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Januari 

1 Het inwoneraantal is na vijfjaar bijna weer bij de 
74.000 terecht gekomen. De in 1972 begonnen daling van 
bijna 82.000 naar 73.719 in 1993 is tot staan gebracht. De 
toen ingezette groei heeft zich in 1994 voortgezet. 
Vlaardingen telt thans 73.978 inwoners. 

Een paspoort in Vlaardingen wordt fors duurder. Voor een 
nieuw paspoort moet men voortaan 107 gulden neertellen; 
een verhoging van ruim 21 procent. 

De jaarwisseling is nog nooit zo rustig verlopen. Dat is de 
eensluidende conclusie van politie, brandweer en EHBO. 
Op een enkel brandje na deden zich geen noemens
waardige incidenten voor. 

De Vlaardingse IJsclub sluit voorgoed de landijsbaan in 
de Broekpolder. De beslissing was onvermijdelijk nadat 
duidelijk werd dat de bodem onder het ijs lek was. De 
gemeente was niet bereid geld voor herstelwerk
zaamheden beschikbaar te stellen. 

2 Het Vlaardingse filiaal van zorgverzekeraar DSW 
is na 22 jaar verhuisd vanuit het postkantoor naar een 
nieuw bijkantoor aan de Van der Driftstraat 30. 

Zware Noordwesterstorm. Het water in de Nieuwe Maas 
stijgt tot 2,35 meter boven NAP. De Koningin Wilhel-
minahaven en een gedeelte van de Oosthavenkade lopen 
onder water. 

3 Het Kolpabad viert dit jaar het 40-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid hiervan worden deze week tal van activi
teiten georganiseerd. Tevens organiseert het zwembad een 
wedstrijd 'Ontwerp een logo voor het nieuwe zwembad'. 
In de afgelopen 40 jaar hebben ruim 21 miljoen mensen 
een bezoek gebracht aan het Kolpabad. 

5 Het Stadsarchief Vlaardingen viert dit jaar het 100-
jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt 
in Groot Vlaardingen een maandelijkse rubriek, waarin 
wordt ingegaan op tal van wetenswaardigheden. 

Ondanks dat er dit jaar minder kerstbomen zijn verkocht 
en een flink aantal op oudejaarsavond in vlammen is opge
gaan, zijn door de Reinigingsdienst tot nu toe ca 7.000 
bomen versnipperd. 

Jan Drost benoemd tot voorzitter van de Stichting Haring
en Bierfeest. Hij aanvaardt de functie voor een jaar. 

6 Leerlingen van scholengemeenschap Groen van 
Prinsterer hebben aan het blindeninstituut Bartimeus en 
het Sophia Kinderziekenhuis elk een cheque van 22.500 
gulden overhandigd. Het geld is bijeengebracht tijdens de 
Eurofietstochten. 

7 Het echtpaar J. Wijker - P. Struijs 70 jaar 
getrouwd. 

Het echtpaar J. Wi|ker-P Struijs 70 )aar getrouwd, 7 januari 

In de Grote Kerk eerste wandelconcert van het nieuwe jaar 
onder het motto "Muziek in Kersttijd'. Medewerking ver
lenen de Cantorij van de Grote Kerk. de Vesper Cantorij, 
de Chr. Harmonie Vereniging Sursum Corda, sopraan 
Mieke Zoutendijk en organist Aad Zoutendijk. 

Judoka Mark Huizinga wordt in Den Bosch Nederlands 
kampioen in de categorie onder 78 kg. 

8 Het echtpaar F. van Haren - A.M. Vink viert in De 
Meerpaal hun 65-jarig huwelijksjubileum. 

10 Onder het motto 'Houdt de vlam brandend' voeren 
Vlaardingse kerken deze maand actie voor de voortgang 
van het kerkelijke werk in de eigen omgeving. Aan leden, 
maar ook aan niet-leden, vragen de kerken een bijdrage in 
de kosten voor het pastorale werk. 
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BIJ de Meld- en Regelkamer van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond komen tussen 17 00 en 20 30 uur ruim honderd 
stankklachten binnen De klachten komen voornamelijk 
uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam Onderzoek wijst 
uit ddt de overlast wordt veroorzaakt door Kuwait 
Petroleum in Europoort 

11 De bekladding van het Geuzenmonument met 
hakenkruizen in oktober van het vorig jaar is opgelost 
Dne jongeren hebben een bekentenis afgelegd De daders 
wilden graag in de krant komen 

In de studiezaal van de bibliotheek aan de Waalstraat is 
een elektronisch informatiepunt geopend Het gaat hier 
om twee computers waarmee de gebruiker enkele cd-roms 
kan raadplegen 

12 In een bnef aan het gemeentebestuur verzoekt de 
Nederlandse Vereniging tot Bevordenng van de Zondags
rust en Zondagsheiliging zeer dnngend de winkels in de 
stad op zondag gesloten te houden 

In de Stadsbibliotheek aan de Waalstraat is gedurende 
deze maand een tentoonstelling te zien van originele strip 
tekeningen Onder de naam 'Incognito' bundelen een 
twintigtal amateurtekenaars hun krachten, met als resul 
taat een stripbldd dat al zes keer is verschenen 

13 Vijftien leerlingen van het christelijk economisch 
college Beneden Maas mogen als lid van een stembureau 
assisteren bij de komende verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten De scholieren worden door de gemeente 
voorbereid op deze taak 

14 In het Vrouwenontmoetingscentrum Coerke ten 
toonstelling van werk van Conchi Ruigrok-Zabala 

In zaal Middelhuyse ontvangt de 19-jange radio-dj en 
tekstschrijver Sander Versluys de achtste aanmoedigings-
pnjs van Reijnaart Sound uit handen van de zanger Wally 
Preyll, de winnaar van het vorige jaar 

In de Lijnbaanhallen nieuwjaarsconcert door Show-
brassband Thalita onder leiding van Wim Sebel 

16 De Vlaardingse vestiging van supermarkt Hoog
vliet, aan de Parallelweg, is voor de tweede keer in suc
cessie uitgeroepen tot Hoogvliet Supermarkt van het jaar 

17 Nederland heeft een nieuwe recordhouder De 

Vlaardinger Dirk van der Wal is de meest reislustige 
Nederlander In dertig jaar heeft hij 163 landen bezocht 

18 In de Stadsgehoorzaal allereerste opvoenng van de 
musical 'Willeke', een musical met hoogte- en dieptepun
ten uit het leven van Willeke Alberti 

In wijkcentrum 't Nieuwlant aan de Rotterdamseweg 
oprichtingsvergadering van de Vlaardingse afdeling van 
de Nederlandse Bond van Stads- en Plattelandsvrouwen 

De badmintonvereniging Refoba wordt door een 6-2 over
winning op Maassluis kampioen in de regionale over
gangsklasse 

Geopend de eerste winkel in de nieuwbouw van het 
Liesveld Het is sigarenmagazijn Berco, die voorheen 
naast de Hema was gevestigd 

Overleden te Maassluis G B H Niestadt, oud-directeur 
Cincinnati Milacron 

19 Het openbaar gebied in de Hoofdstedenbuurt is met 
ingang van vandaag verboden gebied voor alcohol 
Volgens de politie veroorzaken jongeren al enkele maan
den overlast in de buurt Via deze maatregel is het moge
lijk om overtreders te verbaliseren De maatregel geldt 
voor een periode van dertien weken 

De nieuwe politieke partij Vlaardingen Voorwaarts 2000 
heeft de definitieve samenstelling gemeld Als raadsleden 
fungeren Leo ten Have en John Ranshuijsen Kor Blumen-
stock en Hennie Petray-de Keijzer zijn aangesteld als 
steunfractieleden 

De Schiedamse molenrestaurateur Rob Batenburg is aan 
getrokken voor de bouw van de nieuwe stadskraan aan de 
Museumkade 

In het Visserij museum lezing voor leden van de vereni
ging Vrienden van het Vissenjmuseum onder het motto 
'Van Botter tot Kotter', door Klaas Hoekstra, voorzitter 
van o a de Nederlandse Vissersbond 

Ab Vermeulen is de nieuwe wijkagent in de Zuid- en 
Westwijk Hij vervangt Bram Lamont die weer in de regu
liere politiediensten mee gaat draaien Alain Meijer is 
sinds deze week wijkagent voor het centrum Hij is de 
opvolger van Hans Loopik die een andere functie heeft 
gekregen 
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25 De politieke partijen zijn ontevreden over het nieu
we model aanplakborden voor verkiezingsaffiches. Ze zijn 
te klein en kunnen bovendien gemakkelijk omwaaien. 
Alleen het plaatsen van meerdere borden naast elkaar 
geeft elke partij een eerlijke kans om hun kandidaten te 
promoten. 

26 Wegens bezuinigingen zal de gemeente de die
renweiden bij Vaartland en in de Van Leyden Gaelstraat 
per 1 maart opheffen. De weiden kunnen alleen voort blij
ven bestaan als deze worden overgenomen door bewo
ners- of buurtverenigingen. 

De Bouw- en Houtbond 
FNV, afdeling Vlaardingen 
verwelkomt de schilder 
Maasakker als het 500ste lid. 
Een mijlpaal in Vlaardingse 
vakbondshistorie. Nooit eer
der telde de afdeling zoveel 
leden. 

In het Nationaal Coöperatie 
Museum te Schiedam ten
toonstelling onder het motto 
'Werkers in de Coöperatie". 
Een aparte plaats is inge
ruimd voor een werker van 
het eerste uur, de Vlaar-
dinger Jan Buis. 

29 In de Stadsgehoor
zaal Rita Young-jubileum-
show ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van de 
show. Medewerking aan 
deze bijzondere show verle
nen o.a. Lee Towers, Saskia 
en Serge en C.B. Milton. 

Monique Roodenburg wordt J. Brinkman, Vlaardmgse gemeentesecretaris van Vlaardingen, I februari 
winnares van het eerste 
Vlaarding.se Misdaadfestival, De jury bestond uit tekst
schrijver Chiem van Houweninge, politiecommissaris 
Henk de Jong, rechercheur Bob van der Valk en wethou
der Henk Roijers. 

draagt 19.979 waarvan 12.105 de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt; 5.058 zijn ouder dan 75 jaar, 

31 Het Vlaarding.se duo Bassie en Adriaan (Bas en 
Aad van Toor) krijgt goud voor zijn 22ste CD 'Zestig lied
jes uit grootmoeders tijd', In zes weken tijd zijn ruim 
50.000 CD's verkocht. 

Patrimoniums Woningstichting start met de bouw van 26 
eengezinswoningen aan de Spoorsingel en de De 
Ruyterstraat. Op dezelfde grond werden in 1911 50 'dub
bele arbeiderswoningen' gebouwd. 

Februari 

1 De Stadsbibliotheek 
bestaat 75 jaar. Met het ope
nen van een tentoon.stelling 
over de rijke historie van 
Vlaardingen opent wet
houder K. van der Windt 
officieel het jubileumjaar. 

Commissaris van politie H. 
de Jong benoemd tot ma
nager van het politiedistrict 
Rotterdam-West. 

De gemeenteraad besluit een 
gulden per inwoner beschik
baar te stellen voor hulp aan 
slachtoffers van de waters
noodramp. 

Mr. ing. J. Brinkman be
noemd tot gemeentesecre
taris. De huidige directeur 
van de Dienst Milieu volgt 
per I maart mevr. ir Th.A.A. 
Miltenburg-Kraakman op. 

De badmintonvereniging 
DVO viert het 30-jarig bestaan met een jubileumtoernooi 
in de sporthal Westwijk. 

30 De Vlaardingse bevolking bestaat grotendeels uit 
mensen jonger dan 40 jaar. Een kwart heeft zelfs de leef
tijd van 23 jaar niet bereikt. Het aantal 55-plussers be-

2 De vroegere bibliotheek aan de Fransenstraat 
wordt gesloopt. Het bedrijf BAS BV van de vroegere 
wethouder B. Goudriaan gaat voor deze lokatie een win
kel- en wooncomplex ontwikkelen. 
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Vlaardingse brandweerlieden zijn momenteel druk in de 
weer in de watersnoodgebieden in Limburg en 
Gelderland. 

Opgericht door Joop Hogendoorn en Marleen Berger het 
Spiritueel Centrum 'Hearts in Harmony' aan de Karel 
Doormanhof 10. 

7 Een van Vlaardingens meest romantische plekjes, 
de singel tussen de Hoflaan en Van Linden van den 
Heuvellweg, behoort tot de vuilste waterlopen van de stad. 
Dat staat in de nota Waterbodembeheer Vlaardingen 
1995-1998. 

Frits Loomeijer, directeur van het Visserijmuseum, ont
vangt het eerste exemplaar van het boekje 'Hein van 
Minnen, torenkijker' uit handen van de schrijver en klein
zoon Nico van Minnen. Het is een initiatief van de Histori
sche Vereniging Vlaardingen. 

9 Door het drinken van meer dan 20 kwartliterbekers 
schoolmelk per leerling winnen de leerlingen van het 
Gilde College de hoofdprijs van het Centraal Schoolmelk-
comité, een optreden van Nederlands populairste muziek
groep 2 Unlimited. 

10 In de Grote Kerk benefietconcert door kamerkoor 
Animato, jongerenkoor Jong Vlaardingen, Vlaardings 
mannenkoor Orpheus en het Vlaardings Musical 
Gezelschap. De opbrengst, bijna 5.000 gulden, is voor de 
slachtoffers van de watersnoodramp. 

14 In het wijkcentrum Holy aan de Aristide 
Briandring inspraak- en informatie-avond over TramPlus 
in de regio en het geplande TramPlus-tracé in Holy. 
Grootste problemen zijn volgens de bewoners de toene
mende criminaliteit en de onveiligheid voor kinderen. 

15 Kunstenares Wilma Kuil heeft van het ge
meentebestuur opdracht gekregen om de zogenoemde 
'Spaanse trappen' te ontwerpen, die straks de Hoogstraat 
en het nieuwe Liesveld moeten verbinden. 

Overleden op 93-jarige leeftijd Johan Anton Leegsma, 
voormalig huisarts in Vlaardingen. 

16 De sloop van de Billitonflat nadert zijn voltooiing. 
Vlaardingen trok exact veertig jaar geleden met dit 'eerste 
flatgebouw voor bejaarden' nationale aandacht. 

17 Ruud Muuren treedt tijdens de algemene ledenver
gadering van de atletiekvereniging Fortuna af als voorzit
ter. Hij wordt eind maart, samen met atleet Michel de 
Maat, exploitant van sporthal 'De Hofstede' in Maasland. 

Door een technische blunder houden de affiches voor de 
a.s. Statenverkiezingen niet op de daarvoor bestemde bor
den. De posters dwarrelen de volgende dag door de stra
ten. 

Mischa Schutte ontvangt uit handen van ere-voorzitter 
Dick Ringlever de fel begeerde 'Ringlever-bokaal' van de 
atletiekvereniging Fortuna voor zijn opmerkelijke presta
ties in het afgelopen seizoen. 

18 Het Lickebaertgebied blijft door Provinciale Staten 
tot 2003 officieel aangewezen als afvalstortplaats. 

21 In wijkcentrum De Telder presentatie van het Plan 
van Aanpak Westwijk 2005. Grote belangstelling. 

Eerste paal geslagen voor de nieuwe visboetiek Emous 
aan de Dirk de Derdelaan door eigenaar Jaap Sloots en 
Johan van Houwelingen van het gelijknamig bouwbedrijf. 

De Vlaardingse afdeling van de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen viert het 15-jarig bestaan met een 
feestelijke bijeenkomst in de Lijnbaanhallen. 

22 De uitbreidingsplannen van supermarkt Hoogvliet 
aan de Parallelweg vormen voor omwonenden aanleiding 
in actie te komen tegen het winkelbedrijf. Zij vinden het 
onaanvaardbaar dat het bedrijf de winkel wil vergroten. In 
de VOP heeft men nu al overlast met verkeers- en par
keerproblemen. 

W. van Rijn overhandigt de Participatieprijs van D66 aan 
Wil Chattelain van de werkgroep VASK (Vrijwilligers 
Aktiveren Samenwerkings Kontakten). De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling, die een 
maximale inzet heeft getoond voor democratie, medezeg
genschap en participatie in Vlaardingen. 

23 Doelmatiger omspringen met gebouwen en loka
len. Dat is de essentie van het Integraal Huisvestingsplan 
voor het basisonderwijs. Het plan betekent een forse 
ingreep in de bestaande accommodaties. 

Het aantal klachten over geluidsoverlast door Rotterdam 
Airport is verdrievoudigd. In 1994 waren het er 2.683, dat 
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is 750 meer dan in 1993. Alléén al in januari 1995 kwa
men 543 klachten binnen bij de DCMR. 

24 Op basis van een milieu-onderzoek is uiteindelijk 
gekozen voor een zogenoemde zoutelektrolyse-installatie 
als desinfectiesysteem voor het nieuw te bouwen zwem
bad De Kulk. 

25 Prins René I ontvangt uit handen van burgemeester 
Stam de stadssleutel. Vlaardingen is voor drie dagen weer 
het 'Buizengat'. De Leutloggers vieren carnaval onder het 
motto 'Nie mauwe, maar carnaval houwe". De heer E. de 
Groot, van kinderboerderij Holywood, gekozen tot Witte 
Schaap. 

Party Service Niels Holger viert het 10-jarig bestaan in De 
Serre aan de Goudsesingel 21. 

Maart 

1 Ondanks dat 1994 voor de PvdA in Vlaardingen 
een vervelend jaar was telt de afdeling op 1 januari 266 
leden, tegenover 283 het jaar ervoor. Het ledenaantal van 
het CDA is van 309 gezakt naar 273. De Socialistiese 
Partij groeide tot over de 400 leden. 

6 Mostert Absorbents BV heeft een dwangsom van 
30.000 gulden opgelegd gekregen. Bij het bedrijf aan de 
Deltaweg, dat kattebaksteentjes vervaardigt, werd een stof 
gelost die veel stankoverlast veroorzaakte. 

8 Internationale Vrouwendag. In het wijkcentrum 
Holy spreekt schrijfster Marjan Berk op uitnodiging van 
de Stichting Coerke over het thema 'Het lege nest'. CDA-
Tweede Kamerlid Agnes van Ardenne opent de bijeen
komst in buurthuis VOP aan de Willem Pijperstraat. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Opkomst in 
Vlaardingen 45,8% tegen 49,1% in 1991. Hiervan zijn 
voor het CDA 15,1% (23,3), PvdA 19,2% (21,4), VVD 
29,4% (13,1), D66 8,3% (17,8), SGP 3,4% (3,9), 
GL/Groen 5,7% (4,8), RPF/GPV 4,6% (3,6), CD 1,2% 
(1,8), CP'86 0,5% (0,8). PDA 0,1%, SP 6,6% (9,5), 
AOV/OU55 5,6%, Ned. Blok 0,3%. 

Persfotograaf Roel Dijkstra doet bij de politie aangifte 
wegens discriminatie. Hij werd tijdens de viering van de 
vrouwendag niet toegelaten in buurthuis De Pijpelaar. 

Wethouder H. Roijers en J.P. Wehrmeijer van Eneco 

ondertekenen de overname van het Vlaardingse kabelnet 
door het energiebedrijf. Met de overeenkomst is 27,5 mil
joen gulden gemoeid. Na aftrek van de boekwaarde blijft 
hiervan 15 miljoen gulden over voor de algemene reserve 
van de gemeente. 

13 Geuzenherdenking. Plechtigheid bij het Geuzen-
graf op Begraafplaats Emaus gevolgd door een Stille 
Tocht naar het Geuzenmonument. In de Grote Kerk ont
vangt de Tsjechische president Vaclav Havel in het bijzijn 
van koningin Beatrix en prins Willem-Alexander de 
Geuzenpenning uit handen van premier W. Kok. 

De Tsjechische president Vaclav Havel en de Nederlandse minister

president Wim Kok, 13 maart 

Burgemeester Radko Martinek van Moravska Trebova 
ontvangt uit handen van burgemeester Stam een cheque 
van 20.000 gulden, een gift van het bedrijf VB 
Accountants, voor de renovatie van de bibliotheek van het 
Franciscanerklooster en de restauratie van de middel
eeuwse boekenschat. 
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18 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthaus 
Passion door het Gemengd Rijnmondkoor o.l.v. Cor de 
Haan. Ruim 500 mensen genieten van de uitvoering. 

19 In de Grote Kerk neemt ds K.D. van Kampen 
afscheid van de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. Hij 
gaat naar de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum 
voor de geestelijke verzorging van studenten. 

In zaal Middelhuyse presentatie van de eerste cd-single 
van het Vlaardingse zangduo Levante. 

22 Nationale Boomfeestdag. Schoolkinderen planten 
bomen aan de Eleonorastraat, de Annie Romein-Ver
schoorkade, de Aletta Jacobskade en de Carry Pot
huiskade. 

23 In het Visserij museum spreekt Dick Schaap, schrij
ver van het onlangs verschenen boek 'Odyssee van de 
Hollandse vissers' over de vijf oorlogsjaren, waarin veel 
Nederlandse vissers, waaronder ook Vlaardingse, met hun 
boten dienst deden als mijnenveger voor de Engelse kust. 

24 De Vlaardingse Stichting Klaver Vier vertrekt met 
een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar Roemenië. 

25 Bij Boekhuis Den Draak presentatie van de novel
le 'Oude Verf' van de Vlaardingse kunstenaar Rob 
Janssens. 

25/26 In de sporthal Westwijk 15e Vlaardings Judo
toernooi voor het eerst onder de naam Groot Vlaardingen 
Judotoernooi (voorheen NVC Judotoernooi) met 1.100 
deelnemers. De judoka's van sportschool Tino Hoogen-
dijk vallen regelmatig in de prijzen. 

26 In de Harmonie finale van het zesde Vlaardingse 
Songfestival. Winnares wordt de Rotterdamse Emily 
Anionic. Patrick en Juliette de Ouden worden winnaar van 
het Mini-Playbackfestival. 

Run-bike-run wedstrijd van de Triathlon Vereniging 
Rijnmond op het terrein van de atletiekvereniging 
Fortuna. Winnaar wordt de Vlaardinger Rob van Zanten. 

De Culinaire slagerij Wapenaar staat deze week in het 
teken van het 30-jarig bestaan. Een fototentoonstelling aan 
de Dr Wiardi Beckmansingel geeft een goed beeld van de 
ontwikkeling die het familiebedrijf sinds 1965 doormaak
te. 

Els Enneking vertrekt als voorzitter van de Volksuniversiteit 

Vlaardingen, 26 maart 

Els Enneking, oprichtster van de Volksuniversiteit 
Vlaardingen, legt na 10 jaar het voorzitterschap neer. Zij 
wordt opgevolgd door Marjan Dijkstra. 

28 Onder de titel 'Een uur met het bestuur' start de 
gemeente een telefonische reactielijn. Vlaardingers kun
nen dagelijks tussen 12.00 en 13.00 uur reageren op de 
noodzakelijke bezuinigingen, die de komende jaren moe
ten worden uitgevoerd. 

Inwoners van Rijperkerk (Fr) nodigen voormalige 
Vlaardingse evacuees uit om samen de bevrijding te vie
ren. 

29 Het nieuwste Vlaardingse koekje, een ontwerp van 
de drie Echte Bakkers uit Vlaardingen, wordt onder tropi
sche klanken gedoopt met de naam 'Merengue'. 

Begonnen met de sloop van de tunnels tussen het Liesveld 
en Hoogstraat. 

31 Feestelijke opening van de zuidzijde van het nieu
we Liesveld met Midnight Shopping, een extra lange 
koopavond tot 23.00 uur en optreden van de Amazing 
Stroopwafels en mime-speler Annie Kwetterbek (Niek 
Rensen). 

Presentatie van de gedichtenbundel 'Zomaar een greep' 
van de Vlaardinger Dirk Tempelaar. De bundel bevat ook 
enkele werken van de opa en zus van de dichter. Jaap van 
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IJperen en Anke Tempelaar en van zijn vnend Ger van 
Veen 

Het Delta Hotel viert het 40jang bestaan Het was de 
toenmalige burgemeester Jan Heusdens die ervoor zorgde 
dat het hotel, naar een ontwerp van architect J W C Boks, 
in 1953 kon worden gebouwd In 1955 vond de opening 
plaats 

April 

1 De veerpont De Kwakel van het recreatieschap 
Midden-Delfland is weer in de vaart Het veer vormt een 
aantrekkelijke verbinding tussen de Noordvliet en de 
Sommeer 

De treintaxi gaat vanaf heden ook rijden voor Vlaardingse 
klanten Vlaardingen krijgt echter geen eigen treintaxi-
halte Passagiers worden vervoerd van en naar het NS-sta-
tion Schiedam/Rotterdam-West 

4 Ruud de Bie benoemd tot consul voor de Vlaar
dingse voetgangersbelangen bij de in Den Haag zetelende 
Voetgangersvereniging 

5 De gemeenteraad stelt het Volkshuisvestingsplan 
vast Daann zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het 
aantal en vooral het soort woningen dat in Vlaardingen 
moet worden gebouwd Er worden in de komende vijfjaar 
ca 2 600 woningen opgeleverd 

Presentatie Voorjaarsnota Daarin wordt een - grotendeels 
al eerder bekend geworden - bezuinigingspakket van bijna 
18 miljoen gulden aangekondigd Ondanks de financiële 
malaise willen B en W de komende jaren toch nog ruim 
een miljoen gulden uittrekken voor nieuw beleid 

6 Leden van de vereniging van ex-pohtieke gevan
genen Expoge proeven als eersten de Bevnjdingswijn 
'Eens komt de dag' De wijn is door middenstander Wim 
Groen op de markt gebracht Het gelegenheidsetiket is 
gratis beschikbaar gesteld door drukkerij Stout Van elke 
verkochte fles wijn gaat een gulden naar het Vlaardings 
Musical Gezelschap als bijdrage in de kosten voor de 
bevnjdingsrevue 

7 De laatste vier openbare urinoirs worden binnen
kort afgebroken De gemeente vindt het een achterhaalde 
faciliteit, die verhoudingsgewijs veel onderhoud vergt 

Van start gegaan de Boodschappendienst van de Stichting 
Nieuw Werk Via de 'Bel Shop' kan iedere Vlaardinger 
voortaan de boodschappen thuis laten bezorgen Het 
betreft het eerste werkgelegenheidsproject van de stich
ting Nieuw Werk, dat is opgezet door Rotary Club 
Vlaardingen 80 De Bel Shop biedt werk aan negen men
sen 

11 De sociale recherche heeft in het eerste kwartaal 
van dit jaar met minder dan 32 gevallen van uitkerings
fraude ontdekt In totaal gaat het om een bedrag van 
143 000 gulden Tegen 15 mensen is proces verbaal opge
maakt 

12 Met een ponton worden bodemmonsters genomen 
uit het Buizengat De gemeente is van plan rond het 
Buizengat de komende jaren vijfhonderd woningen te 
bouwen De uitslag van het onderzoek is eind mei bekend 
Aan de hand van de resultaten wordt bekeken hoe de sane
ring moet worden aangepakt 

Presentatie van het rapport 'Herstructurenng sportvelden' 
Fortuna en Cion moeten verhuizen naar het complex van 
Deltasport VFC zal de Sportlaan moeten verlaten voor 
een plek bij voetbalvereniging Zwaluwen Daar komt ook 
de handbalvereniging HoUandiaan terecht De handballers 
van WIK moeten intrekken bij DVO'32 aan de Marathon
weg 

13 De pyloon van de Erasmusbrug, inmiddels bekend 
als De Zwaan passeert op weg naar zijn uiteindelijke 
bestemming de Maasboulevard 

14 Burgemeester L W Stam en J Madem, voorzitter 
van de Stichting Nationale Gedenkdagen openen geza
menlijk het nieuwe kantoor van de VSB Bank aan de Van 
Baerlestraat Deze accommodatie is gebouwd volgens een 
totaal nieuw concept 

17 In het Kolpabad wordt de zwemclub VZC winnaar 
van de Haringtrotee 

18 De politie moet bij Mostert Absorbents BV aan de 
Deltaweg een hek forceren om milieucontrole te kunnen 
uitvoeren op het terrein 

21 Start van het project ' 't Natuurt in de Buurt', geor
ganiseerd door de Dienst Milieu in samenwerking met o a 
de KNNV, de Vlinderstichting en de Vogelbescherming 
Nederland Met lezingen, excursies en cursussen. 
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De VVV Vlaardingen gaat weer beginnen met een serie 
stadswandelingen. De eerste wandeling gaat langs plaat
sen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. 
Rondleider is Jan Anderson. 

De Holiérhoeksepolder krijgt wel een recreatieve bestem
ming, maar de twee veehouders mogen er blijven boeren 
en het weidelandschap behoudt voor een groot deel zijn 
eigen karakter. Dat is het compromis tussen de gemeente 
Vlaardingen en de reconstructiecommissie Midden-
Delfland. 

De Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord is verhuisd van 
de Marisstraat en het Erasmusplein naar een nieuw regio
kantoor aan de Oosthavenkade 43. 

Komaat onder de titel 'Vlaardingen in Oorlogstijd'. De 
lezing is de eerste grote activiteit van de Historische 
Vereniging Vlaardingen in het kader van het 50-jarig 
bevrijdingsfeest. 

27 Wethouder K. van der Windt ontraadt particulieren 
delen te kopen van de vroegere panden van drukkerij Van 
Dooren in de Oostwijk. 
De nieuwe eigenaren zullen er rekening mee moeten hou
den dat zij de problemen rond de ernstig verontreinigde 
grond meekopen. 

De Wereldwinkel viert de komende maand het 25-jarig 
bestaan met o.a. een puzzeltocht voor kinderen tot 12 jaar 
en een modeshow onder het motto 'Mode met Motief. 

22 Museumweekend. Bij het Visserij museum aan de 
Westhavenkade worden de zware balken voor de kraan op 
de kade aangevoerd en gelost. 

In de Willibrorduskerk instal
latie van R. Veldhuijsen als 
pastoraal werker van het 
Pastoraal Team van de Inter
parochiële Vereniging Vlaar
dingen. 

In het Visserijmuseum ont
vangt burgemeester Stam het 
eerste exemplaar van het 
boek 'Abraham van der 
Linden, een belangrijke acht-
tiende-eeuwse Vlaardinger' 
van M.A. Struijs uit handen 
van de heer Hoogendijk. 

24 In de Harmonie 
'Vlaardingse Conferentie 
over Duurzame Ontwikke
ling' georganiseerd door het 
Instituut voor Publiek en 
Politiek. Bedrijfsleven, mi
lieuorganisaties, politiek en andere belangstellenden 
discussiëren over het Vlaardingse Milieubeleid. 

Uit handen van wethouder K. van der Windt ontvangt 
Nelleke van der Luit, voorzitter van Milieudefensie 
Vlaardingen, de jaarlijkse Milieuprijs Vlaardingen. 

25 In de Stadsgehoorzaal lezing door historicus drs K. 

Nelleke van der Luit neemt namens Milieudefensie de Milieuprijs 

Vlaardingen in ontvangst 

28 In de Oostwijk is een burgerwacht opgericht. 
Buurtbewoners houden 's nachts bij toerbeurt een oogje in 
het zeil in de hoop te voorkomen dat de autopyromaan, die 

inmiddels tien keer brand 
heeft gesticht, opnieuw toe
slaat. 

Presentatie van het logo voor 
het nieuwe zwembad De 
Kulk. Wethouder T. van der 
Steen overhandigt een jaar
abonnement voor het nieuwe 
bad aan Jan Wapenaar, ont
werper van het logo. 

Burgemeester L.W. Stam 
ontvangt de eerste CD van 
'De Geest van Vlaardingen' 
met muziek en tekst van 
Cornelis Pons en arrange
menten van Henk de Ligt. De 
CD is uitgebracht door de 
stichting Nationale Gedenk
dagen Vlaardingen ter gele
genheid van de gelijknamige 
bevrijdingsvoorstelling. 

Presentatie van de 'Spaanse Trappen' naar een ontwerp 
van Wilma Kuil. Omdat het beschikbare budget van de 
gemeente niet toereikend is, is de Stichting Spaanse 
Trappen Vlaardingen opgericht. De trappen worden uitge
voerd in terrazzo in de vorm van kleurrijke mozaïeken 
door het Vlaardingse bedrijf Tomaello. 
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Laatste lint|esregen oude sti|l, 28 april 

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen. De bronzen 
eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
wordt uitgereikt aan A.G. Maas en J.L. Verkerk; de zilve
ren medaille aan A.J. Jan.sen en F, Oversluizen; de gouden 
medaille aan J. Verbeek, L.P. van der Wilde en B.P.H. 
Janse. Oud-Geus Piet van der Harst wordt Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

28-5 mei Herdenking van 50 jaar bevrijding met 
tal van evenementen. De organisatie heeft het accent 
gelegd in het Oranjepark met een optreden van diverse 
nationale artiesten. Daarnaast het Oldtimerfestival, 
Havenloop, Aubade met oologsveteranen, wielerronde, 
kermis en vuurwerk. 

29 Koninginnedag. Aubade op de Markt met mede
werking van Marie Cecile Moerdijk en de Shell Harmonie 
Rotterdam. Défilé van Oldtimers en oorlogsvoertuigen 
met oorlogsveteranen. Fly Past met voedseldropping. De 
Historische Havenloop wordt gewonnen door de Belg 
Theo van den Abeel. 

30 Het concert van André Rieu met het Johan Strauss 
Orkest in het Oranjepark trekt ruim 10.000 belangstellen
den. 

30/2 mei In de Stadsgehoorzaal grote muzikale 
bevnjdingsshow door het Vlaardings Musicalgezelschap 
o.l.v. van Dick Borst onder het motto 'Eens komt de dag'. 

Mei 

1 Benoemd als leden van de Culturele Raad 
Vlaardingen de dames I. Breek, B. Czetö en de heren M. 
Bot, E.M. van der Ende, J. van Hemert en L.D. Minnigh. 
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Naast deze zes burgerieden zit er ook een vertegenwoor
diger van elke gemeenteraadsfractie in de Culturele Raad 

2 De Vlaardingse Zwem Club promoveert naar de 
hoogste klasse in de landelijke zwemcompetitie VZC 
onder trainer Chris Aartsen heeft zich door deze promotie 
weten te plaatsen bij de beste 15 zwemploegen van 
Nederland 

3 De Volksuniversiteit Vlaardingen vertrekt met 
ingang van het nieuwe seizoen uit Vlaardingen Reden is 
een huurverhoging tot achthonderd procent Het oplei
dingsinstituut met ruim 1 800 cursisten heeft inmiddels 
onderdak gevonden bij scholen in Schiedam en Maassluis 

4 De Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Nieuwe 
Waterweg-Noord betrekt zijn nieuwe huisvesting aan de 
Van Hogendorplaan 501 naast het NS-station Vlaar-
dingen-Oost 

Dodenherdenking op het Verploegh Chassé-plein, vooraf
gegaan door een Stille Tocht vanaf de Markt 

5 50 jaar Bevrijding De laatste estafetteloper Bertus 
Stigter overhandigt het Bevnjdingsvuur aan burgemeester 
Stam Oude schepen in de Buitenhaven Concert door het 
Shanty-koor De Maeze Sanghers uit Maassluis Avond 
markt op de Westhavenkade De 35 ste Vlaardingse 
Bevnjdingsronde wordt gewonnen door Martin Schouten 

In de Grote Kerk Bevnjdingsconcert m m v het muziek
korps van het Leger des Heils, het Vlaardings Mannen
koor Orpheus en muziekvereniging Sursum Corda 

6 8 In de Stadsgehoorzaal opvoering van 'De Geest 
van Vlaardmgen', een terugblik op 50 jaar bevnjding, 
naar een script van histoncus/pubhcist Han van der Horst 
met muziek van Cornells Pons en medewerking van jour
nalist Dick van der Lugt 

7 Wethouder T van der Steen draagt het beheer van 
de twee dierenweitjes bij het verzorgingstehuis Vaartland 
en aan de Ie Van Ley den Gaelstraat over aan E Groot en 
Chr Bouwman 

8 De ambtenarenbonden bereiken een principe
akkoord met de gemeente over een 34-urige werkweek 
Als eerste gemeente in Nederland voert de gemeente hier
mee een vierdaagse werkweek in 

De gemeente denkt met dat de dienstverlening aan de bur 
ger zal lijden onder de arbeidsduurverkorting 

9 De GGD Nieuwe Waterweg Noord start deze week 
een onderzoek naar de gezondheid en zaken die daarmee 
te maken hebben Circa 1 600 inwoners uit de regio ont
vangen een enquêteformulier Het onderzoek wordt eens 
in de vijfjaar uitgevoerd om een beeld te krijgen van de 
gezondheid van de bevolking in de regio 

De Vlaardingse afdeling van de Unie Van Vrijwilligers 
viert het 50-jarig bestaan 

11 Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 1995 
verlaten de oppositiepartijen 'omdat er toch niet wordt 
geluisterd' de raadszaal Het gevolg is dat tijdens een 
coalitieberaad de voorjaarsnota door de resterende raads
leden unaniem wordt aangenomen 

11-13 Het winkelcentrum Hohcrhoek viert het 25-jarig 
bestaan met tal van activiteiten 

13 Muziekvereniging Voorwaarts viert het 90-jang 
bestaan met een receptie in het clubgebouw aan de 
Surmamesmgel 

De badmintonclub BC'70 viert met een receptie het 25 
jang bestaan 

14 Met een 29-5 overwinning op HVC wordt de hand-
balclub De Hollandiaan kampioen in de tweede klasse 
rayon Rotterdam Eerder plaatste de club zich voor de 
finale van het toernooi om de afdelmgsbeker 

De 'Samen op weg gemeente Holy-Zuid' sluit haar zilve
ren jubileumviering af met een drukbezochte Hagepreek 
op het Zwaluwenveld Voorgangers ds A Baarslag, ds 
B van Gorcum en ds H Mast Muzikale omlijsting door 
de CJV Bazuingroep onder leiding van Bram Sebel 

VVV Vlaardmgen heeft zes fietsroutes samengesteld van
uit Vlaardingen De routes variëren van 40-55 km en voe 
ren langs diverse karakteristieke gebieden 

16 Wethouder T van der Steen ontvangt het eindrap
port 'Herstructurenng Veldsportsector' uit handen van 
Peter van Wilsum 

16-19 Verzorgingscentrum Dneen-Huysen viert het 20-
jang bestaan met tal van activiteiten 
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17 In het kader van de nationale straatspeeldag bezet
ten kinderen van de openbare basisschool De Springplank 
tussen negen en elf uur de kruising Vetteoordskade/Stati-
onsstraat Door IH leerlingen worden allerlei spelletjes 
gespeeld 

18 In het stadhuis reunie van leden van de 
Nederlandse Vereniging van Ex-politieke gevangenen uit 
de bezettingstijd en leden van de Vereniging Voormalig 
Verzet de LO/ LKP Vlaardingen-Westland 

20 Opening van de tentoonstelling The Garden of 
Delight' met keramische beelden van 17 kunstenaars in 
'De Vlaardingse Boomgaard' aan de Zuidbuurt 30 door 
wethouder K van der Windt 

22 In verschillende wijken is verzet gerezen tegen de 
plaatsing van blokcontainers voor huisvuil Bewoners van 
de Indische Buurt vrezen stankoverlast en gevaarlijke ver
keerssituaties In delen van Ambacht en de Oostwijk is zo 
weinig ruimte voor de bakken, dat de reinigingsdienst 
overweegt daar de oude ophaaldienst met huisvuilzakken 
te handhaven 

Hoogste punt bereikt van de woontorens op het 
Liesveldviaduct 

23 Een Vlaardingse delegatie vertrekt voor een 5-
daags bezoek aan de Tsjechische zusterstad Moravska 
Trebova 

Een oud stukje Hoogstraat is zichtbaar geworden nu de 
huizen aan de Komelis Speelmanstraat gesloopt zijn Het 
nu braakliggende terrein is de geschiedenis ingegaan als 
een van Nederlands eerste stadsvernieuwingsgebieden 
Over de definitieve invulling wordt nog gediscussieerd 

Fnts Loomeijer, directeur van het Vissenjmuseum, ont
vangt de hanngpers Voor het eerst strijkt het gezelschap, 
dat jaarlijks de start van de verkoop van nieuwe haring 
publicitair begeleidt, in Vlaardingen neer 

24 Een groep van acht atleten van ENECO Waterweg 
Noord gaat van start in de Roparun, een estafette over 530 
km van Rotterdam naar Panjs 
Het doel van de loop is het inzamelen van geld dat ten 
goede komt aan de patiënten van de Dr Daniel den 
Hoedkliniek in Rotterdam 

De Vlaardingers Bram Zonne, Leo de Snaijer en Rob 

Suurendonk zijn gekozen in het Algemeen Bestuur van 
het Hoogheemraadschap Delfland 

Kamerkoor Animato heeft een opvolger gevonden voor 
dirigent Aart Bergwerft Met ingang van deze maand staat 
het koor onder leiding van Wiecher Mandemaker 

27 Loco-burgemeester T van der Steen feliciteert 
Adriana Chnstensen met haar 100ste verjaardag 

29 Feyenoord-speler Henk Eraser geeft het startsein 
voor het 9e jaarlijkse straatvoetbaltoernooi Achttien 
teams in drie poules strijden om de prijzen 

31 In een brief aan de minister van Verkeer en 
Waterstraat vraagt het college van B en W snel maatrege
len te nemen tegen het toenemende lawaai van vliegtuigen 
boven Vlaardingen Bij de brief is een dagstaat gevoegd 
van de meldkamer van DCMR van 11 mei met 104 klach
ten over geluidsoverlast van Zestienhoven 

Juni 

1 Het schoonmaken van de bodem rond het Bui-
zengat gaat volgens een eerste inschatting van de dienst 
Milieu 34 miljoen gulden kosten Rond het Buizengat is 
de bouw van ruim 500 woningen gepland Volgens de ge
meente vormen de kosten geen belemmering voor de her-
innchting 

Door fusies wordt het aantal openbare basisscholen dras
tisch ingekrompen Met ingang van het nieuwe schooljaar 
IS er in bijna alle wijken nog maar een school voor open
baar onderwijs De Erasmusschool en de Springplank in 
het centrum vormen De Maatjes In de Oostwijk gaan Het 
Pnsma en de Klinker samen verder als Pnsma-Klinker In 
de Westwijk gaan de Wetering, de Zuidwester en de Zuid-
buurt verder onder de naam Westwijzer De Kring en de 
Vogelhoek in Holy-Zuid heten voortaan de Klimop In 
Holy-Noord fuseren de Boemerang en de Speel 
Werkhoeve tot Dolfijn Alleen de Jan Ligthartschool in 
Vlaardinger-Ambacht en de Singel doen met mee aan de 
fusiegolf 

2 De Vereniging Zieken- & Bejaarden Omroep 
Vlaardingen viert het 30-jarig bestaan met een marathon 
programma van 30 uur 

Feestelijke heropening van het gerenoveerde café De 
Waal aan de Waal straat 
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De politie ontruimt twee drugspanden aan de Komelis 
Speelmanstraat. Bij de inval worden drie mannen aange
houden en een partij hasj en xtc-tabletten in beslag geno
men. 

3 Voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen wordt 
Vlaardings kampioen 1995. Dennis Oomen wordt uitge
roepen tot beste speler van het veld. 

leerlingen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. 

9 In het Visserijmuseum opent de Engelse acteur 
Peter Gilmore (Captain James Onedin) de expositie 
'Willem Eerland Maritiem' van de hedendaagse schilder 
Willem Eerland. 

Geopend de tentoonstelling 

Johanna van Us - van Dam 
viert haar 100ste verjaardag. 

7 Vlaardingen krijgt 
een samenlevingsregister. 
Daardoor wordt het moge
lijk voor mensen die samen
leven en niet kunnen trou
wen door middel van een 
officiële plechtigheid hun 
samenwonen door een amb
tenaar van de Burgerlijke 
Stand te laten vastleggen. 

De gemeentelijke ombuds
man mr. M.H.J.M. van Kin
deren start een wekelijks spreekuur in de Stadsbibliotheek 
aan de Waalstraat. 

Vader en dochter - vader en 
zoon' met werk van de 
Vlaardingse kunstenaar 
Peter Dumas en zijn dochter 
Charlotte en de Rotterdamse 
kunstenaar Joop van 't 
Hoenderdaal en diens zoon 
Thijs. 

11 Vlaardingse Scherm-
vereniging Trefpunt houdt 
haar jaarlijkse clubkam
pioenschappen. 
Tevens 'Open Dag' ter gele
genheid van het 30-jarig 
bestaan. 

Vader, zoon, vader, dochter, 9 juni 

12 Start van de 49-ste 
avondvierdaagse met bijna drieduizend lopers, georgani
seerd door de Politie Ontspanningsvereniging Waterweg. 

Burgemeester L.W. Stam geeft het officiële startsein voor 
de bouw van Billiton 2, een tien etages tellend complex 
met 105 zorgwoningen aan de Burgemeester Pruissingel 
en Borneostraat. Het project wordt gerealiseerd in 
opdracht van Patrimoniums Woningstichting. 

8 Officiële opening van het verbouwde regiokantoor 
Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord aan de Oosthaven-
kade. Thuiszorg zet hiermee de stap naar de ontwikkeling 
van ' 1 -loket'. In het Hollandiagebouw presentatie van ver
schillende visies op het begrip '1-loket'. 

Het geld voor de eerste Spaanse Trap in het centrum is 
binnen. De gemeenteraad heeft verreweg het grootste 
bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. 

De scholen voor voortgezet onderwijs Westland-Zuid, 
Groen van Prinsterer, het Gilde College Schiedam en de 
Christelijke Mavo Maassluis fuseren per 1 augustus. Zij 
gaan het komende seizoen verder onder de naam 
Christelijke Scholengemeenschap Aquamarijn. 
Door de fusie ontstaat een scholencombinatie met 3.400 

13 Inspraakavond in de burgerzaal over de verbou
wing van de Pelmolen aan de Westhavenkade. Het voor
malige bedrijfspand is bouwhistorisch gezien van waarde
volle betekenis en moet volgens het college behouden 
worden. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland leggen na de 
zomervakantie de herziening van het bestemmingsplan 
Vlaardingen-West ter inzage. In die wijziging wordt de 
Lickebaert aangewezen als vuilstortlocatie. GS zien de 
Lickebaert als enige oplossing voor het afvalprobleem na 
2003. 

14 Kinderen die door een ongeluk of ziekte in 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met een ambulance 
mee moeten krijgen met ingang van vandaag een beer. 
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen daardoor de 
nare ervaring beter en sneller verwerken. 

In het stadhuis overhandiging van de Vlaardingse 
Ondernemersprijs 1995 aan het bedrijf Madern BV. 
De bijbehorende geldprijs van 5.000 gulden is door de 
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ondernemer geschonken aan Foster Parents Plan 

15 Roestvorming en betonrot onder het Liesveld-
viaduct hebben de gemeente een tegenvaller van ruim vier 
ton bezorgd Oorzaak van de onverwachte problemen is 
het slechte onderhoud aan het viaduct in de afgelopen der 
tig jaar 

17 Met een feestelijke middag wordt de speeltuin aan 
de Goudsesingel heropend In samenwerking met de 
gemeente hebben omwonenden anderhalfjaar geleden het 
initiatief genomen om de oude speeltuin om te vormen en 
uit te breiden 

Onderhoudsdag aan het Volksbos in het Lickebaertgebied 
Aan de oproep van de stichting Groeiend Verzet in de 
Lickebaert wordt nauwelijks gehoor gegeven 

21 Semorendag in het winkelcentrum De Loper, geor
ganiseerd door het winkelcentrum, de verzorgingshuizen 
De Meerpaal, Vaartland, Dneen-Huysen, Uitzicht en het 
Zonnehuis 

22 Tweederde van de bewoners van de Vettenoordse-
polder voelt zich s avonds en s nachts onveilig in de 
eigen wijk Een opmerkelijk groot aantal bewoners durft 
om die reden zelfs s nachts niet meer naar buiten Dit is 
de voorlopige analyse van het wijkveiligheidsonderzoek, 
dat in april in de VOP is gehouden 

24/25 Zwemster Karin Stein begint het lange baanseizoen 
uitstekend Zowel in Breukelen als op de Maarsse 
veenseplassen legt zij op de twee kilometer schoolslag 
beslag op de eerste plaats 

25/27/28 De VVV Vlaardingen viert het 5-jang 
bestaan met o a een fietstocht door de Broekpolder en een 
tocht met de 'Diane naar de Rhoonse Grienden 

26 Thea Boere neemt na 36 jaar afscheid van het 
onderwijs In de Jan Ligthartschool aan het Plein Emaus 
nemen leerlingen en leerkrachten afscheid van de juf 

27 De Vrijwilligers Vacature Bank heeft in 1994 een 
zeer succesvol jaar achter de rug Het bezoekersaantal 
steeg van 108 in 1993 naar 144 in 1994 Tevens steeg het 
aantal bezoekers dat aan passend werk kon worden gehol
pen 

In een spannende finale tegen de Koninklijke Haagsche 

werd onlangs de Golfclub Broekpolder na tien jaar weer 
landskampioen 

Start van de Avondzwemvierdaagse in het Kolpabad 
Ondanks het mooie weer gaan slechts ca 1 000 deelne
mers van start 

28 De gemeenteraad gaat akkoord met het plan van 
aanpak voor de Westwijk Het plan behelst o m nieuw 
bouw van 1 000 tot 1 200 koop en huurhuizen en verbou
wing en renovatie van ca 1 500 bestaande woningen Het 
brengt ook de sloop van een nog onbekend aantal van de 
720 PLN-flats dichterbij 

29 De gemeente is deze week gestart met een hertaxa
tie van alle woningen en bedrijfspanden De nieuwe Wet 
Waardering Onroerende Zaken verplicht de gemeenten de 
economische waarden opnieuw vast te stellen 

Juli 

1 In het Hollandiagebouw opening van de tentoon
stelling Tussen droom en werkelijkheid Architecten en 
kunstenaars geven hun visie over hoe openbare ruimtes 
zouden moeten worden ingericht 

Overgenomen door het Interkerkelijk Centrum voor Maat 
schappelijke Dienstverlening het Migrantenwerk van de 
Stichting Welzijn Door deze verandering is er vanaf 
heden nog maar een adres voor algemeen maatschappelijk 
werk in Vlaardingen 

Het Belgisch chemiebednjf Tessenderlo Chemie heeft van 
de Noorse onderneming Norsk Hydro het productiebedrijf 
voor veevoederfosfaten in Vlaardingen overgenomen De 
ongeveer 50 medewerkers zijn overgenomen 

3 Na tweeeneenhalve maand rust zijn de bewoners 
van de Oostwijk weer opgeschrikt door de vermoedelijke 
rentree van de autopyromaan In de Oosterstraat brandt 
een Volvo uit De brand is naar alle waarschijnlijkheid 
aangestoken 

3-21 Senioren Zomerschool georganiseerd door het PEC 
in samenwerking met de Stadsbibliotheek, Het Gilde en de 
Raad voor het Ouderenwerk Iedereen van 55 jaar en 
ouder kan deelnemen aan een of meer educatieve pro
gramma's die worden aangeboden muziek, ambachtelijke 
kunst en bouwkunst/wonen 
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5 De 'atoomvrije' bunker aan de HolysingelAVillem 
de Zwijgerlaan wordt gesloopt ten behoeve van de bouw 
van seniorenappartementen. De ondergrondse schuilplaats 
werd in 1970 in gebruik genomen als noodbestuurspost 
voor het college van B en W. 

Hoewel veel Vlaardingers last hebben van stank, lawaai 
en stofoverlast, is het grootste gedeelte van de bevolking 
tevreden over het leefklimaat in de stad. Slechts voor 8% 
wegen de positieve kanten niet op tegen de vele vormen 
van milieuhinder. Dat blijkt uit een onderzoek van leerlin
gen van het Christelijk Economisch College Beneden 
Maas. 

Oud-Vlaardinger Dolf van der Linden vierde vorige week 
zijn 80ste verjaardag. 

Dolf van der Linden 80 jaar, 5 |uli 

6 Lucas Petit, sinds twee jaar directeur van het Delta-
Hotel heeft het hotel overgenomen van de Bilderberg 
Groep. 

11 Bezoekers van de Broekpolder worden momenteel 
opgeschrikt door luide knallen van een knalapparaat, 
waarmeejagermeester Roel Blom vogels en wild afschrikt 
om zodoende de koolzaadoogst in de polder te bescher
men. 

Vlaardingen was in het verleden een 'grachtenstadje'. Dat 
blijkt uit archeologische vondsten die de afgelopen twee 
maanden werden gedaan tijdens opgravingen in de 
Kuiperstraat en Fransenstraat. 

14 Mensen die hun hond meenemen naar de Krab-
beplas kunnen met ingang van vandaag 50 gulden boete 
verwachten. Vorig jaar is al een hondenverbod voor de 
stranden en ligweiden rondom het recreatiegebied 
afgekondigd. Het college heeft het verbod nu echter opge
nomen in de milieuverordening. 

In september start de eerste 'Moerman-academie' in ons 
land. De opleiding is bestemd voor artsen en duurt twee 
jaar. De Moermantherapie is ontwikkeld door de inmid
dels overleden Vlaardingse arts Cornelis Moerman. 

17 Het bestuur van het Holy Ziekenhuis heeft direc
teur M.J. Rutgers op eigen verzoek ontslag verleend. 

20 Vlaardingen is sinds deze week een miljonairspaar 
rijker. De gelukkige Vlaardingers hebben dankzij de 
Staatsloterij een bedrag van maar liefst 5 miljoen gulden 
gewonnen. De naam van het echtpaar wordt om privacy-
redenen geheim gehouden. 

27 De komst van de SpitsPendel tussen Rotterdam en 
Vlaardingen is ook financieel een goede zaak. De lijn 
Rotterdam - Hoek van Holland leed jaarlijks een verlies 
van 11 miljoen gulden. Dat verlies is met 3,5 miljoen 
gedaald. 

31 De Vlaardingse Zeekadetten hebben tijdens het 
internationale zomerkamp twee eerste prijzen voor het 
zeilen in vletten en in alle klassen in de wacht gesleept. 
Bovendien mochten zij nog de sportiviteitsprijs mee naar 
huis nemen. 
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Augustus 

1 De basisscholen Barbara, Sint Willibrordus en Pax 
Christi zijn met ingang van het nieuwe schooljaar opge 
gaan in de nieuwe school 't Palet, met vestigingen aan de 
Afrol, de Seringenstraat en de Kraanvogellaan 

2 Verschenen het eerste van de vier fotoboeken in de 
serie Tijdsbeeld van Vlaardingen De foto's zijn indertijd, 
in opdracht van het gemeentebestuur, gemaakt door de 
Rotterdamse fotograaf J F H Roevers 

De verenigingen voor volkstuinders in de regio signaleren 
een opmerkelijke toename van allochtone leden Tuinieren 
blijkt voor Nederlanders met een buitenlandse achter
grond een ideale hobby 

3 De klokken van de Grote Kerk en de Visbank zijn 
van slag Volgens de Facilitaire Dienst van de gemeente is 
of het onweer of de warmte hiervan de oorzaak 

5 De voetbalvelden mogen de komende tijd hooguit 
twee keer per week worden bespeeld De beperking heeft 
de gemeente opgelegd in verband met de kwaliteit van de 
grasmatten, die door de droogte zijn aangetast 

5/6 Recreanten hebben dit weekend gebruik kunnen 
maken van een speciale zon-aanbieding op de veerboot 
Burgemeester Van Lier Voor 1,50 gulden mochten zij net 
zo vaak heen en weer varen tussen Vlaardingen en Pemis 
als ze wilden en daarbij op het bovendek genieten van zon 
en wind 

6 In het plantsoen bij het Holy Ziekenhuis 
Hiroshima-herdenking ter nagedachtenis aan de eerste 
atoombommen, die precies vijftig jaar geleden vielen op 
de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki 

7-11 Vakantiespeelweek onder het motto 'Piraten' geor
ganiseerd door buurthuis De Haven 

8 Henk Horsten, voorzitter van de stichting 'Hof van 
Spektakel ontvangt uit handen van Bert Steenkamer van 
de VSB een cheque van 22 000 gulden voor het cultureel 
spektakel 'Hof van Visioen' 

8 11 Wethouder H Roijers geeft het startschot voor de 
Eerste Vlaardingse Fietsvierdaagse, een initiatief van de 
VVV Vlaardingen, met ruim 400 deelnemers 

9 De gemeente heeft bij de arrondissements
rechtbank in Den Haag beroep aangetekend tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten om de herziening van het 
bestemmingsplan Vlaardingen West ter inzage te leggen 
Deze herziening maakt de weg vrij voor afvalstort in het 
recreatiegebied De Lickebaert 

10 Ted van der Parre veroverde onlangs in Finland de 
titel 'Sterkste man van Europa', het enige kampioenschap 
dat nog ontbrak aan zijn overwinningen 

11 Het aanhoudende warme en vooral droge weer 
begint de bomen in Vlaardingen parten te spelen Vooral 
de jonge aanplant en pas verplaatste bomen hebben er last 
van De gemeente verzoekt de inwoners deze bomen water 
te geven 

In het Deltahotel officiële installatie van Carla Hoekstra-
van Mans als nieuwe chef van het politiedistrict 
Waterweg door de Rotterdamse korpschef R H Hessing 

12 C & A aan de Hoogstraat sluit de winkel aan de 
Hoogstraat voor nieuwbouw op dezelfde plaats De winkel 
wordt tijdelijk voortgezet in een noodgebouw aan de 
Korte Hoogstraat 

14-19 Vijfde Internationale Orgelweek in de Grote Kerk, 
een evenement met concerten, lezingen cursussen en een 
tototentoonstelling Naast Oost-Europeanen en Belgen 
nemen dit jaar ook musici uit Japan, Korea en de 
Verenigde Staten aan het evenement deel 

16 Kunstenaar Dick Kats legt de laatste hand aan de 
muurschildering van de uitbreiding van pizzeria Gallo 
d'Oro aan de Smalle Havenstraat 

16-20 In het Oranjepark 'Hof van Visioen', een vijfdaags 
muziek-, theater- en beeldende kunstfestival, geor
ganiseerd door de Stichting Hof van Spektakel 

19-5 sept De Voetbal Vereniging Zwaluwen viert 
het 60-jang bestaan met o a een reunie in het clubgebouw 
aan de Zwaluwenlaan 

21 Start van de verkeerscampagne 'Wij gaan weer 
naar school' In Vlaardinger Ambacht leggen leerlingen 
van de Jan Ligthartschool de eerste tegel voor een veilige 
schoolroute 
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22 Eerste paal geslagen voor 55 luxe-appartementen 



Hof van Visioen 16-20 augustus 

met zorgservice naast zorg- en servicecentrum De 
Meerpaal. Het complex wordt gebouwd door de 
Woningstichting Samenwerking en krijgt de naam De 
Heemstede. 

Ongeveer 50 leerlingen van de drie scholen voor speciaal 
onderwijs mogen met ingang van het nieuwe schooljaar, 
volgens de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer, geen 
gebruik meer maken van de busjes of taxi's die hiervoor 
door de gemeente worden ingehuurd. 

Van der Windt, eigenaar van Winzo aan het Schraven-
dijkplein, viert dit seizoen zijn 25-jarig ondernemerschap. 

25 Het Vlaardingse raadslid ing. L.M. de Beer is 
benoemd tot lid van de Eerste Kamer. De VVD'er volgt de 
onlangs overleden drs. G.M.V. van Aardenne op. 

26/27 Open Ateliers 1995, in 24 ateliers in de stad zijn 
allerlei kunstwerken van 29 Vlaardingse kunstenaars te 
kijk en te koop. 

27 Na zes jaar en ruim 35.000 zeemijlen varen Klaas 
en Cobi Groen weer de haven binnen. 
Op 14 juh 1989 vertrok het echtpaar voor hun wereldreis 
per zeilboot. 

31 Het Stadsarchief viert het lOO-jarig bestaan met de 
uitgifte van de eerste 'Atlas van Vlaardingen' met onder 
meer de oudste plattegrond van Vlaardingen, in 1562 gete
kend door Jacob van Deventer. 
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De atlas is een gezamenlijke uitgave van de Europese 
Bibliotheek Zaltbommel en het Stadsarchief. 

In het woonhuis en de praktijkruimten van de in 1988 
overleden Vlaardingse kankerspecialist Cornells Moer
man wordt door de stichting Archeologie en Bouwkunst 
een museum ingericht. Het Moermanhuis op het landgoed 
Hoogstad wordt in de loop van het volgend jaar open 
gesteld voor het publiek. 

Ze kwamen na |aren in Vlaring weerom, 27 augustus 



September 

2 23e Haring- en Bierfeest. Na de opening door bur
gemeester L.W. Stam optreden van Harry Slinger en het 
Vlaardings Vissers Vrouwen Koor. Voor het Visserijmu
seum veilt notaris mr P. Kroesen de eerder op de dag door 
Herman Brood beschilderde vijf haringtonnen. Het evene
ment trekt ruim 100.000 bezoekers. 

De Vlaardingers Peter van den Bent en Geert van Dongen 
zijn onlangs teruggekeerd van een twee maanden durende 
expeditie per kajak rond Groenland. 

5 Als protest tegen de Franse kernproeven op het atol 
Muroroa wordt de Parijslaan omgedoopt in Muroroalaan. 
De actie maakt onderdeel uit van de protestmaand in sep
tember geen Frans' georganiseerd door Groen Links 
Vlaardingen. 

7 Naast de HEMA wordt zo snel mogelijk een hou
ten noodtrap aangelegd. Ondertussen wordt het ontwerp 
voor de Spaanse Trappen van Wilma Kuil door TNO 
onderzocht op veiligheid. 

Twaalf Vlaardingse brandweerlieden vertrekken voor 
hulp naar de Bovenwindse eilanden, waar de orkaan Louis 
de afgelopen dinsdag verwoestend heeft uitgehaald. 

Jan Madern, voorzitter van de stichting Nationale 
Gedenkdagen Vlaardingen ontvangt de 'Vlaardingse 
Pluim". De Pluim is een nieuwe jaarlijkse prijs van de 
VVV en wordt uitgeloofd aan een particulier of organisa
tie die Vlaardingen positief in het nieuws heeft gebracht. 

8-11 De voetbalclub De Hollandiaan/Satelliet Combi
natie viert het 75-jarig bestaan met o.a. een reünie en een 
feestavond in de Harmonie. 

8-29 In het Hollandiagebouw tentoonstelling van beel
den en objecten van de Vlaardingse kunstenaar René de 
Man onder het motto 'De Valsspeler II". 

Marten Putman konnt om het leven 

bi| een aann|ding en wordt her

dacht, 9 september, 21 september 

knipsel. De Volkskrant, 12-9-95 

MARTEN PUTMAN (36) direiU-Uf 
vdn dc' Stadsgehoorzaal in Vl.idf-
dingen is zaterdag om hel k\cn 
gekomen bij htt auto-ongeluk in 
\nibttrd(im waarbii de Ajax-voet-
baller Patrick Kluivert betrokken 
was Kluivert ramde de auto van 
Putman |uist toen dc/c wildi ko
ren Putman overleed ter plaabe 
Ziin vrouw werd zwaar gewond 

Putman was sinds l*?fi2 directeur 
van de Stadsgehoorzaal Docir de 
vooruitstrevende programmering 
van zi]n theater zijn grote inzet en 
ziin uitgesproken ideeën over het 
culturele leven in Vlaardingen ver
wierf hl) in deze stad een bijzondere 
reputatie Putman bekleedde ook 
tal van nevenluncties op cultureel 
gebied 

Putman begon in 1962 met een 
zelfstandig theaterbureau Daarna 
werd hl) zakeli)k directeur van het 
experimentele theater Stichting 
Funhouse Tussen 1977 en 1982 
was hi| directiemtxlewerker van de 

^jadpchouwburg Breda 

Marten Putman, directeur van 
de Stadsgehoorzaal en hoofd 
van het projectbureau Cultuur, 
komt om het leven bij een 
aanrijding in Amsterdam met 
Ajax-voetballer Patrick Klui
vert. Zijn echtgenote raakt zwaar gewond. 

10 In het Holy Ziekenhuis speciaal radioprogramma 
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de ziekenom
roep. VSB-bank directeur B. Steenkamer overhandigt een 
cheque van 10.000 gulden. 

9 Nationale Monumentendag onder het motto 
'Vestingwerken en Archeologie". Het 'Moermanhuis' is 
ter gelegenheid hiervan eenmalig voor het publiek toegan
kelijk. Grote belangstelling. 

De Levend Water Gemeente houdt een feestelijke ope-
ningsdienst in haar nieuwe onderkomen in het Cincinnati-
gebouw aan de Mr. L.A. Kesperweg. 

11 Na ruim een jaar afsluiting is het Liesveldviaduct 
weer open gesteld voor het verkeer. Het wegdek is nog 
maar gedeeltelijk vrijgegeven, omdat er nog 
reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn aan de zuide
lijke rijbaan. 

Cees van der Linden ontvangt uit handen van D. 
Schotting, KNVB-bestuurder amateurvoetbal, de gouden 
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speld van de KNVB Van der Linden is éen van de opnch-
ters van voetbalvereniging Satelliet Herman Penning en 
Jan van der Mark ontvangen een erespeld voor hun 50-
jarig lidmaatschap 

12 In de Stadsgehoorzaal optreden van Emile 
Ratelband De opbrengst van 45 000 gulden is bestemd 
voor de stichting Climclowns Nederland ten behoeve van 
het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis 

In de maand augustus zijn bij de meldkamer van de 
DCMR Milieudienst Rijnmond in totaal 1 385 stankklach 
ten binnengekomen Dat zijn er 349 meer dan in dezelfde 
maand van het vonge jaar 

13 In verzorgingshuis Vaartland viering van de 
Nationale Ziekendag Ds T Zevenbergen behandelt het 
thema 'Contacten die helpen' 

De Volksuniversiteit Vlaardingen heeft tot nu toe onge 
veer 300 cursisten minder ingeschreven dan vong jaar De 
terugloop houdt verband met de noodgedwongen verhui
zing van veel cursussen naar scholen in Schiedam 

14 Didi van den Berg heeft de ballet- en dansschool 
Demi Point onlangs overgenomen van Ingrid Jensen 

15 Wethouder K van de Windt geeft het startsein voor 
het doorlichten van de gemeentelijke gebouwen op ener
gieverbruik Deze doorlichting komt voort uit het 
Gemeentelijke energiebeleids en uitvoeringsplan, dat in 
maart door de gemeenteraad is vastgesteld 

15/16 De korfbalvereniging Oranje Nassau viert het 60-
jarig jubileum 

16 Najaren van voorbereiding wordt de histonsche 
Stadskraan voor het Visserijmuseum opgetakeld De 
hoogte IS bijna 17 meter Na de afwerking kan begonnen 
worden met de tweede fase van de Museumkade, een drij
vend paviljoen met als blikvanger een oude vuurtorenkop 

De Scoutinggroep Mamix van Sint Aldegonde viert het 
50-jang bestaan met tal van activiteiten 

17 In Station Vlaardingen-Oost openen de Neder
landse Spoorwegen een zogenoemde WIZZL De winkel, 
in eerste instantie bedoeld voor treinreizigers, biedt als 
eerste Vlaardingse avondwinkel een assortiment dat 
voornamelijk voorziet in de eerste levensbehoeften 

18 Door de vemielzucht van een groep jongeren 
beschikt de speeltuin in het Hof over een attractie minder 
De in mei vernieuwde klimtoren is volledig verwoest 

Burgemeester Stam ontvangt in Capelle a/d IJssel de 
Vlaardingse brandweerlieden, die de afgelopen weken op 
het Bovenwindse eiland St Maarten veel werk hebben 
verricht om de schade, die de orkaan Luis heeft aanger
icht, op te ruimen 

20 Overleden M C M Prins, oud-directnce van de 
Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging van 
Bejaarden 

21 In de Stadsgehoorzaal herdenkingsbijeenkomst 
voor directeur Marten Putman Voorafgaand aan de begra
fenis worden de trappen van de Stadsgehoorzaal bedekt 
met kransen en bloemstukken Negen bussen en een stoet 
auto's begeleiden de schouwburgdirecteur naar zijn laatste 
rustplaats 

In Vlaardingen is sprake van een toenemende overlast 
door verwilderde duiven Jagermeester Roel Blom doet 
een dringend beroep op de bevolking om de duiven met 
meer te voeren Dat is volgens Blom de beste manier om 
het aantal duiven terug te brengen op een aanvaardbaar 
niveau 

De voorzieningen voor het bewaren van urnen op de 
begraafplaats Holy worden uitgebreid Naast de al 
bestaande urnenmuur en het strooiveld worden een urnen-
tuin en een umenbegraafplaats aangelegd 

22 Galerie d'Dayer is het winterseizoen gestart met 
een tentoonstelling van het werk van Minne Onnes, zoon 
van kapitein en schilder Klaas Onnes 

23 Oud-wethouder en Tweede Kamerlid A M A van 
Ardenne opent de Vredesmarkt in het winkelcentrum De 
Loper De markt is een initiatief van het Vlaardings 
Vredesplatform 

25 De onlangs opgenchte Vlaardingse afdeling van de 
vereniging Ypsilon, voor familieleden en partners van 
chronisch psychotische en schizofrene patiënten, houdt de 
eerste bijeenkomst in het RIAGG-gebouw aan de 
Westhavenkade 

Het Unilever Research Laboratonum neemt na een dienst
verband van 40 jaar afscheid van M W Lensvelt Rien 
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Lensvelt is al vele jaren raadslid en fractievoorzitter van 
de combinatiepartij SGP/GPV/RPF 

27 Op de Hogelaan in het Hof is in een van de oudste 
beuken de zeldzame pruikzwam ontdekt Voor zover 
bekend is dit het enige exemplaar in heel Noord- en Zuid-
Holland 

27 ^0 In de Harmonie 19de Eenakterfestival, georga
niseerd door het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel 
Het is dit jaar voor het eerst dat verenigingen van buiten 
de regio meedoen De mimegroep 3Heren ontvangt de 
Marten Putmanpnjs, vernoemd naar de onlangs tragisch 
verongelukte directeur van de Stadsgehoorzaal 

28 Oud-burgemeester A A J M van Lier opent in het 
VSB-gebouw aan de Schiedamseweg een informatieve 
tentoonstelling over de 'Spaanse Trappen' 

Overleden C J W Trossel, radioloog in het Holy 
Ziekenhuis 

29 Het haring-, zout- en rederijbedrijf Warmelo & 
Van der Drift viert het 17'ï-jarig bestaan Koningin 
Beatnx heeft het bedrijf toestemming gegeven om het 
Koninklijk Wapen te voeren De bijbehorende oorkonde 
wordt de 'Hofleverancier' J van der Drift uitgereikt door 
burgemeester L W Stam 

30 De Scouting Wesselgroep viert het 45-jarig bestaan 
met een feestelijke reunie in het Hopman Smelikhuis aan 
de Broekpolderweg Mevr M H Pet-v d Waart, beter 
bekend als akela Pet, samen met wijlen haar man S Pet 
oprichters van de Wesselgroep, onderscheiden met de ere
medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau 

De heer Rijnaard van het transportbednjf Lensveld ont
vangt uit handen van commissaris J Visser, hoofd Divisie 
Mobiliteit van het Korps Landelijke Politiediensten, de 
onderscheiding Ridder van de Weg wegens tien jaar 
aaneengesloten schadevrij rijden 

Oktober 

1 De raadscommissie voor etnische minderheden 
houdt op te bestaan De taken worden overgenomen door 
het Stedelijk Overleg Migranten 

2 In gebruik genomen de nieuwe alarminstallatie 

voor rampen en oorlog De nieuwe installatie kan per wijk 
geschakeld worden Moderne elektronica maakt het ook 
mogelijk de maandelijkse tests door te voeren zonder dat 
er geluid wordt waargenomen Voorlopig wordt nog elke 
eerste maandag van de maand met geluid getest 

3 De gemeente zal de komende twee jaar nog fors 
moeten bezuinigen voordat de financiële positie in 1998 
weer beter wordt Voor het jaar 1996 heeft wethouder H 
Roijers weliswaar een sluitende begroting kunnen rea
liseren, maar daarvoor diende hij wel de gemeentelijke 
reserves aan te spreken voor een bedrag van 6,3 miljoen 
gulden 

Voor de negen educatieve activiteiten die de Stadsge
hoorzaal met de Vlaardingse basisscholen organiseert 
hebben zich dit jaar ruim 6 000 leerlingen aangemeld Dat 
zijn ruim 1 000 meer dan vorig seizoen 

5 Minister Borst van Volksgezondheid geeft toe
stemming voor nieuwbouw van het nieuwe fusiezieken-
huis bij NS station Schiedam-Nieuwland Het streekzie
kenhuis gaat tussen 200 en 220 miljoen gulden kosten en 
krijgt volgens nieuwe normen 470 bedden in plaats van 
537 De ziekenhuizen Schieland en Holy beschikken nu 
nog over 635 bedden 

6 Mevr G van Rees-Bemhard viert haar 100ste ver
jaardag 

7 Officiële opening van het clubgebouw van de 
Vlaardingse Vereniging van Volkstuinders dr Moerman 
Drie jaar geleden verhuisde de vereniging van het 
Moermanterrein naar de Ary Koplaan 

De Stichting Lokale Omroep Waterweg FM ontvangt uit 
handen van A J G Smetsers van het VSB Fonds Schiedam 
Vlaardingen een cheque van 55 000 gulden Het geld is 
bestemd voor de revisie van de bestaande en aanschaf van 
nieuwe apparatuur voor studio II van de omroep 

11 Verschenen het boek 'Buigend Riet een dagboek 
over de Japanse krijgsgevangenschap van de oud-
Vlaardinger Dam Backer 

12 Het college heeft besloten om positief te reageren 
op het herhaalde verzoek om hulp van de stad Tuzla in het 
voormalige Joegoslavië Om beter inzicht te krijgen in de 
behoeften reist ex-wethouder J Ranshuijsen volgende 
week naar Bosnië 
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18 Schipper Cees Koopman stopt om gezondheids
redenen met de rondvaarten met de partyboot Diane De 
vertrekkende schipper heeft innuddels een koper op het 
oog die de succesformule van de Diana over wil nemen 

Mevr A van Prooijen-van Bergen viert haar 100ste ver
jaardag 

19 De Volksuniversiteit Vlaardingen viert haar 10-
jarig bestaan met o a een verrassende lichtshow in de 
Stadsgehoorzaal 

In de Harmonie optreden van de schrijvers Remco 
Campert en Jan Mulder Na zeven seizoenen stoppen de 
twee schrijvers met optreden 

20 Rita Young, organisator van het Vlaardings Song
festival, heeft in samenspraak met de weduwe van Marten 
Putman besloten het festival voortaan het Marten 
Putmanfestival te noemen 

Wethouder T van der Steen neemt aan de Eksterlaan de 
'Skate' in gebruik Een speeltoestel, bestaande uit twee 
rails, waarop twee skateboards zijn gemonteerd 

21 Hockey vereniging Pollux viert het 55-jarig bestaan 
met tal van activiteiten op het complex in de Broekpolder 

24 In het derde kwadrant van de Babberspolder is de 
eerste paal geslagen voor de bouw van 12 aangepaste 
woningen voor lichamelijk gehandicapten Zij maken 
deel uit van een complex van de Stichting Woningbedrijf 
Vlaardingen, waann ook ruimte is opgenomen voor een 
24-uurs-hulppost 

26 De plaatselijke Dierenbescherming is samen met 
dne dierenartsen en de stichting Sterikat begonnen met 
een grootschalige actie om zwerfkatten te castreren en te 
steriliseren In Vlaardingen zijn ca 3 000 zwerfkatten, 
vooral in de Hoofdstedenbuurt en de Zuidbuurt 

Cees van Loon is onlangs door de ledenvergadering geko 
zen tot voorzitter van de Koninklijk Nederlandse 
Biljartbond, district Nieuwe Waterweg Noord 

Bewoners uit de Johan de Wittstraat hebben van wethou
der T van der Steen de toezegging gekregen dat de 
gemeente duiven gaat vangen De bewoners stuurden eer
der dit jaar brieven over de overlast naar de Stichting 
Woningbedrijf en de gemeenteraad 

27 In de Grote Kerk najaarsconcert door het 
Vlaardings Mannenkoor Orpheus samen met het gemengd 
Tsjechisch koor Slavik, dat op uitnodiging van Orpheus 
enkele dagen in Vlaardingen verblijft 

Officiële opening van de nieuwe Canbbean Beachclub 
aan de Koningin Wilhelminahaven door Tatjana Simic 

28 In de Stadsgehoorzaal viert de toneelgroep O N I 
(Ontspanning Na Inspanning) het 40-jarig bestaan met de 
uitvoering van de klucht 'Voorzichtig- Breekbaar' 

Op verzoek van de winkeliersvereniging voorzien kinde 
ren van basisschool Het Mozaïek de houten wanden rond 
het te slopen gebouw van C & A aan de Hoogstraat van 
tekeningen 

30 Het tarief van 60 gulden voor belanghebben-
denparkeren in en rond het centrum blijft overeind Ook 
aan de nieuwe heffing voor werkenden die een parkeer 
vergunning willen, wordt niet getornd Dat blijft 840 gul
den per jaar Nu kost een parkeervergunning 7,65 gulden 
Het tarief is vastgelegd voor drie jaar 

November 

1 Hans Mathijssen benoemd als hoofd van het 
Projectbureau Cultuur Daarnaast blijft hij stadsarchivans 
Onder het projectbureau vallen Kunst en Cultuur, Stads
bibliotheek, Stadsgehoorzaal en Stadsarchief Hij volgt de 
onlangs dodelijk verongelukte Marten Putman op 

Feestelijke opening van de cadeauwinkel Peperhoek, 
opvolger van de winkel Felideco aan de Schoolstraat, door 
acteur Mamix Kappers 
De winkel is in eerste plaats bedoeld als werkplek voor 
verstandelijk gehandicapten 

2 Nutsbednjf Eneco gaat zichzelf beboeten als het 
afspraken met klanten met nakomt Per 'overtreding' 
betaalt Eneco de klant die door het met nakomen van een 
afspraak hinder heeft ondervonden vijftig gulden 

3 Wethouder A Kool geeft het startsein voor de 
Stichting Klussen & Diensten Hiermee is het driejang 
scholings- en werkervaringsproject 'De Wijkwerkplaats' 
verzelfstandigd 

4 In galene Pervelle overzichtstentoonstelling van de 
belangnjkste en fraaiste archeologische vondsten, die tij-
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dens de graafwerkzaamheden voor het nieuwe riool in de 
Fransenstraat en Kuiperstraat werden gevonden. 

In de budokai van de sportschool Roel Wildeboer onthult 
Laurens ten Have, voorzitter van de Nederlandse Karate 
Bond, een muurschildering van de Vlaardinger John Lau
rens. 

8 Vlaardingen blijft na Rotterdam nog steeds de 
tweede gemeente in de Rijnmond. Vlaardingen telde per 1 
oktober 74.303 inwoners. Het inwonertal van Schiedam is 
in oktober de grens van 74.000 gepasseerd. De verwach
ting luidt dat Schiedam Vlaardingen voorbij zal streven. 

Officiële opening van het 'Project 2000' van Van 
Ommeren Tank Terminal Vlaardingen door oud-burge-
meester A.A.J.M, van Lier. De produkten worden nu via 
geautomatiseerde laad- en weegstations vanuit de tanks 
naar de transportmiddelen gepompt. 

9 Ondernemers en bewoners van de Markt hebben 
deze week de vereniging De Oude Markt opgericht. De 
vereniging wil het plein rond de Grote Kerk meer allure 
geven. Eén van de eerste activiteiten is het organiseren 
van een kerstmarkt. 

De gemeenteraad stemt unaniem in met de bouw van een 
nieuw zwembad. Het nieuwe zwembad De Kulk komt in 
de hoek Westlandseweg/Burgemeester Heusdenslaan en 
gaat 12,5 miljoen gulden kosten. 

Oud-inwoners van de Westwijk krijgen voorrang bij de 
toewijzing van de 1.200 nieuwe woningen die de komen
de jaren in de Westwijk worden gebouwd. Op die manier 
moet dit deel van Vlaardingen, ondanks een ingrijpende 
verandering, zijn karakter behouden. 

10 Het college van B en W honoreert het verzoek van 
Groen Links om tijdens officiële recepties en ontvangsten 
(voorlopig) geen Franse wijn meer te schenken. Daarmee 
wil Vlaardingen protesteren tegen de kemproeven van 
Frankrijk in de Stille Zuidzee. 

Met 22 stemmen voor en 11 tegen heeft de gemeenteraad 
de gemeentebegroting 1996 aangenomen. 

11 In zaal Buytenland opening van het carna
valsseizoen onder het motto 'Niet klieren, maar carnaval 
444'. René Vastbinder voor de vierde keer gekozen tot 
Prins Carnaval van de vereniging De Leutloggers. 

Tijdens een extra wandelconcert door organist Aad 
Zoutendijk presenteert de Werkgroep Wandelconcerten 
Grote Kerk een nieuwe CD, waarop het befaamde Van 
Peteghemorgel te beluisteren is. 

11/25 Het Delta Hotel bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan biedt het restaurant diner-voorstellingen aan. 
Opgevoerd worden 'Het Huwelijksaanzoek' van Tjechov 
en 'Wat verbergt de Herberg' van Goldoni. 

13 In de Harmonie eerste Vlaardingse economiedebat 
onder het motto 'Economie werkt (?)' tussen Tweede 
Kameriid A. van Ardenne, ex-ondernemer Jan Anderson, 
L. Roobol en J. Madern, J. Versluys van de stichting 
Nieuw Werk, A. van Dijk van het CNV en wethouder A. 
Kool. 

14 Tweede Kamerlid Marijn de Koning te gast bij de 
afdelingsvergadering van D66 Vlaardingen. Zij spreekt 
over het Mediabeleid en Communicatie. 

De met grote cijfers op het wegdek van de Holysingel 
gekalkte 50 blijkt invloed te hebben op het rijgedrag. Eerst 
reed 6% van de automobilisten te hard, nu nog maar 4%. 
Men weet niet of het effect blijvend is. 

Uitreiking van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1995 
aan oud-Vlaardinger Gerard Schut. 

17 In het stadhuis jaarlijkse huldiging van de Vlaar
dingse sportkampioenen. Waterpolospeelster Danielle de 
Bruijn ontvangt de Vlaardingse sportprijs van het seizoen 
1994/95 dankzij haar deelname in Jong Oranje. 
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18 In de Harmonie optreden van oud-Vlaardinger en 
schnjver Levi Weemoedt en zanger Cornells Pons 

De muziekvereniging Voorwaarts viert het 90 jang 
bestaan met een jubileumconcert in de Lijnbaan 

In het Delta Hotel viert de Rotary Club VL 80 het 15 jarig 
bestaan met een benefiet feest ten bate van de Stichting 
Nieuw Werk Opbrengst bijna 30 000 gulden 

'Intocht Sint Nicolaas' 

20 De stadsarcheoloog J ter Brugge heeft een haring 
gevonden die dateert uit de tweede eeuw Het exemplaar 
is slechts 12 cm lang Volgens hem is dat de oudste haring 
van Nederland 

21 Officiële installatie van het EcoTeam door Lidia 
Spindler, directeur van de dienst Milieu Negen ambtena 
ren gaan acht maanden proberen hun miheu-gedrag in 
kaart te brengen om hierdoor uiteindelijk het milieu te spa
ren 

De voorzitter van de Vereniging van ex-Dwangarbeiders 
Nederland VDN, oud-Vlaardinger A Pontier, wordt in 
Duitsland onderscheiden met een erepenning voor zijn bij
zondere bijdrage aan het streek en geschiedkundig onder 
zoek in het district Main-Kinzig in Hessen 

22 Overleden A L M Hermus, 47 jaar pnester in het 
bisdom Rotterdam en lid van het pastoraal team Pax 
Chnsti 

De tuingodin Pomona leeft voort in een gedicht van Kees 
Alderhesten J A C Mathijssen, hoofd van het projectbu 
reau Cultuur, ontvangt een plaquette met het gedicht, een 
initiatief van Het Vlaardings Taalgenotschap, de stichting 
'Hof van Visioen' en de firma Madem 

23 De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Jeugd 
fonds (Jantje Beton) heeft dit jaar in Vlaardingen maar 
liefst 19 321,75 gulden opgebracht De helft komt direct 
ten goede aan het eigen jeugdwerk 

24 Officiële opening van het Informatiecentrum 
'Westwijk 2005' aan de Floris de Vijfdelaan 140, door 
wethouder K van der Windt samen met vertegen 
woordigers van de drie Vlaardingse woningbouwcor
poraties 

In het cultureel centrum Hollandia informatie-avond over 
de stedebouwkundige visies op het Buizengat Na de 
Westwijk IS dit de grootste bouwlokatie van Vlaardingen 
Het is de bedoeling dat over ca 10 jaar 500 woningen 
rondom het Buizengat zijn verrezen 

In de Stadsgehoorzaal 'Grand Gala du Dick' ter gelegen 
heid van het 50-jarig jubileum van Dick Borst als musicus 
Uit handen van wethouder K van der Windt ontvangt hij 
de Vlaardingse cultuurprijs d'Akerboom voor zijn opmer
kelijke prestaties voor de cultuur 

Toonkunstenaar Ton Stolk onderscheiden met d'Aker
boom, de cultuurprijs van de gemeente Vlaardingen, voor 
7ijn grote verdiensten op muzikaal gebied 

25 In Galene Pervelle aan de Fransenstraat tentoon
stelling van werk van de uit China afkomstige kunstenaar 
Jiang ne Liang 

26/27 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Chippenda
les met hun show 'A new experience' 

28 Kapster Adrie de Zwaan behaalde onlangs tijdens 
de nationale kapwedstnjden te Amsterdam een tweede 
plaats 

29 Feestelijke opening van het uitgebreide Aanbied-
station van de gemeentelijke reinigingsdienst aan de 
Hoflaan door wethouder K van der Windt Het station is 
in oppervlakte verdubbeld en meet nu 2 500 vierkante 
meter 

30 Op initiatief van de Serviceclub Ronde Tafel 56 is 
de eerste Vlaardingse Kunstdoos samengesteld De luxe 
linnen doos bevat kunstwerken van Rob Kiela Hans 
Rikken, Jan van Dorp en Ene van Straaten Een deel van 
de opbrengst komt ten goede aan het archeologisch muse
um Hoogstad 

In museum Hoogstad presentatie van het boek 
'Vijfduizend jaar wonen op veen en klei' van H van 
Londen en P van den Broeke 

December 

1 In de Stadsbibliotheek tentoonstelling van kin-
derboekillustraties en cartoons van Len Munnik 

2 Ouders en leerkrachten van de Jan Ligthartschool 
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vergroten gezamenlijk de speelplaats bij de school De 
gemeente stelt het materiaal beschikbaar en zal het nieuwe 
gedeelte bestraten 

3 Het echtpaar C Veenis-G Grammer 65 jaar 
getrouwd 

VZC-zwemster Connie Boer-Buijs zwemt een nieuw 
wereldrecord op de 100 m vrije slag bij de veteranen, en 
een Nederlands record op de 100 m rugslag 

Het echtpaar Bal-van der Vlies 65 jaar getrouwd 

5 Feestelijke opening van de nieuwe supermarkt 
Albert Heijn aan het Veerplein door voormalig manager J 
Hensen 

Onder het motto 'Te vroeg geknaW Dan naar Halt' orga
niseert het Bureau Halt in samenwerking met de politie en 
de brandweer weer een grote voorlichtingscampagne over 
vuurwerk op bijna alle Vlaardingse scholen Vorig jaar 
kreeg Bureau Halt 115 jongeren binnen die een alternatie 
ve strat moesten ondergaan wegens te vroeg bezitten en 
afsteken van vuurwerk 

Het Christelijk Economisch College Beneden Maas heeft 
vorige week afscheid genomen van Man den Draak, voor 
zitter van het bestuur Hij ontvangt een exemplaar van het 
zojuist verschenen gedenkboek 'School aan een rivier' 
van Stephan Koopmans 

Vlaardingen ontvangt van het rijk voor het komende jaar 
881 000 gulden subsidie voor investeringen op het gebied 
van verkeer en vervoer Het meeste geld is bestemd voor 
veilige fietsroutes 

6 VVD-gemeenteraadslid A P Zonne neemt af
scheid van de gemeenteraad Uit handen van burgemees
ter L W Stam ontvangt hij de versierselen behorend bij de 
benoeming tot otticier in de Orde van Oranje Nassau 

8 In zaal Middelhuyse huldigt de Industriebond FNV 
127 jubilarissen, 43 leden zijn 25 jaar lid, 24 leden 40 jaar 
58 leden 50 jaar en 2 leden 60 jaar 

9 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van leerlingen 
van de Vlaardingse Ballet Akademie Gedanst wordt op 
21 choreografieën van Rita Vogel Verdijsseldonk en 
Marianne Vogel 

11 Officiële opening van de tweede parkeergarage aan 
de Joubertstraat door wethouder T van der Steen 

12 Zes Vlaardingers van de Filippijnen Werkgroep 
vertrekken met hulpgoederen naar Bacolod op het eiland 
Negros Het eiland werd onlangs zwaar getroffen door 
twee orkanen 

Het vrouwenontmoetingscentrum Coerke sluit na ruim 
veertien jaar de deuren Wethouder A Kool ontvangt 
symbolisch de sleutel van het pand De stichting Coerke 
verplaatst haar werkterrein naar club- en buurthuizen 

De Koningin Wilhelminahaven bestaat 100 jaar Ter gele 
genheid hiervan opent burgemeester L W Stam in het 
Visserijmuseum de tentoonstelling Wilhelmina aan de 
Maas' over de ontwikkeling van de Vlaardingse haven 

13 De Andere Markt heeft voor de tweede keer een 
prijs van 1 000 gulden van de Haella Stichting gekregen 
De stichting geeft jaarlijks de prijs aan een instelling die 
ZIJ vanwege haar doelstellingen wil belonen Andere 
Markt houdt zich bezig met ontwikkelingssamenwerking, 
mensenrechten en milieu 

Marjolein Smets, rechterhand van CMP-directeur Rob 
Visscher, wordt in Amsterdam gekozen tot de 'Beste 
secretaresse van 1995' 

14 Met een ludieke actie geven kerkgangers het start
sein voor een inzamelingsactie voor de renovatie van het 
klokkenspel aan de Willibrorduskerk aan het Erasmus-
plein 

15/16 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de musical 
Annie door het Kindermusicalkoor van de Streekmuziek-
school Nieuwe Waterweg Noord 

15-17 Kerstmarkt rond de Grote Kerk Twaalf houten 
kersthuisjes en een originele Weinstube geven de Markt 
een sfeervol tintje 

16 In de Grote Kerk traditionele Engelse Advents
viering met bijbellezing afgewisseld met liederen en 
gezangen 

17 Laatste Rita Young Show in zaal Middelhuyse Ria 
de Jong, alias Rita Young stopt na elt jaar met haar ver
maarde showprogramma 
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18 In verzorgingshuis Vaartland gratis Kerstdiner 
voor alleenstaanden met concert van het Vlaardings man 
nenkoor Orpheus, georganiseerd door de Rotary Club 
Vlaardingen 

Met een zeer onginele science-fictionfilm winnen leerlin 
gen van groep 5 van de basisschool De Klimop de jubi-
leumprijs ter gelegenheid van honderd jaar 'Cinema' 

19 De gemeente verstuurt dit jaar geen kerst- en 
nieuwjaarskaarten Het gemeentebestuur brengt haar 
goede wensen aan de inwoners van Vlaardingen nog wel 
over via een advertentie in Groot Vlaardingen 

20 In de gemeentelijke aanpak van de Westwijk neemt 
de sloop van oude schoolgebouwen een belangrijke plaats 
in Op de plek van de scholen zijn huizen gepland De slo
per IS zijn werk begonnen in de Lorentzstraat en de Van 
Leeuwenhoekstraat Op korte termijn wordt ook de 
Planciusschool gesloopt 

21 Laatste tentoonstelling in het VSB distnctskantoor 
met werk van Kees Lesuis De bank verhuist naar de Korte 
Hoogstraat en het is nog onduidelijk of daar ook exposi
ties worden gehouden 

Na Stefan Aartsen en Wilma van Hofwegen is ook VZC-
zwemster Brenda Starink opgenomen in de kernploeg 
voor de Olympische Spelen in 1996 in Atlanta 

27 Officiële opening van Jeugdstad door burge
meester L W Stam Het thema dit jaar is 'Plezier met 
Armant de kermisklant' 

Onbekenden hebben vannacht de kerstboom op de Markt 
neergehaald Door tussenkomst van de politie zijn zij er 
niet in geslaagd de kerstboom mee te nemen Het was de 
bedoeling dat de boom tot oudejaarsavond zou blijven 
staan 

In een woning aan de Burg Pruissingel heeft de politie 
een hennepkwekenj ontmanteld De politie, die de zaak op 
het spoor kwam na klachten over wateroverlast, nam 179 
plantjes en 491 gram weed in beslag 

28 De omzet van het bedrijfsleven in Vlaardingen is in 
1995 met 1% gestegen Dat is minder dan de gemiddelde 
omzet in Rijnmond en Nederland Daarentegen is de 
werkgelegenheid in 1995 gestegen met 2,3% 
Ondernemers zien het nieuwe jaar voor zowel omzet als 

werkgelegenheid positief tegemoet 

30 De NS IS zeer tevreden over de omzet van de dne 
maanden geleden geopende mini-supermarkt 'Wizzl' De 
minimarkt is overdag, 's avonds en ook zondags geopend 
Medio volgend jaar wordt bekeken of men doorgaat met 
de winkel 

31 IJzel ontwricht het verkeer Slechts de doorgaande 
wegen en de fietspaden zijn gestrooid 
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