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Januari 

1 De jaarwisseling is ook dit jaar weer betrekkelijk 
rustig verlopen. Wel is er een groot aantal vernielingen 
gepleegd en moest de brandweer regelmatig uitrukken 
voor brandjes in blokcontainers. 

In het Holy Ziekenhuis kwamen het afgelopen jaar 919 
baby's ter wereld. Een record volgens het ziekenhuis. 
Gemiddeld worden ruim 70 baby's per maand geboren. 
Op oudejaarsdag werden nog vijf kinderen geboren. 

Het aantal inwoners is het afgelopen jaar gedaald met 103 
naar 74.154. De Vlaardingse bevolking telt momenteel 
o.m. 3.646 Turken. 1.063 Surinamers, 926 Marokkanen, 
581 Antillianen en 533 Somaliërs. 

In navolging van de nieuwjaarsduik in de Noordzee 
nemen oudere leden van de scoutinggroep Prins Maurits 
een duik in de Krabbeplas. 

De Stichting Instituut Burgerraadslieden Vlaardingen is 
gefuseerd met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe 
Waterweg. Zij gaan verder onder de landelijk meer ge
bruikelijke naam Bureau Sociaal Raadslieden. 

2 Burgemeester L.W. Stam feliciteert Lambertus 
Coenradie met zijn 100ste verjaardag. 

3 Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het korpsschip 
Assam II van de zeekadetten overhandigt J.J. de Kramer 
een sleepboot aan het korps. De boot is geschonken door 
het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen. 
Aftredend penningmeester N. Hartman wordt 
voor zijn verdiensten voor het korps onderschei
den met het Zilveren Koggenschip, de hoogste 
onderscheiding binnen het Zeekadetwezen. 

3-4 De scoutinggroep Allart van Heem
stede viert het 25-jarig bestaan met de opvoering 
van 'Allart: de musical' in de Stadsgehoorzaal. 

4 Zware storm. Aan de Jacoba van 
Beierenstraat waait het dak van een woning. De 
bijna tweehonderd vierkante meter dakbedek
king van etagewoningen aan de Rem-
brandtstraat waait bijna in zijn geheel weg. De 
brandweer moet diverse keren uitrukken. 

GroenLinks-fractievoorzitter Ben van der Velde vol
trekt het huwelijk van raadslid Jan van der Kolk. 
(5 januari). 

5 Het eerste huwelijk in Vlaardingen van 1998 
wordt voltrokken door GroenLinks-fractievoorzitter Ben 
van der Velde. Hij trouwt het enige raadslid van de partij, 
Jan van der Kolk. 

6 In navolging van de Rotterdamse collega's start 
de Vlaardingse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis 
een internationaal gericht opsporingsproject om asielzoe
kers en hun verloren of vermiste verwanten weer bij elkaar 
te brengen. 

In het stadhuis besloten presentatie van het rapport over 
het sportcomplex Broekpolder door R. Steens. Wethouder 
T. van der Steen is gematigd positief over de 'haal
baarheid' van een multifunctioneel centrum in de polder. 

7 Het populaire tv-programma 'Het Klokhuis' ver
zorgt een uitzending rond het thema 'boemerang'. Daarin 
wordt ook de Vlaardingse boemerang getoond, die in 1995 
op het bedrijvenpark Hoogstad werd opgegraven. 

9 Officiële opening van het nieuwe clubhuis van de 
zwemclubs VZC, Walrus en VRB in zwembad De Kulk 
door Peter van Wilsem, voorzitter van de Vlaardingse 
Sportraad. 

12 Kampeercentrum en natuurvriendenhuis De 
Hoogkamer bestaat 35 jaar. De Hoogkamer had het afge
lopen jaar 6.664 overnachtingen, waarvan 4.314 in het 
huis en 2.350 op de camping. 

13 Leerlingen van de scholengemeenschap Aqua-
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marijn, afdeling Groen van Prinsterer, overhandigen een 
cheque van 3.230 gulden aan Anneke de Goede van de 
Stichting Maaszicht, een organisatie die zorgt voor op
vang van dak- en thuisloze jongeren. 

14 Het Buizengatplan van Jaap van den Bout (Van 
Palmboom & Van den Bout) kan in procedure gaan. Het 
college is het eens over de financiering en gaat ervan uit 
dat het plan in 2005 gerealiseerd is. 

16 Gerard Kuipers en Frans Stello, de Vlaardingse 
voorvechters van het homohuwelijk, geven elkaar het 
jawoord. Getuigen zijn Henk Krol, hoofdredacteur van de 
Gaykrant, Boris Dittrich, Tweede Kamerlid voor D66, en 
de wederzijdse moeders. De Vlaardingers waren in 1991 
de eerste twee mannen die officieel in een samenlevings
register werden opgenomen. 

Voorvechters homohuwelijk geven elkaar het jawoord. 
(16 januari) 

20 De Anthony Knottenbeltsingel blijft busbaan. 
Volgens het college van burgemeester en wethouders zal 
er geen enquête worden gehouden onder de omwonenden 
naar de wenselijkheid om de weg open te stellen voor alle 
verkeer. 

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling 
Vlaardingen bestaat dit jaar 40 jaar. De NVvH is met ruim 
driehonderd leden één van de grootste verenigingen van 
Vlaardingen. 

22 Forumdiscussie bij de lokale omroep Waterweg 
FM. Onder leiding van A. van Dorp, oud-voorzitter van de 
Industriële Kring Vlaardingen, debatteren A. Attema, 
voorzitter van de PvdA, W. Klink, lijsttrekker AOV/ Unie 

55, en mevrouw Van Leeuwen van de Prot.Chr. Ouderen 
Bond over de lokale politiek. 

Wil Chattelain ontving onlangs uit handen van Ans 
Theissen, directeur van de Stichting Woningbedrijf 
Vlaardingen de eerste 'Pluim van de Maand'. Dit is een 
initiatief van de SWV om bewoners die zich inzetten voor 
de leefbaarheid in de buurt in het zonnetje te zetten. 

Naar aanleiding van het neerleggen van zijn kerkelijke en 
maatschappelijke functies is W.M. Kalmijn benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

23 Het wegwerken van de bezwaarschriften tegen de 
onroerend-zaakbelasting bij de sector belastingen van de 
gemeente gaat 2,5 miljoen gulden kosten. In totaal zijn 
4.600 bezwaarschriften binnengekomen. Daarnaast heb
ben de drie Vlaardingse woningcorporaties, met in totaal 
18.000 woningen, één bezwaarschrift ingediend. 

Bassie en Adriaan gaan digitaal. Om met de tijd mee te 
gaan is er nu ook een Bassie en Adriaan cd-rom. 

De extreem-rechtse partij CP'86 neemt deel aan de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de valreep heeft 
de partij twintig Vlaardingers bereid gevonden om de 
benodigde handtekeningen te zetten. Lijsttrekker is de 24-
jarige E. Polman uit Rotterdam. Geen van de kandidaten 
komt uit Vlaardingen. 

De Nederlandse dames-waterpoloploeg werd afgelopen 
week tweede tijdens het WK in het Australische Perth. 
Deelneemster Danielle de Bruijn wordt gehuldigd door 
o.a. wethouder T. van der Steen en Peter van Wilsem, 
voorzitter van de Sportraad. 

26 Officiële opening van tegel- en badkamerspecialist 
Warmtebron-Bakker op het bedrijventerrein Hoogstad, 
met o.a. een spetterend optreden van The Amazing 
Stroopwafels. 

28 Burgemeester L.W. Stam laat alle politieke partijen 
weten dat er streng opgetreden zal worden tegen partijen 
die hun verkiezingsposters illegaal opplakken. De 
fractievoorzitters zijn niet blij met het affiche van de SP, 
dat een groot deel van de verkiezingsborden in beslag 
neemt. 

De eigenaren van 't Spiegelbeeld en Zeezicht wijzen het 
plan van burgemeester Stam om samen in de Brede 
Havenstraat een coffeeshop te beginnen van de hand. 
Boris van Duijn kiest er voor om 't Spiegelbeeld als cof
feeshop verder te exploiteren. Louis van Naarden houdt 
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als voorkeur om broodjeszaak Lazo's over te nemen en om 
te bouwen tot een coffeeshop. 

30 Het Vlaardingse evangelistenechtpaar Arjan en Efi 
Knevel, oprichter van de Levend Water Gemeente, ver
trekt naar Bombay. Zij gaan aldaar het evangelie verkon
digen onder honderdduizenden aanhangers van het 
Hindoe- en Moslimgeloof. 

Wethouder T. van der Steen opent het geheel vernieuwde 
sport- en fitnesscentrum van Tino Hoogendijk aan de 
Blois van Treslongstraat. 

31 De Stichting Nationale Gedenkdagen viert de 60ste 
verjaardag van Koningin Beatrix met een feestconcert in 
de Grote Kerk. Medewerking verlenen de Christelijke 
Harmonievereniging Sursum Corda, het Vlaardings Man
nenkoor Orpheus en organist Aad Zoutendijk. 

Februari 

1 In het theatercafé van de Stadsgehoorzaal feeste
lijke opening van het filmhuis 'Het Zeepaard". Vertoond 
wordt de film 'O Amor Natural', gevolgd door een optre
den van de Braziliaanse band Marcello Godoy. 

2 De stank van bloeiende hennepplanten in een 
bedrijfspand aan de Vondelstraat brengt de politie op het 
spoor van een hennepplantage met 200 planten. Er zijn 
twee Vlaardingers aangehouden. 

Het Informatiecentrum Project 2e Beneluxtunnel in het 
Cincinnatigebouw is verrijkt met een maquette van 12x5 
meter van het Beneluxproject, die niet alleen een beeld 
schetst van de eindsituatie in 2002, maar tegelijk ook de 
verschillende bouwfases laat zien. 

5 Het voormalige pakhuis van Cency aan de 
Koningin Wilhelminahaven wordt verbouwd tot 'Villa 
Musica', een muziekverzamelgebouw, waarin zowel pop
muziek als showbands en koren een plaats kunnen krijgen. 

Wethouder T. van der Steen geeft het startsein voor het 
project 'Jeugd in Beweging'. Het project heeft tot doel de 
basisschooljeugd te stimuleren tot een actievere le
vensstijl, waarin sport en beweging een belangrijke plaats 
innemen. 

6 Burgemeester L.W. Stam opent in de HoUandia 
Galerie een tentoonstelling van kunstwerken, gemaakt 
door zes groepen van de basisscholen De Schakel, De 
Hoeksteen en de Jenaplanschool naar aanleiding van het 
kunstproject 'Leentje Buur'. 

Wethouder Roijers heropent Jeugdhuis De Vleet aan de 
Schiedamseweg (7 februari) 

Met de verhuizing van kindercentrum Harlekijn naar de 
Prof. Telderstraat is de kinderopvang in de Westwijk 
gebundeld. Samen met peuterspeelzaal Bibelebons en de 
buitenschoolse opvang Samsam gaan de drie kindercentra 
verder onder de naam Kindercentrum Paraplu. 

7 Ds. W.W. Verhoef opent in de Ichthuskerk de ten
toonstelling 'Maria op Ikonen', hedendaagse iconen 
geschilderd door Piet van Borselen, Anneke van Dorp. 
Cor de Bildt en Marianne Vonkeman. 

Twintigste eenakter festival in de Harmonie, georgani
seerd door het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel. 
Alle kaartjes waren in de voorverkoop al verkocht. 

Jeugdhuis De Vleet van de Stichting Gereformeerd 
Jeugdcentrum viert het 30-jarig bestaan. Wethouder H. 
Roijers heropent symbolisch het pand aan de Schiedamse
weg dat na dertig jaar huren door de stichting van de 
gemeente is gekocht. 

8 Burgemeester Stam feliciteert het echtpaar H. 
Varenhout - S. Verkiel met hun 65-jarig huwelijksjubi
leum. 

90 



10 De uit 1955 daterende binnen- en buitenbassins 
van het Kolpabad naderen hun definitieve einde Slopers 
zijn bezig om het eerste echte zwembad van de stad af te 
breken 

11 Fleurop-bloemist Marco Randolfi van de gelijkna
mige bloemenzaak aan het Liesveld ontvangt de gouden 
speld van Fleurop Interflora Nederland vanwege zijn 25-
jarig lidmaatschap van de bloemenverzendorganisatie 

12 De Vlaardinger dr ir P Stroeven, professor UHD 
Materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft is 
benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan de Northern 
Jiaotong University in het Chinese Peking Hij gaat in 
parttime dienstverband jaarlijks enkele colleges geven aan 
deze universiteit 

1 ^ Wethouder K van der Windt presenteert het con 
cept-bouwplan 'd'Engelsche Boomgaert' voor het 
Kolpabadterrein Op het terrein komen geen 120 maar 100 
woningen Ook wordt afgezien van hoogbouw De 
gemeente geeft daarmee gehoor aan bezwaren van omwo
nenden 

14 In de Stadsgehoorzaal uitvoenng van het musical
koor van muziekcentrum OpMaat ter gelegenheid van het 
5-jang bestaan van het koor 

Door een 13-10 overwinning op Deto wordt Korfbalclub 
Vlaardingen nog voor de laatste wedstrijd kampioen 

16 Met de aanhouding van een 41-jange Vlaardinger 
en zijn 26-jarige vriendin heeft de politie ruim dertig dief
stallen van tasjes opgelost Het tweetal bekende in de 
afgelopen weken m supermarkten, verzorgingshuizen en 
een ziekenhuis de tassen van voornamelijk vrouwelijke 
slachtotlers te hebben ontvreemd 

In het Aanloophuis De Groene Luiken start een spreekuur 
voor mensen zonder werk Het spreekuur 'AanZet' is een 
initiatief van de werkgroep Kerk en Samenleving en wordt 
verzorgd door de pastoraal werkers Mariette Doolaard en 
Roel Veldhuijsen 

17 Er komt een onderzoek naar 'mogelijke dubieuze 
handelingen' bij de gemeente Daarbij wordt de aandacht 
gencht op het voormalig bedrijf Gemeentewerken in de 
periode voor 1990 Aanleiding zijn de geruchten die wor
den verspreid door een werkneemster tegen wie nu een 
ontslagprocedure loopt 

19 Minister H Wijers van Economische Zaken brengt 
een werkbezoek aan Vlaardingen Samen met wethouder 

T van der Steen en ondernemers discussieert hij over de 
voortgang van het ROM Rijnmond project Daarbij komt 
vooral de herstructurenng van het oude havengebied aan 
de orde 

De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
worden met huis-aan-huis verspreid De gemeente heeft 
gekozen voor publicatie van de lijsten op de gemeentelijke 
informatiepagina in Groot Vlaardingen De maatregel 
levert een besparing op van 9 000 gulden per verkiezing 

Loco-burgemeester T van der Steen feliciteert mevrouw 
W Steenhuis-van de Kemp met haar 100ste verjaardag 

21 Laatste Reikicursus in Panta Rei, het centrum voor 
bewustwording, aan de Groen van Pnnstererstraat 67 
Wegens onvoldoende belangstelling sluit Panta Rei na een 
jaar de deuren 

Uit handen van burgemeester L W Stam ontvangt Pnns 
Pieter I de stadssleutel van het 'Buizengat' De Leut-
loggers vieren dit jaar carnaval onder het motto 'Niets is 
te mal na vijftien jaar carnaval' 

24 Molen Aeolus aan de Kortedijk is dnngend toe aan 
restauratie Om in aanmerking te komen voor subsidie 
heeft de familie Boekestijn, eigenaar van de molen, de 
molen ondergebracht in de Stichting Restauratiefonds 
Aeolus 

25 Op kosten van GroenLinks kan een uur lang gratis 
binnen Vlaardingen gereisd worden met de bussen van lijn 
55 en 56 Op die manier wil de partij de aandacht richten 
op een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma 
Men wil zo snel mogelijk een onderzoek naar de haalbaar
heid van gratis openbaar vervoer in Vlaardingen 

26 Na een lange voorbereidingstijd is eindelijk een 
begin gemaakt met de bouw van het museumpaviljoen in 
de Oude Haven, tegenover het Visserijmuseum De beton
nen pontonsecties, die wegens technische mankementen al 
sinds 1996 werkloos m de haven liggen, worden op een 
betonnen stelling gezet 

27 Officiële opening van de festiviteiten rond het 10 
jang bestaan van het Dienstencentrum De Bijenkorf aan 
de Reigerlaan 

28 Verkiezingsmanifestatie in het winkelhart onder 
het motto 'Stemmen doe je voor jezelf' Alle politieke 
partijen presenteren hun verkiezingsprogramma 

De Fryske Krite (vereniging) 'Lyts Begijn' bestaat deze 
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maand 45 jaar. Oud-voorzitter Tjitte Looijenga is onlangs 
opgevolgd door Douwe Roorda. 

Maart 

4 Gemeenteraadsverkiezingen. Opkomst 55,35% 
tegen 59,3% in 1994. PvdA 19,75% tegen 18,1% in 1994; 
SP 14,68% (19%); VVD 17,64% (15,1%); CDA 12,74% 
(13,9%); D66 5,39% (11,2%); SGP/RPF/GPV 9,13% 
(10,1%); GroenLinks 7,06% (7,3%); Stads- en 
Burgerbelangen 4,18% (Burgerbelangen 3,6%); VV2000 
4,9%; Solidair 93 0,41%; AOV/Unie 55+ 2,84%; CP86 
met 415 (1,28%) stemmen komt niet in de gemeenteraad. 

5 Holy-Zuid heeft weer een wijkagent. Ed Jaspers, 
afkomstig van de politie Hellevoetsluis, is de opvolger van 
de in december vertrokken populaire wijkagent Jan van 
der Laan. 

7 Nederlands kampioen boemerangwerpen Erik 
Leferink geeft in het Oranjepark een demonstratie van zijn 
werpkunst. Hij wordt bijgestaan door de zeven beste wer
pers van Nederland. De activiteit is bedoeld als promo
tiestunt voor de revue 'Boemerang" van het Vlaardings 
Musical Gezelschap. 

10 Met het uitrollen van een banier aan de toren van 
de Grote Kerk geeft burgemeester L.W. Stam het startsein 
voor de campagne 'Mensenrechten: eens gegeven blijft 

gegeven'. Vlaardingen is met het oog op de uitreiking van 
de Geuzenpenning de eerste gemeente waar de verkorte 
tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens aan de kerktoren hangt. 

In de Harmonie presentatie- en informatiedag wijkplan 
Oostwijk. Een proef van de gemeente om de bevolking 
meer te betrekken bij de inrichting en het beheer van hun 
eigen wijk. 

Korfbalvereniging Vlaardingen wint door een 12-7 over
winning op RKC de Rotterdams Dagblad Korfbalbokaal. 

11 De Bloementrappen in het centrum zijn geno
mineerd voor de Omgevingsarchitectuurprijs 1998. 

12 Commissaris Carla Hoekstra-van Maris, po
litiechef van het district Waterweg, verlaat het politiekorps 
voor een periode van minimaal één jaar. Zij gaat werken 
bij de Verenigde Naties als officier van de Civil Police 
Unit. Haar werkgebied omvat Haïti en Afrika, waar zij 
indien nodig ter plekke adviseert bij het opzetten van een 
eigen politiemacht. 

13 Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt 
dit jaar de Geuzenpenning uitgereikt aan vijf 

Uitreiking van de Geuzenpenningen (13 maart). 
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mensenrechtenactivisten Vera Chirwa uit Malawi, Sergei 
Kovalyov uit Rusland, Noel Pearson uit Australië (in zijn 
plaats nemen twee aboriginals de Geuzenpenning in ont
vangst), Rosalina Tuyuc Velasquez uit Guatemala en 
Muchtar Pakpahan uit Indonesië Voor de laatste, die door 
de Indonesische autoriteiten gevangen wordt gehouden, 
neemt zijn vrouw de penning in ontvangst Zijn zoon 
Binsar Pakpahan houdt een ontroerende toespraak 

In het centrum groeit het appartementencomplex 'De 
Hoogwitte' Sinds deze week is de eerste woonverdieping 
van vier appartementen te zien De bedoeling is dat er per 
week een etage bij komt De verwachting is dat in het 
najaar het hoogste gebouw van Vlaardingen wordt opge
leverd 

14 De waterpoloploeg van WSV is kampioen In het 
zwembad De Kulk winnen zij met 9-3 van Hoorn en berei
ken daarmee de eerste klasse 

14-15 Internationaal judotoernooi in de Westwijkhal met 
1 200 deelnemers, georganiseerd door de Vlaardingse 
Judovrienden in samenwerking met sportschool Tino 
Hoogendijk 

16 Wethouder T van der Steen opent in het wijkcen
trum De Telder de tentoonstelhng Stadsvernieuwing op je 
hurken', een foto- en videorapportage gemaakt door 35 
leerlingen van de basisscholen Prins Willem 
Alexander en de Westwijzer in het kader van het 
Leefbaarheidsplan voor de Westwijk 

17 In zorgcentrum Dneen-Huysen presentatie van het 
bouwplan 'Zorgboulevard Holysingel , een gezamenlijk 
plan van de ASHVB, woningbouwvereniging Samen 
werking en het architectenbureau Geluk en Treurniet De 
uitbreiding behelst de bouw van in totaal 146 luxueuze 
seniorenwoningen met naast het bestaande dienstencen
trum onder meer een zwembad en fitnessruimten 

18 Boekenweekavond in de Burgerzaal van het stad
huis Toby Witte, schnjver van het boek 'Broekpolder, 
bomengroei of huizenbouw', houdt een lezing over zijn 
boek Daarna discussie onder leiding van Charles 
Hendriks 

19 Een professioneel panel van het PC Koop magazi
ne heeft de Digitale Stad Vlaardingen/Schiedam uitgeroe
pen tot beste Digitale Stad van Nederland De initiatietne 
mers Ludo Baauw en Ed Eggermont zijn uitermate ver 
heugd over dit nieuws 

PvdA, VVD en CDA hebben afspraken gemaakt om de 

nieuwe coalitie te vormen Elke partij levert één wethou
der De nieuwe coalitie steunt op een krappe meerderheid 
van twee zetels 19-16 Informateur A Attema houdt de 
mogelijkheid open om, als het wenselijk is om een vierde 
wethouder in te zetten, een vierde partij bij de coalitie aan 
te laten schuiven 

20 De felbegeerde Ringleverbokaal van de atle
tiekvereniging Fortuna gaat dit jaar naar Fortuna-atleet 
Rien Oele voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen 

21 Eerste officiële 'Dag van het IJs' Op de kinderaf
deling van het Holy Ziekenhuis worden ijsjes uitgedeeld 
door Bert van der Windt, lid van de belangenvereniging 
IJspunt 

De winkels aan de Van Hogendorplaan bestaan 45 jaar 
Het jubileum wordt ingeluid door een majorettekorps en 
een drumband 

De Jeugdbrandweer Vlaardingen behaalt tijdens onderlin
ge wedstrijden in Maasland de eerste plaats Het 
jeugdbrandweerteam gaat zich nu voorbereiden op de lan 
delijke selectiewedstrijden in Haarlem 

22 In de Stadsgehoorzaal finale van het Vlaardings 
Songfestival Winnaar wordt de Rotterdamse zanger Bob 
Bullee De Mini-Playbackshow wordt gewonnen door een 
groep 10- en 11-jarige Vlaardingers onder aanvoering van 
de 8 jarige Kelly van Rossum met een vertolking uit de 
musical 'Annie' Zowel de persprijs als ook de wisselbe-
ker voor de meest talentvolle deelneemster gaan naar 
Annemieke van Dam 

23 De PvdA kiest Gerard Kester als nieuwe voorzitter 
HIJ neemt de taak over van Fred Meerhof, die viereneen 
half jaar voorzitter is geweest van de Vlaardingse afde
ling 

24 In wijkcentrum Holy aan de Anstide Bnandring 
manifestatie 'Vlaardingen 725', georganiseerd door de 
Historische Vereniging Vlaardingen met onder meer lezin
gen, waarin verband wordt gelegd tussen de stadsrechten 
van Vlaardingen en Graaf Floris V 

25 Nationale Boomfeestdag Bijna dnehonderd leer
lingen van acht basisscholen gaan de schade herstellen, 
die de stormen van het afgelopen jaar hebben aangencht 
aan het bomenbestand 

26 Jim van der Put is genomineerd voor de verkiezing 
van 'Beste Buur van Nederland' De bewoner van de 
Sunnamesmgel is voorgedragen door de afdeling 
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Rijnmond Noord van Humanitas. Hij heeft zijn nominatie 
te danken aan zijn inzet voor de aankleding van de nieuwe 
fietstunnel onder de Burgemeester Pruissingel. 

27 Burgemeester L.W. Stam neemt afscheid van de 
vertrekkende raadsleden. In de nieuwe raad keren niet 
meer terug: Pol de Beer en Jan Bulva (VVD), Joke Fial 
(Burgerbelangen), Leo ten Have (VV2000), Leo den 
Hoedt en Hugo de Wit (D66), Ton van Immerseel en Hans 
Melaart (SP), Frans van der Krans en Klaas van Netten 
(CDA). 

28 Tennisvereniging Holy opent het nieuwe clubhuis 
aan de Willem de Zwijgerlaan. 

Het actualiteitenprogramma NOVA besteedt aandacht aan 
de SP-fractie in de Vlaardingse gemeenteraad. Er wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de SP-oppositie onder 
Remi Poppe en Martin Kappers. 

A. Keemink en C. Sagel, medeoprichters van de 25-jarige 
Filatelisten Vereniging voor Vlaardingen en omgeving, 
ontvangen uit handen van burgemeester L.W. Stam een 
koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de 
filatelie. 

31 Een grote felrode fakkel bij Shell Pemis en de 
stank van rotte eieren zorgen voor onrust onder omwo
nenden in met name Vlaardingen en Schiedam. Volgens 
Shell is er geen gevaar voor de volksgezondheid. 

April 

1 De jaarlijkse collecte voor het Nationale 
Jeugdfonds Jantje Beton heeft in Vlaardingen een record
opbrengst opgeleverd. Er is 25.184,95 gulden opgehaald. 
De helft daarvan komt direct ten goede aan de Vlaardingse 
verenigingen die hebben deelgenomen aan de collecte. 

Toerkoop Reisburo Jac. de Groot bestaat 40 jaar. 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de revue 
'Boemerang' door het Vlaardings Musical Gezelschap 
onder leiding van Dick Borst, met teksten van Chris Be-
zooijen. 

De wekelijkse woensdagmarkt met 186 kramen wordt met 
ingang van vandaag gehouden op het Veer- en Schout
plein. De markt is daarmee een stuk groter geworden. 

Veerpont De Kwakel tussen de Noordvliet en het Bom-

Vrolijk moment uit de revue 'Boemerang'. (1 april) 

meer is weer in de vaart. De tarieven voor de overtocht 
zijn gelijk aan vorig jaar: voetgangers betalen twee kwar
tjes en fietsers 75 cent. 

Het Zonnehuis neemt op de psychogeriatrische afdeling 
het 'snoezelbad' in gebruik. Het bad is voor het personeel 
een nieuwe manier om contact te maken met de vaak 
zwaar demente bewoners. 

2 De CJV verkoopt gebouw Triangel aan de 
Fransenstraat. Een projectontwikkelaar bekijkt momenteel 
de mogelijkheden voor de bouw van vier maisonnettes en 
twee winkels in het pand. De CJV huurt een derde deel 
terug en brengt de overige activiteiten onder in gebouw 
Obadja aan de Willem Beukelszoonstraat. 

4 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes 
Passion door COV Gloria Toonkunst onder leiding van 
Aad van der Hoeven met medewerking van het 
Randstedelijk Begeleidingsorkest. 
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De cafés in Vlaardingen mogen vanaf vandaag 
doordeweeks tot 01.00 uur open blijven. Met deze 
maatregel worden de sluitingstijden gelijk getrok
ken met buurgemeenten Schiedam en Maassluis. 

De handtekeningenactie van Amnesty Interna
tional 'Een miljoen handtekeningen in een 
machtige beweging' is ook in Vlaardingen een 
geweldig succes geworden. In totaal werden maar 
liefst 8.300 signaturen verzameld. Landelijk zijn 
2,5 miljoen handtekeningen bijeengebracht. 

5 Eerste (nieuwe) Rita Young Show in zaal 
Middelhuyse. De zangeres is teruggekomen op 
haar besluit van vorig jaar om te stoppen met haar 
populaire shows. Aanleiding is het recente succes 
van haar show bij Veronica-televisie. Zij heeft nu 
besloten twee maal per jaar een show te organise
ren. 

6 Het wordt steeds leger aan de Hogelaan in 
het Oranjepark. Er is besloten nog eens acht beuken te 
rooien. Uit onderzoek was in het voorjaar van 1997 al 
gebleken dat twintig van de drieëndertig volwassen beu
ken in slechte staat verkeerden. Op de opengevallen plaat-
.sen zijn inmiddels al eenenveertig nieuwe beuken geplant. 

PvdA, VVD en CDA zijn het op 'hoofdlijnen' eens 
geworden over de tekst van het collegeprogramma voor de 
komende vier jaar. Afgelopen weekeinde hebben de frac
ties van de drie partijen hun fiat over het akkoord gegeven. 

7 In het zwembad De Kulk is onlangs het kunstwerk 
geïnstalleerd waarmee Ben Oostrum vorig jaar de VSB-
prijs voor de Beeldende Kunst won. De vijftien glinste
rende keramische bollen, die zijn gevormd naar voorbeeld 
van de gelede structuur van het watermolecuul, hangen 
aan het plafond van het recreatiebad. 

8 Het nieuwe college is rond. De stad wordt de 
komende vier jaar bestuurd door de burgemeester en drie 
wethouders. Dit betekent uiteraard een forse portefeuille
verzwaring voor de drie resterende wethouders. Het colle
ge zal de komende jaren nog meer op hoofdlijnen gaan 
besturen. 

9 Na jarenlang leeg gestaan te hebben wordt de voor
malige bibliotheek aan de Fransenstraat binnenkort 
gesloopt. Het gebouw is via oud-wethouder Bas 
Goudriaan verkocht aan projectontwikkelaar ANVA 
Vastgoed uit Reeuwijk. 

10 Het zwem- en recreatiebad De Kulk zet de paastra-

Peter Dumas exposeert zeefdrukken van historische stads
gezichten (10 april). 

ditie van het Kolpabad voort. Op het buitenterrein kunnen 
kinderen eierenrapen. Vinders van het bronzen, zilveren 
en gouden ei komen in aanmerking voor een prijs. 

Voor de bedrijven KST Support bv en KST Services bv in 
Spijkenisse is het faillissement aangevraagd. De bedrijven 
zijn voortgekomen uit het voormalige Vlaardingse bedrijf 
De Neeff Pijpleidingen aan de Galgkade. De circa veertig 
werknemers, die deels afkomstig zijn uit Vlaardingen, zijn 
sinds februari verstoken van salaris. 

Het Oranje-carillon van de Grote Kerk zal na ongeveer 
eenjaar weer wekelijks over de stad klinken. De gemeen
te heeft de uit Rhoon afkomstige Bas de Vroome benoemd 
tot stadsbeiaardier. Hij volgt de vorig jaar overleden 
beiaardier Addie de Jong op. 

Dubbelexpositie van Peter Dumas in Ateliers Hoogstad 
onder het motto 'Vlaardingen in Beeld' en 'Zomer in 
Bretagne'. De zeefdrukken van typisch Vlaardingse 
onderwerpen worden tevens in kaartvorm uitgebracht. 

11 Bij Boekhuis Den Draak overhandigt CDA-
Tweede Kamerlid Agnes van Ardenne haar gebundelde 
columns 'Van Raad naar de Kamer, doorkijkjes in de poli
tiek' aan oud-gemeentevoorlichter Jan Maneij. 

In zwembad De Kulk strijden 360 zwemmers namens 25 
verenigingen uit België en Nederland om de Haringtrofee. 
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Winnaar wordt DWK uit Barneveld, gevolgd door de 
mede-organiserende VZC Renee Snoek wint als enige 
Vlaardingse goud op de 100 m vrije slag 

Voetbalvereniging Deltasport behaalt in Rotterdam met 
een 1-4 overwinning op Xerxes het ontbrekende punt dat 
de tweedeklasser scheidt van het kampioenschap en de 
promotie naar de eerste klasse De voetballers vieren de 
overwinning in de Broekpolder 

12 Dirkje Klarenberg de Goeij viert haar honderdste 
verjaardag 

n Paasappèl in de Grote Kerk Medewerking verle
nen drs J E de Groot, Christelijk Gemengd Koor Vlaar-
dingen, jongerenkoor Revelation, kinderkoor Shalom, het 
Willibrordus-ensemble en organist A Zoutendijk 

14 In de penode van 1980-1998 hebben bestuurders of 
ambtenaren zich met schuldig gemaakt aan frauduleus 
handelen De gemeentelijke werkcultuur deugt echter al 
jaren niet en meldingen en geruchten over fraude en 
onrechtmatig of onwenselijk handelen zijn al sinds 1991 
onjuist aangepakt Dat blijkt uit het Onderzoek 
Aanbestedingsprocedures Gemeente Vlaardmgen 

Installatie van de nieuwe gemeenteraad Gekozen worden 
de wethouders K van der Windt (PvdA), A Kool (CDA) 
e n H C J Roijers(VVD) 

16 Eerste paal geslagen voor de renovatie van Het 
Zonnehuis De huidige vijf somatische afdelingen met in 
totaal 170 bedden worden aangepast aan de hedendaagse 
normen De vier-bedkamers gaan plaats maken voor eén 
en tweepersoonskamers De totale renovatie zal pas tegen 
de eeuwwisseling gereed zijn 

17 De winkeliers aan de Plons de Vijfdelaan verwijten 
de gemeente niets te doen aan de toenemende leegstand in 
het winkelcentrum Sinds anderhalfjaar is daar sprake van 
een ware leegloop, waardoor de verpaupering in het win
kelgebied snel om zich heen grijpt 

18 In het Streekmuseum Jan Anderson opening van de 
tentoonstelling 'Hou je snater, duik onder water', over 
joodse onderduikers in Vlaardmgen Niet de onderduikers 
zelf staan centraal, maar de families bij wie zij verbleven 

Start van het wijkbeheerproject Westwijk Wijkbewoners 
en gemeente geven het pleintje op de hoek van de Philips 
de Goedestraat en de Plons de Vijfdelaan een grote 
opknapbeurt 

De Beneluxtunnel wordt na een wolkbreuk afgesloten Er 
loopt zoveel water in de tunnelbuizen dat de politie vreest 
voor aquaplaning Na een kwartier gaat de tunnel weer 
open 

18-19 Jaarlijkse Regionale Scoutingwedstnjden in de 
Broekpolder Scoutgroepen van tien tot zestien jaar strij 
den om de afvaardiging naar de Landelijke Scouting 
Wedstrijden 

19 Fortuna-atleet Michel de Maat loopt de marathon 
van Rotterdam in 2 uur, 16 minuten en 25 seconden Met 
zijn 14e plaats is de Vlaardinger de snelste regio-atleet en 
wint daarmee de Bom to Run trophy 

20 Het echtpaar G Penning - J C Don viert het dia 
manten huwelijksfeest Tegelijk neemt Gemt Penning 
afscheid als onbezoldigd pastoraal medewerker van 
Vaartland Voor dit werk en zijn vele verdiensten voor de 
Nederlands Hervormde Kerk wordt hij benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau 

In het Holy Ziekenhuis voeren medewerkers actie voor 
een betere CAO in de gezondheidszorg 

21-22 Jaarlijkse Bedrijven Kontaktdagen in Ahoy 
Vlaardmgen presenteert zich middels een stadswandeling 
aan de hand van oude foto's 

22 Jaqueline Boot en Sebastiaan Bal, beiden leerlin
gen van 5 VWO aan de Scholengemeenschap Aquamarijn, 
afdeling Groen van Prmsterer, zijn winnaar geworden van 
de internationale teken- en opstelwedstrijd Europa in de 
School 1998' Uit handen van staatssecretaris T 
Netelenbos ontvangen zij de bijbehorende prijs een reis 
naar éen van de lidstaten van de Raad van Europa 

23 In de Oude Hal van het stadhuis afscheids
receptie van oud-wethouder T van der Steen De komen 
de vier jaar neemt hij als 'gewoon' raadslid plaats in de 
raadszaal 

24 Tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Vereniging ex Dwangarbeiders Nederland Tweede 
Wereldoorlog is de oud-Vlaardinger en mede oprichter 
Aart Pontier onlangs benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau 

25 Na jaren is het reuzenrad weer terug op de 
Vlaardingse Koninginnekermis Met 36 meter is dit een 
van de hoogste reuzenraden in Nederland 

Officiële opening van de nieuwbouw aan de Van 
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Riebeeckstraat. Van de 26 woningen worden 
negen beheerd door de Stichting Philadelphia 
Zorg Nieuwe Waterweg Noord. Veertien verstan
delijk gehandicapten, voormalige bewoners van 
het gezinsvervangend tehuis De Tweeling aan de 
Van der Werffstraat, hebben er een nieuw thuis 
gevonden. 

28/30 Na precies honderd jaar neemt de familie 
De Wilt met een receptie in de supermarkten aan 
de Van Hogendorplaan en de Dirk de Derdelaan 
afscheid van de winkelactiviteiten. Aanleiding is 
het gebrek aan opvolgers binnen de familie en de 
leeftijd van de huidige directie. 

29 Lintjesregen. Benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau mevrouw M.A. van der Veer-
Ebeli, o.a. vanwege haar verdiensten voor de 
Stichting Instituut Burgerraadslieden, en me
vrouw A. Westdijk-de Jager voor haar jarenlange 
inzet voor de plaatselijke CDA-afdeling. De heer 
P. den Butter wordt Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij wordt nationaal en internationaal geroemd 
voor zijn belangnjke bijdrage aan de veiligheid en toe
gankelijkheid van de Rotterdamse haven. 

Klaasse & Klaasse Accountants en Belastingadviseurs en 
de Ichtus Hogeschool uit Rotterdam sluiten een kennis- en 
onderhoudsovereenkomst. Deze is bedoeld om de kennis 
van medewerkers in de profit- en non-profitsector op peil 
te houden en te vergroten. Het is de eerste keer dat een 
hogeschool een dergelijk contract afsluit met een bedrijf. 

30 Koninginnedag 1998. Aubade op de Markt met 
medewerking van het Vlaardings Musicalgezelschap o.l.v. 
Dick Borst en Erik van der Ende, het koor Jong 
Vlaardingen, gemengde zanggroep The Silverstars, 
Sursum Corda en Voorwaarts. Verder talloze activiteiten 
waaronder het Oldtimer festival en vuurwerk bij het 
Buizengat. De 52e Havenloop wordt gewonnen door 
Michel de Maat. 

Mei 

1 Het clownsduo Bassie en Adriaan verricht de offi
ciële opening van de vernieuwde speelplek 'Het Dijke-
laartje' aan de Curacaolaan/Insulindesingel. Het beheer 
wordt overgenomen door een bewonersgroep uit de direc
te omgeving. Gelijktijdig wordt de eerste ontmoetingsplek 
voor de wat oudere jeugd in gebruik genomen. 

Café Van der Valk aan de Schiedamseweg bestaat 50 jaar. 

Afscheid van supermarktfamilie De Wilt (28/30 april). 

2 Eerste Andere Markt van dit jaar op het Veerplein 
onder het motto 'Niemand Buiten Spel'. Met het oog op 
de a.s. Tweede Kamerverkiezingen wordt een beroep 
gedaan op politici om mensen niet buiten spel te zetten en 
op kiezers om bewust te kiezen. 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging houdt een excursie naar het rijke natuurgebied 
van de Aalkeetbuitenpolder. Liefhebbers van bloemen, 
insecten, vogels en bomen komen daarbij aan hun trekken. 

4 Dodenherdenking. Opvallend veel jongeren her
denken de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog bij het 
monument aan het Verploegh Chasséplein. Marloes 
Pleyte, lid van de Vioolgroep van Scouting Vlaardingen, 
draagt het gedicht voor dat Dirk Tempelaar speciaal voor 
deze gelegenheid heeft geschreven. 

5 Bevrijdingsdag. Tientallen vliegers versieren de 
lucht boven de Krabbeplas. Ondanks de kou drukbezoch
te Regio-avondmarkt rond de haven. De bevrijdings
wielerronde wordt gewonnen door de Rotterdammer John 
den Braber. 

6 Tweede Kamerverkiezingen. Opkomst 71,2% 
tegen 75,8% in 1994. De PvdA krijgt ruim 32,6% van de 
stemmen, het CDA 12,5%, de VVD 24,8% en D66 7,8%. 
Remi Poppe is veruit het populairste plaatselijke Tweede 
Kamerlid met maar liefst 1.078 voorkeurstemmen. 
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8 De Stadsgehoorzaal presenteert de brochure voor 
het nieuwe seizoen. Voor het eerst sinds jaren wordt het 
theaterprogramma weer huis-aan-huis verspreid in 
Vlaardingen, Maasland, Maasdijk en Hoek van Holland. 

9 Buurthuis De Haven viert het 45-jarig bestaan met 
een groots kinderfeest op het Veerplein. De Haven is het 
oudste buurthuis van Vlaardingen. Mede als gevolg van de 
gemeentelijke bezuinigingen dreigt het echter in het jubi
leumjaar te verdwijnen. 

Jennifer Verhoeven heeft onlangs in Scheveningen op het 
Nederlands jeugdkampioenschap bowlen beslag gelegd op 
de titel in de categorie meisjes junioren. Ze werd tevens 
uitgeroepen tot bowlster van het jaar. 

Landelijke Fiets- en Molendag. Namen de laatste jaren 
zo'n drie- a vierhonderd Vlaardingers aan dit evenement 
deel, dit jaar waren het er rond de duizend. 

Tijdens een vogelexcursie door het Hof ontdekt een deel
neemster een vreemde bruine reiger. Volgens de excursie
leider gaat het om de zeldzame kwak. Deze vogel is in de 
afgelopen tien jaar slechts drie keer in Vlaardingen gesig
naleerd. 

Europese Wereldwinkeldag onder het motto 'Eerlijke han
del met respect voor mens en ontwikkeling'. De nadruk 
van deze actie ligt op de kledingindustrie en 'eerlijke' 
voetballen uit Pakistan. De bekende voetballer John de 
Wolf verricht met een 'eerlijke' bal de aftrap van het D-
pupillentoernooi van de voetbalvereniging WIK. 

'Floris de Vijfde' overhandigt 
opnieuw de stadsrechten aan bur
gemeester Stam {13 mei). 

10 Na acht jaar werk
zaam te zijn geweest als geeste
lijk verzorger in Het Zonnehuis, 
neemt ds. N.C. de Fockert 
afscheid. Hij gaat met emeritaat. 

11 Na drie weken ver
bouwing gaat de centrale biblio
theek aan de Waalstraat weer 
open voor het publiek. 

12 De renovatie van het 
in 1954 gebouwde complex 
woningen aan de Van 
Hogendorplaan nadert het einde. 
Behalve fraaie balkons, zijn de 

keukens vergroot, de badkamers compleet gerenoveerd en 
de woningen duurzaam geïsoleerd. De Stichting 
Woningbedrijf Vlaardingen heeft in elke woning 80.000 
gulden geïnvesteerd. De huurders gaan ca 140 gulden per 
maand meer betalen. 

13 In het Stadsarchief officiële opening van de ten
toonstelling 'Vlaardingen, 725 jaar stad' door burge
meester L.W. Stam. Eerder op de dag overhandigde een 
acteur, vermomd als Floris de Vijfde, opnieuw de stads
rechten aan de burgemeester. 

Tien bedrijven op bedrijvenpark Hoogstad hebben bij de 
gemeente een schadeclaim ingediend naar aanleiding van 
de naamswijziging van de Dokter Moermanlaan. Alle 
claims hebben betrekking op kosten die zijn gemaakt in 
verband met correspondentie. 

15 Burgemeester Stam opent het woon- en werkpro
ject 'Nooitgedacht' aan de Zuidbuurt 91. In de gelijkna
mige boerderij wonen en werken mensen met een verstan
delijke handicap. 

Vijftien Vlaardingers verzamelen zich in het Streek
museum Jan Anderson voor een gezamenlijk ontbijt, 
waarna zij in het kader van de landelijke actie 'Brieven 
aan de toekomst' een verslag schrijven van een gewone 
werkdag. Deze dag waartoe het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur in Utrecht heeft opgeroepen, wordt de best 
gedocumenteerde dag uit de geschiedenis. 

Deze week is de 250ste PLN-woning in de Westwijk gere-
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noveerd. Ter gelegenheid daarvan ontvangt de bewoonster 
aan de dr. Wiardi Beckmansingel bloemen uit handen van 
A.M.W. Theissen, directeur van de Stichting Woning
bedrijf Vlaardingen. 

Het Vlaardingse kruidenbedrijf Van Dorp-Degens bestaat 
100 jaar. Het bedrijf behaalde in 1997 een jaaromzet van 
160 miljoen gulden, waardoor het tot de tien grootste van 
Europa behoort. 

16 Het echtpaar A.J. Bol Raap - W. Twigt 70 jaar 
getrouwd. 

In het Spaanse Oviedo behaalt Mark Huizinga tijdens de 
Europese kampioenschappen judo een gouden medaille in 
de categorie -90. Het bijzondere aan zijn prestatie is dat na 
Anton Geesink geen Nederlandse judoka er in de afge
lopen dertig jaren in is geslaagd om gedurende drie opeen
volgende jaren Europees kampioen te worden. 

De 65-jarige Rinus Ouwerkerk speelt bij VFC zijn laatste 
voetbalwedstrijd. 

19 Met de overname door de Stichting Kringloopbe-
drijven Nederland-Het Goed lijkt het Vlaardingse kring
loopcentrum gered. In de plannen van de nieuwe eigenaar 
wordt gesproken van een omzet van 1,1 miljoen gulden 
over een paar jaren. Verder biedt het bedrijf op termijn 
werk aan zestig tot zeventig mensen. 

20 Een felle uitslaande brand verwoest één van de 
dijkhuizen aan de Maassluissedijk. Bouw- en Woning
toezicht en aannemer Werner doen een onderzoek naar de 
mogelijkheid tot behoud van het pand en de aangrenzende 
huisjes. 

23 De korfbalvereniging Oranje Nassau wordt in 
Bodegraven kampioen. 

Harry Meijer, voorzitter van DVO 32, ontvangt de gouden 
KNVB-speld voor zijn jarenlange inzet voor het voetbal
len. 

25 Het Patiënten Service Buro van het Holy 
Ziekenhuis bestaat 10 jaar. Dit tweede lustrum wordt 
gevierd met o.a. een 'wensboom' in de poliklinieken van 
het ziekenhuis in Vlaardingen en Maassluis. 

Met negen gouden, twaalf zilveren en zeven bronzen 
medailles is VZC het afgelopen weekend één van de meest 
succesvolle zwemverenigingen geworden tijdens de jaar
lijkse kringwedstrijden van de zwembond van Rotterdam 
en omstreken in zwembad Aquapulca in Dordrecht. 

Overleden te Skagen (Denemarken) op 67-jarige leeftijd 
Willem Kwakkelstein, o.a. oud-directeur van de gelijkna
mige haringhandel aan de Westhavenkade. 

26 De burgemeesters van Vlaardingen, Maassluis en 
Schiedam hebben ingestemd met de 
plannen om de brandweerkorpsen per 1 
lanuari 1999 onder te brengen in één 
gemeenschappelijke regeling. Het ont
staan van één korps voor het gehele 
Waterweggebied vloeit voort uit de 
steeds nauwere samenwerking tussen 
de drie gemeenten. 

In aanloophuis De Groene Luiken aan 
de Oosthavenkade officiële start van 
het Flarden Ruilsysteem Vlaardingen 
door burgemeester L.W. Stam. Het 
systeem is gebaseerd op een Canadees 
idee, waarbij onderlinge diensten of 
goederen geruild kunnen worden zon
der dat er geld aan te pas komt. 

Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord 
viert het 5-jarig bestaan met o.a. het 

Brieven schrijven aan de toekomst m 
Streekmuseum Jan Anderson. (15 mei). 
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Vlaardings Taalgenotschap restaureert oude muurreclame m de 
Callenburgstraat (27 mei). 

Circusolifanten smullen van lunch op het Veerplein (4 juni) 

uitreiken van het jubileumboekje 'Klant in zicht, professie 
in beeld; vijf jaar Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord'. 

27 De gemeente gaat nog deze week de horeca-exploi-
tanten benaderen die zich illegaal een terras hebben toege
ëigend op de Westhavenplaats. Ondernemers die geen ver
gunning hebben krijgen een laatste kans, daarna wordt 
streng opgetreden tegen overtreders. 

Het Vlaardings Taalgenotschap heeft onlangs de oude 
muurreclame van de elektrische Schoenmakerij van 
Versteeg in de Callenburgstraat in oude staat hersteld. 

30 De finale van het Vlaardings Voetbalkampioen
schap op het terrein van CION wordt verrassend gewon
nen door VFC met een 4-2 overwinning op Deltasport. 

Juni 

4 Twee olifanten van Circus Royal lunchen bij de 
winkeliers van het Liesveld. De maaltijd wordt de dieren 
geserveerd op het Veerplein en bestaat uit oud brood, sla 
en andijvie die door de schooljeugd zijn verzameld. In ruil 
hiervoor stelt de winkeliersvereniging tweehonderd vrij-
kaartjes beschikbaar. 

De hal van de Billitonflat is sinds kort opgesierd met de 
muurschildering 'Vissen" van de Vlaardingse kunstenaar 
Jan van Dorp. De kunstenaar heeft zich laten inspireren 
door het vissersverleden van Vlaardingen. 

Het seniorenkoor Andantino o.l.v. Dick Borst heeft 
onlangs tijdens een zangconcours in Gorssel een eerste 
prijs met lof gewonnen. 

5 Vandalen hebben de afgelopen dagen in de 
Broekpolder achtentwintig bijenkasten vernield. Bijen
houder Nick van der Drift uit Maasland is zwaar gedu
peerd. De financiële schade bedraagt ruim 6.000 gulden. 
Erger is het verlies van acht kweekvolken voor de groot
ste beroepsbijenhouder van Nederland. 

6 26ste Haring- en Bierfeest, het eerste dat in de 
zomer gehouden wordt. Het traditionele volksfeest wordt 
nog meer een happening voor en door Vlaardingers, waar
bij de haring en andere vislekkernijen centraal staan. 
Afgeschrikt door de slechte weersvoorspelling blijven 
veel kraamhouders weg. Tegen het einde van de middag 
barst het noodweer los. 

8 Naar aanleiding van de vele bezwaarschriften van 
o.m. Het Zonnehuis en de gemeente rijdt bus 56 met 
ingang van vandaag weer de oude route. Personeelsleden 
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van Het Zonnehuis trakteren de buschauffeurs en passa
giers op een versnapering Buslijn 55 tussen Holy Noord 
en Vlaardingen-Oost komt te vervallen 

Het vrouwenhandbalteam van De Hollandiaan heeft het 
afgelopen weekend in Hoogvliet door een zege op TOG 
het districtsbekertoernooi gewonnen 

8-11 Avondvierdaagse, georganiseerd door de Politie 
Ontspanningsvereniging Waterweg 

9 Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 
'150 jaar Dragen en begraven in Vlaardingen, de geschie 
denis van de Eerste Vlaardingse Dragersvereniging 1847-
1997,' aan T Bruin, erelid van de EVD Het boekje is ge
schreven door W den Breems en A Bel en beschrijft de 
geschiedenis van de in 1847 opgerichte 'Liefdedragers-
veremging', die vorig jaar werd omgedoopt 

Cor Chnsten, eigenaar van de E markt aan de 2e Van 
Leyden Gaelstraat, heeft de boodschappenservice van de 
Belshop overgenomen Daarmee wordt het drie jaar gele
den door de Rotary opgezette werkgelegenheidsproject 
helemaal commercieel De ovenge activiteiten blijven 
zelfstandig 

11 Met de presentatie 'Kunsteducatie in Vlaardingen 
1998-1999' in de Stadsgehoorzaal geeft de gemeente de 
aanzet tot een kunstzinnig en cultureel jaar voor scholie
ren Zowel basis als voortgezet onderwijs krijgen het 
komend jaar een breed scala van projecten aangeboden 
om de liefde voor de kunst verder te doen opbloeien 

12 In het Hollandiagebouw opening van de ten
toonstelling 'Verzijlbergh VA AART weg' door Henk 
Horsten, directeur van de Vrije Academie Met deze expo
sitie nemen cursisten afscheid van Yvonne Verzijlbergh, 
die 29 jaar als docente werkzaam was bij de academie 

12-14 Atletiekvereniging Fortuna viert het 50 jarig 
bestaan met een receptie en een ludieke competitie op het 
complex aan de Mamixlaan 

13 Wijkcentrum De Telder houdt voor de derde keer 
een Open Dag voor wijkbewoners onder het motto 
'Westemwijk' met optreden van Lee Towers, Donna 
Lynton en verschillende countrybands Door 1 491 men
sen wordt gedurende 47 minuten en 53 seconden een otfi 
cieus wereldrecord hnedancing gevestigd Het wachten is 
nu op de officiële erkenning van het Guiness Book ot 
Records 

Wethouder A Kool opent de tweede buurtfietsenstalling 

in de Vettenoordsepolder aan de Diepenbrockstraat/ 
Messchaertplein 

14 Vijftiende Vlaardingse triatlon Het sportevene
ment rond de Krabbeplas wordt gewonnen door Menno 
Oudeman Pechvogel is Rob van Zanten Door een val met 
de tiets moet hij voor behandeling naar het Holy 
Ziekenhuis 

15 Op de mavo van de Vlaardingse Openbare 
Scholengemeenschap krijgt iedereen gebak De school is 
op twee na de beste mavo van Nederland Dat blijkt uit het 
onderzoek 'Schoolprestaties' van dagblad Trouw Bij de 
VOS slaagden vorig schooljaar 96 van de 100 leerlingen 
met een gemiddeld cijfer van 5,8 

19-20 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de 
Vlaardingse Balletschool Ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan brengen de amateurdansers twee balletten 
die onder leiding van danspedagoge Annabel Judels zijn 
ingestudeerd 

22 VZC zwemster Renee Snoek heeft op indruk 
wekkende wijze afscheid genomen van haar juniorentijd 
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven 
veroverde zij het afgelopen weekeinde drie gouden en bij 
de senioren twee zilveren medailles 

23 In de burgerzaal van het stadhuis presentatie van de 
plannen 'Toegang tot het stadscentrum' De Westhaven-
plaats en de Blokmakersplaats gaan volledig op de schop 
De bestrating wordt vernieuwd, er komt een extra over
steekplaats over de Julianabrug en een wandelpromenade 
langs de haven 

De gemeente heeft vong jaar bijna twee ton minder uitge
geven dan was begroot Dat blijkt uit de gemeentelijke 
jaarrekening Eerder werd nog uitgegaan van een tekort 
van bijna zeven ton op een begroting van 340 miljoen gul
den 

24 Door de gevolgen van een ongeval tijdens de 
wintersport moet langebaanzwemster Karin Stem noodge
dwongen haar camere beëindigen Zij is vijf keer kampi
oen van Nederland geweest op de 2 km schoolslag 

25 Direct na de voetbalwedstrijd Nederland Mexico 
springen ruim 50 supporters vanuit een cafe aan de 
Westhavenkade in de haven Zij waren duidelijk blij met 
het verloop van de wedstrijd, waardoor Oranje zich heeft 
geplaatst voor de volgende ronde van het Wereld
kampioenschap 
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Juli 

1 De wethouders K van der Windt en H Roijers 
slaan de eerste paal voor het appartementencomplex 'De 
Paris' aan de Fransenstraat Het project wordt gebouwd op 
de bestaande kelder van de voormalige bibliotheek 

De derde reclameschildering in het buitenmuseum van het 
Vlaardings Taalgenotschap is voltooid Het gaat om de 
muurreclame van voorheen cafe Van Toor op de hoek van 
de Koningin Wilhelminahaven en het Grote Visserijplein 

2 Het totale aantal klachten over milieuhinder en 
overlast is in het afgelopen jaar gestegen tot maar liefst 
25 157 Dat zijn er 3 980 meer dan in 1996 

6 Er komt geen Moermanmuseum Tijdens de verga 
denng van de commissie voor Algemene Zaken bli)kt dat 
de meerderheid het voorstel van het college zal volgen 
nadat gebleken is dat de gemeente juridisch niet gebonden 
IS aan het openen van een museum 

7 Het college van burgemeester en wethouders 
brengt per fiets een wijkbezoek aan Holy 

8 De wethouders L Hafkamp van Schiedam en A 
Kool openen de oostelijke afrit van de A4 De nieuwe afrit 
nabij de Beneluxtunnel wordt opengesteld voor vrachtwa 
gens van bedrijven op bedrijventerrein Waterweggebied, 
die daarvoor een ontheffing hebben 

10 Als eerste GGD in de regio krijgt GGD Nieuwe 
Waterweg Noord de beschikking over nieuwe hulpverle-
ningsvoertuigen voor rampenbestrijding De speciaal 
opgeleide bemanning bestaat uit ambulancemedewerkers 
het SIGMA-team van het Rode Kruis en een traumateam 
J Sterkenburg-Versluis, voorzitter van het dagelijks 
bestuur van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam 
Rijnmond neemt de voertuigen in ontvangst 

12 Optreden van de Vlaardingse Showbrassband 
Thalita tijdens de Nationale Vlootdagen in Den Helder 

14 Het BV Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen 
ontvangt de Vlaardingse Ondernemersprijs 1998 Het aan 
de prijs verbonden geldbedrag van (ƒ 5 000, gaat naar het 
project van Wim van den Burg docent aan de scholenge
meenschap Aquamarijn, voor de bouw en aanleg van 
scholen, waterputten en sanitaire voorzieningen in Kenia 

15 Tijdens opgravingen in 1997 aan de Dijksteeg is 
een kleine muntschat aangetroffen Het gaat om zes mun
ten die alle onder Philips de Schone zijn geslagen De 

jongste munt dateert van 1506 Volgens stadsarcheoloog 
Tim de Ridder is dit een historisch zeer interessante 
vondst De munten zijn nu te bezichtigen in Museum 
Hoogstad 

16 Na een dienstverband van ruim 24 jaar neemt J C 
Zwiep-de Vlieger afscheid van de Johannes Calvijnschool 
aan de Claudius Civilislaan De 'juf gaat met de VUT 

Overleden op 73 jarige leeftijd Herman Wigbold, voorma
lig hoofdredacteur van Het Vrije Volk en eindredacteur 
van de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws van de 
VARA De overledene werd op 2 juli 1925 in Vlaardingen 
geboren 

SRV-man Frank Schellenboom wordt tijdens zijn ronde 
door de wijk Holy voor de derde keer beroofd Twee man
nen beroven de man middels een babbeltruc van zijn dag
omzet 

Het gemeentebestuur stelt zich in een nieuwe folder voor 
aan de burgers en het bedrijfsleven Onder het motto 
'Bestuur in Beeld worden zowel de leden van het college 
als de raadsleden en de gemeentesecretaris compleet met 
pasfoto gepresenteerd 

17 Aan de maandelijkse stadswandeling van het 
ServiceTeam VVV Vlaardingen is een nieuw aspect toe 
gevoegd In de tuin van Muziekinformatiecentrum Ton 
Stolk vertelt voordrachtskunstenares Eva Timmermans 
een aantal Vlaardingse sagen en legenden 

Het straatbeeld wordt deze week verrijkt met vijf aanplak-
borden waarop iedereen allerlei aankondigingen mag 
plakken De gemeente hoopt hiermee de vervuiling op via-
ductwanden en verkeersborden beter te kunnen bestrijden 

18 In twee uur tijd knappen circa veertig buurtbewo
ners samen met medewerkers van de afdeling Wijkbeheer 
het plein tussen de Koningstraat en Boterstraat op Tijdens 
de presentatie van het wijkplan voor de Oostwijk op 10 
maart jl hadden de bewoners zelfde opfleuractie bedacht 

21 De schade die de Visbank tijdens het WK voetbal 
in Frankrijk heeft opgelopen bedraagt 12 000 gulden 
Feestvierders vernielden onder meer de klok leistenen en 
ruiten 

23 Jan van Hemert, afdelingsdirecteur van de locatie 
Westland Zuid van de scholengemeenschap Aquamarijn, 
verlaat na 46 jaar het onderwijs 

27 Gemeenteraadslid John Ranshuijsen gaat bin-
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nenkort in Bosnië optreden als VN-waarnemer bij de ver
kiezingen De ex-wethouder is een van de Nederlanders 
die door het ministerie van Buitenlandse Zaken is 
benoemd Wereldwijd zullen circa 2 "iOO waarnemers de 
presidents en parlementsverkiezingen volgen 

31 Mevrouw A Lensveld Burger viert in zorgcentrum 
De Meerpaal haar 100ste verjaardag 

Augustus 

1 Ben van der Velde vertrekt als coordinator van de 
Vereniging Vluchtelingenwerk Vlaardingen Hij wordt 
bedrijfsleider van de nieuwe Kringloopwinkel Het Goed, 
die van de failliete boedel van het Kringloopcentrum aan 
de Deltaweg een goed florerend bedrijf moet maken 

Overleden A Baan, voormalig adjunct-directnce van het 
Holy Ziekenhuis 

2 Intrede en bevestiging van ds A J PW van der Wal 
in het ambt van predikant bij de Samen op Weg wijkge-
meente Holy-Zuid Hij wordt tevens geestelijk verzorger 
van Het Zonnehuis 

4 De torenflat 'De Hoogwitte' in het centrum staat 
op de lijst van de honderd hoogste bouwwerken van 
Nederland Met 21 verdiepingen op 70 meter neemt het 
gebouw de 82ste plaats in 

Buurthuis De Haven heeft een nieuw onderkomen Met 
ingang van 1 september a s verhuist het naar het oude 
schoolgebouw van De Vaart aan de Groen van 
Prinstererstraat 

Bij Vlaardingen Oost Scheepsreparatie is een bijzonder 
schip binnengelopen voor reparatiewerkzaamheden De 
voormalige Hr Ms 'Mercuur' is van oorsprong een 
Amerikaanse mijnenveger Het schip, het laatste in zijn 
soort, is eigendom van de Stichting Behoud Maritieme 
Monumenten en ingencht als museumschip 

6 In de regio Waterweg-Noord blijft Vlaardingen 
volgens de Consumentenbond de duurste gemeente De 
jaarlijkse lasten bedragen 1 095 gulden, in Schiedam 884 
en in Maassluis 912 gulden 

De film 'Groeten uit Vlaardingen' van Marieke van der 
Lippe, IS onderweg met de reizende tentoonstelling 'Mooi 
versus Mentaliteit' In het kader van de provinciale kunst
estafette portretteerde zij tien markante Vlaardingers die 
hun eigen kijk op het leven in deze stad gaven 

7 De Gemeentelijke Krediet Bank is verhuisd van de 
Schiedamseweg naar de Waalstraat Op de begane grond 
van de Stadsbibliotheek hoopt men in de toekomst meer 
klanten te trekken 

Financieel wanbeheer heeft volgens betrokkenen geleid 
tot het faillissement van muziekcentrum Het Pande 
monium aan de Zomerstraat In het pand, waann ook 
jongerenwinkel Vitamine J en de Vrijwilligers Vacature 
Bank zijn gevestigd, is het een ravage Bezoekers van het 
atscheidsteest hebben de boel kort en klein geslagen 

8 Amazone Sandra Voerman van Die Flardingha 
Ruiters behaalt in Heerjansdam het provinciaal kampioen 
schap dressuur van Zuid-Holland/Noord-Brabant 

10 Het SP gemeenteraadslid J Fousert verlaat om 
prive redenen de politiek Zij wordt opgevolgd door An 
van der Pol 

11 Ruim 45 jaar was sportpark De Vijfsluizen alleen 
toegankelijk voor medewerkers van Shell ledere Vlaar 
dinger kan nu lid worden van de ROVS Overigens is er 
nog onduidelijkheid over de toekomst van De Vijfsluizen 
in verband met de uitbreiding van de Beneluxtunnel 

Piet Nieuwstraten, mede oprichter van de Nederlandse 
Vereniging van ex politieke gevangenen en op 6 mei 1943 
wegens deelname aan een verzetsorganisatie door de 
Duitsers ter dood veroordeeld, wordt 80 jaar 

12 Het Vlaardingse restauratie-atelier Art Conser
vation restaureert voor het Stedelijk Museum te Schiedam 
gouaches van Karel Appel 

13 De Vereniging Tegen Milieubederf heeft de naam 
veranderd in VTM Milieucommunicatie Rijnmond 

13 14 Ook aan Vlaardingen is de Marco Borsato-gekte 
niet onopgemerkt voorbijgegaan Bij de release van de 
nieuwe cd 'De Bestemming' openen de Free Record Shop 
en The Music Store, beide aan het Liesveld, om twaalf uur 
's nachts voor een uur hun deuren 

16 Ter nagedachtenis aan de tien jaar geleden overle 
den Vlaardingse wielrenster Connie Meijer organiseert 
wielervereniging De Coureur de 'Connie Meijer 
Memorial', een nationale vrouwenwedstrijd op het 
clubparcours aan de Vlaardingsedijk in Maassluis 
Winnares wordt Hester Kroes 

20 De Pnielkerk aan de Henriette Roland Holststraat 
wordt binnenkort gesloopt Het gebouw is verkocht aan 
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Patrimoniums Woningstichting Deze heeft plannen voor 
de bouw van dertig seniorenwoningen naar hel model van 
de Ruytenburchflat 

21-23 De vereniging Amicale Grand Banks West-Europe 
heett Vlaardingen uitgekozen voor de jaarlijkse reunie 
Circa vijftig jachten zijn in de haven te bewonderen 
Grand Banks is een merk dat behoort tot de top van motor-
schepen in de wereld 

22 De toren van de Grote Kerk is voorlopig even met 
te bewonderen Steigers en netten onttrekken de toren die 
momenteel een grote onderhoudsbeurt krijgt gedeeltelijk 
aan het zicht Met name het voegwerk is er slecht aan toe 

25-28 Vierde Vlaardingse Fietsvierdaagse, georganiseerd 
door VVV/ANWB Vlaardingen en Toerclub Rijnmond 
nu vanwege een aanzienlijke sponsoring omgedoopt tot 
Vlaardingse RABO Fiets Vierdaagse 

Zevende editie van het Hoffestival, georganiseerd door de 
stichting Hot van Spektakel onder het motto 'Hot van 
Verschijnsel' waarin alles draait om illusie 
BIJ de opening van het festival reikt wethouder K van der 
Windt de Vlaardingse cultuurprijs d" Akerboom uit aan de 
stichtingsvoorzitter Henk Horsten 

29 Officiële opening van het nieuwe kunstgrasveld bij 
de korfbalvereniging CKC Spint aan de Geert Grootelaan 
door oud-wethouder T van der Steen 

De motorclub Flardinga viert het 25 jarig bestaan met o a 
een toertocht en een reunie voor oud leden 

De heer J WJ Wolt, voorzitter van het Recreatieschap 
Midden-Delfland begroet de 300 000ste passagier op 
veerpont De Kwakel 

31 Onder de bijenvolken van de Rotterdamse 
Imkervereniging Ambrosiusgilde in de Broekpolder is de 
zeer besmettelijke bijenziekte 'Amerikaans vuilbroed' uit
gebroken Alle bijen van de vereniging zullen worden ver
nietigd 

September 

1 Voor aanvang van de voetbalwedstrijd RKWIK-
Zwaluwen wordt RKWIK speler Jeroen Ploeg gehuldigd 
voor zijn 250ste officiële wedstrijd Het einde van de wed
strijd haalt de jubilaris niet, hij wordt met de eerste rode 
kaart in zijn loopbaan het veld uitgestuurd 

Geopend aan de Westhavenkade 10 de nieuwe coffeeshop 

De ingepakte toren van de Grote Kerk gezien vanaf De 
Hoogvi/itte (22 augustus) 

Zeespiegel Exploitant L Naarden uitbater van café 
Zeezicht, komt daarmee tegemoet aan de eis van de ge
meente om de verkoop van softdrugs en alcohol te schei
den 

2 Bloemist R Wissink aan de Van Hogendorplaan 
verkoopt bloemen met een Milieukeur Samen met acht 
andere bloemisten is hij door de branche-organisatie VBW 
geselecteerd om producten te verkopen die op mi
lieuverantwoorde wijze worden geteeld Het gaat voorio 
pig om een proef van drie weken 

5 Derde Stadshartdag op en rond het Veerplein, geor
ganiseerd door de Stichting Stadshart Nieuw is het 
Kapellenfestival dat een jaarlijkse traditie moet worden 
Het Gouden Stadshart wordt uitgereikt aan oud-voorzitter 
van de CJV, Klaas van Vliet, voor zijn inzet voor o a de 
Vlaardingse jeugd 
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De Stadsgehoorzaal opent het nieuwe theaterseizoen met 
een feestelijke culturele dag met o.a. optredens van de 
Amsterdamse poppenkast Pantijn. Straatartiesten toveren 
de Schiedamseweg, die voor deze dag voor het verkeer is 
afgesloten, om tot een groot straattheaterfestijn. 

8 Het Flarden Ruilsysteem Vlaardingen, dat sinds 
mei bestaat, start met een spreekuur, waar informatie 
wordt gegeven over de werking van het systeem. 

10 In de Oude Hal van het stadhuis presentatie van de 
Historische Atlas Vlaardingen met 104 plattegronden van 
stad en omgeving van circa 1540 tot 1821, een initiatief 
van serviceclub Tafelronde 56 Vlaardingen. De winst gaat 
naar de Stichting Tijdelijk Wonen/ Opvanghuis Elckerlyc. 

11 Het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel opent 
het nieuwe toneelseizoen in de Harmonie. Optreden van 
het gezelschap De Fakkel met de eenakter 'Verwant
schappen' en het Masker met de eenakter 'Met gesloten 
deuren" van Sartre. 

De basisscholen Jan Ligthart en 't Ambacht gaan onder
zoeken of er plek is om voldoende noodlokalen te bouwen 
op de speelpleinen. Hierbij zullen zij een dringend beroep 
doen op buurtbewoners om mee te werken aan het plan. 
De scholen zien dit als laatste redmiddel om de kinderen 
binnen de wijk te huisvesten. 

12 Open Monumentendag. Naar schatting vijfhonderd 
belangstellenden bezoeken één of meer activiteiten. 
Vooral de Grote Kerk en het stadhuis trekken veel bezoe
kers. 

Bij Koninklijk Besluit is burgemeester L.W. Stam 
opnieuw benoemd tot burgemeester van Vlaardingen. De 
benoeming geldt voor zes jaar. 

Kunstenares Wilma Kuil bevestigt een informatiepaneel 
van de VVV op de muur naast de Iristrap, één van de twee 
door haar ontworpen bloementrappen tussen Liesveld en 
Hoogstraat. 

14 De aanhoudende regen zet grote delen van de stad 
onder water. In sommige woningen staat het water veertig 
tot zestig centimeter hoog. De Vaart en Vlieten zijn tot aan 
de rand vol. De weilanden in Midden-Delfland zijn onder
gelopen. Politie, brandweer en gemeente werken samen 
om de klachten van gedupeerden zoveel mogelijk te 
beperken of te verhelpen. 

15 Met zandzakken is vannacht een dreigende over
stroming gekeerd van het gebied rond de Vaartweg en 

Schaepmanstraat. Ook de situatie van de dijk bij de woon
wijk De Vaart is kritiek. In totaal hebben gisteren 230 
mensen het speciale telefoonnummer van de gemeente 
gebeld. 

16 Wethouder K. van der Windt geeft het startsein 
voor de bouw van 66 huizen van Bouwfonds Woningbouw 
aan de Planciusstraat. Door de overvloedige regenval is de 
bouwgrond zo instabiel dat de heistelling niet veilig in 
werking gesteld kan worden. 

17 De gisteren weer ingestelde dijkbewaking consta
teert een dijkverschuiving aan de Trekkade. Over een 
lengte van enkele tientallen meters worden duizenden 
zandzakken tegen het dijklichaam gelegd om de dijk te 
versterken. 

Het politiedistrict Waterweg beschikt sinds kort over een 
zogeheten 'Laserpatrol', het nieuwste wapen in de strijd 
tegen snelheidsovertreders. De Laserpatrol maakt het 
mogelijk op plaatsen waar de gebruikelijke radarwagens 
niet kunnen komen toch snelheidscontroles uit te voeren. 

19 Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 
toneel- en letterlievende vereniging VARIA uitvoering 
van het blijspel 'Het Perron' in de Stadsgehoorzaal. 

Zandzakken langs de Trekkade. (17 en 23 september). 
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19-20 Open Ateliers in Vlaardingen. In 33 ateliers is werk 
van 40 Vlaardingse beeldende kunstenaars en hun 16 
Schiedamse gasten te zien. In galerie Pervelle is tegelij
kertijd een overzichtstentoonstelling van de deelnemende 
kunstenaars. 

23 De Trekkade langs de oostelijke zijde van de 
Vlaardingse Vaart heeft tussen Holyweg en Willem-
oordseweg een zeer zwakke plek. Hoogheemraadschap 
Delfland geeft opdracht om de kade binnen zeer korte tijd 
te verstevigen. Aan de Holyweg pompt een tractor conti
nu water uit de poldersloot in de Vaart. 

24 Officiële opening van het visserijpaviljoen De Joon 
door mr. A.J.G. Smetsers, directeur van het VSB Fonds 
Schiedam Vlaardingen. Het paviljoen met de vuurtoren-
kop is het laatste onderdeel van het museumkadeproject. 

PvdA-raadslid Peter Roovers vraagt via een open brief in 
het afdelingsorgaan 'Achterban' aan commissaris Schilder 
helderheid inzake de verkoop en teelt van nederwiet en 
andere softdrugs. Hij teelt zelf wiet voor eigen gebruik en 
vrienden. 

Paviljoen 'De Joon', tegenover het Visserijmuseum aan de 
Westhavenkade (24 september) 

26 De stoffelijke overschotten die enige dagen gele
den in de Broekpolder zijn gevonden, zijn van de sinds 
vorig jaar vermiste Ronald van Hunnik en Viola Schilte uit 
Spijkenisse. De recherche vond de lijken na aanwijzingen 
van twee verdachten. 

29 Wethouder H. Roijers opent een starterswinkel aan 
de Hoogstraat. Op die manier wil de gemeente meer aan
dacht besteden aan het op weg helpen van startende onder
nemers. De winkel wordt bemand door de Stichting Werk 
en Ondernemen. 

De Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in 
Vlaardingen en wethouder K. van der Windt ondertekenen 
een convenant waarin wordt vastgelegd wat de kerntaken 
van de VAC zijn. 

29-4 okt. De Remonstrantse Gemeente Vlaardingen aan 
de Hoflaan viert deze week het 90-jarig bestaan met diver
se jubileumactiviteiten. Tijdens de jubileumdienst wordt 
het gerestaureerde kerkorgel in gebruik genomen. 
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Oktober 

1 Waterweg FM houdt op te bestaan. Met ingang van 
het nieuwe seizoen trekt de radiozender zich terug uit 
Maassluis en gaat verder onder de naam Omroep 
Vlaardingen. Aanleiding is het stopzetten van subsidie 
door de gemeente Maassluis. 

Hans Wiegel, voorzitter van de Zorgverzekeraars 
Nederland, verricht de officiële opening van Vaartland 
Residence, een uitbreiding van Vaartland met 35 ruime 
moderne kamers voor ouderenzorg op commerciële basis. 
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6 Mark Keizerwaard wordt hoofd van het poli
tiedistrict Waterweg. Hij is de opvolger van Carla 
Hoekstra die nu voor de Verenigde Naties werkt. De nieu
we districtschef is zijn carrière bij de politie ooit in Vlaar
dingen begonnen. 

Overleden op 83-jarige leeftijd Jacob van den Pol, van 
1943 tot 1980 huisarts te Vlaardingen. 

8 Enkele spectaculaire en onverwachte vondsten zijn 
aan het licht gekomen bij opgravingen op het voormalig 
Kolpabadterrein. Niet alleen een goed bewaarde bewo-
ningslaag kwam boven water, maar ook de restanten van 

een middeleeuws kasteelterrein. 

10 Met het lied 'Torn' van 
Nathalie Imbruglia behaalt de 15-jarige 
Vlaardingse Annemieke van Dam de eer
ste plaats van Henny Huismans 
Soundmixshow. Zij plaatst zich daarmee 
rechtstreeks voor de finale van de Sound
mixshow 1998. 

12 Een delegatie Oekraïners 
brengt een bezoek aan de Westwijk. Zij 
laten zich voorlichten over de bouwkun
dige aanpassingen en de organisatorische 
kant van het renovatieproject, dat aanne
mingsbedrijf Bokx Bouw daar in 
opdracht van SWV uitvoert. Eerder 
kwam al een gezelschap uit Wit-Rusland 
in de Westwijk kijken hoe de renovatie 
van de flats wordt aangepakt. 

Ludieke opening door Hans Wiegel van Vaartland Residence. 
(1 oktober). 

In verband met automatiserings- en onder
houdswerkzaamheden is de schutsluis 'Vlaardinger 
Driesluizen' aan de Kortedijk minstens tot januari volle
dig afgesloten voor de scheepvaart. Schepen die vanuit 
Delfland naar de Nieuwe Waterweg willen varen, moeten 
gebruik maken van een omleidingsroute. 

2 - 3 Muziekverzamelgebouw 'Villa Musica' aan de 
Koningin Wilhelminahaven opent voor het eerst zijn deu
ren voor het grote publiek. 

5 Presentatie begroting 1999. De stijging van de 
onroerend-zaakbelasting blijft dit jaar beperkt tot de infla
tiecorrectie. Onvermijdelijk is de verhoging van rioolrecht 
en hondenbelasting. 

14 'De Hoogwitte' bereikt het hoogste punt. De toe
komstige bewoners van de 72 appartementen kunnen een 
kijkje nemen in hun nieuwe onderkomen. 

16 Maar liefst 72 automobilisten tussen 59 en 82 jaar 
stellen hun rijvaardigheid op de proef tijdens de BROEM-
rijvaardigheidsrit 50+. De test is georganiseerd door de 
afdeling Stadsontwikkeling en de Stichting Raad voor het 
Ouderenwerk Vlaardingen. 

17 Officiële opening van het nieuwe onderkomen van 
Ballet- en dansstudio Demi Point van topballetdanseres 
Didi van den Berg aan de Bleekstraat 70 door wethouder 
K. van der Windt. 

20 Veertig leerlingen en hun docenten uit Moravska 
Trebova zijn deze week te gast bij leerlingen uit de vierde 
klas van scholengemeenschap Aquamarijn. De scholieren 
corresponderen al sinds september 1995 met elkaar. 
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Hel Stadsarchief huldigt M.P. Zuydgeest voor zijn tienja
rige vrijwillige hulp. Het grootste deel van zijn 900 bezoe
ken aan het archief was bedoeld om o.a. vele duizenden 
bouwtekeningen uit de 19de en 20ste eeuw te beschrijven. 

In verband met de herinrichting van de Blokmakersplaats 
worden twee platanen verplaatst naar de Hoflaan. 
Vrachtwagens vervoeren de bomen stapvoets over de 
brug. 

22 De supermarktketen Hoogvliet heeft in overleg met 
de gemeente een bedrijf ingeschakeld om de spreeuwen te 
verjagen die bezoekers en omwonenden het leven zuur 
maken. Al een aantal jaren verzamelt zich in het najaar 
een grote kolonie spreeuwen in de bomen aan de 
Parallelweg. 

23 Het echtpaar J.W. Vink 
getrouwd. 

J. Stuijfzand 65 jaar 

23 - 1 nov. Oud Hollandsche Dagen in en rond het Lies
veld met o.a. oude ambachten, fotografie oude stijl en 
poppenkast Jan Klaassen en Katrijn. 

24 Toneelgroep De Fakkel viert het 50-jarig bestaan 
met een feestelijke jubileumvoorstelling in de 
Stadsgehoorzaal. 

27 Het college van B en W stemt in met het noodloka-
lenplan voor Vlaardinger-Ambacht. Volgens deze optie 

tuchtopname van het hoogste gebouw van 
Vlaardingen (14 oktober) 

komen er zes noodlokalen op het terrein 
van de Jan Ligthartschool en twee nood
lokalen op het speelterrein van basisschool 
"t Ambacht. 

28 De in juli gestarte restauratie van de 
toren van de Grote Kerk nadert zijn vol
tooiing. Voor ongeveer een half miljoen 
gulden is het door weer, wind en luchtver
vuiling aangetaste steen- en voegwerk her
steld en zijn de houten klankborden in de 
galmgaten onder handen genomen. 

30 Het Stadskoor Vlaardingen viert het 
vijfjarig bestaan met een jubileumconcert 
in de Grote Kerk. Tijdens het concert wor
den opnamen gemaakt voor het uitbrengen 
van een eigen CD. 

31 De wekelijkse zangdienst 'Kom zing met ons' in 
de Grote Kerk viert het 35-jarig bestaan met een feeste
lijke dienst. Medewerking verleent de cantorij van de 
Grote Kerk. De presentatie is in handen van mevrouw K. 
de Bruijne-de Goede. 

De driemaster Eendracht arriveert bij de scheepswerf 
Vlaardingen Oost. In het dok wordt het schip hersteld van 
de schade die het heeft opgelopen toen het bij New Haven 
(Eng.) op een zandbank liep. Volgens de stichting 'Het 
Zeilend Zeeschip', eigenaar van de Eendracht, bedraagt de 
schade inclusief berging ongeveer 1 miljoen gulden. 

November 

1 De Peperhoek aan de Hoogstraat bestaat deze 
maand drie jaar en draait op volle toeren. De winkel vangt 
wekelijks ca. twintig verstandelijk gehandicapten op in de 
winkel, waar de producten die verkocht worden zelf 
gemaakt zijn. 

2 Bommelding bij Unilever Research Laboratorium 
aan de Olivier van Noortlaan. De politie en medewerkers 
van Unilever zoeken anderhalve dag naar een bom, maar 
er wordt niets gevonden. 

3 Uit een rapport van het ministerie van 
Economische Zaken blijkt dat het zwembad De Kulk aan 
de Westlandseweg als voorbeeld wordt gesteld voor ande
re baden in Europa. Het onderzoek richtte zich vooral op 
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de diverse maatregelen in het kader van duurzaam bouwen 
om de milieuprestatie en de mensvriendelijkheid van het 
zwembad te optimaliseren. 

Zeven scholen uit de regio, waaronder het Sociaal 
Pedagogisch Werk 'Die Vlaerdinghe', het PEC, en 
Beneden Maas, fuseren met het Rotterdamse Albeda 
College. Het gaat om instellingen voor beroepsonderwijs 
en volwasseneneducatie. De schaalvergroting leidt tot een 
school met 25.000 deelnemers. 

6 De openbare basisschool De Westwijzer aan de 
Prof. Telderstraat krijgt bezoek van 25 Japanse leraren en 
schoolhoofden. Zij bestuderen het Nederlandse onderwijs
systeem. 

De wateroverlast van medio september heeft de gemeente 
een kostenpost van een miljoen gulden opgeleverd. 
Vlaardingen heeft goede hoop dat de provincie Zuid-
Holland een fors deel van de schade voor haar rekening 
neemt. 

Tevens is Aad van der Hoeven 25 jaar dirigent van het 
koor. 

9 In Bar Bistro D'Artagnan uitreiking van de 
Vlaardingse Prentenkalender 1999 door Paul Westerdijk 
aan het Tweede Kamerlid Fadime Örgü en het Eerste 
Kamerlid Pol de Beer. Beide parlementariërs wonen in 
Vlaardingen. 

10 In verband met het 60-jarig bestaan van 
Makelaardij De Witte overhandigt de directie zes kleuren
foto's van de Vlaardingse fotograaf Jan Dulfer aan het 
gemeentebestuur ter verfraaiing van de Burgerzaal. 

Presentatie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1998. 
W.C. den Breems, voorzitter van de Historische 
Vereniging Vlaardingen, overhandigt het eerste exem
plaar aan Bert van Bommel, auteur van het artikel over 
Vlaardingse monumenten en stadsgezichten. 

7 COV Gloria Toonkunst viert het 80-jarig bestaan 
met de uitvoering van de Messiah in de Grote Kerk. 

Driemaster 'Eendracht' in dok bij scheepswerf Vlaardingen 
Oost. (31 oktober). 
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11 Het Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels start 
de jaarlijkse verkoopactie van zegels en kaarten in het 
winkelcentrum De Loper. Het thema van de postzegels 
van dit jaar is 'Feest'. 

Op een symposium in Delft ter gelegenheid van het 200-
jarig bestaan van Rijkswaterstaat tekent burgemeester 
L.W. Stam een overeenkomst over het gebruik door 
Rijkswaterstaat van de vier jaar geleden op het Hoogstad-
terrein gevonden klepduiker. Het gaat hier om de oudste 
sluis (75-125 na Chr.) van West-Europa. 

13 Drie mannen, waarvan één met een vuurwapen, 
overvallen de McDonald's aan het Veerplein. Zij gaan er 
met een onbekend geldbedrag vandoor. 

14 In de Lijnbaanhallen viert de FiCo, de filmcom-
missie van de CJV Vlaardingen, het 50-jarig bestaan met 
een grandioos kinderfeest. 

De Vlaardingse afdeling van de EHBO viert het 70-jarig 
bestaan met een Open Dag in het clubgebouw aan de Prof. 
Telderstraat 30. 

Vlaardingse klepduiker op symposium in Delft (11 november). 

17 Overval op het postkantoor aan de Waalstraat. De 
overvaller, een 35-jarige Vlaardinger, wordt even daarna 
aangehouden door een agent in burger, die zich op het 
moment van de overval in het postkantoor bevond. 

Heropening van het verbouwde bankfiliaal van ABN 
AMRO door burgemeester Stam. Om de heropening te 
bezegelen mag de burgemeester namens de bank een che
que van 10.000 gulden overhandigen aan de Stichting 
Vrienden van het Visserijmuseum. 

20 De nieuwe woningcorporatie die per 1 januari 1999 
ontstaat uit de fusie tussen Patrimoniums Woningstichting 
en Stichting Woningbedrijf Vlaardingen gaat 'Waterweg 
Wonen' heten. De nieuwe woningstichting heeft een bezit 
van circa 16.000 huurhuizen en enkele honderden 
bedrijfsruimten. Daarmee is ze veruit de grootste huisbaas 
van de regio. 

In het kader van een project van de Pameijer Keerkring 
krijgen de bewoners van de Zuidbuurthoeve, die de buurt 
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van zwerfvuil ontdoen, de beschikking over een electrocar 
om hun werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren 

Intocht van Sint Nicolaas Begeleid door kano's van de 
watersportvereniging Natsec komen de Goedheiligman en 
zijn gevolg met twee schepen de Oude Haven binnenva
ren 

In het wijkcentrum De Telder presentatie van het nieuwe 
project 'Schone Lei, Kwaliteitsgarantie', een vervolg van 
de huiskamergesprekken met bewoners van de onlangs 
gerenoveerde flats in de Westwijk Zij mogen meedenken 
over de verbetenng van hun woonomgeving 

22 Het rooms-katholieke kerkkoor St Caecilia viert 
het 95-jarig bestaan met een eucharistieviering in de 
Joannes de Dooperkerk aan de Gedempte Biersloot 

23 Het echtpaar D PF de Valck P Vons 65 jaar ge 
trouwd 

24 Voorafgaand aan een lezing door Jan Anderson 
verwelkomt de Historische Vereniging Vlaardingen het 
1250ste lid, het gemeenteraadslid Cor de Jonge Als wel
komstgeschenk knjgt hij eenjaar gratis lidmaatschap aan 
geboden 

26 Uit handen van L van Bree, voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van het Vissenjmuseum, ontvangt 
Peter Dorleijn de Hoogendijk Prijs 1998 

Shell en de gemeente Vlaardingen ondertekenen een ver
klaring waann de intentie wordt uitgesproken om samen 
te komen tot de realisatie van een multifunctioneel sport
park in de Broekpolder 

27 Officiële opening van het nieuwe Sport & Fitness
centrum Tino Hoogendijk aan de Zwaluwenlaan door wet 
houder H Roijers In het nieuwe pand is ook de honkbal
vereniging Holy ondergebracht 

Laatste Mysterie Tour in het kader van het veelbesproken 
Stadsplan In de afgelopen weken zijn ruim 90 ambtena 
ren en raadsleden groepsgewijs door de stad gefietst om 
kennis te maken 

In het Delta Hotel start van een gezamenlijke campagne 
van politie, provincie, gemeente, Veilig Verkeer 
Nederland, horeca en taxibednjven onder het motto 
'Alcohol op, laat je njden' Bij de aansluitende alcohol 
controle op de Marathonweg knjgen vier bestuurders een 
proces-verbaal In totaal worden 554 blaastests afgeno
men 

28 In de Grote Kerk neemt de Chnstelijke Harmonie 
Vereniging Sursum Corda met een groots concert afscheid 
van dirigent Andre Glotzbach Medewerking verleent het 
Chnstelijk Residentie Mannenkoor uit Den Haag o 1 v 
Aad van der Hoeven 

Jaarlijkse clubwedstnjden van de gymnastiekvereniging 
Leonidas Dovido in de sporthal Westwijk De wisselbeker 
bij de A selectie wordt gewonnen door Leonne 
Hanemaayer met 35,85 punten 

29 Het echtpaar K Lettene A van Schelven 65 jaar 
getrouwd 

December 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de 
commissies voor onderwijs en cultuur en voor verkeer aan 
te wijzen voor een experiment waann de portefeuillehou
ders zich beperken tot het adviseurschap De raadsleden 
R Lensvelt, J Ranshuijsen, T van der Steen en B van 
der Velde hebben zich aangemeld voor het voorzitter
schap 

2 Het personeel van taxibedrijf Van Dodewaard 
bezet uit protest tegen de maatregelen van de belasting
dienst het bednjf Een dag tevoren werden na een inval de 
inboedel en het gehele wagenpark in beslag genomen 
Nadat de fiscus een betalingsregeling met de eigenaar 
heeft getroffen, gaan de chauffeurs weer aan het werk 

3 Het Vlaardingse aannemingsbedrijf C Maat BV 
viert het 100 jang bestaan Veel panden in Vlaardingen 
hennneren aan het vakmanschap van dit bedrijf De laat
ste jaren is men vooral buiten Vlaardingen actief met o m 
villabouw 

7 Verschenen het boek 'Vlaardingen in de jaren vijf
tig', samengesteld door Frans Assenberg met foto's van 
oud-gemeenteambtenaar E D de Vrije 

8 In de bibliotheek aan de Waalstraat expositie van 
de Iraans-Koerdische schilder Mohamad Hassankam, 
georganiseerd door de Koerdische vereniging in 
Vlaardingen 

9 Een raadsmeerderheid heeft ingestemd met de ver
koop van de Visbank en Het Reedershuys aan de 
Vereniging Hendnck de Keyser Deze Amsterdamse vere
niging heeft tot doel het behoud en beheer van historisch 
en architectonisch waardevolle panden 

Het Toelevenngsbedrijf Vlaardingen is ISO-gecertifi-
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ceerd Met het ISO 9002-certificaat garandeert het TBV 
standaardnormen op het terrein van inkoop, contracten en 
het productieproces 

De gemeente heeft het voormalig belastingkantoor aan de 
Parallelweg aangekocht voor 871 ()()() gulden Het gebouw 
valt binnen de zogenaamde rivierzone, waarvoor de 
komende jaren een veelomvattend plan moet worden 
gemaakt 

Voorafgegaan door een fakkeloptocht onthult de Iraanse 
vluchtelinge Noshin Asdi het mensenrechtenmonument in 
het Hof op de hoek van de Binnen en Julianasingel Het 
ontwerp voor het monument is gemaakt door Cor 
Maarleveld en Joop van Dorp 

De karakteristieke molen Aeolus aan de Kortedijk maalt 
weer op windkracht De wieken konden een jaar niet 
draaien omdat de lange spruit", de uit de kap horizontaal 
gelegen dwarsbalk moest worden vervangen De gemeen
te en de provincie hebben financieel bijgedragen aan de 
restauratie 

11 Feestelijke kerstboomontsteking op de Markt door 
burgemeester Stam, voorafgegaan door canllonbespeling 
door Bas de Vroome en muziek en samenzang door het 
Leger des Heils Aansluitend een inloopconcert met orga 
nist Aad Zoutendijk, het Stadskoor Vlaardingen en het 
koor/orkest Fermata uit het Tsjechische Moravska 
Trebova 

11 13 Kerstmarkt rond de Grote Kerk, georganiseerd 
door de Vereniging Historische Markt Vlaardingen Om 
een zo breed mogelijk publiek te laten genieten van de 
kerstsfeer in de oude binnenstad is er o a een 'levende' 
kerststal met Jozef en Maria 

12 Atletiekvereniging Fortuna sluit het sportjaar af 
met de traditionele Groot Vlaardingenloop De organisatie 
heeft gehoor gegeven aan het verzoek om naast de beken
de afstanden ook de halve marathon in het programma op 
te nemen Winnaar wordt Wim de Koning in 1 uur 19 
minuten en 24 seconden 

Tweede Vlaardingse Kennismarkt in de Oude Hal van het 
stadhuis, georganiseerd door de Rotary Club Vlaardingen 
met o m de onderdelen Kunst en Kitsch en 
Fondsenwerving 

16 De Vlaardingse kunstschilder Theo de Kok viert 
zijn 80ste verjaardag 

Om hun zorgverlening beter op elkaar af te stemmen 

ondertekenen de Stichting Samenwerkende Schiedamse 
Vlaardingse Ziekenhuizen en de Thuiszorg Nieuwe 
Waterweg Noord een samenwerkingsovereenkomst 

De belangstelling voor de koopwoningen in het plan 
'd'Engelsche Boomgaert' is overweldigend Na het 
bekend worden van de indicatiepnjzen, die variëren van 
250 000 tot 770 000 gulden, hebben zich negenhonderd 
kandidaten aangemeld 

Het voormalige Cency-gebouw (oorspronkelijk een melk 
fabriek) aan de Asterstraat wordt gesloopt Het pand moet 
plaats maken voor nieuwe woningen en appartementen 

Het houten clubgebouw van hockeyvereniging Pollux in 
de Broekpolder brandt nagenoeg tot de grond toe af 

Na een grondige verbouwing opent Het Goed het nieu
we knngloopbedrijt aan de Deltaweg 

21 In het Lijnbaancomplex viert de Stichting 
Jeugdstad Vlaardingen het 25-jarig bestaan met o a een 
reunie en feestavond 

In clubhuis 'De Voggel' aan de Broekweg 82 kerstmode-
show voor verstandelijk gehandicapten, georganiseerd 
door de VOGG (Vereniging van Ouders en verwanten van 
mensen met een verstandelijke handicap) 

In de Grote Kerk brengt kamerkoor Animato onder leiding 
van Wiecher Mandemaker een traditionele Engelse 
Adventsviering ten gehore Het koor wordt op het orgel 
begeleid door Bas de Vroome De vertellingen worden 
verzorgd door Ene van der Ende 

B A M Verbiest legt met ingang van 1 januan zijn taken 
als directievoorzitter van de VSB Bank Schiedam 
Vlaardingen neer Na de jaarwisseling wordt hij de nieu
we directeur van het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen, 
dat binnenkort een kantoor aan de Churchillsingel betrekt 

23 Huldiging Vlaardingse sportkampioenen 
Sportman van het jaar wordt Mark Huizinga Judoka 
Natasha van Gurp wordt uitgeroepen tot 'Talent van het 
Jaar' De waterpolomannen van WSV worden 'Sportploeg 
van het Jaar' 

24 De Stichting Sociaal Cultureel Werk Vlaardingen-
West heeft van het Juliana Welzijn Fonds een bijdrage van 
55 000 gulden ontvangen Het geld is bestemd voor de 
personele kosten van een tijdelijke ondersteuningsfunctio-
naris in het wijkcentrum De Telder 
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