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Januari 

1 Vlaardingen telt 74 275 inwoners tegen 73 978 het 
jaar ervoor 

De Nieuwjaarsnacht heeft zich deze keer voornamelijk 
binnenshuis afgespeeld De gladheid op straat hield vele 
feestgangers binnen 

Het energiebedrijf ENECO start een service-garantie 
voor zijn klanten Het bedrijf heeft een tiental normen 
vastgesteld waaraan de medewerkers zich in het vervolg 
moeten houden Het bedrijf zal regelmatig de resultaten 
van de garantie evalueren 

2 In het afgelopen weekend hebben duizenden men
sen op de Vaart geschaatst 

3 Tientallen jongeren worden deze week ingezet om 
de vuurwerkrommel op te ruimen Het Bureau Halt heeft 
jongeren aan het werk gezet als alternatieve straf voor te 
vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk 

4 De omzet van de boodschappendienst Bel Shop is 
de afgelopen drie maanden met 25 procent gestegen De 
onderneming overweegt de opening van een dependance 
in Hoek van Holland 

Een korte felle brand verwoest het interieur van bar-bistro 
Het Scheele Hoekje aan de Markt Van het personeel en 
de gasten raakt niemand gewond De schade wordt ge
schat op 750 000 gulden Behalve de bistro lopen ook de 
naastgelegen panden en het snookercentrum rookschade 
op 

5 Dierenbescherming Vlaardingen/Maassluis heett 
in overleg met de Vogelbescherming Nederland en het 
Vogelasiel Schiedam besloten over te gaan tot het geven 
van extra voedsel aan vogels in de regio 

Willem Sas, waarnemend commandant van de brandweer 
en belast met de leiding van de vrijwilligers, bij zijn 
afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau 

6 De Vioolgroep de enige meisjesgroep van 

Scouting Vlaardingen, viert dit jaar het 50-jarig bestaan 
Met de komst van 'Sarah' in clubhuis 'De Dubbele Punt' 
wordt het jubileumjaar ingeluid 

10 De gemeente is door onoplettendheid bij de ver
koop van de Planciusschool het kunstwerk 'De drie gra
tiën' kwijtgeraakt Het kunstwerk van de Amsterdamse 
kunstenaar Auke Hettema staat nu bij een school in 
Spijkenisse 

J Barnouw beëdigd als raadslid voor de VVD 

12 Bureau Halt Waterweg Noord heeft het afgelopen 
jaar 235 cliënten gehad Dat is een afname van 46 ten 
opzichte van 1994 

De Vlaardingse huisarts E Leynse ontvangt in de Grote 
Kerk uit handen van burgemeester L W Stam de versier
selen behorend tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
De huisarts legt na bijna 36 jaar zijn praktijk neer 

P J van der Veer neemt na veertig jaar afscheid van de 
gemeente Uit handen van wethouder A Kool ontvangt 
hij de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau De heer Van der Veer was kassier bij de 
afdeling Financien van de Dienst Welzijn kerkenraadslid 
van de Nederlands Hervormde Gemeente en bestuurslid 
van het Gemengd Koor Holy 

13 Badminton-club Refoba wordt voor de vijtde ach
tereenvolgende keer districtskampioen en dringt daarmee 
door tot de landelijke competitie Aanvoerder A den 
Bakker heeft als enige Refoba-speler alle vijf kampioen
schappen meegemaakt 

14 Ex-wethouder J Ranshuijsen vertrekt naar Tuzla 
HIJ is kwartiermaker van een team dat tot taak heeft de 
levensomstandigheden te verbeteren van ongeveer 
11 000 kinderen die rond de stad verblijven 

15 Overleden op 53-jange leeftijd de Vlaardingse 
kunstenaar Jan van Reeven 

16 Door de strenge vorst is in de afgelopen weken een 
grote vissterfte opgetreden in de Vlaardingse vijvers en 
singels 
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Overleden P. Neelemaat, voormalig directeur van het 
Gemeentelijk Woningbedrijf Vlaardingen. 

De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 
heeft het afgelopen jaar maar liefst 20.239 klachten 
gekregen tegen 14.446 het jaar ervoor. Voornaamste oor
zaak is het vliegverkeer. Er kwamen 8.711 stankklachten 
binnen, tegen 8.105 in 1994. 

17 Parkeercontroleurs gaan vanaf vandaag be
keuringen schrijven voor het zonder vergunning parkeren 
in de belanghebbendengebieden Centrum en Vettenoord-
sepolder. Sinds 1 januari zijn er waarschuwingen gege
ven. De boete bedraagt 80 gulden. 

De 16-jarige Rolf Markus wint een draagbare televisie, de 
hoofdprijs van de jaarlijkse kerstbomenactie van de poli
tie. De tweede en derde prijs zijn voor de 11-jarige Lau
rens Nolet en de 14-jarige Nina den Breems. In totaal 
werden dit jaar 5.600 kerstbomen ingeleverd. 

18 De Vlaardingse vestiging van de supermarktketen 
Hoogvliet aan de Parallelweg is voor de derde keer in 
successie uitgeroepen tot Hoogvliet Supermarkt van het 
Jaar. 

In een garage in de Haydnstraat is door de politie weer 
een hennepkwekerij opgerold. Er worden ca 1.400 plan
ten en apparatuur in beslag genomen. De eigenaar ver
klaart niets te weten van de drugsplantage. 

De wethouders H. Roijers van Economische Zaken en K. 
van der Windt van Volkshuisvesting geven het startsein 
tot renovatie van de Pelmolen aan de Westhavenkade. In 
het fabriekspand worden 36 appartementen gerealiseerd 
in de sociale huursector. 

21 De heer J. Tuijtel viert zijn 100ste verjaardag. 

22 De Vlaardingse pianist/componist Ben van der 
Linden heeft samen met de Belgische zangeres Delia 
Bosiers een cd-single uitgebracht, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de kankerbestrijding. Het lied 'Er is 
nog zoveel te doen' is speciaal geschreven voor de 17-
jarige kankerpatiënt Cédric Hele. 

22-3 maart Jubileumtoemooi ter gelegenheid van het 15-
jarig bestaan van biljart- en snookerpaleis De Griffioen 
aan de 2e Van Leyden Gaelstraat. Tevens afscheid van 
het echtpaar J. en N. Versloot, sinds 15 jaar eigenaar van 
de Griffioen. 

23 Het college besluit om met het stedenbouwkundig 
bureau Palmboom & Van den Bout in zee te gaan voor de 
ontwikkeling van het Buizengat. 

De Rotterdamse rechtbank heeft het metaalbedrijf De 
Neeff failliet verklaard. Bij het vroegere toeleveringsbe
drijf voor voornamelijk scheepsbouw werken nu nog 22 
mensen. Het bedrijf heeft enkele miljoenen gulden 
schuld. 

25 Jos Noordhuizen, voormalig galeriehouder, houdt 
voortaan ieder laatste zondagmiddag van de maand 
'Open Huis' in zijn bedrijfspand aan de Productiestraat. 
Kunstliefhebbers kunnen zijn kunstcollectie bewonderen. 
Alle werken zijn te koop of te huur. 

26 Uit handen van burgemeester L.W. Stam ont
vangen Mitrovan Schapkun en Michiel Jan van Schie de 

Jan van Reeven, 15 januari. 
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oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het 
redden van Drenkelingen Dankzij hun optreden is op 11 
juli een 3-jarig kind van de verdnnkingsdood gered 

27 In galerie Pervelle opening van een tentoonstelling 
van de Vlaardingse kunstenaar Aad van Rijnsbergen 

28 De Vlaardingse Accordeonvereniging Harry van 
Wezel wordt te Tilburg winnaar van het jaarlijkse 
Nationale NOV AM-concours Het orkest onder leiding 
van Tom Wilmer wordt tevens uitgeroepen tot de hoogst 
gekwalificeerde Accordeonvereniging van 1995 

29 De Vlaardingse politie heeft de afgelopen twee 
weken circa 100 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders 
die hun auto zonder vergunning in het beiang-
hebbendengebied hebben geparkeerd 

Wethouder K van der Windt geeft het startsein voor de 
Chemokar Het voertuig dat Klein Chemisch Afval gaat 
ophalen wordt gedeeld met Schiedam 

30 De raadscommissie voor Verkeer en Groen gaat 
akkoord met de openstelling van de busbaan Parijs-
laan/Korhoenlaan voor alle verkeer 

Februari 

2 De toneelgroep Het Masker viert het 50-jarig 
bestaan in de Stadsgehoorzaal met dejubileumuitvoering 
Het Dievenbal' 

Theo Gorissen, voorzitter van de Vereniging Wijk
belangen Vettenoordsepolder, overhandigt het rapport 
Wijkveiligheidsonderzoek VOP aan wethouder H 
Roijers Inbraken en verkeersonveihge situaties zijn na 
vandalisme de grootste bron van ergernis in de wijk 

^ In het sportpark Vijtsluizen viert de Rotterdamse 
Ontspanningsvereniging Shell ROVS het 50-jarig 
bestaan Ook de voetbalclub TSB onderdeel van de 
ROVS, viert het 50 jarig bestaan 

4 Het echtpaar L Hakker-A Overduin 65 jaar 
getrouwd 

5 VZC-zwemster Connie Boer-Buijs verbetert in 
Breda op de 50 m vrije slag het wereldrecord met O 08 
seconden tot 29 49 seconden Op de 100 in vlinderslag 
scherpt zij het Europees record van 1 14 85 aan tot 
1 14% 

De verslechterende conditie van het ijs heeft het afgelo
pen weekeinde haar tol geëist Vele tientallen schaatsers 
raakten gewond bij valpartijen, veelal veroorzaakt door 
diepe scheuren in het ijs 

6 De Vlaardingse afdeling van de PvdA telt nog 2'̂ 9 
leden, een afname van 27 t o v 1995 Opmerkelijk is de 
vergrijzing Ruim 34% van de leden is ouder dan 68 jaar, 
terwijl nog eens 21% ouder is dan 55 jaar Slechts een lid 
IS jonger dan 25 jaar 

De heren J de Kok (hoofd personeel), J J de Kramer 
(directeur Welzijn) en gemeentesecretaris J Brinkman 
presenteren het eindrapport over de doorlichting van het 
gemeentelijke apparaat De komende jaren moet er via 
een speciale operatie 18 miljoen gulden aan bezuinigin
gen worden gevonden 

7 Het aantal woninginbraken in Vlaardingen, 
Maassluis en Hoek van Holland is in 1995 met 23% afge
nomen Verder blijkt dat van de 527 inbraken ruim hon
derd zijn opgelost Een oplossingspercentage van 21,8% 
De bedoeling van het woninginbraakteam was het aantal 
inbraken met 5% terug te brengen 

Wethouder A Kool slaat de eerste paal voor vier wonin
gen aan de Van Bleiswijkstraat De woningen worden 
gebouwd in opdracht van de Stichting Schievaart en zijn 
bestemd voor 32 mensen met een verstandelijke handi
cap 

9 In de Stadsgehoorzaal tinale van het eerste Marten 
Putman Festival 

Jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de brand op 
9 februari 1951 45 Jaar geleden verloren 5 brandweerlie
den hun leven bij een brand in de Koningin Wilhel-
minahaven 
Leen Maat, broer van een slachtoffer presenteert zijn 
boek 'Wateren vuur in oorlog en vrede', een beschrijving 
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van zijn ervaringen als vrijwillig brandweerman geduren
de de periode 1939-1953. 

In de Nivon-boerderij herdenking van de oprichting van 
de PvdA 50 jaar geleden. 32 leden van het eerste uur wor
den in het zonnetje gezet. 

10 In de Sporthal Westwijk landelijk Majorette- en 
Twirlsolistenconcours, georganiseerd door het Twirlteam 
Vlaardingen. 

11 Beladen met 9 gouden, 6 zilveren en 4 bronzen 
medailles keert de jeugdploeg van de zwemvereniging 
VZC terug van de Nederlandse kampioenschappen in 
Uden. 

In het Visserijmuseum optreden van het Vlaardings 
Musical Gezelschap met liederen uit de musical 'De zee 
is ons land', een vervolg van 'Brood uit het water'. 

12 Een uitslaande brand verwoest rond middernacht 
een gedeelte van de Pelmolen. In het voormalige fa

briekspand aan de Westhavenkade worden appartemen
ten gebouwd. Onbekend is of de brand is aangestoken. 

Leerlingen van basisschool 't Ambacht houden samen 
met de politie een actie op de kruising Kethelweg/ 
Knottenbeltsingel. Automobilisten die geen voorrang 
verlenen aan overstekende kinderen worden aangespro
ken op hun rijgedrag. 

14 Valentijnsdag. Het winkelende publiek in het 
stadshart wordt door hostessen van de Stichting Stadshart 
getrakteerd op ijzerkoekjes in de vorm van een hart. 

Twee breuken in de waterleiding zetten de Amsterdam
laan en Utrechtlaan onder water. Honderden woningen 
zitten enkele uren zonder water. 

15 Bar-dancing Hallo bestaat niet meer. Sinds vorige 
week draagt het pand aan de Oosthavenkade de naam 
Music Factory. De nieuwe eigenaar is Rick van Gelder. 
Slotfeest van het Vlaardings Voetbalgala in de Caribbean 
Beachclub. De zaterdagploeg van HSC krijgt de prijs 
voor de beste voetbalploeg. Hans Droge wordt 'topscorer 
van Vlaardingen'. 

16 In het Visserijmuseum viert de Stichting 
Nationale Gedenkdagen Vlaardingen het 50-jarig 
bestaan met een receptie. 

T. Spel, plaatsvervangend korpschef bij de politie 
Midden- en West-Brabant en voormalig korpschef 
in Vlaardingen, benoemd tot chef van het politie
korps Noord-Holland Noord. 

17 Uit handen van burgemeester L.W. Stam 
ontvangt Prins René I de stadssleutel van 'Het 
Buizengat'. De Leutloggers vieren carnaval onder 
het motto 'Niet klieren maar carnaval 444'. 

19 De Turkse Fatma Ulay en de Marokkaanse 
Najat El Andichi ondertekenen de eerste twee 
inburgeringscontracten van de gemeente. Het per I 
januari geldende inburgeringsprogramma bestaat 

o.a. uit een cursus Nederlands, trajectbegeleiding, beroe
pen- oriëntatie en maatschappij-oriëntatie. 

13 Op de Lepelaarsingel wordt een invalide man in 
zijn rolstoel door vier jongeren beroofd. Het viertal weet 
te ontkomen. De politie is op zoek naar getuigen. 

22 Het schoonmaken van de grond in en rond het 
Buizengat gaat 35 miljoen gulden kosten. Dat staat in een 
kostenraming die door de raadscommissie voor milieu 
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wordt besproken. De bodemsanering is nodig om de plan
nen voor de bouw van 550 woningen door te laten gaan. 

GroenLinks start een kaartenactie tegen de dreigende 
sluiting van de bibliotheekfilialen in de Westwijk. 
Babberspolder en Holy. In alle bibliotheken kunnen men
sen een briefkaart, ontworpen door Len Munnik, aan
vragen en deze naar het gemeentebestuur sturen. 

25 Dominee W. de Greef van de hervormde Bet-
helkerk neemt afscheid van zijn gemeente. De predikant 
heeft het beroep aangenomen naar de hervormde gemeen
te Het Nieuwland in Almelo. 

27 Het arbeidsbureau Schiedam verhuist met een 
team consulenten naar het Gemeenschappelijk Admini
stratiekantoor in Vlaardingen. Hierdoor kunnen vanaf 4 
maart werkzoekenden dichter bij huis terecht voor 
inschrijving en bemiddeling. 

28 Vlaardingen krijgt voorlopig geen nieuwe brand
weercommandant. Na het vertrek van P. Runsink per 1 
april wordt de leiding overgenomen door interim-com
mandant H. Terlouw, één van de drie beroeps-officieren 
in Vlaardingen. 

29 De restaurantboot Le Homard d'Or, eigenaren 
Jane en George Pley, ontvangt voor de tweede achtereen
volgende keer de Free for One Trophee. 

Maart 

1 De Vereniging Tegen Milieubederf vertrekt uit 
Vlaardingen uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van 
de gemeente. De in 1963 opgerichte milieu-actiegroep 
coördineert haar werkzaamheden vanaf vandaag vanuit 
Rotterdam. 

3 Overleden op 82-jarige leeftijd A.G. Kloots, oud-
PvdA-gemeenteraadslid, wethouder en loco-burge
meester. 

Met een overwinning op Unitas wordt de handbalvereni
ging Hollandiaan kampioen en keert terug naar de le 
klasse. 

5 Inmiddels hebben al meer dan 2.000 mensen 
geprotesteerd tegen de sluiting van de drie bibliotheekfi
lialen. Tientallen voorgedrukte protestkaarten worden 
dagelijks opgestuurd. Ook de Vlaardingse afdeling van de 
Consumentenbond neemt aan de protestactie deel. 

In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan tentoonstelling 
van aquarellen en gemengde technieken van Adri 
Hoogendijk. Hoogendijk won onlangs een prijs tijdens de 
Nederlandse amateurschilderwedstrijd Het Talens Palet. 

Het aannemingsbedrijf Werner is momenteel bezig met 
de bouw van vier woningen aan de Eendrachtstraat en het 
herstel van het pand aan de Prins Hendrikstraat, waarin 
laatst het café De Arepol was gevestigd. In beide geval
len geeft het aannemingsbedrijf de panden voor eigen 
risico hun oorspronkelijke woonbestemming terug. 

Presentatie van het tweede deel van de serie Tijdsbeeld 
van Vlaardingen' met foto's van de Oostwijk uit 1954 
van J. Roovers en teksten van W. den Breems en E. van 
Rongen. De eerste exemplaren worden uitgereikt aan J. 
van den Pol, H.A. Imhoff en H.S. Mulder, drie artsen in 
ruste, die de Oostwijk niet hebben verlaten. 

v.l.n.r.: H.S. Mulder, J. van den Pol. J. Roovers en H.A. Imhoff, 

5 maart. 



6 De 25-jarige Vlaardinger Alex van Delft is gese
lecteerd om Nederland te vertegenwoordigen in de jaar
lijkse Camel Trophy op Borneo. Hij vormt samen met de 
Utrechtse Caroline Stelma het Team Holland. 

8 Interculturele Vrouwendag in wijkcentrum De 
Telder en buurthuis De Pijpelaar ter gelegenheid van de 
Internationale Vrouwendag, onder het motto 'Vrouwen 
samen op weg". 

In het parkje aan de Kornoeljedreef worden nieuwe 
bomen geplant. De gemeente heeft hiertoe besloten na 
een gesprek met omwonenden. Deze week werden door 
een 'communicatiefout' alle bomen in het parkje omge
zaagd. 

De Nederlandse orthopedisch chirurg H. Boejharat is in 
Bedford (Engeland) gearresteerd op verdenking van het 
'juridisch medeplegen' van moord op zijn echtgenote E. 
Achterberg in 1988. 

9-10 De mijnenveger Hr.Ms. Vlaardingen brengt een 
bezoek aan Vlaardingen. Het schip ligt afgemeerd aan de 
Maasboulevard en is te bezichtigen. 

10 In het Delta Hotel viert Vlaardings oudste twee
ling, M. Spek-Dumont en C. Dumont, haar 80ste verjaar
dag. 

12 De afgelopen weken is het aantal papierbakken 
flink uitgebreid. Vlaardingers kunnen nu op 25 plekken in 
de stad hun papier kwijt. In de meeste gevallen staan ze 
op plaatsen waar al glasbakken stonden. 

Eerste paal geslagen voor het nieuwe zwembad De Kulk. 

13 In het Ibis Hotel uitreiking van de jaarlijkse 
'Participatieprijs' van D66 door Gerrit Jan Wolffens-
perger, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, aan Kees 
Sterrenburg voor zijn inzet in het jeugd- en jongerenwerk. 

In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning door 
Mr Max van der Stoel, Hoge Commissaris voor de 
Minderheden, aan de Chinese vrijheidsstrijder Harry Wu. 

15 Tweevoudig Elfstedentocht-winnaar Evert van 

Harry Wu, 13 maart. 

Benthem opent op ludieke wijze het grote ijsfestijn van de 
VSB Bank Schiedam Vlaardingen op het Veerplein. Het 
feest wordt gehouden ter gelegenheid van de opening van 
de nieuwe VSB vestiging op de hoek Korte Hoog-
straatA'eerplein. 

Het gemeentebestuur maakt bekend dat de bibliotheekfi
lialen Westwijk, Holy en Babberspolder behouden blij
ven. De filialen worden wel afgeslankt. Met dit besluit 
hoopt het college de ergste protesten tegen de bezuinigin
gen op de bibliotheek te smoren. 

16 Het Kringloopwarenhuis aan de Deltaweg opent 
zijn deuren. Dankzij de opening zijn er vier banenpoolers, 
vier langdurig werklozen via het Melkertsysteem en drie 
vrijwilligers aan het werk. Alleen bedrijfsleider Willem 
Verboon heeft een reguliere baan. 

17 De badmintonclub Refoba wint het Vlaardings 
badmintonkampioenschap 1996. Vlaardings kampioen 
bij de vrouwen is Sandra Postma. Nitte van Landschoot 
wordt kampioen bij de mannen. 

In de Grote Kerk viert de Van Kampenschool het 125-
jarig bestaan onder het motto 'Vieren is delen'. 

De 44-jarige Vlaardinger D. Boot is in zijn woning aan de 
Schiedamseweg met messteken om het leven gebracht. 
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18 De ledenvergadering van het CDA kiest met grote 
meerderheid P J van der Zwan tot nieuwe voorzitter 

20 In het kader van de 40ste Boomfeestdag planten 
scholieren 115 bomen 

20-24 Met de uitvoering van de musical 'De zee is ons 
land', naar de boeken van Fenand van den Oever en 
geschreven door Chris Bezooijen, viert het Vlaardings 
Musical Gezelschap onder leiding van Dick Borst het 5-
jarig bestaan 

21 Het magazijn en het hoofdkantoor van dro
gisterijketen Cency aan de Asterstraat gaan per I juli 
dicht Door de directie van Trekpleister, die vorig jaar 
Cency overnam van Jan Anderson, is collectief ontslag 
aangevraagd 

Uitreiking van haring met 'Uitjes' aan burgemeester 
L W Stam 'Uitjes is de naam van het nieuwe magazijn 
met uitgaanstips van de VVV Vlaardingen 

22 Op het Liesveld onthulling van "voorbeeld-tegels' 
voor de Spaanse Trappen De tegels geven alvast een 
indruk hoe het ontwerp van Wilma Kuil en Giulio 
Tomaello er in de toekomst uit gaat zien 

23 In Galerie Pervelle aan de Fransenstraat opening 
van de tentoonstelling 'Portugal' van Dirk Haddeman 
door de ambassadeur van Portugal 

25 Het algemeen bestuur van de Rotterdamse Ont-
spannings Vereniging Shell stemt in met de komst van 
atletiekvereniging Fortuna naar sportpark De Vijfsluizen 

26 Arnold van Kalken gekozen tot voorzitter van de 
Vlaardingse afdeling van GroenLinks Hij volgt Ad van 
der Kolk op 

Het echtpaar P Both N Meuldijk 65 jaar getrouwd 

27 Wethouder T van der Steen en gemeenteraadslid 
M Lensvelt geven gezamenlijk het startsein voor de aan
leg van een rotonde op de kruising Maassluissedijk/ 
Burgemeester Pruissingel 

28 Wethouder H Roijers neemt op symbolische 
wi)ze de 'Geuzenroute' in ontvangst De route is een 
wandeltocht door de stad, die met steun van het VSB 
Fonds Schiedam Vlaardingen en de ANWB is samenge
steld Met de route hoopt de gemeente de belangstelling 
voor historie en cultuur te vergroten 

Onder het motto 'Allemaal Vlaardingers' start in mei een 
project met als doel bevordering van de integratie tussen 
autochtone en allochtone inwoners van Vlaardmgen 
Centraal staan twintig huiskamergesprekken die worden 
gehouden in alle wijken 

29 De gemeente is nogal traag in de afhandeling van 
procedures Inwoners of instellingen moeten te lang 
wachten op uitsluitsel Dat concludeert de gemeentelijke 
ombudsman mr M H J M van Kinderen in zijn eerste 
jaarverslag 

Het behoud van de dijkwoningen en het complex Nun 
Quam Pertectum langs de Maassluissedijk is volgens 
wethouder K van der Windt verzekerd 

In de Harmonie presentatie van de verhalenbundel 
'Vlaardingen, Tussen droom en werkelijkheid, literair 
stadsgezicht' De bundel is een uitgave van de Vrije 
Academie in het kader van de Kunstestafette 1995 

30 Handbalvereniging De HoUandiaan viert het 40-
larig bestaan 

Overleden op 65-jarige leeftijd Ferry Hoefnagel, in heel 
Nederland bekend als de Vlaardingse schenker van tele
visies en video's aan bejaardencentra, ziekenhuizen en 
andere tehuizen 

April 

1 Inwoners van Vlaardingen vinden hun eigen buurt 
schoon en veilig Vooral bewoners uit het centrum, de 
Indische Buurt, de Oostwijk en de Vettenoordsepolder 
beoordelen hun wijk positiever dan drie jaar geleden Dit 
blijkt o a uit een omnibus enquête die de gemeente vorig 
jaar het uitvoeren 

3 Milieugedeputeerde G Brouwer deelt mee dat de 
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provincie afziet van een stortlocatie m de Lickebaert en 
de bestemmingsplanprocedure intrekt 

4 Presentatie Voorjaarsnota 1996 door wethouder 
H Roijers 

5 Het recreatieschap Midden-Delfland claimt bij de 
provincie Zuid Holland zestig miljoen gulden Op die 
manier moeten de misgelopen inkomsten door het afbla
zen van de vuilstort in de Lickebaert worden gecompen
seerd 

9 Wethouder K van der Windt slaat de eerste paal 
voor 65 exclusieve woningen in het derde en vierde kwa
drant in de Babberspolder 

10 Om de werkgelegenheid bij het Toelevenngs 
bedrijf Vlaardingen te behouden gaat de gemeenteraad 
akkoord met overname van Boekbindenj Don BV en 
Erka BV (Eerste Rotterdamse Kalenderfabnek) De 
bedrijven zijn al jaren vaste klant van het TBV 

11 In het kader van het project Westwijk 2005 is 
inmiddels een begin gemaakt met de sloop van 46 wonin
gen aan de oneven zijde van de Frank van Borselenstraat 
De woningen moeten plaats maken voor nieuwbouw De 
gesloopte huizen maakten deel uit van het ouderentom 
plex De Valkenhot 

13 De Vlaardingse Reddingsbrigade huldigt oud 
voorzitter Huug Paalvast Hij was een van de eerste leden 
van de VRB en maakte ruim 25 jaar deel uit van het 
bestuur waarvan 20 jaar als voorzitter 

15 BC Pluimer benoemd tot directeur van 
Patnmoniums Woningstichting Hij volgt H M Visser op 
die per 29 februari de woningbouwcorporatie heeft verla
ten 

Lever Vlaardingen, dochter van het Unilever concern, 
neemt de nieuwe mengtabriek voor allesreimgers in ge
bruik In Vlaardingen zullen voortaan alle reinigingsmid
delen voor Europa en daarbuiten worden geproduceerd 
De fabriek produceerde tot voor enkele jaren ook was 
middelen, afwasmiddelen en vaatwasmiddelen voor de 
Nederlandse markt 

19 De afdeling Groen van de gemeente roept inwo
ners op om jonge aanplant bij hun huis te sproeien Het 
jonge groen heeft te lijden onder de aanhoudende droog
te 

20 De Peuterspeelzaal 'Peuter Inn' viert het 25-jarig 
bestaan 

Het koor The Messengers viert het 20-jang bestaan met 
een jubileumconcert in de Emmauskerk 

Museumweekend Het Streekmuseum Jan Anderson 
besteedt extra aandacht aan boerderijen in en om 
Vlaardingen Talrijke activiteiten in het Visserijmuseum 
In het Muziekintormatie en documentatiecentrum Ton 
Stolk optreden van Stan Stolk en Mark van Galen 

Uit handen van wethouder K van der Windt ontvangt H 
Boerma van de Vereniging Tegen Milieubederf de 
Vlaardingse Milieuprijs 1996 

23 In Triangel ronde-tafelgesprek georganiseerd door 
het Plattorm Ander Vlaardingen onder het motto 'Tegen 
de stroom in naar morgen met Vlaardingers die in 
Derde Wereldlanden hebben gewerkt Aan tafel zitten ds 
Gaasbeek (Indonesië) huisarts W Oomkes (Ghana), H 
Luytelaar (Brazilië), D van Eekelen en Zwaantje Schaap 
(Filippijnen) 

Het echtpaar J v d Wagt-A Schilder 65 jaar getrouwd 

J A Kalden bij zijn afscheid van het Unilever Research 
Laboratorium onderscheiden met de zilveren eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 

25 Officiële opening van 109 aanleunwoningen van 
zorgcentrum De Wetering aan de Claudius Civilislaan, 
een ontwerp van de Vlaardingse architect Wijnand 
Houdijk 

26 Wethouder A Kool slaat de eerste paal voor de 
nieuwbouw van kinderdagverblijf De Krentenmik en 
peuterspeelzaal De Woelige Hoek aan de Hoflaan Het 
dagverblijf werd in augustus 1993 door vandalen totaal 
vernield 
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Presentatie van het Stedenbouwkundig Plan Westwijk 
2005 door wethouder K. van der Windt. Volgens het plan 
worden in de komende jaren ca 845 eengezinswoningen 
en 365 gestapelde woningen gebouwd. Ongeveer 260 
flatwoningen vallen onder de slopershamer. Per saldo 
wordt de woningvoorraad uitgebreid met ca 950 wonin
gen. 

De gezamenlijke Vlaarding.se ondernemers hebben op de 
Bedrijven Kontakt Dagen 1996, die de afgelopen week in 
Ahoy te Rotterdam werden gehouden, een oorkonde 
gekregen voor de beste gezamenlijke presentatie. De 
Vlaardingse ondernemers hadden zich gepresenteerd 
onder het motto 'Vlaardingen: Zakenplaats'. 

Burgemeester Stam overhandigt de nieuwe Koninklijke 
Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau aan de 
dames A. Baan en J.T.M, van Reisen-Poeisz en de heren 
J.M. den Draak, H. Langstraat, H. Schafthuizen en N.J. 
van der Wateren. 

27 Presentatie van het nieuwe CD-album 'De nieuwe 
avonturen van Peter de Koning" van de gelijknamige 
Vlaardingse zanger. 

Wethouder T. van der Steen opent de nieuwe bewaakte 
fietsenstalling van M. Spork, gelegen achter V&D. 

28 Een delegatie uit de Tsjechische zusterstad 
Moravska Trebova brengt onder leiding van burgemees
ter Radko Martinek een bezoek aan Vlaardingen. 

De Vlaardingse wheeler Huub Nelisse passeert de finish
lijn van de Rotterdam Marathon enkele seconden eerder 
als de marathonloper Belayneh Densamo. 

30 Koninginnedag. Opening door een aubade van de 
muziekverenigingen Voorwaarts en Sursum Corda en 
zanger Pierre Kartner. De dag wordt overschaduwd door 
een ongeval op de kermis, waarbij tien mensen gewond 
raken, en een massale vechtpartij op de Westhavenkade. 

Wethouder T. van der Steen opent de grootste speeltuin 
van Vlaardingen "t Goudhaantje' aan de Goudsesingel. 

De 50ste Havenloop wordt gewonnen door de Belg Giel 

Veldman. Beste Vlaardinger is Matthijs Riemens, die op 
de zevende plaats eindigt. 

Mei 

1 'Meimaand Natuurmaand'. De Dienst Milieu, de 
VVV Vlaardingen en het recreatieschap Midden-
Delfland hebben mei uitgeroepen tot natuurmaand. Vier 
weken lang worden allerlei activiteiten georganiseerd om 
de bewoners bewust te maken van de natuur en re
creatiemogelijkheden in hun directe omgeving. 

1 Mei-viering in de NlVON-boerderij De Hoogkamer. De 
1 Mei-toespraak wordt gehouden door fractie-voorzitter 
van de PvdA Vlaardingen Anny Attema. Muzikale 
omlijsting door het koor 'Anders Om' uit Spijkenisse. 

2 Alex van Delft is terug in Vlaardingen. Samen met 
de Utrechtse Caroline Stelma behaalde hij de achttiende 
plaats van de Camel Trophy Kalimantan 1996. Hun 21-
daagse ontdekkingsreis door Borneo eindigde een week 
geleden aan de westkust van Kalimantan, zoals het eiland 
thans wordt genoemd. 

3 Opening van de expositie 'Honderd jaar materiaal 
ziekenverpleging'. De tentoonstelling is een onderdeel 
van de jubileumviering van '100 jaar Ziekenverpleging 
Vlaardingen/30 jaar Holy Ziekenhuis'. Het jubileumboek 
'Zieken verlangen stilte" van oud-anesthesist C.J. van der 
Kamp wordt door de schrijver uitgereikt aan J.Th. 
Bernard, voormalig internist van het ziekenhuis. 

M. Valster neemt na 31 jaar afscheid als bestuurslid van 
de Stichting Herman Frantsenhuizen. 

4 Dodenherdenking. Stille tocht van het Geuzen-
monument naar het monument op het Verploegh Chassé-
plein. Aldaar kranslegging met gezang van mannenkoor 
Orpheus. 

5 De Stadsreiniging deelt in mei weer gratis zakjes 
gft-compost uit. Per inwoner worden vijf zakken ver
strekt. In totaal zijn slechts 3.000 zakjes beschikbaar. Dus 
'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. 

Bevrijdingsdag. Fietstocht vanaf sportpark De Vijf-

98 



sluizen, surfwedstrijden op de Krabbeplas met daarnaast 
vliegerdemonstraties Stadswandeling door Vlaardinger-
Ambacht door het Serviceteam van de VVV Vlaardingen 
De Vlaardinger Martin Schouten bezet de derde plaats 
van de 36ste Bevrijdingsronde van Vlaardingen 

6 Feestelijke heropening van bar-bistro Het Scheele 
Hoekje aan de Markt Eigenaar Cees Maree is tevreden 
over de snelle restauratie van het op 4 januari uitgebran
de lokaal 

7 In de Stadsbibliotheek lezing door jagermeester 
Roel Blom over de geschiedenis van de Broekpolder De 
lezing wordt gevolgd door een excursie in de polder 

9 LA van Eijk, directeur van het Schieland Zieken
huis benoemd tot algemeen directeur van de Stichting 
Samenwerkende Schiedamse Vlaardingse Ziekenhuizen 
HIJ wordt onder meer belast met de voorbereidingen van 
de bouw van een nieuw streekziekenhuis 

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen in 
Vlaardingen heeft tijdens een onlangs gehouden algeme 
ne vergadering A Hofman gekozen tot nieuwe voorzitter 
Oud voorzitter J van Leeuwen kreeg voor zijn werk het 
Lidmaatschap van Verdienste 

Er IS geschokt gereageerd op het bericht dat Thuiszorg 
Nieuwe Waterweg Noord per 1 mei wachtlijsten heeft 
ingesteld voor het leveren van diensten als verpleging, 
verzorging en huishoudelijke zorg bij de mensen thuis 
Thuiszorg NWN heeft deze stap onder meer genomen 
vanwege bezuinigen van het ministerie van VWS 

De Levend Water Gemeente voert actie tegen de komst 
van hypnotiseur Rasti Rostelh in de Stadsgehoorzaal 

Het inbraakpreventiebeleid van de politie in het district 
Waterweg werpt vruchten at Het aantal woninginbraken 
in 1995 is gedaald naar 535 tegen 688 in 1994 Opmerke
lijk is dat de daling alleen in Hoek van Holland en 
Maassluis is geregistreerd In Vlaardingen is het aantal 
nagenoeg stabiel gebleven (310) 

Geopend aan de Westhavenkade het restaurant 'De Gulle 
Waert' van Frans Flach en Roger Knecht 

11 Met een operaconcert in de Stadsgehoorzaal viert 
het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen het 90-jarig 
bestaan 

Feestelijke opening van de nieuwe zaterdagmarkt aan het 
Schoutplein door burgemeester L W Stam, vishandelaar 
Pronk en kaashandelaar Pedro de Bruin De zaterdag-
markt IS officieel van 9 00 tot 16 00 uur geopend De 
woensdagmarkt blijft voorlopig nog aan de Broekweg 

Aan de vooravond van de grootste bezuinigingsoperatie 
die de gemeente ooit heeft moeten doorvoeren wordt 
bekend dat het college directeur F A M Schremer van de 
Dienst Stadswerk ontslag heeft aangezegd 

De korfbalvereniging Vlaardingen van trainer Rene 
Zwets wordt kampioen in de eerste klasse 

13 Het echtpaar J van Lint L Hoogwerf 65 jaar 
getrouwd 

14 De gemeenteraad stemt in met de fusie van de 
diensten Stadswerk en Milieu Met het samengaan 
beogen burgemeester en wethouders een betere efficien
cy te bereiken 

Patrick Kluivert is te Amsterdam veroordeeld tot 240 uur 
dienstverlening, dne maanden cel voorwaardelijk met 
een proeftijd van twee jaar - en achttien maanden ontzeg
ging van de rijbevoegdheid De Amsterdammer veroor
zaakte vong jaar een aanrijding waarbij theaterdirecteur 
Marten Putman om het leven kwam 

14-15 Behandeling Voorjaarsnota 1996 In totaal moet 
achttien miljoen gulden worden bezuinigd Het is de 
grootste bezuinigingsoperatie die de gemeente ooit heeft 
doorgevoerd 

15 In hel atelier van Esther van Duffelen aan de 
Wijnstraat, een van de oudste plekjes van Vlaardingen, 
exposeren vijf vrouwen van de Vlaardingse schil-
dersgroep Pigment 

Geopend aan de Westlandseweg de eerste McDonalds 
Dnve in het Waterweg-gebied 
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17 Dansschool 'Sitton' Vlaardingen is onlangs van 
naam veranderd. De bekende dansschool heet voortaan 
'Dance & Party Place Irma en Alex Gast". 

Wethouder K. van der Windt en A. Tijhof, directeur van 
de Schiedamse bibliotheek, openen de Digitale Stad 
Vlaardingen/Schiedam. Initiatiefnemers Ludo Baauw, Ed 
Eggermont en John Knieriem willen hiermee de inwoners 
van beide steden bekend maken met nieuwe telematica-
technieken. 

Pigment bij Esther, 15 mei. 

18 In de Haagse Houtrusthal wordt judoka Mark 
Huizinga Europees kampioen in de klasse tot 86 kg. 

Lentemarkt rond de Grote Kerk, georganiseerd door de 
Vereniging Historische Markt Vlaardingen. 

20-24 Service- en Zorgcentrum De Meerpaal aan de 
Willem de Zwijgerlaan bestaat deze maand 25 jaar. Het 
jubileum wordt deze week gevierd met de bewoners van 
wie er zes al 25 jaar in De Meerpaal verblijven. De oud
ste bewoner mevr. F. Oerlemans is 101 jaar. 

21 Meer dan vijftig gezinnen hebben zich aangemeld 
voor deelname aan de huiskamergesprekken, onderdeel 
van het project 'Allemaal Vlaardingers", dat is opgezet 

om de verhouding tussen allochtonen en autochtonen te 
verbeteren. 

22 In het Zonnehuis geopend de tentoonstelling van 
kunstwerken van Addi Kubbinga-Kwakkelstein, telg uit 
het bekende Vlaardingse redersgeslacht. 

23 Onlangs opgericht de Federatie van Eigenaren 
Westwijk. Woningeigenaren zien in de federatie een 
prima intermediair om hun belangen bij de voortgang van 
het project Westwijk 2005 te vertegenwoordigen. 

Het gemeentebestuur heeft 108.500 gulden beschikbaar 
gesteld voor de invoering van een 30-kilometergebied in 
Holy-Zuid. Het gebied wordt begrensd door de 
Holysingel, Frederik Hendriklaan, Lepelaarsingel en 
Dillenburgsingel. 

24 Groente- en fruithandelaar Frans van Marion stopt 
na 27 jaar zijn huis-aan-huis bezorging. 

In Galerie/Artoteek opent burgemeester L.W. Stam een 
tentoonstelling met werk van vier kunstenaars uit 
Moravska Trebova. 

25 De Vlaardingse politieman Alex Eckhardt neemt 
in juli met zijn zelfgebouwde schip Taurus deel aan de 
vierjaarlijkse zeiltocht van Plymouth (Engeland) naar 
Newport (USA). 

28 Zanger Jacques Herb trouwt in het Vlaardingse 
stadhuis met Diny de Jong. Aansluitend feest in de tent 
van het momenteel in de stad verblijvende Circus Royal. 

30 Geheel volgens planning wordt deze week begon
nen met de aanleg van de eerste Vlaardingse Bloemen-
trap, tussen het Liesveld en de Hoogstraat. 

Officiële opening van de nieuwe huisvesting van de 
Ericaschool door burgemeester L.W. Stam. De school 
voor speciaal en voortgezet onderwijs voor moeilijk 
lerende kinderen heeft de laatste jaren te maken met een 
stijgend leerlingenaantal. 

Paus Johannes Paulus II heeft de onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice verleend aan H. Walter en H. 
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Veugelers, parochianen van de Heilige Geestkerk aan de 
Van Hogendorplaan. 

Juni 

1 Om te vieren dat de vuilstort in de Lickebaert 
definitief niet doorgaat wordt in het Volksbos een 'over-
winningspicknick' gehouden. 

Antoinette Ingwersen krijgt de leiding van de 
Basiseenheid Oost van de Vlaardingse politie. 

2 Sandra Voerman van Die Flardingha Ruiters ver
overt in Houten met haar ruin Kafu een eerste plaats op 
het onderdeel dressuur. 

3 De RAVO-Scoutingband heeft dit weekend tij
dens het 46e Landelijk Scouting Bandconcours in 
Enschede een eerste prijs behaald in de categorie 3e mars
divisie. 

Loco-burgemeester H. Roijers feliciteert Johanna van Us-
van Dam met haar 101 ste verjaardag. 

5 Vishandelaar Jos Poldervaart neemt namens 
Vlaardingen deel aan de 35ste Nationale Haringwedstrijd 
in Kasteel De Haar in Haarzuilen. 

De afkoopsom die de gemeente is overeengekomen met 
directeur F.A.M. Schreiner van de Dienst Stadswerk be
draagt 585.000 gulden. Met ingang van morgen is de 
directeur niet meer verbonden aan de gemeente. 

6 Het college van burgemeester en wethouders heeft 
mevrouw A.C. Spindler, directeur van de Dienst Milieu, 
voorgedragen als directeur van de nieuwe Dienst 
Stadsbeheer. Zij wordt in eerste instantie aangewezen als 
leider van het team dat de fusie tussen de beide diensten 
moet begeleiden. 

Het gemengd koor Andantino heeft onlangs een eerste 
prijs behaald tijdens een vierdaags Nationaal Zang
concours voor ouderen in Lelystad. Het koor, dat uitslui
tend bestaat uit bewoners van De Bolder, staat onder lei
ding van Dick Borst. Ria Korpershoek begeleidt het koor 
op de piano. 

7 Amnesty International afdeling Vlaardingen viert 
het 25-jarig bestaan met een korte plechtigheid bij het 
Geuzenmonument en de onthulling van een kunstwerk 
van Ingrid Brummelkamp. 

8-9 Het Vlaardingse korps van het Leger des Heils 
viert het 90-jarig bestaan met tal van activiteiten. Onder 
het motto '90 Jaar Soup. Soap en Salvation' presenteren 
zich alle afdelingen van het korps. 

Jacques Herb, 28 mei. 

9 Voor het eerst in de geschiedenis hebben drie 
zwemmers van VZC Vlaardingen zich gekwalificeerd 
voor de Olympische Spelen. Wilma van Hofwegen, 
Brenda Starink en Stefan Aartsen maken deel uit van de 
ploeg die volgende maand naar Atlanta gaat. 

10 Start van de 50ste Avondvierdaagse in park 't 
Nieuwelant. De 75-jarige Wouter de Vries neemt dit jaar 
voor de veertigste keer binnen de regio deel aan de vier
daagse. Na in totaal 60 jaar wandelen vindt hij het nu tijd 
om te stoppen. 

12 De 16-jarige Jennifer Verhoeven is onlangs in 
Amstelveen Nederlands kampioen geworden bij de 
damesjeugd bowlen. Daarnaast is ze uitgeroepen tot beste 
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bowlster van Nederland Begin augustus vertrekt zij naar 
de Wereldkampioenschappen in Hongkong 

17-20 Laatste zwemvierdaagse in het Kolpabad geopend 
door Ted van der Parre, sterkste man ter wereld 

18 Wethouder H Roijers legt de eerste steen voor de 
Woonboulevard Vlaardingen op het bedrijvenpark 
Hoogstad Behalve de al in de gemeente gevestigde 
zaken, komen er zeven winkels die voor Vlaardingen 
nieuw zijn 

20 Het Maaslandse touringcarbedrijf Vreugde Tours 
neemt het failliet verklaarde touringcarbedrijf Evag over 
Ook het personeel van het oudste en ooit grootste touring
carbedrijf in de regio, gaat over naar Vreugde Tours 

Na een reeks reorganisaties krimpt de kunstmestfabriek 
Hydro Agn haar personeelsbestand opnieuw in De bezet 
ting gaat terug van 219 naar 151 De 68 werknemers wor
den vooralsnog met ontslagen De directie hoopt op het 
aantrekken van nieuwe activiteiten 

De supportersvluchten voor het EK voetbal in Engeland 
hebben ook in Vlaardingen in de nacht van dinsdag op 
woensdag voor veel overlast gezorgd Bij de DCMR kwa
men meer dan 70 klachten binnen over vliegtuiglawaai 

21 De twee parkeergarages in het centrum zijn sinds 
het begin van deze maand 's avonds langer open Met 
deze maatregel is ingespeeld op de beslissing van 
supermarktketens om de sluitingstijd van hun filialen 
naar 20 00 uur te verplaatsen 

22 Victor Poppers vist een steur uit de Waterweg De 
kaviaar producerende prehistorische vis wordt wegens 
zijn kleine lengte teruggezet in de rivier 

23 Het mannenteam van de golfclub Broekpolder 
prolongeert de nationale titel Op het complex van golf
club 'Het Rijk van Nijmegen" wordt het Broekpolderteam 
Nederlands clubkampioen 

24 Ondanks veel klachten over stank en geluids
overlast, troep en slecht onderhouden groen, is het over 
grote deel van de inwoners tevreden over het leefklimaat 

in Vlaardingen De tevredenheid nam, vergeleken met 
vorig jaar zelfs nog toe Dat blijkt uit een milieubele-
vingsonderzoek dat onlangs werd gepresenteerd 

25 Opzienbarend transport door de haven Een vuur-
torenkop wordt per ponton van de Hotlaan vervoerd naar 
de scheepswerf Vlaardingen-Oost In de komende maan
den wordt het lichthuis daar opgeknapt zodat het in het 
najaar kan worden geplaatst aan de museumkade Het 
gaat daar onderdeel uitmaken van een paviljoen 

27 Agnes van Ardenne, oud wethouder van 
Vlaardingen en Tweede Kamerlid namens het CDA, 
wordt de nieuwe voorzitter van de vrouwenorganisatie 
van de Europese Volkspartij en van de Europese Unie van 
Christen-Democraten 

28 Deze week is onder grote publieke belangstelling 
het plaatsen van de zijwanden van de eerste Spaanse Trap 
op het Liesveld begonnen 

Juli 

1 Ingrid van der Voorde-Radema neemt, na meer 
dan 27 jaar waarvan 16 jaar als directnce, afscheid van de 
kraamzorg 

Start van de Kunstestafette 1996 en opening van het 
Zomermuseum 

Piet Voskamp, sluiswachter van de 'Delflandsluis', gaat 
na bijna 25 jaar met pensioen 

Het echtpaar R J Halkes-J H Mersch 65 jaar getrouwd 

2 Ter gelegenheid van het 250-jang bestaan van de 
toren van de Grote Kerk verrast bakker Jac Herweijer het 
college van burgemeester en wethouders met de nieuwe 
Vlaardingse specialiteit het torenkoekje en de torentaart 

Koos Aalders voorzitter van Gymnastiekvereniging 
Leonidas Dovido, huldigde onlangs W H Meder met zijn 
80-jarig lidmaatschap van de club 

Uit handen van burgemeester L W Stam ontvangt Lucas 
Petit, directeur-eigenaar van het Delta Hotel, de Vlaar 
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Torenkoek|es, 2 |uli 

dingse Ondernemersprijs 1996. De bijbehorende 5.000 
gulden zijn door de winnaar geschonken aan de Stichting 
Herman Frantsenhuizen. 

3 Rien Lensvelt, fractievoorzitter van de SGP/ 
RPF/GPV in de gemeenteraad, wordt gehuldigd met zijn 
25-jarig jubileum als gemeenteraadslid. 

6 Wim van den Burg, leraar van de scholenge
meenschap Groen van Prinsterer en leider van het ont
wikkelingsproject in Mpeketoni, verwelkomt in Nairobi 
(Kenia) 22 leerlingen en 7 leerkrachten van 't Groen. De 
scholieren gaan tijdens hun verblijf van drie weken onder 
meer meewerken aan de bouw van een school. 

Leerlingen naar Kenia, 6 |uli. 

De rokerij van vishandel A. Hoogendijk Jzn BV aan de 
Schiedamsedijk is failliet. Daardoor zijn 10 mensen die in 
dat onderdeel van het eeuwenoude bedrijf werkten op 
straat komen te staan. De vishandel werd in 1745 opge
richt. 

9 Met de sleepboot Maas 1 wordt een 150 ton 
wegend ponton van het Buizengat tot voor het 
Visserijmuseum gesleept. Op de 135 vierkante meter 
grote ponton verrijst over een aantal maanden o.a. een 
paviljoen en een oude vuurtorenkop. 

11 Wethouder T. van der Steen opent de uitbreiding 
van de skatebaan in Holy Noord. De uitbreiding vond 
plaats in het kader van 'Premie op actie", hetgeen bete
kent dat skaters zelf een handje moesten helpen. 

17 Het terrein van het huidige Kolpabad krijgt met de 
nieuwbouw een nieuwe naam. Het terrein wordt ver
noemd naar d'Engelsche Boomgaert, een boerderij aan de 
voormalige Broekweg - tegenwoordig Westlandseweg. 

18 Na bijna dertig jaar is officieel een begin gemaakt 
met de bebouwing van de hoek Oosthavenkade/le Van 
Leyden Gaelstraat. Hier worden 24 appartementen en zes 
eengezinswoningen gebouwd. 

Het Zonnehuis krijgt binnenkort een nieuwe directeur. Dr 
M.G. Boekholdt is onlangs benoemd als opvolger van drs 
M.J. Valk, die met vervroegd pensioen gaat. 

22 Bij opgravingen in het bedrijvenpark Hoogstad is 
een boemerang uit de Romeinse Tijd gevonden. Volgens 
stadsarcheoloog J.P. ter Brugge dateert de boemerang van 
ca 100 na Christus. 

Judoka Mark Huizinga behaalt tijdens de Olympische 
Spelen in Atlanta (USA) een bronzen medaille. 

26 Het uurwerk en de klok van de Bethelkerk aan de 
Burgemeester Verkadesingel zijn de afgelopen weken 
volledig vernieuwd. Het herstelde uurwerk is nu aange
sloten op een computergestuurde tijdklok. 

Te water gelaten het beeldend kunstproject Aeolische 
Eilanden van de kunstenaars van de Stichting De 
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Lutteltuin uit Uden. In het kader van het Zomermuseum 
bhjven de eilanden één maand in het Buizengat drijven. 

Na 40 dagen passeert de Vlaardingse politieman Alex 
Eckhardt met het zeilschip Taurus de finishlijn bij 
Newport (USA). Hij vertrok op 16 juni uit het Engelse 
Plymouth als één van de 56 deelnemers aan de 'single 
handed transatlantic race'. 

Als eerste gemeente in de regio is Vlaardingen op 
Regiotext gestart met het informeren van burgers over 
gemeentelijke diensten met behulp van teletekst. 

29 Het echtpaar J. Taal-T. den Breems 65 jaar 
getrouwd. 

Augustus 

1 Loco-burgemeester H. Roijers feliciteert mevrouw 
L. van der Ree-van Wieringen met haar lOOste verjaar
dag. 

6 Bewoners van de Insulindesingel verwelkomen 
judoka Mark Huizinga na het behaalde succes in Atlanta. 

13 Wethouder T. van der Steen geeft het startsein 
voor de tweede Vlaardingse Fiets Vierdaagse. Honderden 
fietsers vertrekken bij druilerig weer. 

14-18 'Hof van Hartelust', het jaarlijkse festival van de 
Stichting Hof van Spektakel in het Hof/Oranjepark. 

17 Feestelijke opening van de 'Bloementrap' aan het 
Liesveld. Het ontwerp van de Vlaardingse kunstenares 
Wilma Kuil is uitgevoerd door het terrazzobedrijf 
Tomaello. 

21 Het gemeentebestuur huldigt judoka Mark 
Huizinga voor zijn prestatie op de Olympische Spelen. 

Boven. Jeroen met boemerang, 22 |uli. 

Midden' Bloementrap. 17 augustus 

Onder: Mark Huizinga op het stadhuis, 21 augustus 
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De pupil van sportschool Chris de Korte veroverde in 
Atlanta een bronzen medaille in de categorie tot 86 kg. 

23 De tentoonstelling van het Zomermuseum 1996 
met als thema 'Verbinding, stad, rivier, landschap' wordt 
afgesloten met de overhandiging van de bijbehorende 
catalogus aan wethouder K. van der Windt. In de catalo
gus staan alle plannen langs het water in Vlaardingen uit
voerig beschreven. 

27 De gemeenteraad is niet gekend in het besluit van 
B en W om mevrouw A. Spindler te benoemen tot direc
teur van de Dienst Milieu. Door het verlenen van deze 
status wordt zij ook automatisch directeur van de nieuwe 
Dienst Stadsbeheer, die per 1 januari ontstaat uit een fusie 
tussen Stadswerk en Milieu. Reden voor het RPF-raads-
lid C. de Jonge tot het stellen van schriftelijke vragen. 

In het Visserijmuseum presentatie van een fietsroute in 
het kader van het Jaar van het Industrieel Erfgoed. VVV-
directeur Karin Hollegien ontvangt uit handen van 
projectleider Max Popma het eerste exemplaar van 
'Fietsen langs Waterweg en Kust'. De opgenomen fiets
routes voeren langs industriële monumenten. 

29 De Vereniging tegen Milieubederf ergert zich over 
het rondslingerend afval van McDonalds. Het bedrijf pro
beert het eventuele zwerfvuil op te ruimen. 

31-1 sept Open Ateliers. Dertig Vlaardingse kunste
naars openen hun deuren voor het publiek. 

Laatste officiële activiteit in het Kolpabad. Aan het inter
nationaal waterpolotoernooi nemen ruim twintig 
Nederlandse teams deel. Op de speelweide overnachten 
de ruim 400 deelnemers in tenten. 

September 

2 Een meerderheid van de fractievoorzitters spreekt 
zich uit voor het minder vergaderen van de gemeenteraad. 
Het voorstel is om met ingang van volgend jaar nog maar 
zeven raads- en evenzoveel series commissievergaderin
gen uit te schrijven. Volgens berekeningen betekent dit 
een kostenbesparing van 40.000 gulden per jaar. 

5 Burgemeester en wethouders geven toe dat zij fou
ten hebben gemaakt bij de benoeming van mevrouw A.C. 
Spindler tot directeur van de Dienst Milieu. De gemeen
teraad is onvoldoende op de hoogte gehouden. 

6 Nico Nieuwstraten, directeur van Woningstichting 
Samenwerking, viert zijn 25-jarig jubileum als directeur. 
Hij ontvangt de gouden erepenning van de Nationale 
Woningraad uit handen van districtsdirecteur L. Genet. 

7 Burgemeester L.W. Stam opent voor het Vis
serijmuseum het 24ste Haring- en Bierfeest. Na het hijsen 
van de vlag optreden van 'De Maeze Sanghers' met een 
scala van volks- en zeemansliederen. 

Annette Lhors wint voor de tweede achtereenvolgende 
keer met een 'ballotine van haring' de wisselbeker van de 
Haring culinair-wedstrijd. 

Officiële opening van de Super Retourette in de Super
vestiging aan de Loper. De retourette is een afvalwinkel 
waar onder meer glas, papier, karton en oude schoenen 
kunnen worden ingeleverd. 

8 Het buitenbad van het Kolpabad wordt gesloten. 
Toen het bad op 8 januari 1955 werd geopend, was het 
Nederlands modernste zwembad. Na sluiting van het bin
nenbad in april van het volgend jaar worden 120 huizen 
op deze plek gebouwd. 
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9 Burgemeester L.W. Stam feliciteert mevrouw 
C.M. van der Snoek-Krans met haar lOOste verjaardag. 

10 Exact 28 jaar na de opening van Vroom & Drees-
man aan het Veerplein wordt het vernieuwde warenhuis 
door burgemeester Stam heropend. 

11 Het aantal koopzondagen blijft beperkt tot acht. 
Een voorstel van het college om het aantal uit te breiden 
naar twaalf wordt niet gesteund. 

13 Henny Putman neemt d'Akerboom, postuum toe
gekend aan wijlen haar man Marten Putman, in ontvangst 
uit handen van wethouder K. van der Windt. De Culturele 
Raad is van mening dat hij een grote bijdrage heeft gele
verd aan de verbetering van het culturele klimaat in deze 
stad. 

Aan de Westhavenkade feestelijk onthaal van zeiler Alex 
Eckhardt met zijn schip Taurus. De Vlaardingse politie
man vertrok op 25 juli voor een solo-zeilrace vanaf het 
Engelse Plymouth naar het Amerikaanse Newport. 

14 Open Monumentendag. Feestelijke overhandiging 
van het eerste haringbord aan stadsarcheoloog J.P. ter 
Brugge. Middelpunt is de 250-jarige Vlaardingse Toren. 

15 Met de 'Etappe van Jericho" rond het dijklichaam 
van de A4 protesteren verschillende actiegroepen tegen 

Zeiler/politieman terug m Vlaardingen, 13september. 

de mogelijke aanleg van deze rijksweg. Er wordt symbo
lisch zeven maal om het dijklichaam heen gefietst. 

16 De Olympische roeikampioenen Nico Rienks en 
Ronald Florijn heropenen het restaurant Nautique van het 
Delta Hotel. 

19 Uit handen van Linda de Mol ontvangt schrijver 
en producent Chiem van Houweninge de Gouden Tele-
vizier Ring 1996 voor de televisieserie 'Oppassen". 

21 Stadshartdag. Officiële opening van het voor 85 
miljoen gulden verbouwde nieuwe winkelcentrum 
Stadshart door burgemeester L.W. Stam. Wethouder H. 
Roijers onthult het bronzen beeld 'Vliegerende jongen' 
van Henk Mooij. Première van de promotietilm 'Thuis in 
Vlaardingen". Installatie van Lady Stadshart, Mirjam van 
der Weel, die het komende jaar zal fungeren als ambas
sadrice van het Stadshart. 

Uitreiking van het Gouden Stadshart, een wisselprijs ont
worpen door kunstenares Winnie Teschmacher, aan Jan 
Madern, voor zijn inzet op diverse fronten van het 
Vlaardingse culturele leven. 

Met de overhandiging van een sleutel aan Wim Bos, 
voorzitter van Die Flardingha Ruiters, opent wethouder 
T. van der Steen de nieuwe manege aan de rand van de 
Broekpolder. 

Stadshartdag, 21 september. 
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21 -22 Het Vlaardingse koor Gloria Toonkunst o 1 v Aad 
van der Hoeven en organist Frans Gort verzorgt twee uit
voeringen in de Nötre Dame en de Sdcre Coeur te Parijs 

23 Explosie door waterstofgas in een loods van mar-
garinefabriek Romi aan de Koningin Wilhelminahaven 
Wonder boven wonder raakt niemand gewond De loods 
IS zwaar beschadigd 

Patnmoniums Woningstichting neemt haar intrek in het 
nieuwe onderkomen aan de Schiedamseweg 12 De 
woningbouwcorporatie verlaat na bijna dertig jaar het 
pand aan de Energieweg 

2^ Scholieren van 16 scholen leveren een bijdrage 
aan het bloementapijt op de Grote Markt, een project van 
de Stichting Steunfunctie Kunstzinnige Vorming Een 
afbeelding van het werk is binnenkort te zien op de kaart 
'een bloemengroet van Vlaardingse scholieren' van toto 
graat Jan Dulfer 

26 Mevrouw M Jongejan-Knoester viert haar 100ste 
verjaardag 

28 Aan de Krabbeplas wordt een functioneel kunst
werk in gebruik genomen Het 'zitobject' is een cadeau 
van de Scoutinggroep Maurits aan de Vlaardingse bevol
king, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van die 
groep twee jaar geleden 

30 Opgeleverd het eerste eco-dak van Vlaardingen 
Vetplanten, mossen en kruiden bedekken sinds kort het 
dak van de blokhut in de heemtuin in de Westwijk Het 
dak IS bestand tegen droogte, hevige regenval en storm 

Oktober 

1 De stadsarcheoloog J P ter Brugge wordt per 1 
januari provinciaal archeoloog van Utrecht Hij kwam in 
1993 in dienst van de gemeente, waar hij ondanks zijn 
jonge leeftijd al vele jaren betrokken is bij archeologisch 
onderzoek 

2 De gemeenteraad benoemt mevrouw A C Spind-
ler tot directeur Stadsbeheer 
Deze nieuwe gemeentelijke dienst ontstaat per 1 januari 

1997 door fusie van de diensten Stadswerk en Milieu 

4 Jelle de Vries, groenteman in de Kuiperstraat, 
heeft als eerste het speciaal voor winkeliers ontworpen 
Vlaardingse fietsenrek voor zijn winkel geplaatst Het rek 
kan na sluitingstijd gemakkelijk naar binnen gehaald 
worden 

Dne bijna zestien meter hoge en ongeveer veertig jaar 
oude platanen verhuizen van hun plaats voor het 
Weeshuis naar de Rotterdamseweg Volgend jaar zomer 
zal blijken of de bomen kunnen aarden in hun nieuwe 
omgeving 

5 De watersportvereniging De Bommeer viert het 
60 jarig bestaan met een receptie en een schippersbal 

7 Burgemeester L W Stam feliciteert mevrouw G 
van Rees-Bemhard met haar 101ste verjaardag 

16 Feestelijke opening van De Kikkerpoel aan de 
Maassluissedijk, een onderdeel van een project voor acht
honderd leerhngen van twintig basisscholen De kinderen 
gaan de poel schoonmaken, krijgen lessen over kikkers en 
verdiepen zich in de rol van kikkers in sprookjes 

17 De toren van de brandweer staat in de steigers Nu 
bekend is geworden dat na vertrek van de brandweer de 
kazerne aan de Hoflaan met hoeft te verdwijnen is tot 
renovatie besloten 

18 39ste Jamboree On The Air De scoutinggroep 
Prinses Irene zendt vanaf de toren van de Grote Kerk, de 
groep Marnix van Sint Aldegonde laat zich horen vanaf 
het Scoutcentrum aan de Broekpolderweg en de AUart 
van Heemstedegroep zendt vanat het groepshuis aan de 
Lemsterlandhoeve 

19 In de Grote Kerk jubileumconcert door het 
Gemengd Rijnmondkoor Het koor bestaat dit jaar 90 
jaar 

Frans Gort neemt na vijftien jaar afscheid als dirigent van 
het Vlaardings Mannenkoor Orpheus 

22 Vlaardingen krijgt elf zogeheten veiligheids-
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assistenten. Zij worden ingezet in de drie stadsdelen met 
wijkbeheer, Centrum, Holy en Westwijk en hebben een 
toezichthoudende en hulpverlenende taak. Voorts wil de 
gemeente starten met een 'CleanTeam'. Het gaat hier om 
een schoonmaakteam dat incidenteel kan worden ingezet. 

24 Met loeiende sirenes staan twee brandweerwagens 
voor de open brug over de Oude Haven. Gelukkig was het 
loos alarm. Toch heeft het incident, dat sinds mensen
heugenis niet is voorgekomen, de brandweerlieden aan 
het denken gezet. 

26 De houten stadskraan 
voor het Visserijmuseum 
officieel in gebruik genomen. 
Hij herinnert aan het ruim 
drie eeuwen oude bestaan 
van een gemeentelijke hijs
kraan in toen Nederlands 
grootste vissersplaats. 

De in Vlaardingen levende 
Chinese vluchteling en beel
dend kunstenaar Jiang Ne 
Liang verovert Nederland 
met zijn schilderkunst. Er 
zijn momenteel tentoonstel
lingen van zijn werk in 
Culemborg, Den Haag en 
Amsterdam. 

27 Overleden in zijn 
woonplaats Luykgestel de 
van oorsprong Vlaardingsc 
auteur Arie van der Lugt. De 
schrijver werd vooral bekend 
door zijn roman 'God schud
de de wateren', naar aanlei
ding van de watersnoodramp 
in 1953. 

29 Eén van de linden rond de Grote Kerk door storm 
geveld. Op een haar na misten de takken van de boom het 
glas-in-loodraam van de kerk. 

Hoge waterstand. Op de Oosthavenkade staan, ondanks 
waarschuwingen door de politie, vier auto's tot hun por
tieren in het water. 

De Vlaardinger C.J.G. Nederend ontvangt in Bodegraven 
de onderscheiding van de Stichting Camegie Helden

fonds voor de redding van 
moederen kind uit het water 
van de Korte Waarder te 
Nieuwerburg in februari van 
dit jaar. 

30 De nieuwe vestiging 
van C&A aan de Hoogstraat 
opent haar deuren. Gelijk
tijdig sluit het noodonderko-
men aan de Korte Hoog
straat, waar het bedrijf veer
tien maanden gevestigd is 
geweest. 

Het bestuur van de Stichting 
Samenwerkende Schiedam-
se en Vlaardingse Zieken
huizen hebben M. Rooks en 
G. de Bey benoemd tot loca
tiedirecteuren van respectie
velijk het Holy Ziekenhuis 
en het Schieland Zieken
huis. De huidige interim
directeur Van der Horst 
neemt na hun aantreden 
afscheid van het Vlaarding
se ziekenhuis. 

28-1 nov Het dagcentrum 
voor kinderen De Zonnehof 
aan de Marnixlaan, een regionaal onderdeel van 'De 
Hoven" voor mensen met een verstandelijke handicap, 
viert het 25-jarig bestaan. 

Stadskraan werkt weer, 26 oktober. 

Het echtpaar D. Vink-B. 
Kattestaart 65 jaar ge
trouwd. 

November 

Huldiging Vlaardingse Sportkampioenen 1996. 
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Amazone Ingrid Langel ontvangt de Vlaardingse sport-
prijs voor haar derde plaats tijdens het Nederlands kam
pioenschap dressuur. De nieuwe gemeentelijke prijs voor 
sportploeg van het jaar gaat naar de zwemploeg VZC. 

4 Start van de renovatie van de PLN-woningen in de 
Westwijk. Het eerste blok aan de Dr Wiardi Beekman-
singel moet over vier maanden gereed zijn. 

5 Districtschef Carla 
Hoekstra opent de teletekst-
pagina van de politieregio 
Waterweg. Met de pagina's 
achter het kanaal RD TV 
kan de politie inwoners van 
de gemeenten Vlaardingen, 
Hoek van Holland en 
Maassluis uitstekend infor
meren. 

Sectorhoofd W.J. v.d. Vliet 
volgt half november het ver
trokken hoofd bibliotheek J. 
Lamens op in zijn functie. 
Hij is interim-hoofd zolang 
de procedure voor de benoe
ming van een definitief 
hoofd loopt. J. Lamens is 
benoemd tot projectleider 
nieuwe media. 

7-17 Vogel Electro World 
aan de Schiedamseweg viert 
het 65-jarig bestaan. Begon
nen als rijwielzaak is het 
bedrijf uitgegroeid tot een 
succesvolle winkel in audio-
en videoapparatuur en huis
houdelijke apparaten. 

8 De gemeenteraad zet 
zijn voorzitter in het zonnetje. Burgemeester L.W. Stam 
was vorig jaar twintig jaar burgemeester. Hij begon als 
burgemeester van Castricum. Daarna ging hij naar 
Schagen en sinds 1992 is hij burgemeester van 
Vlaardingen. 

Ingnd Langel wint sportpri|s, I november. 

9 Eerste Vlaardings Koren Festival in de Grote 
Kerk, georganiseerd door de Federatie van Vlaardingse 
Zangverenigingen. Zestien koren, zevenhonderd zangers 
en zestienhonderd bezoekers zorgen voor een daverend 
succes. 

In de Stadsgehoorzaal presenteert zich de 50-jarige scou-
tinggroep voor meisjes Viool aan leden en belangstellen
den. 'VIOOL' staat voor 'vrede is onze oprechte leus'. 

Tijdens archeologisch on
derzoek op het bedrijven
park Hoogstad vinden ar
cheologen een luizenkam 
van ca 100 na Christus. 
Parasietenonderzoek heeft 
uitgewezen dat er tussen de 
tanden nog resten van luizen 
aanwezig zijn. Het gaat om 
de oudste luizen van Europa. 

11 De Stadskraan heeft 
afscheid genomen van zijn 
eerste klant, de in 1912 in 
Vlaardingen gebouwde zeil-
logger VL 92 Balder. Twee 
dagen eerder werd zonder 
probleem de grote mast weer 
door de kraanmeester in het 
schip getakeld. Er hebben 
zich al nieuwe klanten voor 
de Stadskraan gemeld. 

14 Twee weken na de 
opening van C&A in het 
centrum is begonnen met de 
aanleg van de tweede bloe-
mentrap, genaamd 'Char
lotte'. De kleurrijke granie
ten trap zal qua stijl niet ver
schillen van 'Iris', de trap bij 

de Hema. Inmiddels is door sponsors 830.000 gulden bij
eengebracht. 

Voor de vierde maal in zijn carrière heeft schermer Jeroen 
van der Velde de Stoppunttrofee van de schermvereni-
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ging Trefpunt Vlaardingen in de wacht gesleept 

In het Campanile Hotel aan de Kethelweg wordt het 
wereldrecord 'papierslinger-maken' gebroken Het oude 
record stond op "55 080 meter Het nieuwe record is maar 
liefst "ió 080 meter Initiatiefnemers van deze recordpo 
ging zijn Thea en Ed Hoogwerf, managerechtpaar van het 
hotel 

Het Unilever Research Laboratorium viert het 40-jarig 
bestaan Premier Wim Kok reikt de speciale Unilever 
Science Awards van ieder 2^0 duizend gulden uit aan de 
Britse hoogleraar Kim Nasmyth en de Amerikaanse pro 
fessoren Linda Buck en Richard Axel 

16 Intocht van Sint Nicolaas deze keer in een bijzon
der ouderwets gezellige sfeer vanwege het 110-jarig 
bestaan van de organiserende CJV 

18 Brand in de Technische School aan de Deltaweg 
Volgens de brandweer is de brand aangestoken 

19 In het Info-centrum Westwijk 200^ overhandigt 
H van der Lee schrijver van het artikel Teun de Bruijn 
onbetwiste bouwer van Vlaardingen', het eerste exem
plaar van het Histonsch Jaarboek Vlaardingen 1996 aan 
D K de Bruijn-Vellekoop weduwe van Teun de Bruijn 

21 Een ^8-jange Vlaardinger heeft bekend op 17 
maart de moord op de 44-jarige Dirk Boot te hebben 
gepleegd De dader is degene die kort na de moord de 
politie tipte over een verdachte situatie ter hoogte van de 
kapsalon aan de Schiedamseweg 

26 Vorig |aar hebben bijna twee miljoen mensen een 
bezoek gebracht aan de recreatiegebieden Broekpolder 
Oeverbos en Krabbeplas De meeste mensen waren 
afkomstig uit Vlaardingen De waardering van de recre 
anten ligt hoog als rapportcijfer gemiddeld een 7,8 

Patrimoniums Woningstichting viert het 85 jarig bestaan 
en de opening van het nieuwe kantoor aan de 
Schiedamseweg De geschiedenis van de Vlaardingse 
woningcorporaties en vooral PW is door historicus Klaas 
Kornaal vastgelegd in het boekje 'Bouwen aan de stad 
van morgen' 

27 De gemeente hoopt het illegaal plakken een halt 
toe te roepen door op vijf plaatsen speciale aanplakbor-
den te plaatsen Het plakken op andere objecten zal streng 
worden aangepakt 

28 In het Visserijmuseum ontvangt de Maassluisse 
historicus A P van Vliet de Hoogendijkprijs voor zijn 
studie over het Maasmondgebied tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog Voor haar studie over de visserijschilderijen van 
Jozef Israels ontvangt D Dekkers eveneens de prijs 

In het Visserijmuseum presentatie van het fotoboek Van 
Markt tot Nieuwe Maas in de reeks Ti|dsbeeld van 
Vlaardingen Het boek is wederom samengesteld door 
W C den Breems en E van Rongen aan de hand van 
oude foto's van J F H Roovers 

In Vlaardingen en Schiedam e o worden deze week huis-
aan huis 9 000 kaarten verspreid uit protest tegen de 
voorgenomen aanleg van de A4 Het gaat om een cartoon 
van tekenaar Len Munnik met een afbeelding van Sinter 
klaas die de rijksweg tegenhoudt Men wordt verzocht de 
kaart op te sturen naar de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA 

29 Onbekenden hebben deze week giaven op de 
begraafplaats Emaus vernield Op de oudste begraafplaats 
van Vlaardingen zijn veertig grafzerken beschadigd, 
waarvan twaalf ernstig 

December 

^ De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met 
het nieuwe bestemmingsplan voor de Broekpolder De 
groene long' was oorspronkelijk bestemd voor stadsuit

breiding Het nieuwe plan maakt verdere ontwikkeling 
van de Broekpolder tot een groen- en recreatiegebied 
mogelijk Woningbouw lijkt hiermee voorlopig van de 
baan 

4 Op uitnodiging van het Vlaardingse bedrijf 
European Research Center brengt de president van het 
Afrikaanse eiland Mauritius een bezoek aan de machine
fabriek Fontijne Voorafgaand wordt de president op het 
stadhuis ontvangen door burgemeester L W Stam 
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5 Aan de Dijksteeg onderaan de Maassluissedijk en 
Westnieuwland zijn de afgelopen week 155 bomen 
gekapt. Zij moeten wijken voor de bouw van een derde 
parkeergarage en honderd nieuwbouwwoningen. 

Het recreatieschap Midden-Delfland gaat bij de Raad van 
State in beroep tegen het schrappen uit het streekplan 
Rijnmond van de vuilstortplaats in het Lickebaertgebied. 
Reden hiervoor is het missen van bijna zestig miljoen 
gulden uit inkomsten uit stortgelden. 

6 De achtjarige Elise Hoogendam vertegenwoordigt 
de provincie Zuid-Holland tijdens het '50 jaar UNICEF 
Gala'. Samen met Liesbeth List zingt zij het lied 
'Vrijheid'. Ze is de jongste deelneemster in een recht
streekse televisie-uitzending van de NCRV. 

In de Galerie/Artoteek aan de Oosthavenkade opening 
van een overzichttentoonstelling van het nieuw aange
kochte werk. Tijdens de opening wordt de nieuwe cul-
tuurvlag van Vlaardingen feestelijk in gebruik genomen. 
De vlag is ontworpen door Peter Dumas. 

Overleden op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Zeist 
A.W. Vos, voormalig tandarts in Vlaardingen. 

7 De Bosniër Dino Muhidin neemt na twee jaar 
afscheid van Vlaardingen. In de privékliniek Holystaete 
van plastisch chirurg A. Smith kreeg het door granaat
splinters verminkte oorlogsslachtoffer een 'nieuw' ge
zicht. 

Ontsteking van de kerstboomverlichting op de Markt 
door burgemeester L.W. Stam, voorafgegaan door caril
lonbespeling door Addie de Jong en een inloopconcert in 
de Grote Kerk met medewerking van organist Aad Zou
tendijk, kerkkoor 'Bethel', jongerenkoor 'Decibel' en de 
Vlaardingen Band van het Leger des Heils. 

10 De Vlaardingse politiek cartoonist Len Munnik 
heeft deze week de landelijke Inktspotprijs in de wacht 
gesleept. De tekenaar van spotprenten in onder meer het 
dagblad Trouw won de jaarlijkse prijs voor zijn cartoon 
over een Dutchbatsoldaat. 

11 De Gemeentelijke Kredietbank Vlaardingen en 
Schuldhulpverlening van Sociale Zaken gaan met ingang 
van vandaag samenwerken. Het Bureau Schuldhulp
verlening is verhuisd naar de Schiedam.seweg. 

De Vlaardingse Bea Kluiters, die zich al jaren belange
loos inzet voor de arme bevolking van de Oekraïne, is de 
afgelopen week hiervoor onderscheiden door de ambas
sadeur van dat land, Boris Tarasyuk. 

12 De Vlaardingse ouder-verkeersbrigadiers worden 
door C. Hoekstra, districtschef Waterweg van de regio
politie Rotterdam-Rijnmond, in het zonnetje gezet. De 
vrijwilligers krijgen een presentje omdat zij in weer en 
wind hun werk uitvoeren. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de 
Provinciale Landschapspenning 1996 toegekend aan F. 
Oostrom voor zijn 'belangeloze inzet voor het behoud 
van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie' van 
Midden-Delfland. 

13 In zaal Middelhuyse huldigt de Industriebond 
FNV 108 jubilarissen. Vier mensen zijn zelfs al zestig 
jaar lid van de vakbond. 

13-15 Tweede Historische Kerstmarkt rond de Grote 
Kerk, georganiseerd door de Vereniging De Historische 
Markt. Tijdens de markt start de Rotaryclub Vlaardingen 
80 een actie, waarvan het grootste gedeelte van de op
brengst ten goede komt aan de Vlaardingse afdeling van 
De Zonnebloem. 
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Gedenkteken oud-lndie militairen, 14 december 

14 Op de begraafplaats Emaus onthulling van het 
gedenkteken ter nagedachtenis aan elf Vlaardingers. De 
elf mannen stierven als militairen tijdens de oorlog in 
Nederlands-Indië. De onthulling wordt verricht door bur
gemeester L.W. Stam en oud-Indiëganger J. van der 
Marel. 

16 In de grote zaal van bejaardencentrum Vaartland 
bieden leden van de plaatselijke Rotary Club alleengaan-
de Vlaardingers een kerstdiner aan. Het etentje wordt 
bereid door de koks van Vaartland. Leden van de Rotary-
club fungeren als kelner. 

De tweede bloementrap is open. Onder grote belangstel
ling onthult Charlotte, naamgeefster van de trap en doch
ter van kunstenares Wilma Kuil, de plaquette met spon-
sornamen op de muur naast bloementrap iris'. 

17 Kerstconcert in de Grote Kerk door COV 
Gloria/Toonkunst met muzikale ondersteuning van het 

meisjeskoor Collegium Voci en de bekende pianist Louis 
van Dijk. 

De Restauratiepenningen van de Historische Vereniging 
Vlaardingen worden uitgereikt aan Patrimoniums 
Woningstichting voor het behouden van het Weeshuis, 
aan F.J. Tinga voor de restauratie van de voormalige bur
gemeesterswoning aan hel Verploegh Chasséplein en aan 
J. Muda en E. Jansen van Galen voor het behouden van 
het voormalige pakhuis de Tweeling van Kikkert aan de 
Oostha venkade. 

18 Officiële opening van de Woonboulevard 
Vlaardingen op het bedrijventerrein Hoogstad. De boule
vard herbergt veertien speciaalzaken op het gebied van 
woninginrichting. 

Een Russische zeeman klimt in de kerstboom op de 
Markt. De brandweer moet de man uit de boom bevrijden. 
De Vlaardingse afdeling van D66 kiest B. van Nieuwen-
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huizen tot nieuwe voorzitter. Hij staat aan het hoofd van 
het zeskoppig bestuur, dat onder meer wordt belast met 
de voorbereiding van de raadsverkiezingen in 1998. 

25 Stroomstoring in Vlaardinger-Ambacht. Tussen 
half zes en zeven uur zitten de kerstvierders zonder licht. 

26 In de Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat is 
voor de tiende keer een levende kerststal te zien. 
Honderden bezoekers genieten van een speciaal gelezen 
en gezongen opvoering. 

30 De gemeente krijgt de Gouden Zak van de 
Vereniging Tegen Milieubederf. Deze prijs wordt toege
kend aan een gemeente die zich heeft ingespannen voor 
het gescheiden inzamelen van huisvuil. 

31 Op de Vlaardingse Vaart ziet het de laatste dagen 
zwart van de mensen. Ook de Westland Toertocht, onder 
auspiciën van de KNSB, wordt dit jaar voor de tweede 
keer gereden. Na het ontvangen van de felbegeerde stem
pel bij Natsec gaan de schaatsers naar bakker Hazenberg 
voor de bekende 'IJsmoppen'. 
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