenwerking op vele terreinen nieuwe 
kansen biedt. 

Woningbouwvereniging Samenwerking '77 heeft een 
andere naam. Voortaan gaat deze organisatie verder 
onder de naam Woningstichting Samenwerking Vlaar
dingen. Ook het logo is vernieuwd. 

11 Sinds een maand is in het politiedistrict Water
weg (Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland) 
een milieucoördinator aangesteld. Marco van Unen, 
afT<;omstig van het bureau Bijzondere Wetten van het 
Vlaardingse korps, gaat zich in het district bezig hou
den met de bestrijding van milieuovertredingen. 

12 Volgens de concept-Paraplunota Openbaar Ver
voer Vlaardingen maakt de stad op middellange ter
mijn kans te worden aangesloten op het tramnet van de 
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RET. Volgens voorlopige plannen zullen er dan snelle 
trams rijden naar onder meer Holy, de binnenstad en 
de NS-stations Vlaardingen-Oost en -West. Voor de 
korte termijn staan concrete verbeteringen van de bus
diensten op stapel. 

13 In de Grote Kerk viert C.O.V. Gloria Toon
kunst onder leiding van Aad van der Hoeven het 75-
jarig bestaan met een uitvoering van het oratorium 
'Elias'. Het koor bestaat uit de 'Maatschappij ter be
vordering der Toonkunst' (opgericht 12.02.1918) en 
de Gereformeerde zangvereniging 'Gloria in Exelcis 
Deo'(opgericht 13.10.1919). 

De carnavalvereniging De Leutloggers kiest met een 
meerderheid van stemmen voor de tweede keer Prins 
René I. In het verzorgingscentrum Drieën-Huysen 
presenteert zich het nieuwe prinsenpaar. 

14 De Heilige Geestparochie aan de Meidoorn
straat viert het 40-jarig bestaan met een plechtige 
Eucharistieviering. Voorganger is pastoor B.A.M, 
van der Helm, pastoraal medewerker is L.M. Simons. 

Zware storm. Diverse bouwstellingen blijken niet be
stand tegen het natuurgeweld. Halverwege de middag 
staan grote delen van de Oosthavenkade, Westhaven
kade en Koningin Wilhelminahaven onder water. Op 
het Grote Visserijplein drijft een auto weg. 

15 Door de hevige regen van de laatste dagen zet 
het wassende water het huis van Chiem van Hou-
weninge zonder elektriciteit. De brandweer assisteert 
bij het doorsteken van een sloot. De schrijver woont al 
sinds 1970 in het drassige gedeelte van de Broek
polder en is gewend aan wateroverlast. 

16 Op uitnodiging van de VVV Vlaardingen heeft 
een groep van 42 Vlaardingers, die zich nauw betrok
ken voelt bij het wel en wee van de stad, zich gebogen 
over het vraagstuk 'Vlaardingen, hoe naar het jaar 
2000?'. 

Het Vlaardingse Kringloopcentrum gaat ondanks het 
succes van de formule, een onzekere toekomst tege
moet. De gemeente heeft namelijk plannen om zelf een 
kringloopcentrum op te zetten. 

Winkeliers van winkelcentrum De Loper starten een 
inzamelingsactie voor het kinderdagverblijf 'De Kren-
tenmik', dat onlangs door vandalen volledig werd ver
nield. 

In het Theatercafé uitreiking van het Historisch Jaar
boek Vlaardingen 1993 aan Herman van der Lee, 
schrijver van het artikel over de historie van het Volks
gebouw, dat tot 1973 was gevestigd aan de 
Schiedamseweg. 

18 De Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven 
mag in opdracht van het college de zijmuur beschilde
ren van een pand aan de Voorstraat. Het werk heeft de 
titel 'Eeuwig venster van verleden en toekomst'. 

De Reconstructiecommissie Midden-Delfland kan 
miljoenen guldens besparen als ze het voorstel van de 
boeren E. van den Engel en G. van Vliet uit de Holiër-
hoeksepolder volgt. De twee hebben voor het gebied 
tussen de Breeweg en De Zweth een alternatief plan 
ontworpen. 
Alle Vlaardingse politieke partijen willen het oude ka
rakter van de polder bewaren en zijn het eens met de 
plannen van de twee boeren. 

19 Ger Geysendorpher overhandigt het rapport 
'Vast en Zeker Bevrijd, Veiligheidsplan Criminaliteits
bestrijding 1994-2002' aan burgemeester L.W. Stam. 
Het rapport wil met tal van maatregelen de criminali
teit in Nederland binnen acht jaar terugdringen met 50 
procent. 

20 Milieu-excursie door het Rijnmondgebied geor
ganiseerd door het Milieu Alarmteam van de Socialis-
tiese Partij. De rondrit begint bij het 'Volksbos' in het 
Lickebaertgebied en staat onder leiding van Remi 
Poppe. 

Intocht van Sint Nicolaas. Na zijn verblijf in de bin
nenstad brengt Sinterklaas ook een kort bezoek aan de 
winkelcentra in de Voorstraat en de Holiërhoek. 

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de zaal 
De Harmonie wordt de Vlaardingse bevolking uitge
nodigd voor een gratis avondje uit. Te zien en te horen 
zijn De Bunzingers, de Vlaardingse muzikant Fred 
Piek en Hot Club du Nord. 
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23 Bewoners van de Babberspolder protesteren 
schriftelijk bij de gemeente tegen het zinloze kappen 
van bomen. De gemeente is voornemens in park 
Nieuwland 84 bomen te rooien. In totaal wil de ge
meente in de Babberspolder zelfs 117 bomen verwij
deren. 

De vrijwilligersorganisaties dreigen tlink in de proble
men te komen. Het vrijwilligersaanbod loopt jaarlijks 
met 950 personen terug. Dat blijkt uit een onderzoek 
datde VASK (Vrijwilligers Activeren Samenwerkings 
Kontakten) heeft gehouden onder de Vlaardingse or
ganisaties. 

De Hannimie hesluat 175 jaar, 20 november 

25 Hoewel de ijsmeester van de Dienst Stadswerk 
schaatsen op de Vaart nog riskant vindt zijn de eerste 
schaatsers al op de Vaart. 

26 In een open brief aan de gemeenteraad pleiten 
ca 100 mensen uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis 
en Schipluiden voor het behoud van een groene 
Broekpolder. Aanleiding voor het schrijven is het 
voorstel van de meerderheid van het college van B en 
W om volgende week in de gemeenteraad de mogelijk
heid open te houden voor woningbouw aldaar. 

30 De groente- en fruitwinkel van mevrouw N. 
Kleer aan de Voorstraat na 30 jaar gesloten. Met haar 
verdwijnt de laatste van de vijf groentehandels in 
Vlaardinger-Ambacht. 

Het CDA-raadslid Leo de Snaijer keert definitief niet 
terug in de plaatselijke politiek. Het gemeenteraadslid 
komt niet meer voor op de door de ledenvergadering 
goedgekeurde kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

December 

2 Fotowedstrijd over 'oud-Vlaardingen' georga
niseerd door de Historische Vereniging Vlaardingen en 
de winkeliers uit het Winkelhart. Op deze manier wil 
men oud- en jong Vlaardingers laten zien hoe de stad 
er in een nog niet zo grijs verleden uitzag. 

3 Het van Peteghem-orgel in de Grote Kerk is in 
oude luister hersteld. Dankzij een gift van de stichting 
Schiedam Vlaardingen Fonds kon het instrument 
voorzien worden van een Echo-werk. Daarmee was 
het orgel ook uitgerust voordal het rond 1820 vanuit 
België naar Nederland kwam. 

7 De gemeente heeft Bureau Goudappel Coffeng 
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de 
verkeerskundige en milieukundige effecten van het 
openstellen van de busbaan Parijslaan/Korhoenlaan. 

9 Met de onthulling van een aankondigingsbord 
geeft wethouder Van Ardenne het startsein voor de 
ontwikkeling van het nieuwe Bedrijvenpark Delta 
West op het voormalige Shell-terrein aan de Deltaweg. 

Met een handtekeningenactie onder het motto 'Wij 
willen groen in plaats van steen' verzetten bewoners 
van Holy-Noord zich tegen de bebouwing van het 
IJsselhoeveterrein met zestien luxe woningen. Tegelij
kertijd is bij de Raad van State een schorsingsverzoek 
ingediend tegen de bouwplannen. 

11 Met het planten van duizenden bloembollen 
wordt op feestelijke wijze het eenjarig bestaan van het 
Volksbos in het Lickebaertgebied herdacht. Ook wor
den nieuwe bomen geplant en onderhoudswerk ver
richt. Hiermee willen de organisatoren van het verzet 
tegen de geplande afvalberging de entree van het 
Volksbos komend voorjaar een feestelijk aanzicht ge
ven. 

De Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging viert het 
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Mevr. N. Kleer stopt er mee, 30 november 

50-jarig bestaan met een reünie in het clubgebouw van 
de korfbalclub Spirit aan de Geert Grotelaan 6. 

12 Het echtpaar M. Sprij - W. Weber 65 jaar ge
trouwd. 

13 De werkgroep 'Ambacht is ook voor de kinde
ren' is door het Provinciaal Orgaan voor de Verkeers
veiligheid genomineerd voor de verkeersveilig-
heidsprijs van de provincie Zuid-Holland. De werk
groep is voor haar inspanningen al beloond met een 
aanmoedigingsprijs. 

14 Het imago 'stinkstad' is Vlaardingen voorlopig 
niet kwijt. Dat kan geconcludeerd worden uit de gege
vens van het Statistisch Jaarboek Rotterdam en regio 
1993 van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek. 
Vlaardingen is nog altijd onbetwist nummer één met 
een totaal van 2.692 klachten over stank. 

15 Ter afsluiting van het Jaar voor de Ouderen 
overhandigt de Stichting Raad voor het Ouderenwerk 
het eerste exemplaar van De Ouderenwijzer aan bur
gemeester Stam. In de derde uitgave van dit boekje 
.staat informatie over voorzieningen, regelingen en in
stanties voor ouderen. 

Wethouder T. van der Steen legt de eerste steen voor 
de bouw van het tweede kwadrant van de Babbers-
polder. Rondom de Rotterdamseweg worden 42 koop
woningen en 20 huurwoningen gerealiseerd. 

17 Op de Markt ontsteking van de kerstboomver-

iichting door burgemeester L.W. Stam. Samenzang 
met muzikale begeleiding door het Leger des Heils. 

De Raad van State heeft de vergunning voor de bouw 
van zestien eengezinswoningen op het terrein van de 
voormalige IJsselhoeve in Holy-Noord geschorst. De 
Raad van State vindt dat de gemeente eerst een beslis
sing moet nemen op het bezwaarschrift dat door om
wonenden is ingediend. 

20 Het oudst bekende hui s van VI aardi ngen i s her
bouwd in het archeologisch themapark Archeon in 
Alphen a/d Rijn. Het gaat om het prehistorisch huis uit 
ca. 2500 voor Christus, waarvan de plattegrond ruim 
dertig jaar geleden in de Westwijk is gevonden. Het 
huis vormt een onderdeel van de nederzetting van de 
Vlaardingen-Cuituur. 

21 De gemeentebesturen van Vlaardingen en 
Schiedam hebben minister Maij-Weggen van Verkeer 
en Waterstaat met klem gevraagd mee te werken aan 
de aanleg van een aantal nieuwe tramlijnen in de regio. 
Voor de projecten kan nog geen subsidie worden aan
gevraagd, maar de beide gemeentebesturen achten het 
van groot belang hun plannen nu al onder de aandacht 
van de minister te brengen. 

Eerste paal geslagen voor een complex van 21 milieu
vriendelijke nieuwbouwwoningen tussen Jean 
Monnetring, Robert Schumannring en Aristide 
Briandring. Voor de eco-woningen hebben zich al 201 
gegadigden gemeld. 

23 Eerste bijeenkomst van Vlaardingens nieuwste 
sociëteit, de 'Sociëteit der Flardingherianen', in de 
Oude Stoep. Het allereerste maatschappelijke initiatief 
van deze club van journalisten, reclamemakers, amb
tenaren en ondernemers wordt het in ere herstellen van 
het bevrijdingsmonument, een boom, op de hoek van 
de Julianasingel en de Hogelaan. 

28 Op de hoek van de Hoogstraat en de Peperstraat 
wordt binnenkort een begin gemaakt met de bouw van 
een complex van winkels met koopappartementen. Het 
complex is ontworpen door het Rotterdamse architec
tenkantoor Van Duivenbode, de Jong en Verhoeven. 

Namens de winkeliersvereniging Vlaardinger-Am-
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bacht overhandigt wethouder Van Ardenne de op
brengst van de actie 'Een postzak vol voor Jan', met 
dankwoorden, geld en geschenken, aan Jan Midden
dorp. Onlangs werd het postagentschap aan de Rozen-
laan, dat 52 jaar dienst deed, gesloten. 

28- In de Lijnbaanhal activiteitenprogramma voor 
5 jan. de jeugd onder het motto 'Duizend-en-één 
nacht'. De organisatie van Jeugdstad is in handen van 
de Stichting Vakantiebesteding Vlaardingen. 

30 Vlaardingen krijgt een afdeling van Soli-
dair'93. De nieuwe politieke partij zal deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. Tot de oprichters van 
de partij behoort Jaap van der Scheur, oud-PvdA'er en 
voormalig vakbondsman. 

Als gevolg van de hevige regenval komt bij de politie 
een stroom van meldingen over wateroverlast binnen. 
Met name de rioleringen stromen over De ernstigste 
overlast doet zich voor aan de Olmendreef, de 
Esdoorndreef, de Koninginnelaan en de kruisingen 
Eksterlaan/Korhoenlaan en Rotterdamseweg/Lust-
hofstraat. Het busverkeer wordt omgeleid. 
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