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Januari 

1 Het inwoneraantal van Vlaardingen is thans 
73.832. Dat is 48 meer dan het vorige jaar. Het aantal 
woningen is vorig jaar toegenomen tot 33.942. 

De jaarwisseling is in Vlaardingen tamelijk rustig ver
lopen. Wel is hier en daar flinke schade aangericht door 
vuurwerk. 

In Amerongen komt in de nieuwjaarsnacht een 25-jari-
ge Vlaardinger door vuurwerk om het leven. Een aantal 
Vlaardingers had aldaar De Blauwe Schuur van het 
CJV gehuurd om de jaarwis.seling te vieren. Bij de 
poging het vuurwerk aan te steken explodeerde dit en 
werd de Vlaardinger op slag gedood. 

3 De actie 'Groeiend verzet in de Lickebaert' is 
door het European Sales Promotion Institute bekroond 
met een Silver Award. De internationale jury loofde de 
creativiteit en originaliteit van de actie. De prijs is in 
Naarden uitgereikt aan het Vlaardingse reclamebureau 
Mol & Partners. 

4 De plaatselijke afdeling van het Fonds Zomer-
postzegels overhandigde onlangs 30.000 gulden aan de 
Stichting Raad voor het Ouderenwerk. Het geld is 
bestemd voor de inrichting van de dienstencentra 
Babberspolder en Soenda. 

Maria Kraak-Bossche viert in verzorgingstehuis Uit
zicht haar 100ste verjaardag. 

6 De meldkamer van de DCMR heeft in 1993 
beduidend minder klachten gekregen dan in het jaar 
ervoor. Inwoners van Rijnmond belden 12.531 keer, 
voornamelijk voor stankklachten. De meeste klachten 
kwamen uit Rotterdam, gevolgd door Vlaardingen. 

8 In het kader van de landelijke actie 'Help het 
zuiden, 't is een ramp' collecteren medewerkers van het 
Rode Kruis Vlaardingen bij de filialen van Albert Heyn 
voor de gedupeerden van de Limburgse waters
noodramp. Opbrengst 10.000 gulden. 

7e Reijnaart Sound Festival in zaal Middelhuyse aan de 
Koninginnelaan. De zanger Wally Preyll wordt uitge
roepen tot 'Vlaardinger van het Jaar'. Hij ontvangt de 

ari. en ontvangt de sportprijs van Vlaardingen, 17 juni. 

wisselbokaal uit handen van zijn voorganger Ted van 
der Parre. 

11 Geopend aan de Schoolstraat de cadeau- en 
decoratiewinkel Felideco. De winkel is een initiatief 
van de Stichting Dagverblijven Geestelijk 
Gehandicapten West Zuid-Holland. De stichting wil 
hiermee de integratie van verstandelijk gehandicapten 
in de samenleving bevorderen. 

12 De gemeenteraad verbreekt het record 'snel ver
gaderen'. De vergadering die om half acht begon ein
digt met de hamerslag van voorzitter Stam precies 28 
minuten later, nadat 26 agendapunten waren behandeld. 

In verzorgingstehuis Drieën-Huysen viert Jacob Cor
nells Moerkerken zijn 100ste verjaardag. 

13 De Echte Bakkers Jac. Herweijer, W. Scholtes en 
Frans Hazenberg nemen met het bakken van het 
Wiekenbrood deel aan de landelijke actie 'Uw steun is 
broodnodig'. Per brood wordt 20 cent afgedragen aan 
het Nationale Rampenfonds voor de gedupeerden van 
de Limburgse watersnoodramp. 

De worstmakers G. van der Meer en P. de Leede van 
slagerij A. van Heijst zijn door het Worstmakersgilde 
genomineerd voor de titel 'Worstmaker van het Jaar'. 

64 



De werkgelegenheid in Vlaardingen is in het afgelopen 
jaar toegenomen Dat blijkt uit gegevens van het 
Bednjvenregister Zuid-Holland Het aantal banen steeg 
ten opzichte van 1992 met 3,3 procent naar 19 504 Het 
aantal bedrijfsvestigingen is vorig jaar toegenomen met 
2,2 procent tot 2 226 De werkgelegenheid is daarmee 
terug op het niveau van het jaar 1980 

15 De scoutmggroep Prins Maurits viert het 60-
jang bestaan met een feestavond in het groepshuis aan 
de Broekpolderweg 

De Vlaardingse kunstenares Beaty Czeto vertrekt met 
nog 3 Nederlandse kunstenaars naar de International 
Snow Sculpture Championship m Breckenbridge 
Colorado Dit internationale evenement duurt een week 
en vindt plaats op 3 200 m hoogte bij een temperatuur 
van min 20 graden Celsius 

16 De Vlaardingse judoka Mare Huizinga wordt 
nationaal kampioen in alle categorieën in de gewichts
klasse tot 78 kilogram 

17 De Vlaardingers Edwin Stigter en Roel Dijkstra 
zijn het afgelopen weekend in het Oostenrijkse 
Mayrhofen met hun ploeg winnaar geworden van het 
Tros televisieprogramma 'Blij dat ik glij' 

22 'Lyts Bigijn Flaerdingen' - de Vlaardingse afde
ling van de Bond van Friezen buiten Friesland - viert 
haar 40-jang bestaan Lyts Bigijn (Klem Begin) werd 
opgencht door de in Vlaardingen woonachtige Fnese 
onderwijzer Van der Wouden 

24 Het aantal verkeersslachtoffers is vorig jaar, na 
een aantal jaren van daling, weer gestegen In 1993 
werden 165 slachtoffers m het verkeer genoteerd tegen 
144 in het jaar ervoor Daarmee zit de gemeente weer 
boven het streefcijfer van 156 (of minder) in het jaar 
2000 

De badmintonvereniging Refoba is in het weekend bad-
mintonkampioen geworden Door de derde titel op rij is 
Retoba nu gepromoveerd naar de overgangsklasse van 
het district 

25 Bert Steenkamer is benoemd tot nieuwe voorzit
ter van de VVV Vlaardingen Hij volgt in die functie 

Monika Milz op Steenkamer is distncts-directeur van 
de VSB-bank Vlaardingen 

26 Politie te paard surveilleert de eerste keer in 
Vlaardingen De bereden brigade is een onderdeel van 
de regionale dienst van het korps Rotterdam-Rijnmond 
en zal regelmatig in dit district surveilleren 

28 De aanhoudende zware noordwesterstorm zet de 
kade aan de Koningin Wilhelminahaven onder water 
Het water stijgt in Vlaardingen naar een lecordhoogte 
van 2,90 m boven NAP 

30 VZC-zwemmer Stetan Aartsen wint tijdens het 
spnntgala te Dordrecht de 50 m vnjeslag en de 100 m 
vlinderslag Hij wordt tweede op de 50 m vlinderslag 
en derde op de 100 m vrijeslag 

31 In het stadhuis zijn muizen gesignaleerd De 
Stadsreiniging heeft meteen actie ondernomen Het per
soneel wordt verzocht geen etensresten achter te laten 

Wethouder K van der Windt leegt op de hoek Binnen 
singel/2e Van Leyden Gaelstraat de eerste 'tnglo' In 
deze glasbak kunnen verschillende soorten glas 
gescheiden worden gedeponeerd In de stad staat er nu 
voor iedere achthonderd inwoners een glasbak 

Februari 

1 De activiteiten van de per 1 januari opgeheven 
Wijk werkplaats, zijn in aangepaste vorm overgenomen 
door het Plaatselijk Educatief Centrum De cursussen 
heten voortaan 'voorschakelcursussen' De 'klussen-
dienst' blijft ongewijzigd 

2 Snelheidscontrole door de politie aan de 
Marathonweg en de Floris de Vijtdelaan In totaal wor
den 179 bekeuringen uitgeschreven Er zijn overtredin
gen gemeten tot 50 km boven de toegestane snelheid 

3 De windmolen op het terrein van bouwbedrijf 
Van der Waal is weer in bednjf gesteld De turbine heeft 
een vermogen van 30 000 KiloWatt Van der Waal zal 
de opgewekte elektriciteit niet voor de eigen bedrijfs
voering gebruiken, maar doorsluizen naar het openbare 
net 
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5 Arij Hoogendijk neemt in het Ibis-hotel afscheid 
als voorzitter van het judo-district Zuid-Holland. Meer 
dan twintig jaar was Hoogendijk actief in districts- en 
hoofdbestuur van de Judo Bond Nederland. 

7 Het autoproject dat begin van dit jaar door de 
Vlaardingse politie werd gestart om het aantal autokra
ken terug te dringen, heeft in de eerste maand al succes 
opgeleverd. In totaal werden 5 verdachten gearresteerd, 
zes autodiefstallen en twintig autokraken opgelost. 

Waterweg FM is dit jaar winnaar geworden van de par-
ticipatieprijs van de Vlaardingse afdeling van D66. In 
het Scheele Hoekje overhandigt wethouder T. van der 
Steen de prijs aan Lou Maas, voorzitter van de omroep. 
De tweede en derde prijs zijn voor de wijkverenigingen 
VOP en de PLN-woningen in de Westwijk. 

8 Hilde Strutz is met grote meerderheid van stem
men gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaardingse 
afdeling van D66. Zij volgt daarmee Mar van der Marel 
op. 

10 Arjen Brijs is winnaar geworden van de kerstbo
menactie die gemeente en politie onder de plaatselijke 
jeugd hadden georganiseerd. Hij kreeg een spelcompu
ter cadeau. In totaal werden ca 6.500 kerstbomen ter 
versnippering aangeboden. 

11 De NS laat vanaf 29 mei tijdens de spitsuren 
extra sta-treinen rijden op het traject Rotterdam -
Vlaardingen-C. Er rijdt dan achtmaal per uur een trein 
in plaats van vier. Deze extra treinen krijgen in plaats 
van 144 nog maar 98 zitplaatsen. Hierdoor kan de NS 
50%^ meer reizigers vervoeren. De proef duurt een jaar. 

12-25 Muziek-Tiendaagse, georganiseerd door de 
Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord. Ruim 
duizend leerlingen spelen voor publiek in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. 

15 Op het bedrijvenpark Hoogstad slaat wethouder 
Van Ardenne de eerste paal voor het nieuwe kantoor
pand van accountantskantoor Van der Graaf. 

Binnenkort verschijnt een herdruk van de roman 
'Brood uit het water' van Fenand van den Oever (J.G. 
Kolkman). Ook zal er een CD op de markt komen met 
hoogtepunten uit de gelijknamige musical. 

De bouw van het nieuwe streekziekenhuis is uitgesteld. 
Staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) vindt het 
onverantwoord het Holy en het Schieland-Ziekenhuis 
nu al af te schrijven. In 2002 moet, volgens de staatsse
cretaris, het nieuwe streekziekenhuis zijn eerste patiën
ten kunnen ontvangen. 

17 Rechercheurs van de Sociale Dienst hebben 
tegen tien Vlaardingers proces-verbaal opgemaakt 
wegens steunfraude. De Sociale Dienst is in totaal voor 
ca 100.000 gulden benadeeld. 

18 Officiële ingebruikname van de nieuwe keuken 
in verzorgingstehuis Drieën-Huysen. De grootkeuken 
heeft een capaciteit van 700 maaltijden per dag. 

«r 

Het rode potlood vervtm)>en door de computer, 2 maart. 
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19 In de Grote Kerk uitvoering van Semele, een 
opera in concertvorm van Georg F. Handel, door het 
Gemengd Rijnmondkoor onder leiding van Cor de 
Haan. 

In de St. Willibrorduskerk aan het Erasmusplein viering 
van het 25-jarig bestaan van zangkoor 'The Balance' 
onder het motto 'Bewaar dit maar'. 

22 Vlaardingen moet in twee maanden tijd nog vijf
tig vluchtelingen huisvesten. Op dit moment zijn er 160 
ex-asielzoekers ondergebracht. Daarmee voldoet de 
gemeente nog niet aan de norm die is opgelegd door het 
ministerie van VROM. 

23 Patrimoniums Woningstichting begint eerdaags 
met de sloop van de uit 1916 daterende huizen aan de 
Spoorsingel. Wat er in de plaats van de panden komt is 
nog niet helemaal duidelijk. 

De openbare basisschool De Zuidbuurt ontvangt uit 
handen van wethouder K. van der Windt als eerste de 
Vlaardingse Milieuprijs. De school krijgt de prijs voor 
het inzamelen van oud papier, het schoonhouden van de 
eigen omgeving en allerlei maatregelen op school die 
verspilling van materiaal moeten tegengaan. 

24 De vogelkijkhut van de Vereniging van Natuur
monumenten in de Broekpolder is een groot succes. De 
hut wordt druk bezocht door liefhebbers. Omdat de hut 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers maken ook veel 
minder-validen gebruik van deze mogelijkheid. 

25 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
voor de nieuwbouw op de hoek Hoogstraat/Peper
straat. Op dit karakteristieke plekje verrijzen vijf 
woningen met op de begane grond 220 vierkante meter 
winkelruimte. 

27 Tijdens het Nederlands kampioenschap zwem
men junioren in Uden behaalt de twaalfjarige VZC-
zwemster Renée Snoek drie gouden en vier zilveren 
medailles. 

28 Onenigheid over het opplakken van verkiezings
posters ontaardt in een vechtpartij tussen vertegen
woordigers van Burger Belangen en de SP. Burger 
Belangen, een afsplitsing van de SP, doet bij de politie 
aangifte van mishandeling en vernieling. 

Maart 

1 Aan de vooravond van de raadsverkiezingen 
gaan in zaal Triangel alle lijsttrekkers met elkaar in 
debat. Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden door 
Waterweg FM. 

Omdat uit bodemonderzoek is gebleken dat in veront
reinigd havenslib radium kan voorkomen worden in de 
Broekpolder momenteel metingen verricht en bodem
monsters genomen. Radongas geeft een verhoogde 
kans op longkanker. 

2 Gemeenteraadsverkiezingen. Opkomst 59,3% 
tegen 57,5% in 1990. PvdA 18,1 % tegen 22,4% in 
1990, CDA 13,9% (21,3%), SP 19% (16%), D66 11,2% 
(13,6%), VVD 15,1 % (11,1%), SGP/RPF/GPV 10,1% 
(10,7%), Groen Links 7,3% (4,9%), SoHdair 93 1,7%, 
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Het Woningbedrijf een zelfstandige organisatie, directeur 
Theissen en staatssecretaris Heerma, 9 maart. 

Burger Belangen 3,6%. Dit jaar wordt voor het eerst 
gestemd met stemcomputers. 

3 Geopend een nieuwe bibliotheekvoorziening 
voor ouderen in de Blois van Treslongflat door wet
houder A. Kool. Hiermee heeft de wissel-bibliotheek-
dienst van de Gemeentebibliotheek (voortaan Stads
bibliotheek) haar zevende ouderenbibliotheek gereed. 

5 Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond komen 
135 telefonische stankklachten binnen uit Vlaardingen. 
Uit onderzoek blijkt dat de stank afkomstig is van een 
chemicaliëntanker in de 1ste Petroleumhaven. 

5-6 In het Streekmuseum Jan Anderson wordt een 
film vertoond van een Vlaardingse zeekapitein die voor 
de oorlog (1939) met zijn filmcamera een wandeltocht 
van Station Vlaardingen-Oost naar huis heeft gefilmd. 

7 De Vlaardinger is over het algemeen tevreden 
over de gemeentelijke dienstverlening in zijn stad. 
Slechts negentien procent noemt het contact 'matig' of 
'slecht', terwijl 74% van de inwoners zegt "goed' of 
'tevreden" te zijn over het contact met de gemeente. 
Een-en-ander blijkt uit de eerste Omnibusenquête, 
waarvan wethouder T. van der Steen de resultaten 
bekend maakt. 

De Socialistische Partij trekt zich terug als deelnemer 

aan de gesprekken over het nieuwe college van burge
meester en wethouders. 

9 Bewoners van de Wilhelminasingel reageren 
boos op de kapactie van de Dienst Milieu. Het 'geluid-
scherm' langs de Burgemeester Heusdenslaan is rigo-
reus uitgedund. Volgens de bewoners zijn in het verle
den afspraken gemaakt om het groene scherm tussen de 
singel en de druk bereden Burgemeester Heusdenslaan 
te handhaven. 

De Stichting Woningbedrijf Vlaardingen is al enkele 
maanden operationeel als zelfstandige organisatie. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Delta Hotel 
overhandigt staatssecretaris E. Heerma het vereiste 
Koninklijk Besluit aan mevr. drs A.M.W. Theissen, 
directeur van de stichting. 

13 In het Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan 
kerkdienst onder het motto 'Kwaliteit is onze reclame'. 
Medewerking verlenen pastor Jos Brink en de Cantorij 
Holy Zuid onder leiding van P.G. Klootwijk. 

14 Stichting Wijkcentrum 't Nieuwlant verhuist van 
de Goudsesingel naar het nieuwe onderkomen aan de 
Rotterdamseweg 176. 

In de Grote Kerk overhandigt premier Lubbers de 
Geuzenpenning aan de Bosnische arts Ljiljana Maslesa 
voor de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. De 
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"Brood uit het water" met waarachtig f^oede stuurlui aan de wal, 16 maart. 

Stichting Geuzenverzet 1940-45 liet haar keus op die 
organisatie vallen omdat deze 'door haar humanitaire, 
belangeloze en onpartijdige hulp, handelt vanuit een 
diep respect voor de mensenrechten'. 

15 De onderhandelingen over een nieuw college 
zijn inmiddels in de vertrouwelijke sfeer beland. PvdA, 
VVD, CDA en D66 praten achter gesloten deuren ver
der. Inzet is een college van vier wethouders waarbij 
elke partij een kandidaat levert. 

16 In de Stadsgehoorzaal première van de musical 
'Brood uit het water' door het Vlaardings Musical 
Gezelschap onder leiding van Dick Borst. De tekst van 
de musical is van Chris Bezooijen. In zeven dagen wor
den acht voorstellingen gegeven. In totaal zijn ruim 
5.000 kaarten verkocht. 

plicht een milieucursus te volgen. De eerste groep heeft 
de cursus inmiddels achter de rug. Vijftig agenten 
slaagden, twee moeten het examen overdoen. 

Feestelijke opening van het Dienstencentrum 
Babberspolder. Alle 55-plussers kunnen kennis maken 
met het nieuwe centrum en zich laten inschrijven voor 
de activiteiten. 

18 Officiële opening van een tentoonstelling van 
het Vlaardingse echtpaar Anneke en Ton Visser in de 
voormalige Dr. J.Th. de Visserschool door Jan 
Anderson. 

18/19 In de Harmonie opvoering van de eenakters 
Serenade, Episode en Manilla door toneelgroep De 
Fakkel. 

17 In verzorgingstehuis Vaartland contact-ochtend 
voor leden van de Vereniging Dwangarbeiders Neder
land Tweede Wereldoorlog, regio Zuid-Holland Zuid. 
Inleiding door landelijk voorzitter en oud-Vlaardinger 
Aart Pontier. 

Alle honderdvijftig medewerkers van de politie uit 

Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland zijn ver-

Premier Lubbers overhandigt de Geuzenpenning aan Ljiljana 

Maslesa van Artsen zonder Grenzen, 14 maart. 

19 Ter gelegenheid van de boekenweek signeren 
vader Willem en moeder Neeitje van Roon, hoofdrol-
.spelers uit de musical 'Brood uit het water', bij boek-
huis Den Draak het gelijknamige boek. Tegelijkertijd 
presentatie van de CD van de musical. 

21 In het Oekraïense Romny arriveren hulpgoede
ren uit Vlaardingen. Als vertegenwoordiger van de 
stichting Spoetnik overhandigt Beja Kluiters de medi
sche goederen aan het personeel van het ziekenhuis en 
het weeshuis in Romny. 
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Goederen voor de Oekraïne, 21 maart 

11 De Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten 
viert dit jaar het veertigjarig bestaan met tal van activi
teiten. Tevens bestaat de wandelvereniging 'Helpt 
Elkander', onderdeel van het VOGG, 30 jaar. De voor
zitter Teun en zijn echtgenote Wil Sloot zetten zich 25 
jaar in voor gehandicapten. Tenslotte bestaat het club
gebouw De Voggel aan de Broekweg 82 tien jaar. 

Het Vlaardingse bedrijf Madern BV viert deze week het 
veertigjarig bestaan. Oprichter Jan Madern heeft het 
bedrijf inmiddels overgedragen aan zijn zoon J.H.R. 
Madern. 

23 Nationale Boomplantdag. Aan de Van Hogen-
dorplaan planten leerlingen van de Barbaraschool 21 
sierperen. In de nieuwe woonwijk langs de Vaart wor
den 34 bomen geplant. 

In de Oude Hal van het stadhuis neemt de 'oude' 
gemeenteraad afscheid van elf raadsleden. 

25 Het carosseriebedrijf Van der Horst aan de 
Nettenboetsterstraat viert het 70-jarig bestaan. 
Directeur A. van der Horst wordt door de heer W.J. 
Barnas, coördinator Carosseriebouw FOCWA, gefelici
teerd met zijn 40-jarig ondernemerschap. 

26 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes 
Passion door het koor C.O.V Gloria-Toonkunst onder 

70 

leiding van Aad van der Hoeven. Muzikale begeleiding 
door het Rand.stedelijk Begeleidingsorkest. 

Officiële opening van het nieuwe onderkomen van 
buurthuis De Haven in gebouw Triangel aan de 
Fransenstraat door burgemeester Stam. 

In het Volksbos in het Lickebaertgebied worden 
opnieuw 1.500 bomen geplant. 

De Bodyshop aan het Liesveld is door het winkelend 
publiek uitgeroepen tot de gezelligste winkel in het 
winkelhart. Burgemeester Stam signeert de bijbehoren
de oorkonde, waarna het document wordt aangeboden 
aan Carla Mulders, bedrijfsleidster van de Bodyshop. 

26/27 Ter gelegenheid van de afronding van een ingrij
pende renovatie houdt het Natuurvriendenhuis De 
Hoogkamer aan de Van Baerlestraat open huis. Deze 
activiteit valt samen met het 70-jarig bestaan van het 
NIVON. 

30 Verschenen de nieuwe CD 'Badmuts verplicht' 
van de Amazing Stroopwafels - bestaand uit de 
Vlaardingse zanger/bassist Wim Kerkhoff en gitarist 
Rien de Bruin. 

Een boerderij uit de tijd van de Vlaardingen-cultuur in Alphen 
aan de Rijn, 31 maart. 



31 Ted van der Parre introduceert op ludieke wijze 
de Tele-Taxi Gehandicapten kunnen met de Tele-Taxi, 
een aanvulling op het openbaar vervoer, nu ook over de 
stadsgrenzen reizen 

Twee prehistorische boeren van het archeologische 
park Archeon in Alphen aan de Rijn overhandigen ter 
gelegenheid van de opening van dit park een cadeau 
aan burgemeester Stam In het Archeon is ook een boer
derij uit de tijd van de Vlaardingen-cultuur nagebouwd 

April 

1 De veerpont van het recreatieschap Midden-
Delfland IS weer in de vaart Het veer tussen Noordvliet 
en Kwakelweg wordt bemand door een team van zes 
vrijwilligers onder leiding van Joop van Noortwijk 

In de Vrije Academie geopend de overzichtstentoon
stelling 'Souvenirs' van Peter Dumas door Chiem van 
Houweninge en Manna de Vos 

Zware storm Bij de Alarm Centrale Vlaardingen aan 
de Harmgbuisweg dreigt het dak af te waaien Met 
zandzakken probeert de brandweer dit te voorkomen 

5 Bommelding bij de Sociale Dienst aan de 
Hoflaan Alle medewerkers en bezoekers moeten het 
pand verlaten Na onderzoek door de politie blijkt geen 
bom in het pand aanwezig te zijn 

7 PvdA-lijsttrekker Wim Kok brengt tijdens zijn 
verkiezingstoernee een bezoek aan het Holy-
Ziekenhuis Ook is de lijsttrekker te beluisteren op 
radio Waterweg FM 

Het Albert Heijn-fihaal in winkelcentrum De Loper is 
door het winkelend publiek uitgeroepen tot de 'meest 
klantvriendelijke winkel' Dat blijkt uit een enquête, 
uitgevoerd door leerhngen van het Chr Economisch 
College Beneden-Maas in het kader van de Week van 
de Winkel 

De privatisering van de Lijndraaijer en de Lijnbaanhal 
is een feit Ter gelegenheid hiervan vindt een zaalvoet
balwedstrijd plaats tussen gemeenteambtenaren en een 
team van de Lijndraaijer Eigenaar Cor Vollering heeft 
de hal voor vijfjaar om met overgedragen gekregen 

8 Met het doorknippen van haar voorlopig laatste 
lint opent wethouder Van Ardenne de Zuidelijke Rand
weg Met het laatste stuk Randweg - tussen de Vulcaan-
weg en het Grote Vissenjplein - beschikt Vlaardingen 
over een snelle oost-west verbinding zonder stoplich
ten 

10 Het echtpaar Johannes Hofman - Arendje Pie-
tertje van Saus 65 jaar getrouwd 

11 Presentatie van het college-programma van het 
nieuwe college van B&W 

Politieke forumdiscussie bij de Vlaardingse Openbare 
Scholengemeenschap Niet eén van de circa 150 scho
lieren durit zich te mengen in de discussie met minister 
Pronk, staatssecretaris Cohen en plaatselijke pohtici 

Het beroemde Vlaardingse duo Bassie en Adnaan ont
vangt een Gouden Award voor zijn videoband 'Bassie 
en Adnaan en de Huilende Professor' 

12 Installatie gemeenteraad Gekozen worden de 
wethouders K van der Windt (PvdA), TW van der 
Steen(D66), A Kool (CDA) en H C J Roijers (VVD) 
De PvdA-ers J Ranshuijsen en L ten Have presenteren 
zich vooralsnog als zelfstandige duo-fractie 

13 Start van de Autoclub Vlaardingen aan de 
George Stephensonweg Het Tounngcarbednjf EVAG 
stelt hiervoor een compleet ingerichte werkplaats met 
spuitcabine ter beschikking 

14 Officiële opening van het ANWB-agentschap in 
het VVV-kantoor aan de Markt door burgemeester 
L W Stam en P Nouwens, hoofddirecteur van de 
ANWB 

Caroline Vis zal voor het eerst in haar tenniscamère 
rechtstreeks worden toegelaten tot een Grand Slam-
toernooi Door haar 116e plaats op de WTA-wereld 
ranglijst mag de Vlaardingse zonder kwalificatie mee
doen aan de kampioenschappen op Roland Garros 

Autoservice Eigenraam bestaat veertig jaar Een jubi
leum dat de komende maanden wordt gevierd met tal 
van acties In het bedrijf onder leiding van Henk en 
Roel Eigenraam zijn 28 medewerkers werkzaam 
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Wethouder van Ardenne. op weg zonder stoplichten. S april 

15 Officiële opening van de Wagenschuur van 
Boerderij Nooit Gedacht door nationaal doelman Ed de 
Goey. In dit gedeelte van de boerderij wordt dagbeste
ding geboden aan mensen met een verstandelijke han
dicap uit de Waterweg-gemeenten. 

16 De Vereniging Natuurmonumenten start haar 
excursies per boot door het natuurgebied De 
Vlietlanden. 

16/17 Museumweekend. In het Streekmuseum Jan 
Anderson wordt voor het eerst in het 19-jarig bestaan 
het depot open gesteld voor het publiek. Ook zijn er 
rondleidingen in het Visserijmuseum en Muziek-
informatie en Documentatiecentrum Ton Stolk. 

17 Het vrouwenteam van de waterpoloclub Walrus, 
onder leiding van trainer Hans Kramers, wordt kam
pioen. 

18 De Vlaardingse scholengemeenschap Westland-
Zuid brengt als eerste school met 750 leerlingen een 
bezoek aan de speciale voorstelling van de film 
'Schindler's List' in Rotterdam. 

18-27 Vlaardings oudste voetbalvereniging Fortuna 
viert haar negentigjarig bestaan met een uitgebreid 
feestprogramma. 

19 Het failliet verklaarde technisch installatiebe
drijf Akkerman BV gaat in afgeslankte vorm verder. 
Van de 37 medewerkers behouden 18 hun baan. De lei
ding blijft in handen van de twee gebroeders 
Akkerman. 

20 Het wagenpark van de GGD Nieuwe Waterweg 
Noord gaat veranderen. Sinds kort is er de gele ambu
lance. Uit onderzoek is gebleken dat die kleur veiliger 
is dan rood en wit. 

Tot ergernis van de omwonenden worden vier grote 
platanen van het Veerplein verwijderd. De bomen moe
ten plaats maken voor de bouwactiviteiten in het 
Stadshart. Ze verhuizen naar de Van Riebeeckstraat. 

21 De bordjes 'Kernwapenvrije Gemeente' keren 
terug bij de invalswegen van Vlaardingen. Het verzoek 
hiertoe van het Vredesplatform is alsnog door de com
missie Algemene Zaken ingewilligd. 

22 Het Vlaardingse familiebedrijf Shipmate 
Vlaggen, eigenaar M. Thurmer, heeft van de Zuid-
Afrikaanse overheid een order van veertigduizend vlag
gen gekregen. De eerste vlaggen moeten op 27 april, de 
verkiezingsdag, wapperen. 

In de Oude Hal van het stadhuis afscheidsreceptie van 
oud-wethouder A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven. 
De wethouder staat voor de komende Tweede 
Kamerverkiezingen op de 20ste plaats van de CDA-
lijst. 
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23 Om de herrie van de sloop-
en bouwactiviteiten rond het Lies
veld enigszins te verzachten delen 
hostessen van een Gouds promo-
liebureau oordopjes uit aan het 
publiek. 

Open Dag in het Cultureel Cen
trum Hollandia. Opening van een 
overzichtstentoonstelling van werk 
van cursisten door mevrouw G. 
Lebbink, inspecteur Kunstzinnige 
Vorming en Amateur-kunst. 
Muzikale omlijsting door leerhn-
gen van de Streekmuziekschool 
Nieuwe Waterweg Noord en het 
dameskoor Hoge Noot. 

Bij Boekhuis Den Draak presen
teert Cor Moerman zijn gedichten
bundel 'De nacht, een licht'. Het is 
de eerste publikatie van de 69-jari-
ge Vlaardinger. 

Badmintonvereniging Refoba viert 
het 25-jarig bestaan met een recep
tie in zaal Middelhuijse. 

25 Een speciale afdeling van de 
GOM uit Schiedam reinigt de 
zandbak op het speelterrein aan de 
Bleekstraat. In het zand zaten as

bestvezels afkomstig van golfplaten die daar onlangs 
door onbekenden waren gedeponeerd. 

28 In de Oude Hal van het stadhuis afscheidsrecep
tie van oud-wethouder J. Ranshuijsen. 

Een groep hondebezitters houdt in 't Hof en het 
Oranjepark grote schoonmaak. 

30 Koninginnedag met o.a. aubade op de Markt 
o.l.v. Wieteke van Dort en het kinder- en tienerkoor 
Jong Vlaardingen en showbrassband Thalita. In het Hof 
old-timer festival met 200 voertuigen en rondrit door de 
stad. Aan de Hoflaan spectaculair bungyspringen. 
Winnaar van de 48ste Havenloop wordt Armand van 
der Smissen en de Vlaardingse Anne van Schuppen. 

Mei 

3 Tweede Kamerverkiezingen. Vlaardingen kiest 
massaal voor de socialisten. De PvdA krijgt ruim 26 
procent van de stemmen, het CDA 15,26 procent. De 
Vlaardingers Remi Poppe en Agnes van Ardenne zijn 
zeker van een plek in de Tweede Kamer. 

4 Dodenherdenking. Kranslegging bij het Geuzen-
monument gevolgd door een stille tocht naar het 
Verploegh Chasséplein. Herdenkingstoespraak door 
M.W. Schakel, oud-burgemeester van Noordeloos en 
drager van het Verzets Herdenkingskruis. In het kader 
van het schoolproject 'Adopteer een Monument' 
nemen leerlingen van de Erasmusschool aan de herden
king deel. 

Brand op het terrein van de Magnesiet- en 
Amarilfabriek aan de Koningin Wilhelminahaven. 
Lange tijd bestaat het gevaar van een stofexplosie. Het 
treinverkeer tussen Vlaardingen-Oost en -Centrum 
wordt drie uur stilgelegd. 

5 Bevrijdingsdag met tal van sportieve activiteiten 
georganiseerd door de Stichting Nationale Gedenk
dagen Vlaardingen. Avondmarkt langs de Oude Haven 
gevolgd door vuurwerk aan de Hoflaan. 

34e Bevrijdingsronde op het nieuwe parcours Kethel-
weg-Burgemeester Heusdenslaan-Van Linden van den 
Heuvellsingel. Winnaars worden Ton Vrolijk van de B-
amateurs en Wilco Zuiderwijk van de A-amateurs. 

Twaalf Vlaardingse bloemisten gaan met ingang van 
vandaag biologische bloemen verkopen. Ze haken daar
mee in op de landelijke actie 'Natuurlijk bloemen zon
der gif'. 

6 Theo de Vree heeft de voorzittershamer van de 
voetbalvereniging Fortuna overgedragen aan John 
Ranshuijsen. 

9 Verschillende bewoners van de Boslaan moeten 
in allerijl hun huis verlaten wegens een felle uitslaande 
brand in een woning naast de leegstaande Evag-garage. 
Drie mensen krijgen zuurstof toegediend. Niemand 
raakt ernstig gewond. 
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10 Vlaardingen is de op twee na duurste gemeente 
in het Rijnmondgebied. Aan onroerende-zaakbelasting, 
afvalkosten en riooltarief is een Vlaardings huishouden 
1.152 gulden per jaar kwijt. 

Vlaardings bekendste pompbediende Bertus Helderop 
beleeft zijn laatste dag bij het Texaco-station aan de 
Westhavenkade. De benzinepomp wordt gesloten. 

De voetbalvereniging Zwaluwen wordt kampioen in de 
derde klasse B. 

15 Het echtpaar RL. Kalisvaart - E.J. Koster 65 jaar 
getrouwd. 

Ted van der Parre wordt te Groot Ammers opnieuw de 
sterkste man van Zuid-Holland. 

11 De Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven legt 
de laatste hand aan zijn muurschildering 'Eeuwig ven
ster op verleden en toekomst' op de hoek van 
Voorstraat en Molenzicht. 

Teun de Briiijn. wethouder van STADSONTWIKKELING. 
17 mei. 

11-19 Van Dijk's Amusements Orkest maakt een con
certreis door Noorwegen. Op de Nationale Feestdag 
van Noorwegen concerteert het orkest o.l.v. Dick Borst 
in het Lagdalmuseum van Kongsberg. 

14 Nationale Fiets- en Molendag. Startplaats voor 
de zevende keer is de molen Aeolus aan de Kortedijk. 
De molen is uitgebreid te bezichtigen. 

17 Steeds meer burgers die in financiële nood ver
keren, doen een beroep op het Instituut Burger
raadslieden. Daardoor is het aantal hulpaanvragen in 
1993 met 9% gestegen. In totaal hebben vorig jaar 

3.841 mensen hulp gevraagd. 

Onlangs opgericht de Bewoners
vereniging Babberspolder, die zich in 
eerste instantie zal richten op de 
woningcomplexen '140 Bredero', '100 
Bredero" en '210 De Snayer". De 
bedoeling is echter om geheel 
Babberspolder-West te gaan vertegen
woordigen. 

Aan de Komelis Speelmanstraat wor
den de laatste achttien woningen ge
sloopt om plaats te maken voor groen
en parkeervoorzieningen. De woningen 
aan de Kornelis Speelmanstraat vorm
den in 1912 de eerste sociale woning
bouw in Vlaardingen van Patrimoniums 
Woningstichting. 

Overleden te Scharendijke op 87-jarige 
leeftijd oud-wethouder van stadsont
wikkeling van Vlaardingen Teun de 
Bruijn. Hij wordt begraven op de 

gemeentelijke begraafplaats Holy. Onder zijn leiding 
kwamen nieuwbouwwijken in alle delen van de stad tot 
ontwikkeling. 

18 Niet minder dan 689 leerlingen van de hoogste 
groepen van het basis- en speciaal onderwijs slagen 
voor de praktische verkeersproef. Elf deelnemers sla
gen zelfs cum laude vanwege de maximale score zowel 
voor het theoretische als het praktische gedeelte. 

19 Mr S. Patijn, commissaris van de Koningin in 
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Zuid-Holland opent het Archeologisch-Historisch 
Museum Hoogstad. De stal en zolder van de voormali
ge Moermanboerderij herbergen o.a. vier diorama's die 
het leven van Vlaardingers in verschillende tijdperken 
nabootsen. 

22 Eerste steenlegging voor de uitbreiding van de 
Volle Evangelie Bethelkerk, beter bekend als de 
Maranatha Kerk aan de Prof. Mekelstraat. 

De politie van Vlaardingen heeft na drie maanden van 
onderzoek een heroïnelijn opgerold. De lijn liep vanuit 
Turkije via Polen naar Nederland. In de afgelopen week 
werden 11 verdachten aangehouden en is in totaal 75 kg 
heroïne in beslag genomen. 

De Prof.Dr. I.C. van Houteschool aan de Philips de 
Goedestraat viert deze week het 25-jarig bestaan met tal 
van activiteiten. 

De CJV Bazuingroep viert het 40-jarig bestaan met een 
optreden tijdens de Pinksterdienst in de Emmauskerk. 

3 Officiële opening van het Weeshuis door wet
houder T. van der Steen. In opdracht van Patrimoniums 

24 De gemeente hoeft niet over te gaan tot plaatsing 
van het kunstwerk 'De Negende van OMA' op het dak 
van de seniorenwoningen aan de Waalstraat. De Hoge 
Raad heeft het cassatieberoep van de Eindhovense kun
stenaar John Körmeling verworpen. Met de uitspraak is 
een eind gekomen aan het vijfjaar durende conflict tus
sen de gemeente en de ontwerper. 

28 Opzoomerdag onder het motto 'Wijk-in-Aktie'. 
Op tal van plaatsen in de stad steken buurtbewoners, 
ondersteund door gemeentelijke diensten, college- en 
raadsleden e.a. de handen uit de mouwen om de eigen 
woonomgeving te verbeteren. 

De korfbalvereniging Oranje Nassau viert het 40-jarig 
lidmaatschap van voorzitter Mart Romers met een jubi-
ieumwedstrijd en een welpendag. 

Kamertrainingscentrum 'De Uitdaging' aan het 
Verploegh Chasséplein viert het 15-jarig bestaan met 
een reünie voor (oud)bewoners en (oud)medewerkers. 

Opening van het Archeologisch-Historisch Museum Hoogstad, 
19 mei. 

In de Grote Kerk start van een nieuwe serie 
Wandelconcerten met een gezamenlijk optreden van 
organist Aad Zoutendijk en hoboist Nico Bontenbal. 

31 De kwaliteit van het zwemwater in de Vlaar-
dingse Vaart is van slechte kwaliteit. Het is ongeschikt 
om te zwemmen. 

Juni 

2 Wethouder K. van der Windt geeft het startsein 
voor het nieuwbouwproject 'Vigilantis' bij station 
Vlaardingen-Oost. 

Woningstichting en naar een ontwerp van architecten
bureau Geluk & Treurniet heeft het Vlaardingse aanne
mingsbedrijf Werner het ruim 100 jaar oude pand ver
bouwd tot een complex met 9 appartementen en 500 
vierkante meter bedrijfsruimte. 

4 Na ruim 23 jaar nemen de vaste bezoekers 
afscheid van nachtbar Intiem aan de Kornelis 
Speelmanstraat. Muzikale omlijsting door Kees 
Kortleven en Kees Pons. De bar moet wijken voor 
nieuwbouw. Eigenaar Mary Reijnders-Browne gaat 
verder in café De Afrol aan de Groen van 
Prinstererstraat. 
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Toen 'De Uitdaging' nog Siloam was, 28 mei. 

Uit handen van burgemeester L.W. Stam ontvangen 33 
moeders van Turkse. Marokkaanse en Palestijnse 
afkomst het 'Opstap'-diploma. Het Opstap-project is 
opgezet om de kansen van allochtone kinderen in het 
onderwijs te vergroten. 

5 Jaarlijkse Groendag in de Broekpolder en rond 
de surfplas met als doel te laten zien welke recreatie
mogelijkheden er in Vlaardingen zijn. 

6 Het Vlaardingse familiebedrijf Winzo verkoopt 
al 75 jaar ambachtelijk ijs. Het bedrijf, gevestigd aan 
het Van Schravendijkplein, werd opgericht door Cees 
van der Windt en is nu in handen van zijn zoon Bert van 
der Windt. 

8 In het bibliotheekfiliaal van de Holy-wijk wordt 
Steven Smalen uitgeroepen tot 'top-kampioen' boeken 
lezen. De winnaar, die deel uitmaakt van de kinderboe
kenjury" las in vier maanden tijd maar liefst 70 boeken. 

Traditioneel haringproeven door Vlaardingse medici bij 
'De Viswinkel' van Karel van der Poel en Simone 
Hellemons aan de Billitonlaan. 

De drie schuilbunkers aan de Wagnerstraat, in de 
Fransenstraat en langs de Westlandseweg bij de molen 
Aeolus worden binnenkort gesloopt. Ook de gemeente
lijke commandobunker bij het Holy Ziekenhuis wordt 
afgebroken. De sloop wordt betaald door het Rijk. 

Overleden op 79-jarige leeftijd Piet Oosthoek, o.a. 
enige suppoost van het Streekmuseum Jan Anderson. 

Verkiezingen voor het Europees Parlement. Opkomst in 
Vlaardingen slechts 3\9c. 

9 De politie heeft het afgelopen jaar 214 jongeren 
voor een alternatieve straf doorverwezen naar Buro 
Halt. In 1992 waren dat er 172. De meeste jongeren 
hebben zich schuldig gemaakt aan diefstal (34,5%). Op 
de tweede plaats komen de vandalen met 19,6%. 

Uit het jaarrapport van de politie. De criminaliteit is 
vorig jaar opnieuw fors toegenomen. In totaal regis
treerde de politie in het district Waterweg 9.843 mis
drijven tegenover 8.261 in 1992. Daarentegen werden 
1.770 misdrijven opgelost tegenover 1.477 in 1992. 

9-15 De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van de Dienst Welzijn verhuist naar het stadhuis. De 
directie en de stafafdelingen van de Dienst Milieu ver
trekken naar het gebouw van de voormalige Sociale 
Dienst aan de Hoflaan. Ook de Facilitaire Dienst ver
huist hier naartoe. 

10 Het afgelopen jaar raakten 165 mensen gewond 
bij een verkeersongeluk tegen 141 in 1992. Er werden 
1.188 ongelukken geregistreerd tegen 1.169 in 1992. 
Aan de hand van de cijfers wordt bekeken in welke 
delen van de stad maatregelen genomen moeten wor
den om de hoeveelheid verkeersslachtoffers terug te 
dringen. 



10/11 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de musical 
Mary Poppins, naar de gelijknamige Disneyfilm, door 
kinderen van het musicalkoor van de Streekmuziek-
school Nieuwe Waterweg. 

12 Wijkcentrum De Telder (voorheen Ontmoetings
centrum West) viert het 25-jarig bestaan met o.a. een 
aanval op het wereldrecord duurklaverjassen. 

13 De eerste bewoners nemen hun intrek in het 
nieuwe Zorgcentrum Soenda. Het centrum bestaat uit 
40 appartementen voor verzorging, 20 appartementen 
voor meerzorg, 4 éénpersoons- en 13 tweepersoons
kamers voor intensieve verpleegzorg. Daarnaast zijn er 
zes echtparenkamers, waardoor partners niet geschei
den hoeven te worden. 

M.P Zuydgec'st, Het zout verzouten. 14 juni. 

14 Geopend in het Visserijmuseum de tentoonstel
ling 'Het zout verzouten'. Tegelijk met de tentoonstel
ling verschijnt het gelijknamige boek van de visserij
auteur M.R Zuydgeest. 

Het Vlaardingse echtpaar Willem en Lida Kwak ver

trekt met hun zeiljacht 'Najade' vanuit de jachthaven 
aan de Oosthavenkade voor een wereldreis van maar 
liefst zes jaar. 

13-16 Avondvierdaagse. De start is net als de voor
gaande jaren bij de voetbalvereniging HSC in het park 
't Nieuwland. 

15 De alarmcentrale van de brandweer gaat over 
naar de Regionale Alarmcentrale van de Regionale 
Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond. Eén en 
ander houdt in dat het alarmnummer voor niet-spoed-
eisende gevallen komt te vervallen. 

De aanval op het wereldrecord duurklaverjassen in 
buurthuis De Telder wordt wegens oververmoeidheid 
van één van de spelers na 69 uur gestaakt. De poging 
was gericht op 91 uur en een kwartier. 

17 Jaarlijkse huldiging van sportkampioenen in het 
stadhuis. Judoka Mare Huizinga ontvangt uit handen 
van burgemeester Stam de sportprijs 1994. 

Na lange afwezigheid wordt het gevelbord De Zeeman 
weer tegen het historische pand aan de Hoogstraat 205 
bevestigd. Het bord werd rond 1800 gemaakt en is 
thans volledig gerestaureerd. 

De schorsing en het ontslag van de voormalige rector 
van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap, 
mevrouw M.T. Dijkstra, is door de rechter ongegrond 
verklaard. 

18 Rond de Oude Haven worden opnamen gemaakt 
voor het Tros-televisieprogramma 'Te land, ter zee en 
in de lucht' met het onderdeel 'Fiets 'm d'r in'. 50 deel
nemers. 

20 Twee onderwijzeressen van Vlaardingse open
bare scholen hebben hun baan geruild met collega's uit 
Maassluis en Oudenhoorn. De reden hiervan is dat deze 
collega's in Vlaardingen wonen, terwijl het Vlaardingse 
tweetal in Maassluis en Hellevoetsluis woont. Het is 
een kleine bijdrage in de vermindering van de files. 

22 K. van der Zwan, directeur van het schilders
bedrijf Rook/Sicor ontvangt uit handen van burgemees
ter L.W. Stam de Vlaardingse Ondernemersprijs 1994. 
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Volgens de jury heeft het bedrijf grote verdiensten voor 
Vlaardingen en voert het een goed sociaal beleid. 

24 Bij wijze van proef wordt aan de Westhaven-
plaats een 'pispaal' geplaatst. De kunststof pilaar biedt 
plaats aan vier plassers tegelijk. De gemeente heeft tot 
het plaatsen van het urinoir besloten, na vele klachten 
over stankoverlast en beschadiging van het monument 
de Visbank. 

Vlaardingen is sinds kort een toeristische attractie rij
ker. Vanaf de steiger aan de Maasboulevard kunnen 
dagelijks (behalve maandag) rondvaarten gemaakt wor
den naar o.a. de Biesbosch, de molens van Kinderdijk, 
de Europoort en Rotterdam. Kapitein Cees Koopman 
weet tal van wetenswaardigheden te vertellen. 

25 Na afwezigheid van ruim een half jaar is 'De 
Gaper' weer terug aan de gevel van apotheek Backer 
aan de Hoogstraat 228. De oude gaper werd in novem
ber vernield. De nieuwe gaper is gemaakt door kunste
naar Joop Mackenbach. 

29 Burgemeester Stam en ir. H.C. van den Berg, 
directeur van Nationale Nederlanden/Vastgoed, koper 
van de twee nieuwe winkelpassages en appartementen
torens tussen Veerplein en Hoogstraat, geven gezamen
lijk het startsein voor de modernisering van het winkel
hart. 

Het Nederlands Elftal bereikt de tweede ronde van het 
Wereldkampioenschap. In Orlando (Florida) verslaat 
het Marokko met 2-1. Direct na de overwinning geven 
vele Vlaardingse voetbalfans op de Westhavenkade 
uiting aan hun vreugde. 

Juli 

8 De Hoogstraat wordt met ingang van vandaag 
helemaal autovrij. Het deel tussen de Afrol en de 
Joannes de Dooperkerk wordt door een verplaatsbare 
paal afgesloten, die alleen na winkelsluiting en voor elf 
uur 's morgens wordt verwijderd voor bevoorrading 
van de winkels. 

9 Het politiekorps van Vlaardingen zet meer poli
tiepersoneel in tijdens de WK-voetbalwedstrijd 
Nederland-Brazilië. 
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Ondernemersprijs, 22 juni. 

Een nieuwe gaper op een oude plaats, 25 juni. 



10 VZC-zwemster Karin Stem wint te Leiderdorp 
de nationale titel op de 5 km schoolslag 
In het klassement langebaan zwemmen staat de 
Vlaardingse na zeven gewonnen wedstnjden ook alleen 
aan de leiding 

12 Hoewel 9 van de 10 Vlaardingers tevreden tot 
zeer tevreden zijn over de plek waar ze wonen, wil 15% 
toch eigenlijk wel verhuizen Belangrijkste redenen 
geluid, drukte en stank Dat blijkt o a uit een ambtelij
ke rapportage over vier enquêtes die de afgelopen twee 
jaar in Vlaardingen zijn gehouden 

Verschenen het boekje 'Meester Frantsens ideeën ver
wezenlijkt' Jaap van Leeuwen blikt terug op veertig 
jaar zwakzinnigenzorg in Vlaardingen 

De brandweer komt in actie op de Mr L A Kesperweg 
Door de hitte dreigt het astalt te smelten De rijbaan 
moet worden gekoeld 

13 In de burgerzaal installatie van de vijf wijkbe-
heerteams van de gemeente Wethouder T van der 
Steen overhandigt het 'Logboek Wijkbeheer aan ieder 
team In september gaan de teams de wijken in om met 
de bewoners te overleggen 

14 Door de overschakeling naar het regionaal alar
meringssysteem is de Vlaardingse brandweer soms 
later ter plaatse dan voorheen Een brandmelding aan 
de Dr Wiardi Beckmansingel bereikt in eerste instantie 
de kazerne helemaal niet Het incident is koren op de 
molen van sommige brandweerlieden die ontevreden 
zijn over de regionale alarmering 

15 Mevrouw Jacoba Westerhout-Van der Waal viert 
haar 100ste verjaardag Wethouder K van der Windt 
feliciteert namens de overheid 

16 In het Cultureel Centrum Hollandia uitreiking 
van D'Akerboom 1994 aan beeldhouwer Leen 
Droppert De gebeurtenis staat in het teken van de ope
ning van de tentoonstelling 'Tussen overvloed en 
onderstroom in het kader van Zomermuseum 1994 
Het beeldje, behorende tot de cultuurprijs, werd door de 
kunstenaar ooit zelf ontworpen 

16-27 Derde editie van het Zomermuseum onder het 

motto 'Water' Een initiatief van de Vrije Academie en 
de stichting 'Hof van Spektakel' 

25 Voor de Stadsgehoorzaal was 1993 een topjaar 
De schouwburg ontving meer bezoekers (66 036) dan 
in alle voorgaande jaren en organiseerde ook meer acti
viteiten 

Parkeergarage De Afrol gaat Parkeergarage Hoogstraat 
heten 

28 Lou Maas heeft aangekondigd zijn functie en 
uitvoerende taken bij Waterweg FM neer te leggen Wel 
heelt hij zich bereid verklaard aan te blijven als advi
seur Inmiddels wordt de dagelijkse leiding van de 
omroep waargenomen door Charles Hendriks 

Augustus 

1 In de loop van deze maand begint de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij met proefboringen 
naar gas en olie in de Broekpolder De kans dat er een 
veld wordt aangetroffen dat economisch exploiteerbaar 
IS, wordt geschat op vijftig procent Uit seismisch 
onderzoek maakt de NAM op dat er tussen een en tien 
miljoen kubieke meter gas of olie in de bodem kan zit
ten 

2 In de Vlietlanden zetten deze week 25 vrijwilli
gers van verscheidene nationaliteiten zich in voor het 
behoud van dit natuurreservaat De jongeren voeren 
dagelijks werkzaamheden uit als hooien, sloten schoon
maken en greppels trekken De jongeren logeren in het 
Scoutcentrum aan de Broekpolderweg 

De VVV Vlaardingen heeft een drukke maand achter 
de rug Opvallend is het grote aantal buitenlanders Het 
merendeel wil informatie over de regio Ongeveer een 
derde van het aantal bezoekers wenst voorlichting over 
Vlaardingen 

3 In een stukje weiland aan de Breeweg tonen 
archeologen een 23 eeuwen oude boerderij Deze is 
door studenten van het Instituut voor Pre- en Proto-
histone van de Rijksuniversiteit te Leiden in de 
Holierhoeksepolder blootgelegd 

4 Onlangs geopend in de VSB Bank aan de Schie-
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damseweg de tentoonstelling 'Venetiaans Arran
gement' van de Vlaardingse kunstenaar Rob Janssens 

6 In het plantsoen van het Holy-Ziekenhuis jaar
lijkse Hiroshima-herdenking met het leggen van een 
kraanvogel 

9 De heer A M C Besters aangesteld als eerste 
loco-secretaris van Vlaardmgen Hij is in deze tunctie 
de opvolger van mr M M Jacobs 

16 Naast de vele torenvalken en buizerds die al 
geruime tijd in de Broekpolder zijn, worden sinds kort 
ook enkele haviken in de polder gesignaleerd De 
Broekpolder blijkt zich meer en meer tot een natuurge
bied te ontwikkelen 

17-21 Vlaardings Zomerfestival in 't Hof en Oranje
park getiteld 'Het Hof van Pomona', met o a een ten
toonstelling onder het motto 'Vier Godinnen in een 
tent''' 

19 G N Steenkamer overhandigt namens het VSB 
Fonds Schiedam/Vlaardingen een cheque van 24 000 
gulden aan de Stichting Vrienden van Moravska 
Trebova Het geld is bestemd voor de ambulance die 
vorig jaar aan de zusterstad is geschonken Inmiddels is 
de ambulance 1 500 keei uitgerukt 

20 Officiële opening van het nieuwe clubgebouw 
van Vogelvereniging Icarus Vlaardmgen aan de 
Claudius Civilislaan 3 

24 Feestelijke opening van het dienstencentrum 
Soenda aan de Soendalaan door wethouder A Kool 

27 Het Tweede Kamerlid Agnes van Ardenne her
opent met het onthullen van een nieuwe wijkplatte-
grond het fraai gerenoveerde Burg de Bordesplein De 
plattegrond met reclameboodschappen van de wijkon-
dernemers is een initiatief van de ondernemersvereni
ging Vlaardinger-Ambacht Onder de Molen 

28 In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan intrede 
en bevestiging van het predikantenechtpaar F A A 
Baarslag en G R van Gorcum Beide predikanten zul
len ieder voor vijftig procent werken in de 'Samen op 
weg'-wijkgemeente 

29 De stichting 'Samen sterk voor Kroatië' krijgt 
een nieuw onderkomen aan de Baanstraat 4 Het huidi
ge onderkomen aan de Reigerlaan is door de gemeente 
verkocht De stichting heeft in het afgelopen jaar liefst 
22 vrachtwagens met hulpgoederen naar het land 
gestuurd 

29-3 De christelijke basisschool Open Vensters aan de 
Albertine Agneslaan viert deze week het 25-jarig 
bestaan met tal van activiteiten De week wordt beslo
ten met een reunie van oud-leerlingen, -leerkrachten en 
andere belangstellenden 

September 

1 De Nieuwe Vlaardingse Courant, De Haven
loods en Groot Vlaardmgen worden als gevolg van een 
uitgeversfusie samengevoegd in een organisatie 
Wegener Sijthoff Weekbladen Het kantoor van Wege-
ners Huis-aan-Huisbladen aan de Hoogstraat wordt 
gesloten 

Gevestigd aan de Mercunusstraat 44 Kunst+, eigenaar 
Jos Noordhuizen De voormalige Vlaardingse galerie
houder verkoopt nu kunst onder het motto 'Kunst+ 
terug, maar dan anders'' 

3 22ste Haring- en Bierfeest Na een nat begin 
stroomt de binnenstad later op de dag vol met bezoe
kers Dit jaar wordt de traditie voortgezet met een voet
afdruk van een bekende Vlaardinger op de Westhaven
kade Ted van der Parre, sterkste man ter wereld in 
1993, zet zijn afdruk op de 'Prominentenboulevard' 
Miss Haring en Bier wordt Manelle Pontier 

6 Wegener Sijthoff Weekbladen presenteert de eer
ste vernieuwde krant 'Groot Vlaardingen-De Haven
loods' met trots aan de lezers en adverteerders 

7 De gemeenteraad neemt afscheid van Remi 
Poppe Het SP-raadslid gaat zich na veertien jaar 
gemeentepolitiek toeleggen op zijn werk in de Tweede 
Kamer 

De gemeenteraad benoemt mr M H J M van Kinderen 
voor de komende drie jaar tot ombudsman Van Kin
deren IS sinds augustus 1992 ombudsman in Rotterdam 
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Hopman Bot \iordt genddenl, 9 ui>iuiii/e> 

8-11 Nederlands oudste en laatste nationale circus, 
Hermanns Renz, slaat zijn tenten op op het 
Erasmusplein. 

9/10 De scoutinggroep Prins Maurits viert het 60-
jarig bestaan met o.a. een receptie in het clubhuis en 
een jubileumshow in de aula van de scholengemeen
schap Groen van Prinsterer onder het motto 'Geef een 
dag'. Hopman Johannes Bot, al 49 jaar lid van de scou
tinggroep, onderscheiden met de eremedaille in goud 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 

10 Open Monumenten Dag onder het motto 'Het 
Land van de Ambachtsheer'. Behalve bij een aantal 
bekende Vlaardingse Monumenten wappert de landelij
ke monumentenvlag ook bij een aantal panden in de 
Oostwijk. 

1940-45 hebben hun nieuwe toegangsweg naar de Rot-
terdamseweg, het An Baanpad, in gebruik genomen. 
Voorzitter van de vereniging van eigenaren, A. Baan, 
onthult het eigenhandig opgehangen straatnaambordje. 

13 De overname van de Sijthoff Pers door Wegener 
heeft geleid tot een samenvoeging van de bestaande uit
gaven van De Havenloods en Randstad Edities. Dit 
betekent dat de oudste krantentitel uit het Water
weggebied, De Nieuwe Vlaardingse Courant, na 121 
jaar niet meer verschijnt. 

Het Terrazzobedrijf C. Tomaello beleefde dezer dagen 
een bijzondere dag. Op de dag dat het bedrijf 70 jaar 
bestond, slaat oud-directeur Mario B. Tomaello de eer
ste paal voor een nieuwe bedrijfsloods aan de 
Marconistraat. 

12 De bewoners van flatgebouw Parkzicht aan Plein 15 Verschenen de eerste editie van de MaasposT, 
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het huis-aan-huisweekblad van Maasstad weekbladen. 

De gebruikers van de spitspendel blijken tevreden over 
dit vervoermiddel. Dat blijkt uit een onderzoek dat door 
de NS werd uitgevoerd. 

24 Geopend aan de Nieuwlandstraat, het eerste 
echte café, het Koffie-proeflokaal Caffé Manuel, eige
naren Jaco en Celesta van Dam. 

Oktober 

17 De aanhoudende regen zorgt in grote delen van 
Vlaardingen voor overlast. In de Holywijk moeten de 
Koninginnelaan, de Esdoorndreef en de Olmendreef 
worden afgesloten. 

19 Wegens instortingsgevaar is een begin gemaakt 
met de sloop van de voormalige machinefabriek De 
Toekomst aan de Havenstraat. Tijdens de sloop worden 
op een muur twee bijzondere varens aangetroffen. Het 
betreft de tongvaren en de lansvaren. Vooral de laatste 
plant is een unieke vondst. 

1 Burgemeester L.W. Stam ontvangt het eerste 
exemplaar van het boek 'Vlaardingen toen en nu'. Het 
boek is samengesteld door Mieke Fries-Sloff, historica 
en Vlaardingse van geboorte. 

In het Ibishotel jaarlijkse reünie van de familie Kikkert. 
Stamvader Pieter Kikkert vestigde zich omstreeks 1808 
in Vlaardingen. Uit de Vlaardingse tak kwam de rede
rij van Hendrik Kikkert voort, die zich tot 1926 heeft 
kunnen handhaven. De familievereniging telt 350 
leden. 

20 Na het behalen van de nationale titel op de 5 km 
schoolslag, heeft VZC-zwemster Karin Stein ook op de 
2 km het Nederlands kampioenschap veroverd. De 13-
jarige Renée Snoek behaalde de Nederlandse titel op de 
1000 m vrije slag bij de meisjes onder de 14 jaar. 

22 Henk Meijer is 25 jaar verbonden aan de St. 
Jozef-mavo, tevens viert hij zijn l2'/2-jarig jubileum als 
directeur van de school. Van de leerlingen krijgt hij een 
ballonvaart aangeboden. 

De uitbreiding van het Stadsarchief officieel geopend. 
13 oktober. 

De Vlaardingse Balletakademie o.l.v. Rita Vogel-
Verdijsseldonk aan de Hugo de Grootstraat viert haar 
40-jarig bestaan. 

4 De staf van de lokale omroep Waterweg FM 
heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Rob Reyndorp 
is de opvolger van L. Maas. Andere stafleden zijn A. 
van Beusekom en mevrouw L. Overkleeft. 

5 Installatie van het nieuwe SP-gemeenteraadslid 
M.E.G. Hessels-Voskuilen, opvolgster van Remi 
Poppe. 

6 Een felle uitslaande brand verwoest een schoe
nenwinkel en negen bovengelegen woningen aan de 
Schiedamseweg. De woningen moeten worden ont
ruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De 
schade bedraagt ca 4,5 miljoen gulden. 

8 Uit handen van burgemeester L.W. Stam ont
vangt T.J. Sloot de gouden eremedaille verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau. De Vlaardinger heeft een 
groot deel van zijn leven besteed aan een betere zorg 
voor gehandicapten. 

10 De schoener De Eendracht ligt afgemeerd aan de 
Maasboulevard. Het schip, genoemd naar het eerste 
admiraalsschip van Michiel de Ruyter, dat dankzij de 
stichting Het Zeilend Zeeschip in de vaart gebleven is, 
trekt veel belangstelling. 
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11 Tijdens de beurs 'Sale 94' in de Amsterdamse 
RAI ontvangt het clownsduo Bassie en Adriaan een 
platina videoband. Het Vlaardingse duo beschikt reeds 
over gouden cd's en videobanden. Het is de eerste keer 
dat een platina band wordt uitgereikt. 

13 Officiële opening van de uitbreiding van het 
Stadsarchief door dr. J.E.A. Boomgaard, vice-voorzit-
ter van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in 
Nederland en burgemeester L.W. Stam. 

14 Officiële opening van Het Pandemonium in het 
voormahg Open Jongeren Centrum aan de Zomerstraat. 
De Amsterdammer Paul Post biedt Vlaardingen daar
mee een voor Nederland uniek muzikantencentrum. 

15 De hervormde wijkgemeente Bethelkerk pas
seert met haar inzameling van oud papier de grens van 
3 miljoen kilogram. De aktie bestaat al sinds 1981. 

18 In de Harmonie slotavond van het 22ste Haring
en Bierfeest 1994. 'Broodje Politiek' ontvangt de 
Vlaardingen Promotie Prijs 1994. Op hun beurt hebben 
de ondernemersorganisaties de bijbehorende cheque 
van 1.000 gulden doorgegeven aan de Stichting Nieuw 
Werk. De duizend gulden van het 'Goede Doel' gaat 
naar de stichting 'Elckerlyc', onderdeel van de 
Noodopvang in Vlaardingen. 

18, 20, 22 Bijna honderd leerlingen en leerkrachten 
van scholengemeenschap Groen van Prinsterer vertrek
ken ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de school, voor een drie
tal fietstochten naar Straatsburg, 
Luxemburg en Maastricht. De op
brengst van ruim 40.000 gulden is 
bestemd voor het Sophia Kinder
ziekenhuis in Rotterdam en het 
Bartimeüs Blindeninstituut in Zeist. 

22 In het Sportpark De 
Vijfsluizen grote modelbouwten
toonstelling ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van de Nederlandse 
Vereniging van Modelbouwers afde
ling Vlaardingen. 

In het Archeologisch-Historisch Museum Hoogstad 
tentoonstelling van de enige muntschat die Vlaardingen 
rijk is. Deze muntschat werd in 1913 gevonden tijdens 
graafwerkzaamheden in de Vleersteeg. In een houten 
kistje werden toen 93 zilveren munten aangetroffen. De 
oudste dateert van 1470 en de jongste van 1572. 

25 De Vlaardingse slagerij A. Wapenaar kreeg 
onlangs tijdens de internationale slagers vakbeurs in 
Utrecht drie gouden, zeven zilveren en twee bronzen 
medailles voor ambachtelijk bereide vleeswaren. 

Het ministerie van landbouw heft alle beperkende 
maatregelen voor de landbouw in het Lickebaertgebied 
op. Sinds juli 1989 gold in een deel van het gebied een 
verbod op de verwerking van melk en schapevlees 
wegens vervuiling met dioxine. Uit metingen is geble
ken dat de melk weer schoon is. 

26 Onbekenden hebben vannacht het Geuzen-
monument op de Markt overgoten met verf. Ook de 
Grote Kerk werd beklad met hakenkruizen en davids-
sterren. De racistische tekens worden in de loop van de 
dag verwijderd. 

27 John Ranshuijsen en Leo ten Have vormen een 
zelfstandige gemeenteraadsfractie onder de naam 
Vlaardingen Voorwaarts 2000. 

Texas in de Broekpolder, 28 oktober. 



28 Burgemeester Stam geeft het startsein voor de 
eerste rit in het kader van een project, waarbij de rij
vaardigheid van vijftig-plussers kan worden getest. Het 
project is opgezet door de projectgroep verkeersveilig
heid en de Stichting Raad voor het Ouderenwerk. 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij acht de kans 
dat er aardolie wordt gevonden in de Broekpolder klein. 
De op 20 augustus begonnen proefboringen hebben nog 
geen enkele aanwijzing opgeleverd dat er olie in de 
grond zit. De boringen hebben inmiddels een diepte 
bereikt van ruim 4000 meter. Blijft het resultaat ook in 
de laatste week negatief, dan wordt de boortoren bin
nenkort afgebroken. 

28/29 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus onder lei
ding van dirigent Frans Gort viert het 90-jarig bestaan 
met een tweetal concerten in de Stadsgehoorzaal. 
Orpheus werd opgericht in 1904 onder auspiciën van de 
volksbond tegen drankmisbruik. 

Koos Posteina. Vlaardinfier tijdens de hezettm)>. ontvangt het 
eerste exemplaar van "De schok van het onbekende", 
I november 

29 Feestelijk heropening van de ingrijpend ver
bouwde polikliniek van het Holy Ziekenhuis. 

November 

1 in de Oude Hal van het stadhuis overhandigt 
burgemeester Stam het eerste exemplaar van het oor-
logsboek 'De schok van het onbekende, Vlaardingen 
tijdens crisis, bezetting en bevrijding", aan Koos 
Postema. Drs. Klaas Kornaat, auteur van het boek, 
overhandigt exemplaren aan D. Doorduin en oud-poli-
tieman CA. van Eendenburg. 

2 Burgemeester Stam overhandigt een 'loffelijk 
getuigschrift' van de Stichting Carnegie Heldenfonds 
aan de 10-jarige levensredder Giliam van der Brugge. 

3/4 25ste Zonnehuis-bazar met een recordopbrengst 
van 26.000 gulden. De opbrengst wordt gestort in het 
bewonersfonds van het Zonnehuis. 

5 Opening van de tentoonstelling 'Variaties op 
muziek" in het Muziekinformatie- en documentatiecen
trum Ton Stolk met 45 werken van 22 kunstenaars. 
Tijdens de opening uitreiking van het eerste exemplaar 
van de gedichtenbundel 'Een pluisje in de wind' van 
Eva Timmermans. 

9 Soberheid regeert in Vlaardingen. Dat wordt tij
dens de algemene beschouwingen over de begroting 
van 1995 nog eens bevestigd. De toekomst ziet er nog 
zwarter uit: bezuinigingen, taken afstoten en tarieven 
verhogen. 

11 Officiële opening van het zorgcentrum Soenda 
aan de Soendalaan door staatssecretaris Erica Terpstra. 

12 De vergunning die Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland hebben verleend voor het inrichten van 
een vuilstortplaats in de Lickebaert is door de Raad van 
State nietig verklaard. Bepaald wordt dat GS eerst een 
uitgebreid geotechnisch onderzoek moeten laten doen 
naar de effecten die de stortplaats zal hebben op de 
ondergrond. 
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15 Tele-Taxi, ingevoerd 
55.555ste passagier. 

in april, huldigt de 

In het kantoor van de VSB bank Schiedam-Vlaardingen 
aan de Schiedamseweg presentatie van het nieuwe 
Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen. 
Het boek bevat o.a. een artikel van de hand van stads
archivaris J.A.C. Mathijssen over de geschiedenis van 
de Volkskredietbank. 

23 Vanaf de stoomsleper 'Furie' slaat burgemeester 
Stam de eerste paal voor de Vlaardingse Museumkade. 
Een fantastisch project voor de deur van het Visserij
museum met o.a. een replica van de historische stads
kraan. 

24 Duizendste lunchconcert op het Van Peteghem-
orgel door organist Aad Zoutendijk. Zoutendijk is sinds 
maart 1974 vaste organist van de Grote Kerk. 

19 De scholengemeenschap Groen van Prinsterer 
viert het 75-jarig bestaan met o.a. een reiinie in het 
gebouw aan de Rotterdamseweg. 

Intocht van Sint Nicolaas op het voormalig koninklijk 
jacht 'Piet Hein'. 

20 Feestelijke opening van de nieuwbouw van de 
Maranathakerk aan de Prof. Mekelstraat. De kerk is het 
bedehuis van de Volle Evangelie Bethelkerk. 

29 De Zondagsbode, het weekblad voor de Neder
lands Hervormde Gemeenten, bestaat 100 jaar. Het eer
ste nummer verscheen op 1 december 1894. 

December 

1 Officiële start van de Actie Tankslag in Vlaar
dingen. Bij een woning aan het Van Heutszpark haalt 
wethouder K. van der Windt de eerste van vierhonderd 
oude olietanks boven de grond. 

21 Officiële inauguratie van Anjo de Bont-Wissink, 2 Wethouder K. van der Windt huldigt het echt-
sommelier en tweede oberkelner in restaurant De paar Van den Maagdenberg als houders van het dui-
Wijnmeester, als SVH Wijnmeester. Zij behoort nu tot zendste abonnement van de Artoteek. 
het selecte gezelschap van zeventien SVH Wijn-
meesters in Nederland. 5 Bureau Halt start deze week op scholen de jaar-

De eerste paal voor de historische stadskraan, 23 november 
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AadZoutendijk aan het hem zo vertrouwde Van Pelei^hemorgel, 24 noxemher. 

lijkse vuurwerkcampagne. Voor de actie bestaat opval
lend veel belangstelling. 

9 Voor de tweede keer dit jaar openen Cora van 
Deurzen en Karel Doruyter in de Peperstraat hun kap
perszaak 't Salonnetje. Eerder dit jaar werd de kapsalon 
wegens instortingsgevaar na heiwerkzaamheden geslo
ten. 

Loop-in concert in de Grote Kerk met medewerking 
van het Gemengd Koor Andantino o.l.v. Dick Borst, het 
dameskoor Viva Melodia o.l.v. Ton van Lierop, Addie 
de Jong, carillon en Aad Zoutendijk, orgel. Daarna ont
steekt burgemeester Stam de lichten van de grote kerst
boom op de Markt. 

10 In de Lijnbaanhallen eerste Vlaardingse Vrijwil-
ligersdag, georganiseerd door de VASK (Vrijwilligers 
Aktiveren Samenwerkings Kontakten). In de gemeente 
zijn ongeveer 16.000 vrijwilligers actief. 

Eerste Groot Vlaardingenloop op het parcours van de 
Atletiekvereniging Fortuna met ca 2.500 deelnemers. 
Winnaar over de vijftien kilometer wordt Kees Paalvast 
in een tijd van 55,29 minuten. 

19 Overleden te Hendrik Ido Ambacht op 63-jarige 
leeftijd Willem van Pelt, voormalig voorzitter van de 
Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. 

21 De Vlaardingse tentoonstellingsbouwer Jacques 
Koedood neemt in het Rotterdamse Ahoy afscheid van 
zijn medewerkers en relaties. Hij blijft als ontwerper 
betrokken bij Koedood Internationaal Tentoonstel
lingsbouw, dat door zijn oudste zoon wordt voortgezet. 

Bij opgravingen op het Moermanterrein is een houten 
duiker uit de Romeinse tijd gevonden. In Nederland 
zijn in totaal negen duikers uit die tijd gevonden. 
Stadsarcheoloog J.P. ter Brugge heeft de vondst geda
teerd op circa 100 jaar na Christus. 
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23 Laatste filmvoorstelling voor volwassenen in de 
filmzaal van de Stadsgehoorzaal Bezuinigingen liggen 
ten grondslag aan dit besluit De kinderprogrammering 
blijft gehandhaafd 

24 In de Sherry-bar uitreiking van de prijzen van 
het Vlaardings Voetbalgala 93/94 Kampioen wordt 
voetbalvereniging Deltasport Zwaluwen-doelman Rob 
Grauwmeijer wordt beste speler van het seizoen en 
Erwin van Rooy beste doelschutter De sportpnjs van 
Waterweg FM gaat naar VZC en Zwaluwen 

26 Traditiegetrouw is in de Joannes de Dooperkerk 
een levende kerststal te bewonderen Ook zijn er 
opvoeringen van het kerstverhaal 

30 Ab Hoftijzer stond onlangs voor de 176ste keer 
bloed af en verovert daarmee de eerste plaats in het 
donorklassement van de Bloedbank Rotterdam 
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