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Januari 

1 Het aantal Vlaardingers is het afgelopen jaar met 
slechts 82 personen gestegen tot 74.357. Daarmee is de 
gemeente op hetzelfde niveau als 1989. In het centrum 
wonen nog steeds de meeste mensen (15.692), direct 
gevolgd door Holy-Noord (15.094). 

Een uitslaande brand verwoest een groot gedeelte van de 
openbare basisschool De Singel aan het Kruidenpad. De 
vlammenzee wordt bestreden door brandweerlieden uit 
Vlaardingen en Schiedam. 

3 Aad Zoutendijk, organist van de Grote Kerk, 
beschermt zijn orgel met natte doeken tegen de barre, 
droge vrieskou. De strenge vorst in combinatie met de 
vloerverwarming maakt de lucht in de kerk erg droog, wat 
fataal is voor het muziekinstrument. 

7 De veerboot tussen Vlaardingen en Pernis is in ver
band met ijsgang uit de vaart genomen. 

De 50-jarige arts H. Boejharat is door de Rotterdamse 
rechtbank wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van 
het aanzetten tot moord op zijn ex-vrouw E. Achterberg. 

8 Installatie van het D66-gemeenteraadslid Hugo de 
Wit. Hij volgt Ron Molenaar op die in december 1997, na 
veertien jaar raadslidmaatschap, afscheid nam. 

9 Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn in het 
afgelopen jaar aanzienlijk minder klachten over stank
overlast binnengekomen dan in het jaar daarvoor. In 1995 
kwamen nog 8.711 klachten binnen, vorig jaar was dat 
aantal verminderd tot 7.431. 

10 Hans Paalman, oud-directeur van het Stedelijk 
Museum Schiedam, opent in het Holiandiagebouw de 
overzichtstentoonstelling 'Het Tijdsbeeld' met werk van 
de overleden Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven. 

Officiële opening van 'De Jongerenwinkel Vitamine J" 
aan de Zomerstraat door burgemeester L.W. Stam. 

11 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Judo Bond in 
Den Bosch wordt judoka Mark Huizinga bevorderd tot 
vierde dan. Hij ontvangt de graad uit handen van oud-
wereldkampioen Wim Ruska. 

15 Een eiken balk onder de brug over de Vlaardingse 
Vaart, tussen Delftseveerweg en Gedempte Biersloot, is 

IJsgang op de nieuwe Waterweg, 7 januari 
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verrot Werklieden maken dankbaar gebruik van het ijs om 
de balk te vervangen 

16 Start van de cursus 'Ouderen aan de knoppen', 
georganiseerd door het PEC in samenwerking met de 
Stichting Ouderenwerk Vlaardingen In deze cursus leren 
ouderen omgaan met moderne elektronische apparatuur 

21 De nieuwe Gemeentegids is uit De editie 1997 is 
geactualiseerd en bevat een nieuwe bijlage De 
Ouderen wijzer, een wegwijzer van de Stichting 
Ouderenwerk Vlaardingen 

Een duiker van de Vlaardingse brandweer wordt tijdens 
een duikoefening onwel als gevolg van een verontreini
ging in zijn persluchtfles Nader onderzoek heeft uitge
wezen dat vrijwel alle persluchtflessen van de brandweer 
zijn verontreinigd 

2S In het Muziekcentrum Op Maat start van de cur
sussen 'Muziek op schoot' voor baby's van 4 tot 12 maan
den en 'Klap eens in je handjes' voor peuters van ander
half tot tweeenhalfjaar 

25 De Historische Vereniging Vlaardingen viert het 
dertigjarig bestaan met een Histonsche Open Dag in het 
gebouw van scholengemeenschap Aquamanjn aan het 
Geuzenplein 

Overleden op 78-jange leeftijd Amoldus van Wezel, 
oprichter van de Accordeonvereniging Harry van Wezel 

29 Overleden op 45-jarige leeftijd Gijsbert J M 
Bierling, commissaris van politie 

30 De gemeente voorziet de burgers sinds enige tijd 
ook via de televisie van informatie Op teletekst is het 
actueel gemeentelijk nieuws te lezen, maar ook informatie 
over wegopbrekingen, sluitingstijden van verschillende 
diensten en bezwaarprocedures 

In het Vissenjmuseum uitreiking van het boek 'Om een 
bevaeren schip te maecken' van M A Struijs, met mede
werking van P Zuydgeest en D van Os Het boek belicht 
de historie van de Vlaardingse scheepswerven 

31 Wethouder K van der Windt ontvangt de 'Gouden 
Zak' van de Vereniging Tegen Milieubederf vanwege 
inspanningen die door de gemeente zijn verricht op het 
gebied van de gescheiden inzamehng van huisvuil 

Burgemeester L W Stam feliciteert mevrouw C Struijs-
Meuldijk met haar 100ste verjaardag 

Officiële opening van de Fortuna 'Businessclub' door 
Dick Haddeman, ere-voorzitter van de voetbalvereniging 
Fortuna is de eerste Vlaardingse voetbalclub die een bu-
sinesshome in gebruik heeft genomen 

Februari 

1 In het Reedershuys aan de Westhavenkade presen
tatie van de gedichtenbundel 'Haiku' van Eva 
Timmermans 

Burgemeester L W Stam feliciteert mevrouw N Nobel-
Klip met haar 100ste verjaardag 

In de Stadsgehoorzaal jubileumconcert van Van Dijks 
Amusementsorkest o 1 v Dick Borst ter gelegenheid van 
het 55-jang bestaan van het orkest 

Benoemd tot notaris te Vlaardingen mevrouw mr A H 
Schipper, opvolger van notaris J Deurloo 

8 Vijftiende carnaval in Buizengat Feestavond in 
Triangel onder het motto 'Houdt het Buizengat nat' De 
vaste blaaskapel 'De Vrolijke Dauwtrappers' viert dit jaar 
het veertig] ang bestaan 

In het Streekmuseum Jan Anderson start van een nieuwe 
tentoonstelling onder de titel 'Honderdvijfenzeventig jaar 
Spaarzaam Vlaardingen', een overzicht van de geschie
denis van het sparen en de spaarbank 

12 Officiële installatie van het Clean Team Het team 
kon worden geformeerd dankzij de zogeheten Melkert-
regeling en houdt zich vooral bezig met het opruimen van 
zwerfvuil en hondenpoep 

13 Botulisme maakt slachtoffers onder de eenden 
Normaal komt deze ziekte alleen voor tijdens warme 
zomers De ziekteverwekker blijkt ook resistent te zijn 
tegen koude 

15 In zaal Middelhuyse tiende, tevens laatste Reijnart 
Sound Festival met optreden van o a Gerard Joling De 
Reijnart Sound Bokaal gaat dit jaar definitief naar Hendrik 
Bouwmeester, eigenaar van zaal Middelhuyse 

21 Uit handen van hoofdredacteur Look J Boden ont-
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Wethouder K. van der Windt hanteert de stofzuiger. Links Wethouder A. Kool achter 
het stuur van de 'Mule'. Rechts een oude reinigingsbakfiets, 12 februari 

Maart 

1-2 Files op de Deltaweg. Duizen
den mensen bezoeken het nieuwe tuin
centrum 'Staelduinsebos', met een 
oppervlakte van maar liefst 18.000 m .̂ 

4 Wijkcentra in Vlaardingen 
weigeren zalen te verhuren aan instellin
gen met een religieuze achtergrond. 
Volgens SGP/RPF/GPV-raadslid G.W. 
van Veelen is er sprake van discriminatie 
op grond van een geloofsovertuiging. 
Hij vraagt het gemeentebestuur om 
bijstelling van het beleid. 

Oc jaarlijkse paddentrek komt weer op 
gang. Op de Holyweg en Watersportweg 
worden waarschuwingsborden geplaatst 
en tijdelijke snelheidsdrempels aange
bracht. 

vangt wethouder K. van der Windt het nieuwe literaire 
tijdschrift 'Renaissance'. 

25 Tien procent van de Vlaardingse werklozen met 
een uitkering zit momenteel in de één of andere banen
pool. Vlaardingen telt zo'n 2.500 werklozen van wie er nu 
250 werkzaamheden verrichten in het kader van de Jeugd 
Werk Garantie-wet, banenpools of Melkert-regelingen. 
Dit jaar kunnen nog eens 37 langdurig werklozen rekenen 
op een baan. 

De St. Jozef Mavo neemt afscheid van directeur H.T. 
Meijer. De heer Meijer was 28 jaar verbonden aan de 
school en gaat met pensioen. 

26 Wethouder H. Roijers ontvangt in zijn functie als 
commissaris van de BV Parkeergarage de European 
Standard Parking Award voor de parkeergarage Liesveld. 
Dit is een onderscheiding voor alle parkeergarages die 
voldoen aan de strenge eisen van het project 'Parking 
Awards'. 

27 De woningen in Vlaardingen zijn sinds 1991 
gemiddeld 41 % meer waard geworden. Vooral de goedko
pere woningen zijn met soms meer dan de helft in waarde 
gestegen. De waarde van alle panden is de afgelopen 
maanden opnieuw bepaald in het kader van de Wet Waar
dering Onroerende Zaken. 

9 Het echtpaar C. van Dijk-M. Hamerslag zeventig 
jaar getrouwd. 

11 Onder het motto 'Jantje Beton laat kinderen 
lachen" houdt het fonds deze week voor de dertigste keer 
de nationale collecte, in Vlaardingen collecteren o.a. acht 
scoutinggroepen. De helft van de opbrengst gaat direct 
naar de club van de collectanten. 

Burgemeester L.W. Stam neemt het eerste Vlaardingse 
wijkveiligheidsplan in ontvangst. In totaal bevat het plan 
49 maatregelen om een wijk veiliger en leefbaarder te 
maken. Het plan wordt in de Vettenoordsepolder en aan de 
Maasboulevard als eerste uitgevoerd. 

11-12 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het 
Vlaardings Musical Gezelschap o.l.v. Dick Borst onder 
het motto 'Jaar in. Jaar uit'. Een programma met meer dan 
60 liedjes over de vierjaargetijden. 

12 Wethouder K. van der Windt opent antiquariaat en 
boekhandel Lievredoor van Annemarie van Zanten aan de 
Hoogstraat 53. 

13 In het Streekmuseum Jan Anderson contactochtend 
van de Vereniging ex-dwangarbeiders Nederland Tweede 
Wereldoorlog, afdeling Zuid-Holland zuid. 
De VDN is als landelijke vereniging opgericht in 1987 en 
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heeft 15 afdelingen in Nederland en één in 
Canada. 

In de Grote Kerk ontvangt Hebe de Bonafini, 
voorzitter van de Argentijnse 'Madres de Plaza 
de Mayo" uit handen van Bill Minco, voorzitter 
van de Stichting Geuzenverzet, de Geuzen
penning 1997. De stichting prijst de moeders 
voor hun volharding in de strijd om de waarheid 
omtrent vermiste familieleden boven tafel, en de 
daders voor het gerecht te krijgen. 

De Rotterdamse rechtbank veroordeelt de 38-
jarige Vlaardinger E.Z. tot 10 jaar gevan
genisstraf voor de moord op de 44-jarige Dirk 
Boot in maart van het vorige jaar. 

14 De mijnenjager Hr. Ms. Vlaardingen 
brengt een kort bezoek aan Vlaardingen. 
Leerlingen van de scholengemeenschappen 
Aquamarijn en VOS krijgen een rondleiding. 

Fortuna-atleet Dennis van Leeuwen ontvangt de 
Ringleverbokaal voor zijn opmerkelijke presta
tie op de 400 meter. De jeugdige sporter liep op 
deze afstand een tijd van 50,0 seconden. 

Uitreiking van de Geuzenpenning, 13 maart 

15 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthiius 
Passion van Johan Sebastian Bach onder algehele leiding 
van Cor de Haan. De solisten worden begeleid door het 
Randstedelijk Begeleidingsorkest en het Maasstedelijk 
Jongenskoor. 

17 Het stedenbouwkundig plan Westwijk 2005 is 
klaar voor vaststelling. Burgemeester en wethouders heb
ben naar aanleiding van inspraak en kostenberekening 
besloten om ongeveer 200 woningen minder te bouwen 
dan eerder was gepland. Het college gaat nu uit van een 
netto-uitbreiding met 800 woningen en een tekort van 1,7 
miljoen gulden voor het opknappen van de gehele wijk. 

19 Ruim 150 leerlingen van het basisonderwijs plan
ten bomen in het kader van de Nationale Boomfeestdag. 

20 De politie van het district Waterweg is met ingang 
van vandaag internationaal opererend, interactief en digi
taal. Het korps voor Vlaardingen, Maassluis en Hoek van 
Holland is op Internet te bereiken onder 'site': 
http://www.palet.nl/politie. 

Meer dan 300 mensen hebben via een bon uit de 
Woonkeuzekrant gereageerd op de 36 woningen in com
plex 'De Pelmolen', die in mei worden uitgegeven. 

De bewonersraad van Patrimoniums Woningstichting 
stapt unaniem op. Reden is een voor de vereniging niet 
aanvaardbare huurverhoging van 3,8%. De raad vindt dat 
de verhuurder niet verder mag gaan dan de door het rijk 
minimaal voorgestelde huurverhoging van 3,5 procent. 

21 De gemeente is erin geslaagd haar milieubeleid op 
een goed niveau te brengen. Dat is in het kort de conclu
sie van een door de Inspectie Milieuhygiëne ingesteld 
onderzoek naar de kwaliteit van het milieubeleid. 
Vlaardingen voert de milieutaken boven gemiddeld uit. 

'De Stadsomroeper' op de Westhavenplaats is tijdelijk 
voor herstelwerkzaamheden van zijn sokkel gehaald. 
Vermoedelijk als gevolg van vandalisme was de klepel 
afgebroken. 

22-23 In de sporthal Westwijk 17e editie van het 
Judotoernooi van Groot Vlaardingen met ruim 1.100 deel
nemers. 
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23-28 Dienstencentrum West aan de Frank van Bor-
selenstraat viert het 25-jarig bestaan. 

24 Op het bouwterrein van 'Park Vlaerdingerhout' 
hebben archeologen een volledig skelet van een rund 
opgegraven. Volgens de archeologen is deze vondst 
opmerkelijk, omdat het hier gaat om een skelet dat in ana
tomisch verband is aangetroffen. 

De gemeente mag de komende drie jaar plannen ontwik
kelen voor woningbouw in de rivierzone ten zuiden van de 
spoorlijn. Het project in het kader van het experiment 
'Stad en Milieu" heeft de toestemming van het ministerie 
van VROM. 

25 Eerste paal geslagen voor de bouw van 35 speciale 
zorgeenheden bij het verzorgingshuis Vaartland. 

Stadsbeiaardier Addie de Jong, 3 april 

26 Bij het filiaal van Frans Hazenberg aan de Korte 
Hoogstraat hangt de eerste broodautomaat van het Water
weggebied. 

27 Het stadscentrum kent de grootste afwisseling van 
verschillende soorten winkels op loopafstand in de regio 
Zuid-West Nederland. Dat blijkt uit een recent onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de diver
siteit van de detailhandel in Nederland. 

29 Het brandweeropleidingscentrum op het terrein 
van Hydro Agri bestaat 5 jaar. Het centrum is een initiatief 
van de voormalige bedrijfsbrandweercommandant Jan 
Ras. 

April 

1 Officiële opening van het nieuwe kinderdagverblijf 
De Krentenmik en peuterspeelzaal De Woelige Roef aan 
de Hofsingel. Tijdens de zomerkermis, drieënhalf jaar 
geleden, hielden vandalen huis in de oude Krentenmik. 

Sandor Góra officieel benoemd tot directeur van de 
Stadsgehoorzaal. 

2 Het Zonnehuis protesteert tegen het verdwijnen 
van de bushalte aan de Dillenburgsingel. De bushalte voor 
het Zonnehuis verdwijnt in september omdat lijn 56 een 
andere route gaat rijden. 

Officiële opening van de fiets- en voetgangerstunnel onder 
de Burgemeester Pruissingel. 

3 De invoering van de hertaxatie in het kader van de 
Wet Waardering Onroerende Zaken brengt voor de ge
meente behoorlijke kosten mee. Twee weken voor sluiting 
van de termijn zijn al 1.786 bezwaren tegen de nieuwe 
taxatiewaarde ontvangen. Verder zijn 2.383 verzoeken 
ingediend om inzage in het taxatieverslag. 

Overleden op 55-jarige leeftijd Addie de Jong, sinds I juli 
1978 stadsbeiaardier van Vlaardingen. Behalve beiaardier 
was hij onder meer ook de vaste organist van de Goede 
Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek. 

Autochtone en allochtone wijkbewoners van Holy-Zuid 
hebben een redelijk positief beeld van elkaar. Dat blijkt uit 
een onderzoek van de Stichting Medelanders. Van de ge-
enquêteerden vindt 71 % dat de relatie tussen Nederlanders 
en migranten goed is. 
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4 De gemeente moet 240.000 gulden bijdragen aan 
de twee bloementrappen. In totaal hebben de trappen 1,2 
miljoen gulden gekost; ruim 400.000 gulden meer dan was 
begroot. Daar tegenover is er ook meer aan sponsorgeld 
binnengekomen: 849.000 gulden in plaats van de geraam
de vier ton. 

5 Het pontje van de Kwakelweg naar de Broekpolder 
vaart weer. Vorig jaar werden 28.000 mensen overgezet. 

Officiële opening van het nieuwe clubhuis van de 
Volkstuindersvereniging 'Zuidbuurt'. Het oude clubge
bouw werd in september 1995 door brand verwoest. 

6 Intrede en bevestiging van ds. Marina Slootmans in 
de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 

De Hoogstraat is 'Broodstraat'. Een maand lang kunnen 
liefhebbers van kunst rasechte 'Broden' bekijken in de 
etalages aan de Hoogstraat. Ook is er een expositie van 
schilderijen van Herman Brood in de Galerie/Brasserie 
Romanov van Dimitri de Baan. 

Het echtpaar C. Westerhoff-N. Broek 65 jaar getrouwd. 

10 Geopend het Theater- en Eetcafé 'De Planken Op' 
aan de Rijkestraat. 

13 Achtste Vlaardingse Mini-playback- en Song
festival. Winnaars bij de mini-playbackers worden de 
Maassluisse zusjes Kimberley en Robin Uleman. 
Winnares van het songfestival wordt voor de tweede keer 
de Haagse zangeres Souad Raddahi. 

14 Presentatie van de Vlaardingse Horecagids door de 
VVV Vlaardingen. Stoffel Molenaar, voorzitter van het 
IKV, ontvangt het eerste exemplaar. 

15 De politie ontdekt bij toeval een hennepkwekerij 
op de hoek van de Waterleidingstraat/Oosthavenkade. 
Gevonden worden 200 planten, 38 lampen, 10 ventilato
ren, 2 kachels en 7 vuilniszakken met henneptoppen. De 
eigenaar van het pand wordt gearresteerd. 

16 Kees Lesuis ontvangt de Participatieprijs 1997 
voor de Stichting Hof van Spektakel. D66 reikt de prijs 
jaarlijks uit aan een persoon of instelling die zich op 
bijzondere wijze inzet voor de participatie van medebur
gers. 

18 De gemeenteraad stemt in met de plannen van 
Midden-Delfland om in de Holiërhoeksepolder ten noor
den van Vlaardingen een multifunctioneel bos aan te leg
gen als isolatie voor de rijksweg A4. 

18-19 In de Harmonie opvoering van het toneelstuk 'Tot 
Nut van 't Algemeen' door de toneelgroep Het Masker. 
Tegelijk viert Jan Kap zijn 50-jarig jubileum als amateur
toneelspeler. 

19 Eerste Andere Markt van het jaar onder het motto 
'Een Andere Markt voor groot en klein', met aandacht 
voor kinderarbeid in de Derde Wereldlanden. Kinderen 
van basisschool Het Spectrum en de scoutinggroep 
Prinses Irene zetten zich in voor een Unicef-project in 
Bangladesh. 

De waterpoloploeg van De Walrus/Shell wordt voor het 
eerst in het vijfjarig bestaan kampioen. 

21 Patrimoniums Woningstichting stelt dit jaar 
100.000 gulden beschikbaar aan zijn huurders. Het bedrag 
is gereserveerd voor bijdragen aan buurtinitiatieven ter 
verhoging van de leefbaarheid. Het is de eerste keer dat 
PW een 'leefbaarheidsbudget' in de begroting opneemt. 

22 In het Holy Ziekenhuis spreekt dr C.J. van der 
Kamp, oud-anesthesist van het Holy Ziekenhuis, over 
'Een eeuw ziekenhuizen in Vlaardingen'. 

23 Archeologen hebben onlangs op het bedrijvenpark 
Hoogstad dammen uit het jaar 180 voor Chr. gevonden. 
Voorts is er een sluisje van 100 na Chr. aangetroffen. Het 
betreft hier de oudste dam en sluis van West-Europa en 
mogelijk van de gehele wereld. Stadsarcheoloog T. de 
Ridder sluit niet uit dat de Romeinen de techniek van het 
bouwen van waterwerken van de inheemse bevolking heb
ben overgenomen. 

25 Officiële opening van de nieuwe Billitonflat aan de 
Billitonlaan. Het appartementencomplex voor ouderen is 
gebouwd door Patrimoniums Woningstichting en wordt 
beheerd door de Algemene Stichting voor Huisvesting en 
Verzorging van Bejaarden. 

27 Voor de tweede keer wordt onder leiding van enke
le gidsen van het ServiceTeam VVV een bloesemtocht 
gereden langs de mooiste stukjes van Vlaardingen. De 
tocht gaat o.a. langs het Hof, landgoed Hoogstad en de 
Broekpolder. 
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28 In het kader van het wijkbeheer beschilderen jon
geren het voetgangerstunneltje aan de Amsterdamlaan. 

29 Presentatie Voorjaarsnota 1997 door wethouder 
H.C.J. Roijers. Van de achttien miljoen gulden die moet 
worden bezuinigd is inmiddels ruim zeventien miljoen 
gerealiseerd. 

30 Koninginnedag met o.a. keramiekmarkt in de 
Waalstraat, rondrit van oldtimers door Vlaardingen. kin
derattracties aan de Hoflaan, Westhavenplaats en de 
Haven. In de binnenstad vrolijke klanken van straat-, ker
mis- en dansorgels. 

Melisse van Nierop. bedrijfsleider bij Domino's Pizza aan 
de Van Hogendorplaan is de snelste pizzabakker van 
Nederland. Zij kan in 4,4 minuten maar liefst 16 pizza's 
bereiden. 

Mei 

1 1 mei-viering in de Harmonie, een gezamenlijk ini
tiatief van PvdA en GroenLinks. Spiekers zijn het PvdA-
kamerlid M. van Traa en Ab Harrewijn, partijvoorzitter 
van GroenLinks. 

Ing. A.P.M, van Leeuwen benoemd tot commandant van 
de Brandweer Vlaardingen. Van Leeuwen was al brand-

Opening van de nieuwe Billitonflat, 
25 april 

weercommandant van Schiedam en 
Maassluis. 

4 In de stromende regen geden
ken vele Vlaardingers op het 
Verploegh Chasséplein de geval
lenen van de Tweede Wereldoorlog. 
Opvallend bij de herdenking is de 
aanwezigheid van veel jeugd. 

5 De Vlaardinger G. den Toom, 
mede-oprichter van het verpak
kingsbedrijf Van der Windt, ont
vangt te Naaldwijk de versierselen 
behorend bij Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Bevrijdingsdag. Langs de Oude Haven drukbezochte 
Regio-Avondmarkt. georganiseerd door de Stichting 
Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. 

6 Bij Boekhuis Den Draak presentatie van het boek 
"Koude voeten' van S. Minco. voorzitter van de Stichting 
Geuzenverzet. 

9 Het Holy Ziekenhuis kampt met een tekort van vijf 
miljoen gulden. Er dreigt ontslag voor minstens 40 van de 
550 medewerkers. Woordvoerders van de politieke partij
en willen een diepgaand onderzoek naar het ontstaan van 
dit tekort. 

10 Lentemarkt rond de Grote Kerk. Traditiegetrouw 
bieden kwekers aan het begin van het seizoen planten, 
struiken en bomen aan. 

Officiële opening van de stormvloedkering in de Nieuwe 
Waterweg bij Hoek van Holland door Koningin Beatrix. 
Bewoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en het 
achterland zijn nu beschermd tegen overstroming. Met de 
ingebruikname van de kering zijn de Deltawerken vol
tooid. 

13 In de 25 jaar van het bestaan heeft het Instituut 
Burgerraadslieden het steeds drukker gekregen. Het aantal 
geregistreerde klachten is vorig jaar, ten opzichte van 
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1995, met bijna duizend toegenomen. In 1996 waren er 
1.796 telefonische en 2.761 langdurige contacten. 

19 Vogel vereniging Icarus viert het 50-jarig bestaan. 

A. Fontijne, directeur van Fontijne Holland, ontvangt in 
de Burgerzaal de Vlaardingse Milieuprijs 1996. 

14 Met het plaatsen van verkeersdrempels op de 
Hofsingel is de laatste hand gelegd aan het veranderen van 
de Oostwijk in een 30 km-gebied. 

Wethouder T. van der Steen neemt in het Zonnehuis ruim 
4.000 handtekeningen tegen het opheffen van de halte van 
buslijn 56 in ontvangst. De wethouder belooft met de RET 
te praten over behoud van de huidige halte voor het 
Zonnehuis. 

In winkelcentrum De Loper opent Leon de Willigen de 
eerste VSB Kinderbank Vlaardingen. Met de kinderbank 
heeft de VSB een manier gevonden om kinderen - sinds 
het schoolsparen is afgeschaft - weer bij de bank te betrek
ken. 

20 Grote stroomstoring in het centrum. Oost- en 
Westwijk. Behalve zonder stroom zaten tienduizend aan
sluitingen - éénderde van alle aansluitingen - ook zonder 
kabel-tv. Het euvel kon na enkele uren worden verholpen. 

21 Eerste volle maanfeest in Panta Rei aan de Groen 
van Prinstererstraat met aansluitend een Moondance in het 
Hof. Volle maanfeesten worden o.a. gevierd in Afrika en 
door diverse Indiaanse en Tibetaanse culturen. 

22 Onlangs verschenen het boek 'Uit nood geboren' 
van Frans W. Assenberg. Het boek beschrijft de totstand
koming van de 410 noodwoningen in de Babberspolder. 

23 Eerste 'homohuwelijk' in Vlaardingen. Voor de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand geven Frans van 
Croonenburg en André Keijzer uit Hoogvliet elkaar het 
jawoord. Het homohuwelijk heeft nog steeds geen officië
le status. 

15 De Vlaardingse amateur-fotograaf Arie Gog is 
winnaar geworden van de landelijke fotowedstrijd om de 
Nederland Foto Trofee. Voor de wedstrijd werden 11.504 
opnamen ingezonden. 

Simon van der Marel, sinds 33 jaar als vrijwilliger actief 
bij de Vlaardingse brandweer, is bij zijn afscheid benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

24-29 Op uitnodiging van de kerkelijke gemeente Holy-
Zuid brengen ca 50 Roemenen uit de zustergemeente 
Tirgu-Mures een bezoek aan Vlaardingen. 

25 Het echtpaar C. Maat-E. Maat 65 jaar getrouwd. 

26 De 12-jarige Birgit van Dalen heeft de Europese 
Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd gewonnen. De leerlinge 
van de VOS was met slechts één foutje uit dertig vragen 
de beste in haar categorie - eerste klas gymnasium. 

Wethouder K. van der Windt heeft samen met drie andere 
bestuursleden besloten uit de Raad van Toezicht van het 
Holy Ziekenhuis te stappen. De wethouder ontkent dat 
zijn vertrek als schuldbekentenis moet worden gezien. 

Officiële opening van 'De Pelmolen' door wethouder K. 
van der Windt en J. Gast, één van de nieuwe bewoners. De 
verbouwing van het 124 jaar oude industriële monument 
is volgens de ontwerpen van architectenbureau Geluk & 
Treurniet door Bokx Bouw voltooid. 

27-28 704 leerlingen van de hoogste groep van het basis
onderwijs en het speciaal onderwijs leggen de praktische 
verkeersproef af. 

Met het symbolisch loslaten van enkele witte duiven wordt 'De 
Pelmolen officieel geopend, 26 mei 
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29 Aad Janson 25 jaar actief in het slagersvak. De sla
gerij aan de Van Hogendorplaan is vijftien jaar geleden al 
overgestapt op scharrelvlees van kip, varken en rund. 

31 Officiële opening van de eerste buurtfietsenstalling 
in de Vettenoordsepolder op de hoek Verheijstraat/ 
Röntgenstraat door wethouder T. van der Steen. Bij de 
opening waren de vijftig beschikbare plaatsen reeds ver
geven. 

In de beeldentuin 'The Garden of Delight' van keramiste 
Vilma Henkelman en glaskunstenares Winnie Tesch-
macher aan de Zuidbuurt stellen in de zomermaanden 26 
kunstenaars hun werk ten toon. 

Juni 

1 Het tiende Groot Vlaardingen Horeca Toernooi 
wordt gewonnen door Café Centraal. 

Het echtpaar J.H.P. Tuijtel-E. Keuzenkamp 70 jaar 
getrouwd. J.H.P. Tuijtel werd in januari 101 jaar. 

4 Het oude Vlaardingen is voor een groeit deel op 
mest (koeienstront) gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek 

Burgemeester Stam met echtgenote op bezoek bij het jubile
rende echtpaar Tuijtel-Keuzenkamp, 1 juni 

Sloop voor de bouw van 'De Hoogwitte', 6 juni 



door het Bureau Archeologie en Monumentenzorg op het 
braakliggende terrein langs de Dijksteeg. Tussen de 12e en 
16e eeuw is het terrein met vier meter (grotendeels mest-
pakketten) opgehoogd. 

5 Door slecht onderhoud door de gemeente verkeert 
de torenspits aan de Binnensingel in een bouwvallige 
staat. Losliggende dakpannen vormen een gevaar voor 
spelende kinderen. 

Ben Oestrum ontvangt uit handen van Marcel 
Warmenhoven van de Stichting Kunstwerk een prijs van 
20.000 gulden van het VSB Fonds voor zijn kunstontwerp 
voor het nieuwe zwembad De Kulk. 

6 Verhalenfestival in de Remonstrantse Kerk aan de 
Hoflaan, een initiatief van de werkgroep Pinksteractie van 
de Hervormde en Gereformeerde Kerk in samenwerking 
met Beekhuis Den Draak. Voorgelezen worden de win
nende verhalen van de wedstrijd 'Het verhaal gaat...'. 

In het Delta Hotel ontvangt oud-vakbondsman Jaap van 
der Scheur het eerste exemplaar van het boek 'Werken en 
zwoegen in Vlaardingen' uit handen van de schrijver Peter 
de Jong. 

De 'Roobolwinkel' aan het Liesveld wordt gesloopt. 
Binnenkort wordt op deze plek de eerste paal geslagen 
voor de woontoren 'De Hoogwitte'. 

7 Een ongekend noodweer zorgt voor veel overlast 
en schade. De plotselinge wolkbreuk en daarmee gepaard 
gaande wervelwinden rukken bomen met wortel en al uit 
de grond, schoorstenen waaien van daken, takken en dak
pannen vliegen in het rond. De opnamen voor het popu
laire TROS-televisieprogramma 'Te Land, ter Zee en in de 
Lucht' worden tijdelijk gestaakt. 

Vlaardingse voetbalfinale tussen Fortuna en Cion. 
Vlaardings kampioen wordt Cion (1-0). 

De Christelijke Harmonie Vereniging Sursum Corda viert 
het 95-jarig bestaan met een openluchtconcert op het plein 
aan de Fransenstraat. Door de storm moet het concert 
worden afgebroken. 

8 Overleden op 54-jarige leeftijd Georges Alfred 
Neijssel, van 1970-1990 gemeenteraadslid voor de VVD. 

9-12 51-ste Avondvierdaagse. In het kader van de 
Kunstestafette ontvangen deelnemers een (kunstzinnige) 
wandelkaart, bestaande uit vier stempels die de wandelaar 
na afloop van elke avond ontvangt. De kaart is ontworpen 
door de kunstenaars André Pelgrim (Vlaardingen) en 
Michel Snoep (Schiedam). 

10 Harm Jan Luth benoemd tot stadsarchivaris van 
Vlaardingen. Hij volgt Hans Mathijssen op die in maart 
werd benoemd tot algemeen manager van de Dienst 
Welzijn. 

De gemeente is nog tot het einde van de maand bezig met 
het opruimen van de chaos die de hevige wind zaterdag 
veroorzaakte. De schade wordt geschat op een half mil
joen gulden. Voor een groot gedeelte is de gemeente niet 
verzekerd. 

Enorme ravage in het parkje op de hoek van de mr. L.A. 
Kesperweg en de Van Hogendorplaan, 7 juni 
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11 De politie Rotterdam Rijnmond stelt op het kruis
punt Marathonweg/Floris de Vijfdelaan/Bilhtonlaan de 
eerste roodlicht/snelheidscamera in Vlaardingen in 
gebruik 

Met het plaatsen van het laatste bloemblad in het kunst
werk De Parelbloem stelt prins Claus het nieuwe raffina 
denjcomplex van Shell Pernis in gebruik De Parelbloem 
IS een ontwerp van de Vlaardingse kunstenaar Hans 
Rikken 

13 Een groot gedeelte van Vlaardingen komt voor de 
tweede keer binnen korte tijd zonder stroom te zitten Een 
hoogspanningskabel in een schakelhuis in Vlaardingen-
Oost heeft het begeven 

14 De laatste boekenmarkt van het seizoen in de 
Oosterkerk aan de Sthiedamseweg staat in het teken van 
het kinderboek De organisatie is erg tevreden over de 
markt die in januari van start is gegaan Er is een aanbod 
van duizenden tweedehandsboeken 

17 Overval op het ABN/AMRO-filiaal aan de Van 
Hogendorplaan De politie zet een helikopter in om de 
dader te achterhalen De speurtocht levert niets op 

18 Uit handen van burgemeester Stam ontvangt mole
naar N Boekestijn de Vlaardingse Ondernemersprijs 
1997 De bijbehorende cheque van vijfduizend gulden 
wordt door de molenaar beschikbaar gesteld aan de 
Moerman Vereniging en de stichting die zich inzet voor de 
instandhouding van de molen Aeolus 

19 Otficiele opening van een nieuwe bedrijfshal bij 
Fontijne Holland BV Het Vlaardingse familiebedrijf 
bestaat al bijna 90 jaar 

21 Opening van de tentoonstelling Kunst met de 
raad' van prive-(kunst)bezit van plaatselijke bestuurders 
in de Hollandia Galerie aan de Oosthavenkade 

Klaas van Vliet neemt met een receptie in Triangel 
afscheid van de Fico (filmcommissie van CJV 
Vlaardingen) 

De oudste scoutinggroep Willem de Zwijger viert het 65-
jarig bestaan in en rond het eigen onderkomen De 
Dillenburg' op het Scoutcentrum aan de Broekpolderweg 

23 Voetbalvereniging Fortuna huldigt oud-voorzitter 

Dirk Haddeman De 80 jarige Fortunees krijgt voor het 
30-jarig ere voorzitterschap een replica van de voetballer 
die voor het KNVB-centrum in Zeist staat 

Om te kunnen voldoen aan de opgelegde bezuinigingen 
van 700 000 gulden moet de stadsbibliotheek flink inkrim
pen Maatregelen zijn o a de herinrichting van de hoofd 
vestiging het schrappen van de schoolmediatheek 
kostenvermindering in het filiaal Holy en het afstoten van 
de cd collectie 

2') In het Zonnehuis herdenkt adjunct directeur B van 
der Linden het unieke werk van de vorig jaar overleden 
Ferry Hoefnagel Uit zijn nalatenschap krijgen diverse 
instellingen elk een bedrag van 2 500 gulden voor de aan 
schaf van televisietoestellen voor de bewoners 

26 Eerste paal geslagen voor het hoogste gebouw van 
Vlaardingen 'De Hoogwitte" door wethouder K van der 
Windt Zowel de appartementen als de penthouses zijn op 
een na al verkocht 

27 Vlaardingers deponeerden vorig jaar bij de ge 
meente 103 klachten over het functioneren van het ambte
narenapparaat De Dienst Welzijn kreeg de meeste klach
ten te verwerken, 86 stuks De Dienst Milieu volgde met 
12 klachten 

Directeur N Horlings en adjunct directeur mevrouw H 
Jansen van de Dr H Bavinckschool vieren hun 25-jarig 
jubileum in het Vlaardingse basisonderwijs 

28-29 Spetterende Open Dagen in het nieuwe zwembad 
De Kulk Vlaardingers zijn uitgenodigd voor een gratis 
frisse duik 

Juli 

3 Ondanks het grote aantal vragen dat er bij de poli
tieke partijen leeft stemt de gemeenteraad in om een mil 
joen gulden vrij te maken als bijdrage in de financiële 
problemen van het Holy Ziekenhuis Hoewel er 35 
arbeidsplaatsen verdwijnen hoeven er geen gedwongen 
ontslagen te vallen 

5 De Echte Bakker Wim Scholtes viert het 50-jarig 
bestaan met een jubileumkrant en een feest in de Stadsge
hoorzaal 

5-6 In het Streekmuseum Jan Anderson vertoning van 

102 



Jubileumuitzending van 'Wat heet oud', 14 juli 

een film, gemaakt door Jan Keizerwaard in een tijd dat het 
hebben van een camera nog bijzonder was, de loggers nog 
in de haven lagen en een enkeling nog in klederdracht liep. 

8 De Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijn
mond kreeg in 1996 in totaal 21.177 klachten te verwer
ken. Dat waren er 503 meer dan het jaar ervoor. Het aan
tal stankklachten is gedaald. Wederom viel er een stijging 
waar te nemen in het aantal klachten over vliegtuiglawaai. 

9 De kinderen van de buitenschoolse opvang 
Robbedoes hebben de voetgangers- en fietstunnel op initi
atief van wijkbewoner Jim van der Put van 'kunstwerken' 
voorzien. Het oude tunneltje, dat eerst zou worden ge
sloopt, is ingewijd als vleermuisgrot. 

10 A. van Gorsel wordt voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het Holy Ziekenhuis. In het dagelijks leven 
is zij organisatie-adviseur. Eerder was zij hoofd van de 
afdeling Personeelszaken van de gemeente Vlaardingen. 

De Bouw- en Houtbond FNV huldigt Maarten 
Roodenburg vanwege het 70-jarig lidmaatschap en A. van 
Cortenberghe voor het 60-jarig lidmaatschap. 

14 In Pannenkoekenhuis 't Hof aan de Hofsingel 

500ste uitzending van het ouderenprogramma 'Wat heet 
oud...' van Waterweg FM. Grote belangstelüng. 

18 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het 
bestemmingsplan voor de Broekpolder goedgekeurd. Dat 
betekent dat woningbouw in de met havenslib opgespoten 
polder van de baan is. Wethouder K. van der Windt spreekt 
van een 'historisch besluit', waarmee een eind komt aan 
een lange discussie: huizen bouwen of groen houden. 

21 Het echtpaar H.A. Schoonfeld-P. Arbman 65 jaar 
getrouwd. 

Het bomenbestand maakt een grote crisis door. Na de 
storm van juni, waarbij honderden bomen het loodje leg
den, staat nu een nieuwe ramp voor de deur: de iepziekte. 
Inmiddels is bij 107 iepen de fatale ziekte geconstateerd. 
Alle bomen moeten worden gekapt. 

22 Uit een door de gemeente opgestelde lijst blijkt dat 
de vier wethouders gezamenlijk veertig nevenfuncties in 
diverse besturen hebben. Op één na zijn alle nevenfuncties 
verbonden aan het wethouderschap. Een discussie hier
over is actueel geworden naar aanleiding van de proble
men rond het Holy Ziekenhuis. 
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29 De Stichting Woningbedrijf Vlaardingen heeft het 
flatgebouw De Veerman aan het Veerplein te goedkoop 
verkocht. Kort na de verkoop voor 750.000 gulden is uit
eindelijk Hebro Beheer BV voor 1.475.000 gulden eige
naar geworden van het pand, terwijl de officiële taxatie
waarde 1 miljoen gulden bedroeg. 

Volgens de Consumentenbond is Vlaardingen, na Den 
Haag en Naaldwijk, de duurste gemeente in Zuid-Holland. 
In Vlaardingen betaalt men jaarlijks per inwoner 1.294 
gulden belasting, in Schiedam 1.153 gulden en in 
Maassluis 973 gulden. 

30 Na dertig jaar nemen Arie en Wil van Leeuwen 
afscheid van café Mes. Het café is overgenomen door 
Hennie en Netty Boerdam. 

Tien Vlaardingse jongeren vertrekken naar een Palestijns 
vluchtelingenkamp nabij Bethlehem. Zij gaan daar samen 
met jongeren uit Italië en Jordanië helpen bij het op
knappen van een jongerencentrum en de aanleg van een 
speeltuin. 

31 Uit de gemeente komt 60.000 gulden financiële 
hulp voor de Tsjechische zusterstad Moravska Trebova. 
De stad heeft schade geleden als gevolg van de waters
nood. 

Augustus 

15 Tijdens opgravingen op het bedrijventerrein 
Hoogstad hebben archeologen drie zeldzame delen minia
tuuraardewerk aangetroffen. Naast het bijzondere aarde
werk vonden de archeologen in de noordoosthoek 
opnieuw een dam met een duiker. Dit is het vierde wa
terstaatkundige werk dat in het gebied wordt aangetroffen, 

17 Langebaanzwemster Karin Stein prolongeert te 
Amsterdam op overtuigende wijze de nationale Zwem-
kroniekbeker. Het is voor de vijfde keer dat de zwemster 
in bezit komt van de beker op de 2 km schoolslag. Clubge
noot Martijn van de Maagdenberg eindigt bij de mannen 
op de tweede plaats. 

17-30 Dertig jonge vrijwilligers uit tien verschillende lan
den steken hun handen uit de mouwen in het natuurgebied 
De Vlietlanden. Zij nemen deel aan een internationaal pro
ject van SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en IVN 
Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. 

19-22 Vlaardingse fietsvierdaagse met ruim 400 deelne
mers. Om de vierdaagse ook aantrekkelijk te houden voor 
deelnemers die vaker hebben deelgenomen zijn de routes 
vernieuwd. 

20-24 Zesde Hoffestival onder het motto 'Hof van 
Dolage' met talloze theater-, muziek-, dans-, poëzie- en 
filmvoorstellingen en beeldende kunstprojecten. 

5 De waterscouts De Geuzen, die momenteel deelne 
men aan het Nationale Waterkamp in 
Roermond, zijn spontaan een actie 
gestart om hun Poolse scouting-
collega's uit de stad Opole te helpen. 
Hun kampeermateriaal en boten zijn 
tijdens de overstroming van de Oder 
zwaar beschadigd. 

9 De Afvalverwerking Rijnmond 
(AVR) heeft de norm voor de uitstoot 
van dioxine overtreden. Bij metingen 
in juni bleken sommige ovens drie tot 
vier keer de toegestane norm te over
schrijden. 

14 Bewoners van Het Zonnehuis 
demonstreren voor het behoud van de 
bushalte van lijn 56 voor het verzor
gingstehuis. 

Demonstratie bij Het Zonnehuis, 14 augustus 

104 



21-24 Een delegatie prominente Vlaardingers brengteen 
bezoek aan de Tsjechische zusterstad. 

26 Mevrouw R. Vorstenbos is onlangs onderscheiden 
met de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et 
Pontifice'. Zij is deze maand veertig jaar in dienst bij 
pastor G. Regeer, die in de pastorie aan de Hoogstraat 
woont. 

De Vlaardingse tennisster Caroline Vis behaalde onlangs 
met haar partner Yayuk Basuki een internationaal succes 
op een toernooi in Manhattan Beach. Voor de 27-jarige 
Vlaardingse betekende dit de derde overwinning in een 
toernooi. 

30 Groot buurtfeest in Vlaardinger-Ambacht rond het 
Burgemeester De Bordesplein onder het motto 'Ambacht 
Swingt'. 

Len Munnik, illustrator en voor Vlaardingen actievoerder 
vanachter de tekentafel, gaat verhuizen naar Prinsenbeek. 

31 W. van Rijn, fractievoorzitter van D66, stelt met 
onmiddellijke ingang zijn raadszetel beschikbaar. 

September 

1 Het openbaar vervoer is vanaf vandaag gewijzigd. 
De verbindingen met het centrum zijn sneller. 

Opgericht door Albert Brouwer, Michel Smit en Coenraad 
Janmaat de nieuwe partij StadsBelangen Vlaardingen. 

Geopend de 'Huursubsidielijn', een initiatief van de 
Socialistiese Partij en de gemeente. 

Directeur F.V. Jonker neemt na veertien jaar afscheid van 
Het Zonnehuis. Hij wordt deze maand 60 jaar en gaat met 
de VUT. Hij is inmiddels opgevolgd door drs G.W.J. Bol. 

4 Voor de derde keer binnen vier maanden tijd is een 
groot deel van de inwoners van Vlaardingen vannacht 
opnieuw getroffen door een stroomstoring. De Oostwijk, 
Vlaardinger-Ambacht en een gedeelte van het centrum zit
ten ruim anderhalf uur zonder elektriciteit. 

5 Map van Brandwijk, hoofd van het Diensten
centrum Soenda, neemt na ruim tien jaar voor de Stichting 
Ouderenwerk gewerkt te hebben afscheid van Soenda. 
Haar taak wordt overgenomen door Anja van Beek. 

Met een feestelijke bijeenkomst voor de 
bewoners viert Patrimoniums Woning
stichting het 25-jarig bestaan van de 
Mamixflat aan de Mamixlaan. 

6 25ste Haring- en Bierfeest. Volgens 
schatting van de politie deze keer 'slechts' 
80.000 bezoekers. 

7 Vlaardingen krijgt na een afwezigheid 
van vier jaar zijn bioscoop weer terug op de 
\ ertrouwde plek boven de Harmonie aan de 
Schiedamseweg. Onder de naam 'Filmhuis 
I let Zeepaard' starten Dennis van der Valk en 
II ank Tomeï het seizoen met een Gala-
a\ond. 

G WJ Bol (links) en FV Jonker, 1 september 
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10 De parkeergarage aan het Liesveld heeft vorig jaar 
1.190 gulden per plek opgebracht. Voor de garage aan de 
Hoogstraat geldt een opbrengst van 840 gulden per par
keerplaats. De gemeente moet 715.000 gulden bijpassen 
om de tekorten te dekken. Er was rekening gehouden met 
een tekoil van 1,1 miljoen. 

11 Begraafplaats Holy bestaat 25 jaar. 

12 De Huursubsidielijn is de afgelopen weken 313 
keer gebeld. In 289 gevallen ging het speciaal om 
huursubsidie. Behalve voor huursubsidie bleek ook een 
Hink aantal mensen in aanmerking te komen voor andere 
aanvullende subsidies en regelingen. 

13 De deuren van hel Kolpabad worden opnieuw voor 
het publiek geopend. Drie weekeinden lang dient het lege 
/.wembad als decor voor de tentoonstelling "Het Duel". 
Een groots opgezette manifestatie in het kader van de pro
vinciale Kunstestafette "97. 

Open Monumentendag onder het motto 'Terug naar 
school...". Vooroorlogse Vlaardingse scholen zetten hun 
deuren open voor het publiek. Ook te bezichtigen zijn de 
'gewelven' van het binnenkort te slopen Kolpabad. het 
Museum Hoogstad en de Grote Kerk. 

Rijkswaterstaat opent een nieuw kantoor in het 
Cincinnati-gebouw aan de Schiedamsedijk. Een gedeelte 
daarvan is ingericht als informatiecentrum over de bouw 
van de tweede Beneluxtunnel. 

16 Werner Bouw BV heeft surséance van betaling 
aangevraagd. Van de negen werknemers worden er drie 
ondergebracht bij de zusteronderneming Werner 
Aannemingsbedrijf. Voor de overige zes is geen baan. 

17 Volkstuindersvereniging Zuidbuurt viert deze week 
haar 80-jarig jubileum. 

18 Het nieuwe zwembad De Kulk wordt nog voor de 
officiële opening letterlijk en figuurlijk overspoeld met 
bezoekers. Door de sluiting van hel Holy-zwembad zijn 
voor verschillende activiteiten al wachtlijsten ontstaan. 

23 Wethouder H. Roijers, notaris mevr. A.H. Schipper 
en Holy-bewoner P.J. Bout hebben vorige week de eerste 
notariële akte voor een omzetting van erfpachtgrond in 
eigendom ondertekend. 

26 Officiële opening van het nieuwe zwembad 'De 
Kulk" door staatssecretaris Erica Terpstra. De voormalige 
topsportster heeft tijdens haar carrière vaak gezwommen 

15 De VZC-zwemster Conny Boer-
Buijs ontving onlangs in Roermond de 
langebaanbeker. De zwemster die in de 
categorie 45 jaar en ouder uitkomt, 
behaalde op de EK vijf gouden medail
les. De grootste overwinning behaalde 
zij op de 200 meter vrije slag in een tijd 
van 2.26.83 minuten, goed voor een 
nieuw Europees record. 

Wethouder A. Kool overhandigt het 
boekje 'Haal het maximum uit het 
minimum" aan vertegenwoordigers van 
de Cliëntenraad en de Stichting 
Ouderenwerk. In het boekje staan de 
voorzieningen waarvan mensen met 
een minimuminkomen gebruik kunnen 
maken overzichtelijk gerangschikt. 

Kunst in een leeg Kolpabad, 13 september 
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Opening van zwembad 'De Kulk', 
26 September 

in het Kolpabad, het toen enige 
verwarmde buitenbad van vijf
tig meter in Nederland. 

Uit handen van burgemeester 
L.W. Stam ontvangt oud-wet-
houder Jan Madern de penning 
van de stad Vlaardingen, van
wege zijn grote verdienste voor 
de Vlaardingse gemeenschap. 

27 Samen met wethouder 
T. van der Steen onthult wijk
agent Gerrit van Brakel het 
naambord van de vernieuwde 
skatebaan aan de Amsterdam
laan. Tot zijn grote verrassing is 
de skatebaan naar hem ver
noemd. 

28 Eerste zeskamp in zwembad De Kulk, georga
niseerd door de Vlaardingse zwemclub VZC. 

Pastor Bart van der Helm neemt afscheid van de Joannes 
de Dooperparochie. Hij vertrekt naar Noordwijk. 

Oktober 

1 Bij een snelheidscontrole op de Marathonweg heeft 
de politie in drie uur tijd 300 automobilisten beboet voor 
te hard rijden. In totaal passeerden 1.551 auto's de 
radarapparatuur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 99 
kilometer per uur. 

3 Kinderboekenschrijver Jacques Vriens opent bij 
Boekhuis Den Draak de Kinderboekenweek in 
Vlaardingen. De leerlingen van De Maatjes en de Jan 
Ligthartschool zijn hierbij aanwezig. 

5 Overleden op 64-jarige leeftijd Jan Pieter van 
Ginneken, vooral bekend als decorontwerper van het 
Vlaardings Musical Gezelschap. In het verleden was hij 
ook actiefin het jeugd- en buurtwerk en gemeenteraadslid 
voor de PvdA. 

6 In het kader van de actie 'De scholen zijn weer 
begonnen' worden de fietsen van groep 3 van de basis

school 't Palet voorzien van oranje-rode fietsvlaggetjes. 
Hiermee wordt de zichtbaarheid van de scholieren in het 
verkeer vergroot. In totaal worden ruim duizend fietsen 
van vlaggetjes voorzien. 

Presentatie gemeentebegroting 1998-2001. De onroerend-
zaakbelasting (OZB) gaat volgend jaar bovenop de prijs
compensatie van twee procent met vijf procent omhoog. 
De afvalstoffenheffing stijgt van 326 gulden voor éénper-

Uitreiking van de penning van de stad Vlaardingen aan Jan 
Madern, 26 september 
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soonshuishoudens en 408 gulden voor meerpersoonshuis-
houdens naar 360 en 427 gulden 

Het Schiedamse bedrijf Bokx Bouw heeft een belang 
genomen in het aannemingsbedrijf Werner Beide bedrij
ven zullen zelfstandig blijven functioneren Het project 
van 26 woningen aan de Van Riebeeckstraat, die door de 
inmiddels failliete Werner Bouw zouden worden 
gebouwd, wordt nu uitgevoerd door Bokx Bouw 

Kinderen van de basisschool De Hoeksteen openen de 
feestweek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de 
school met het oplaten van ballonnen Tevens wordt af
scheid genomen van directeur Wim Veldkamp, die 40 jaar 
aan het onderwijs verbonden is geweest 

9 Feestelijke ingebruikname van de 'nieuwe' basis
school De Singel Een uitslaande brand verwoestte op 
nieuwjaarsochtend voor een groot gedeelte het schoolge
bouw aan het Kruidenpad 

In de tent van circus Herman Renz op het Malieveld in 
Den Haag ontvangen Bas en Adriaan van Toor uit handen 
van loco-burgemeester H C J Roijers de versierselen 
behorend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje 
Nassau Het clownsduo viert aldaar het 40-jarig jubileum 
in het artiestenvak 

11 Met een officiële plechtigheid aan boord van de 
Assam II draagt commandant Jan-WiUem Hartman de lei 
ding over aan Edgar Aaldijk De nieuwe commandant is al 
vanaf 1978 lid van het Zeekadettenkorps en heeft in 
middels alle rangen doorlopen 

12 In het Stadsarchief ontvangt voormalig stadsarchi
varis Hans Mathijssen het eerste exemplaar van het foto
boek 'Vlaardingen in en uit het slop samengesteld door 
M P Zuydgeest, J Borsboom en H Brobbel Het boek 
toont o a toto's van het oude Vlaardingen in de eerste 
helft van deze eeuw 

14 De Vlaardingse drukker J M Don vierde onlangs 
zijn 50-jang beroepsjubileum Hij is onder meer ook uit 
gever van het tijdschrift Renaissance 

20 Het Brandweertrainmgscentrum op het terrein van 
Hydro Agri is onlangs overgenomen door het landelijk 
opererende brandweeropleidingscentrum Rise 

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
geeft de scheepswerf Vlaardingen Oost Scheepsreparatie 
b v geen toestemming om in het noordelijke deel van de 
Vulcaanhaven s nachts te hameren Door het verbod kan 
de werf s nachts ^5% van haar capaciteit niet gebruiken 

21 Onder het motto 'Denise s 
Kids-Swing leert de Vlaardingse dan
seres Denise van Rijswijk kinderen de 
nieuwste dansrages De danseies ont 
popt zich momenteel in een snel tempo 
tot een graag geziene showdanseres in 
binnen- en buitenland 

Rijwielhandel Verhulst aan hel Van 
Schravendijkplein bestaat 60 jaar 

Bassie en Adriaan koninklijk onderschei 
den 9 oktober 
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Burgemeester L.W. Stam weigert de opening van het 
'Moermanhuis' te verrichten. Reden zijn antisemitische en 
racistische uitlatingen in het boek 'De wedergeboorte van 
het Christendom' van wijlen de huisarts Cornelis 
Moerman. Moerman maakte naam met een omstreden 
dieet voor kankerpatiënten. 

25 Tweede Vlaardingse Stadshartdag. Uit handen van 
burgemeester L.W. Stam ontvangt Frits Loomeijer, direc
teur van het Visserijmuseum, het Gouden Stadshart voor 
o.a. zijn verdiensten bij de totstandkoming van de 
Museumkade. 

28 In de Stadsgehoorzaal publieksdag van de 
Vereniging Nederland-Palestina onder het motto 'Falastin 
AI'Yom' (Palestina Vandaag). De Palestijnse minister 
Faisal Husseini spreekt over de toekomst van Jeruzalem. 

Presentatie van het fotoboek 'Tijdsbeeld van Vlaardingen, 
deel vier: Van Markt tot Broekpolder', door Wout C. den 
Breems en E. van Rongen. 

29 Overleden te Dalfsen op 87-jarige leeftijd Anna 
Hillegonda Westenbrink, voormalig huisarts te 
Vlaardingen. 

31 Bijna een jaar later dan gepland slaat wethouder K. 
van der Windt de eerste paal voor 'Park Vlaerdingerhout'. 
tussen de Maassluissedijk en het stadhuis. 

November 

1 In het schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 
reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St. 
Jozefmavo. Het was een weerzien van o.a. de club van de 
'Boschlaners', toen opgericht door Aug. A. Boudens, 
hoofd van de St. Willibrordus-school waaruit de mavo is 
voortgekomen. 

6 Kunsthandel Blijleven aan de Waalstraat bestaat 70 
jaar. 

De Dokter Moermanlaan gaat Hoogstad heten. De naams
wijziging van de ringweg op het bedrijvenpark wordt zo 
snel mogelijk ingevoerd. Wel blijft tot 1 januari 1999 
onder het straatnaambord een bordje hangen met daarop 
'voorheen Dokter Moermanlaan'. 

8 Gymnastiekvereniging Triade (ontstaan uit een 

fusie tussen WIK, Testo en LVT) viert het 10-jarig bestaan 
met een tumfeest in de Westwijkhal. 

8-30 In het Muziekinformatie- en Documentatiecentrum 
Ton Stolk expositie 'Toon sur ton', bestaande uit op 
muziek geïnspireerd werk van Vlaardingse kunstenaars. 

9 In NIVON-boerderij De Hoogkamer aan de Van 
Baerlestraat reünie van oud-leden van de AJC Vlaardin
gen. 

11 In Pannenkoekenhuis 't Hof (het vroegere kantoor 
van de plantsoenendienst) aan de Hofsingel uitreiking van 
het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1997 aan G.J. 
Davidse, auteur van het artikel 'Van 't Hof via Sahara naar 
Broekpolderbos' en aan Jan van Hees voor zijn bijdrage 
over de Vlaardingse wielerprof van weleer. Koos van der 
Knoop. 

G.J. Davidse (links) en Jan van Hees signeren eikaars exemplaar 
van het Historisch Jaarboek, 11 november 

12 Vluchtelingen in Vlaardingen ondervinden tal van 
problemen bij de integratie in de samenleving. Dat blijkt 
uit een onderzoek van de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Vlaardingen in samenwerking met rechtenstudente 
Patricia Wijnen. 

14-15 In de Harmonie derde editie KUNSTVlam 
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(KUNST door VLaardingse AMateurvcrenigingen) onder 
het motto 'Kunst in de steigers , twee avonden vol varia
tie en verrassingen die zelden in professionele en groot
schalige theaterproducties te zien zijn 

1 "> In het Streekmuseum Jan Anderson overhandiging 
van de zeefdruk nr 1 van de Pelmolen van Peter Dumas 
aan het Vlaardingse Tweede Kamerlid A van Ardenne 

In zaai Buytenlant aan de Derde Industriestraat opening 
van het vijftiende seizoen van de carnavalsvereniging De 
Leutloggers Piet van der Heeden wordt gekozen tot Prins 
Pieter de Eerste Hij was al eerder Prins Carnaval in de 
seizoenen '86-'89 en '96-"97 

Intocht van Sint-Nicolaas 

17 Wethouder T van der Steen presenteert hel 
"Vlaardingen horloge', ontworpen door juwelier H 
Bierhuizen De opbrengst is bestemd voor de Vlaardingse 
sport, en in het bijzonder voor de twee verenigingen die 
zich bezig houden met gehandicaptensport 

18 Kleuters van de Jan Ligthartschool openen in het 
Stadsarchief de tentoonstelling 'Zie ginds komt de stoom
boot " met o a foto's, krantenknipsels, leesboekjes en 
oude filmopnamen van het Sint-Nicolaasfeest 

20 Het gaat goed met het 'Volksbos , het unieke stuk 
je groen tussen Vlaardingen en Maassluis Naast bomen 
groeien er 188 soorten planten Ook zijn er twee bijzonde 
re levensvol men gevonden de zeldzame blauwborst en de 
met uitsterven bedreigde wilde kievitsbloem 

De ledenvergadering van D66 heett wethouder T van der 
Steen gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeente 
raadsverkiezingen Op de tweede plaats staat Hilde Strutz, 
gevolgd door Bert van Nieuwenhuizen 

De Schiedamse handelaar in onroerend goed G Toth heeft 
onlangs de voormalige meubellabiiek van Bram Sprij aan 
de Westhavenkade aangekocht Er wordt gewerkt aan een 
plan van 24 appaitementen met kantoren 

21 Met het ontsteken van de nieuwe feestvei lichting 
start K Hollegien directeur van de plaatselijke VVV, de 
actie 'Hoogstraat Pieckstraat' Diverse winkeliers hebben 
de etalage in stijl ingericht 

22 In de Grote Kerk jubileumconcert door de 

Harmonievereniging Sursum Corda ter gelegenheid van 
het 9'^-jarig bestaan Medewerking verlenen het 
Vlaardings Vissersvrouwenkoor en het Ladies 
Barbershopkoor 'Route Sixteen' uit Hendrik-Ido-
Ambacht 

2^ Ligconcert van Coen Bais in de Harmonie-zaal 
Ruim vijftig be/oekers ervaren dit unieke concert 

24 Wijkagent Jan van der Laan neemt met een recep
tie afscheid van de bewoners van Holy Hij heeft een nieu
we functie bij politiedistrict Ridderwaarden 

De Vlaardingse schrijversgroep 'Rotonde' viert het ''-jarig 
bestaan met het laten verschijnen van de jubileumbundel 
'WIJ Rotonde 

26 Het bestuur van de Moermanvereniging doet een 
dringend beroep op het gemeentebestuur om terug te 
komen op het besluit om de naam van de Dokter 
Moermanlaan te wijzigen De vereniging vindt dat dit eer
betoon voor de medische verdiensten van de arts gehand
haafd dient te blijven 

De ledenvergadering van het CDA stelt de kandidatenlijst 
voor de a s gemeenteraadsverkiezingen vast Lijsttrekker 
is C T Oosterom, gevolgd door wethouder A Kool en 
W C Baris-Hoogerwerf Oud-wethouder C Bot staat op 
de vierde plaats 

27 Stichting Zorgcentra Meerpaal/Wetering heett de 
landelijke Projectprijs Innovatie Zorgorganisatie 1997 in 
de wacht gesleept Het winnende project bestaat uit inpan 
dige 'bungalows' met elk vijt prive zit-slaapkamers met 
een eigen douche en toilet een grote gemeenschappelijke 
huiskamer en een volwaardige keuken 

28 29 Kunstruil-Zkoopbeurs in de kapel van de be 
graafplaats aan het Emaus, georganiseerd door de kunste
naars Auke Bergsma en Hans Rikken 

December 

1 De VVD heeft de kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld Op de eerste 
plaats staat wethouder H Roijers, gevolgd door fractie
voorzitter Lex de Lange, Leny van Halteren en Jaap 
Barnouw Pol de Beer staat op eigen verzoek op een 
onvei kiesbare plaats en Jan Bul va komt helemaal niet op 
de lijst voor 

110 



Het Holy Ziekenhuis heeft de afgelopen week de geheel meentefunctionarissen brengen een werkbezoek aan 
vernieuwde Intensive Care weer in gebruik genomen. Vlaardingen. 

Judoka Mark Huizinga behaalde het afgelopen weekend in 
Dubrovnik het Wereldkampioenschap Judo voor militai
ren in de categorie tot 86 kg. 

2 Winkelier A. Brouwer voert de verkiezingslijst van 
de partij Stads- & Burgerbelangen aan, gevolgd door J. 
Fial-van Wingerden. Verder kent de lijst een hoog 
'middenstandsgehalte'. Op drie staat C. Janmaat, gevolgd 
door Dimitri de Baan. Men rekent op twee tot drie zetels. 

De Vlaardingse waterpoloster Danielle de Bruijn is gese
lecteerd voor het Wereldkampioenschap Waterpolo in 
Australië. 

3 Van het marktleven in de Westwijk is niet veel 
meer overgebleven. Op het plein aan de dr. Wiardi 
Beckmansingel staat tijdens de marktdag nog slechts één 
groente- en fruitkraampje. 

11 Veertien Palestijnse burgemeesters en 

12 Met het luiden van de klok van de Grote Kerk 
wordt het startsein gegeven voor de traditionele kerst
markt met midwinterhoomblazers, carillonbespeling door 
G.C. de Waardt en loop-in concert in de Grote Kerk. 
Burgemeester L.W. Stam ontsteekt vervolgens de verlich
ting van de grote kerstboom op de Markt. 

13 Eerste Vlaardingse Kennis-, Kunst- en Kitsch-
markt in de oude hal van het stadhuis, georganiseerd door 
de Rotary Club Vlaardingen. 

De atletiekvereniging Fortuna sluit het sportjaar af met de 
traditionele Groot Vlaardingen Prestatieloop. Ruim 200 
deelnemers. 

De Stichting Groeiend Verzet plaatst in het Volksbos 
Lickebaert drie ooievaarsnesten op palen. Hiermee hoopt 
men overvliegende ooievaars definitief naar het Volksbos 
te lokken. 

Jan van Dijk viert zijn 90ste ver
jaardag. Hij is het oudste lid van 
wandelvereniging DOW, opge
richt door het echtpaar Jaap en 
Corrie Poot. 

15 De ledenvergadering 
van de PvdA heeft Anny Attema 
aangewezen als lijsttrekker, 
gevolgd door K. van der Windt 
als eerste wethouderskandidaat. 
Daarna komen de overige leden 
van de huidige gemeenteraads
fractie. De eerste vijf nieuwko
mers zijn J. Barendregt, J. van 
Papeveld, M. de Baan, J. van 
Leeuwen en D. van den Oever. 

16 De fractiecombinatie 
van SGP RPF en GPV gaat na 

Huldiging van de Vlaardingse 
sportkampioenen, 19 december 
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de gemeenteraadsverkiezingen verder als SRG-fractie Er 
blijven wel drie afzonderlijke afdelingen Op de kandida 
tenlijst staan de huidige fractieleden M W Lensvelt, 
C A E de Jonge en G W van Veelen, gevolgd door voor
malig raadslid M den Hollander 

17 VVD-gemeenteraadslid Jan Bulva stapt met 
onmiddellijke ingang uit de gemeenteraad Bulva is 
onlangs lid geworden van het AOV 

Invallende gladheid zorgt voor grote overlast 

19 In het stadhuis huldiging van de Vlaardingse sport-
kampioenen 1997 Sportvrouw van het jaar wordt zwem
ster Renee Snoek De badmintonploeg Refoba wordt uit
geroepen tot sportclub van het jaar 

Tijdens de opening van de tentoonstelling 
'Noordzeevisserij 1870-1940, internationaal bekeken' 
wordt d'Akerboom 1997 door wethouder K van der 
Windt uitgereikt aan het Visserijmuseum 

20 Het Stadsarchief houdt een Open Dag ter gelegen
heid van de 50-jange vestiging in het voormalige raadhuis 
aan het Plein Emaus 

22 Officiële opening van Jeugdstad in de Lijn
baanhallen door burgemeester L W Stam Jeugdstad staat 
dit jaar in het teken van Atrika 

De ledenvergadering van de SP kiest M J Kappers als 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd 
door A Vugts J Fousert, H A Paalvast en M E G Hes-
selt Twee andere leden van de huidige fractie staan op een 
onverkiesbare plaats 

24 Geboren Delano Schmitz, de 900ste baby van dit 
jaar in het Holy Ziekenhuis Tot op heden zijn in een jaar 
nog nooit zoveel baby's in het ziekenhuis geboren 

26 In de Joannes de Dooperkerk aan de Gedempte 
Biersloot is een levende kerststal te bewonderen 
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