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1 Het aantal inwoners is tot een dieptepunt gedaald 
naar 73 721, het laagste inwonertal sinds 1975 Vlaar-
dingen had vorig jaar nog 74 154 burgers binnen de stads
grenzen In 1980 waren dat er zelfs 79 531 

2 Gewapende overval op het Campanile Hotel aan de 
Kethelweg De overvaller eist geld van de hotelmede
werkers en de hotelgasten De man vlucht met een gereed
staande BMW 

3 De tiende 'Vossenjacht', georganiseerd door de 
wielervereniging De Coureur, wordt gewonnen door Cees 
Paalvast 

5 Leerlingen van het Albeda College, vestiging 
Beneden Maas aan de Buys Ballotlaan, moeten voortaan 
bij het betreden van een leslokaal hun persoonlijke chip
kaart door een laserapparaat halen 

6 In Het Zonnehuis opening van de tentoonstelling 
'De winter voorbij' met aquarellen van de Vlaardinger Jan 
van der Borden, in het dagelijks leven directeur van basis
school Het Spectrum 

7 Onlangs opgeleverd de eerste woningen van het 
nieuwbouwproject Vlaerdingerhout aan de Dijksteeg 

8 Het college van B en W heeft deze week besloten 
aan ieder huishouden 100 gulden uit te keren In juni kan 
men rekenen op de zogeheten Zalmsnip 

9 In het Streekmuseum Jan Anderson ontvangt wet
houder Kees van der Windt het eerste exemplaar van een 
fotoboekje over eenjaar herstelwerk van zes muurschilde
ringen door het Vlaardings Taalgenotschap Bedenker van 
het project. Peter de Jong, zet tevens de eigenaren van de 
panden in het zonnetje door hen te benoemen tot 
'Hanngkop in de orde van de Vlaardingse roem' 

Tennisvereniging Holy start het nieuwe jaar met een jubi-
leumreceptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
Later in het jaar volgen een lente- en cowboyfeest, een 
reunie en de uitgave van een jubileumboek 

11 Mark Huizinga heeft bij het toernooi om de Kano 
Cup in Tokio de gouden medaille veroverd in de categorie 
tot 90 kg 

12 Ondanks de aankondigingen op radio en tv zorgt de 
gladheid door hevige sneeuwval voor de nodige proble
men Strooiwagens rijden af en aan 

14 Om de bouw van een nieuw spoorwegviaduct over 
de rijksweg A4 mogelijk te maken, moeten 103 bomen 
worden gekapt Het viaduct moet worden vernieuwd in 
verband met de verbreding van de rijksweg Het college 
heeft inmiddels een kapvergunning verleend 

De Vlaardingse kunstenares Wilma Kuil exposeert tot 
begin mei in het Nederlands Textielmuseum in Tilburg 
onder de titel 'Motief- Stilleven' 

15 Bill Minco, voorzitter van de Stichting Geuzen-
verzet 1940-45, krijgt het Kruis van Verdienste van de 
Bondsrepubliek Duitsland toegekend voor zijn grote inzet 
voor de verzoening tussen beide landen en voor zijn 
betrokkenheid bij de strijd tegen onrecht, discriminatie, 
racisme en geweld 

16 In de Stadsgehoorzaal jubileumconcert ter gele
genheid van het 25-jarig bestaan van de Accordeon
vereniging Harry van Wezel 

Ingeluid door klokken van verschillende kerken nemen 
enkele honderden mensen deel aan de 'wake' voor 
Buurthuis De Pijpelaar In een korte toespraak herdenkt 
burgemeester L W Stam de twee Gormchemse meisjes die 
slachtoffers werden van zinloos geweld 

Een uitslaande brand verwoest een gedeelte van het kin
derdagverblijf Villa Kakelbont aan de Baarnhoeve De 
totale schade wordt geraamd op minstens een half miljoen 
gulden De oorzaak van de brand is onbekend 

18 Zeventig leerlingen van de groepen 6 en 7 van de 
christelijke basisschool 't Ambacht vertrekken met de 
'trom' voor minimaal enkele maanden naar lokalen van de 
school 't Palet aan de Afrol Op spandoeken roepen zij de 
buren en het gemeentebestuur op te zorgen dat hun verblijf 
aldaar van korte duur is 

Remus Aussen, communicatie-adviseur van de gemeente, 
wordt voorlichter van de gemeente Capelle a/d IJssel Hij 
wordt opgevolgd door Marlies Dingenouts 

19 ENECO KabelTV & Telecom is vorige week 
begonnen met het uitschakelen van het zogeheten B-pak
ket van de kabeltelevisie Met de modernisering van het 
kabelnet is de verouderde methode niet meer mogelijk 

Sinds enkele weken is Mark Keizerwaard de nieuwe 
districtschef van de politie Waterweg De geboren 
Vlaardinger is in 1973 zijn politiecarnere ook in 
Vlaardingen gestart 
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20 Waterweg Wonen is voornemens om aan de rand 
van de Zuidbuurt, langs de singels bij de Mr Verschuur
straat, 68 koopwoningen te realiseren Voor het project 
'Waterlandschap' hebben zich al vijftig belangstellenden 
aangemeld 

Enkele honderden leraren van het Vlaardingse basis- en 
voortgezet onderwijs nemen deel aan de estafettestaking 
waartoe de vakbonden hebben opgeroepen De leraren leg
gen het werk neer omdat er nog altijd geen doorbraak is in 
de onderhandelingen met minister Hermans van 
Onderwijs over een nieuwe CAO 

21 De beheerder van de bewaakte fietsenstalling aan 
de Van Riebeeckstraat, M Spork, overweegt zijn baan op 
te geven Hij is teleurgesteld in de gemeente die volgens 
hem, tegen de afspraak in, door blijft gaan met het plaat
sen van fietsklemmen in het centrum Deze week zijn 
weer ruim honderd klemmen geplaatst Tegelijkertijd staat 
de bewaakte fietsenstalling hooguit een keer per week vol 

Op het industrieterrein aan de Maassluisse Adriaan van 
Heelstraat houden de brandweerkorpsen van Vlaardingen, 
Schiedam en Maassluis de eerste gezamenlijke oefening 
De drie korpsen moeten in het voorjaar fuseren tot een 
korps Waterweg 

22 In het schooltelevisieprogramma 'Nieuws uit de 
natuur' wordt aandacht besteed aan het Natuurpark Holy 
en de nabij gelegen kinderboerderij Presentator Bart 
Bosch praat o a met parkbeheerder Ben van As 

De Utrechtse burgemeester mr Ivo Opstelten wordt de 
nieuwe burgemeester van Rotterdam Opstelten begon m 
januari 1970 zijn carrière als hoofdcommies op de afde
ling juridische en kabinetszaken van de gemeente 
Vlaardingen De jonge, pas afgestudeerde jurist werd al 
snel de rechterhand van burgemeester Heusdens 

23 Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente heeft 
514 eengezinshuizen, twaalf flats en bijna 40 andere 
gebouwen met de zgn nsicovloeren van Kwaaitaal en 
Manta getraceerd Het gaat hier om projecten die tussen 
1970 en 1986 zijn gerealiseerd In lang niet alle gevallen 
IS echter sprake van betonrot De gemeente zal binnenkort 
een folder verspreiden om kopers en verkopers van wonin
gen te wijzen op het risico 

De 12-jange turnster Mirre van der Heiden behaalt in het 
sportcomplex Alexander in Rotterdam de regionale titel 
van het district Zuid-Holland-Zuid 

24 Het koor The Balance herdenkt het 30-jarig bestaan 

met een speciale jubileumdienst in de Willibrorduskerk 
aan het Erasmusplein 

Optreden van het Musicalkoor van Muziekcentrum 
OpMaat in het RTL-4 televisieprogramma 'Solo voor een 
kind' 

27 Omroep Waterweg FM krijgt van de gemeenteraad 
een jaar de kans om zijn bestaansrecht te bewijzen Na 
evaluatie wordt dan besloten of de gemeente doorgaat met 
het verlenen van subsidie 

De acht te bouwen noodlokalen bij de basisscholen Jan 
Ligthart en 't Ambacht mogen maximaal vijfjaar blijven 
staan Als er dan nog geen definitieve accommodatie 
gevonden is, zullen de noodlokalen worden gesloopt 
Hiermee hoopt men reclamanten de wind uit de zeilen te 
nemen en juridisch sterk te staan 

De provincie Zuid-Holland gaat akkoord met het open
stellen van de busbaan Parijslaan/Korhoenlaan in de Holy 
GS verwerpen met hun besluit de bezwaren die omwonen
den tegen de wijziging van het bestemmingsplan hadden 
ingediend 

Namens twintig organisaties uit het regionale bedrijfsle
ven overhandigt Arjiold van Zanten van de Industnele 
Kring Vlaardingen een petitie aan de wethouders H 
Roijers en A Kool In deze petitie wordt nogmaals een ste
vig pleidooi gehouden voor de aanleg van rijksweg A4 
door Midden Delfland 

28 De Vlaardingse familie Herspach strijdt in het tele
visieprogramma 'De kans van je leven' onder leiding van 
Ron Brandsteder om de verwezenlijking van hun droom 
In totaal wint de familie voor vijftigduizend gulden aan 
prijzen 

De werkzaamheden voor de bouw van de Tweede 
Beneluxtunnel en de verbreding van de A4 tussen 
Kethelplein en de Beneluxster gaan een nieuwe fase in 
Deze week wordt begonnen met de voorbereidingen voor 
de bouw van het nieuwe spoorwegviaduct 

29 Presentatie van het vernieuwde liturgisch centrum 
van de Oosterkerk aan de Schiedamseweg Het kerkinte-
neur is een ontwerp van de Vlaardingse beeldend kunste
naar Jan van Dorp 

In het Delta Hotel afscheidsreceptie van mevrouw Ans 
Theissen, directeur van de Stichting Woningbedrijf 
Vlaardingen Na de ftisie met Patrimoniums Woning
stichting gaat het bedrijf verder onder de naam 'Waterweg 
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Het vernieuwde liturgisch centrum van de Oosterkerk aan de 
Schiedamseweg (29 januari). 

Wonen' onder leiding van de voormalige directeur van 
PW, Ben Pluimen 

30 Multiculturele dag in de Stadsgehoorzaal, georga
niseerd door het Platform Ander Vlaardingen. Op deze dag 
kunnen alle Vlaardingers op een leuke manier kennisma
ken met andere culturen. 

Bewoners van de Emmastraat schakelen de politie in met 
het verzoek een mortiergranaat uit de Tweede Wereld
oorlog, die in een zolderkast werd gevonden, op te komen 
halen. De granaat wordt door deskundigen onschadelijk 
gemaakt. 

Overleden in zijn woonplaats Hilversum op 83-jarige leef
tijd Dolf van der Linden, oprichter en dirigent van het 
Metropole Orkest. Van der Linden werd op 26 juni 1915 
aan de Hoogstraat geboren als zoon van een muziekhan-
delaar. 

Februari 

4 Vanwege de hoge bezoekersaantallen in 1998 zijn 
de openingstijden van het informatiecentrum Project 
Tweede Beneluxtunnel in het Cincinnati-gebouw ver
ruimd. 

Het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen heeft sinds deze 
week een vestiging aan de Churchillsingel 450. 

5 Twee nep-PTT'ers overvallen een 70-jarige vrouw 
in haar flatwoning aan de Fazantlaan. De overvallers gaan 
er vandoor met de kluis met documenten en een onbekend 
geldbedrag. 

Het Vlaardingse taxibedrijf Van Dodewaard is verkocht 
aan de Vlaardingse Taxi Centrale. De twaalf medewerkers 
zijn door de koper in dienst genomen. Van Dodewaard zal 
wel koeriersdiensten blijven verzorgen. 

6 In het Deltahotel informatiedag over het project 'd' 
Engelsche Boomgaert' op het voormalige Kolpabad-
terrein. 

In het Visserijmuseum geopend de tentoonstelling 'Graven 
en bewaren, wat vertelt een voorwerp' door J.A.C. 
Mathijssen, algemeen manager van de Dienst Welzijn van 
de gemeente. De expositie, onderdeel van een in totaal uit 
zeven tentoonstellingen bestaand project, is samengesteld 
door het Kunstgebouw, een culturele organisatie van de 
provincie Zuid-Holland. 

8-9 Fikse sneeuwval zorgt voor een sneeuwlandschap, 
zoals dat een lange tijd niet te zien is geweest. 

9 De stroopwafelkraam aan de Kuiperstraat gaat na 
bijna twintig jaar verdwijnen. Bakker M. Markus heeft de 
kraam per 1 mei aan de gemeente verkocht. 

De rooms-katholieke gemeenschap staat aan de vooravond 
van een grootscheepse reorganisatie. Sinds 1 januari zijn 
de vier afzonderlijke parochies samengevoegd tot één 

De stroopwafels van de kraam aan de Kuiperstraat vonden altijd 
gretig aftrek (9 februari). 
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grote Willibrordus Parochie. De volgende fase is het afsto
ten van drie kerkgebouwen. Alleen de Pax Christi kerk aan 
de Reigerlaan lijkt te worden gespaard. 

11 De gemeente is begonnen met het opknappen van 
'de kindervallei' aan de Spechtlaan in Holy. Het park krijgt 
o.a. een grote snoeibeurt, paden worden opnieuw geasfal
teerd, er wordt verlichting geplaatst en er komen extra 
speelmogelijkheden. 

Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Hans Rikken 
hebben de afgelopen weken ruim 700 leerlingen van het 
voortgezet onderwijs een ontdekkingstocht in de beelden
de kunst gemaakt. 

De Europese Judo Unie heeft Mark Huizinga uitgeroepen 
tot judoka van het jaar. 

13 Burgemeester L.W. Stam overhandigt de stadssleu
tel aan Prins René de Eerste. Daarna trekken de 
Leutloggers door het centrum. In de Harmonie carnavals
bal met optreden van o.a. blaaskapel De Dorsvlegels. 

Het fundament voor 'Frans z'n beeld' wordt gelegd (25 februari, 
zie ook 8 mei). 

13-14 Zwemster Wilma van Hofwegen behaalt tijdens 
de Nationale Kampioenschappen sprint in Dordrecht een 
gouden medaille. 

17 De Vlaardingse Jopie Vons, bijgenaamd 'moeder 

van de Maassluisse Muziekweek', neemt deze week tij
dens de 40ste Muziekweek afscheid. 

Jan Timmers, voorzitter van het Vlaardingse mannenkoor 
Orpheus, ontvangt een koninklijke onderscheiding. Hij 
wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

18 Tijdens een snelheidscontrole van één uur op de 
Holysingel beboet de politie honderd automobilisten. In 
totaal worden 453 controles uitgevoerd. De hoogst geme
ten snelheid is 79 km per uur. 

De eerste bewoners hebben hun woning in de Hoogwitte 
betrokken. Eerder opende een aantal winkeliers in de 
doorloop onder de woontoren al zijn deuren. 

20 Twee dagen later dan in China wordt in het Chinees 
Indisch restaurant Asia aan de Winkelhoeve het Chinees 
Nieuwjaar gevierd. Leden van de Chinese ambassade 
toosten o.a. met wethouder K. van der Windt en wijkagent 
Gerrit van Brakel op het 'Jaar van het konijn'. 

23 De Vlaardingse kunstenaressen Beaty Czetö en 
Annette Braad vertrekken naar New York. 
Hans Paalman, oud-directeur van het 
Schiedams Stedelijk Museum, opent a.s. 
vrijdag aldaar de Vlaardings/Haagse 
expositie. 

24 De Vlaardingse zorgcentra 
Meerpaal/Wetering ontvangen het 
Woon/Zorg Kwaliteitslabel. Zij zijn de 
25ste instelling van in totaal 1.500 zorg
centra in het land die aan alle normen vol
doen. 

25 Wethouder K. van der Windt 
legt in de Fransenstraat de eerste steen 
voor een kunstwerk van de Schiedamse 
kunstenaar Diet Wiegman. Het kunstwerk 
is een hommage aan een vooraanstaande 
Vlaardinger uit het verre verleden: Frans 
Dirckszoon Boomgaerd (1560-1647), 
naar wie de Fransenstraat is vernoemd. 

Overleden oud-wethouder voor de PvdA Lydia van Duijn-
Spruijt. In 1970 werd zij de eerste vrouwelijke wethou
der van Vlaardingen. Mevrouw Van Duijn is 84 jaar 
geworden. 

Tijdens een vergadering van de 'Burenraad' belooft ir. 
Tom de Jong, directeur Raffinage Shell Pemis, het aantal 
fakkelincidenten dit jaar met in totaal 25% te verminde-
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ren Voortaan wordt de burenraad per kwartaal op de hoog
te gebracht van het bereikte resultaat 

26 Met een expositie van kunstzinnige uitingen van 
bestuursleden en vrijwilligers viert het Aanloophuis De 
Groene Luiken aan de Oosthavenkade het 5-jarig bestaan 

Maart 

1 Na anderhalf jaar gehuisvest te zijn in gebouw 
Pandemonium aan de Zomerstraat vindt de Vrijwilligers 
Vacature Bank onderdak bij buurthuis De Haven aan de 
Groen van Prinstererstraat 

In de Harmonie politiek debat onder leiding van Charles 
Hendriks ter gelegenheid van de Provinciale 
Statenverkiezingen 

2 Naast het maandelijkse spreekuur in De Groene 
Luiken houdt het Flarden Ruilsysteem Vlaardingen nu ook 
een maandelijks (k)Letscafe in theater- en eetcafé De 
Planken Op aan de Rijkestraat 

Burgemeester L W Stam feliciteert Gerrit Vader in het 
zorgcentrum Vaartland met zijn 100ste verjaardag 

De Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers 
Vereniging bestaat 75 jaar In eerste instantie opgericht 
voor mensen die kippen en konijnen fokten voor con

sumptie Na de oorlog werd de schoonheid van de dieren 
het uitgangspunt 

3 Provinciale Statenverkiezingen Opkomst in 
Vlaardingen 38,5% tegen 45,8% in 1995 VVD 25% 
(29,4% in 1995), CDA 17,3% (15,1%), PvdA 21,8% 
(19,2%), D66 5,1% (8,3%), SGP 3,7% (3,4%), RPF/GPV 
4,9% (4,6%), SP 8,2% (6,6%) CD 1,3% (1,2%), 
A0V/Sen2 1%, GroenLinks 9,7% (5,7%), Ned Mob 
0,8%, 0u55+ 0,7%, OZH 0,5% 

SRG-gemeenteraadshd G W van Veelen heeft als enige 
Vlaardinger een plaats weten te bemachtigen in de 
Provinciale Staten 

5-7 Indische beurs in de Lijnbaanhallen Zoals bij elke 
Pasar Malam is de Indonesische keuken volop vertegen
woordigd. 

7 Overleden op 55-jarige leeftijd Bram Sebel, o a 
dirigent van Brass Ensemble De Bazuin 

9 Onder het motto 'Kinderen ruim baan, de collecte 
komt eraan' houdt het Nationaal Jeugdfonds deze week 
haar jaarlijkse Jantje Beton-collecte De helft van het 
opgehaalde geld gaat naar de collecterende verenigingen 

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de omge
ving van de Westhavenplaats Het plein, de weg en het 
gedeelte langs de haven worden opnieuw bestraat in de 
kleuren geel en rood Aan de kant van de Visbank komen 
banken en ouderwetse lantaarns De Blokmakersplaats is 
al klaar Binnenkort mag ook de Stadsomroeper terug naar 
zijn oude plek 

Overleden op 84-jarige leeftijd Adrianus Keijzer, oprichter 
van de gelijknamige Technisch Gereedschap, Machine- en 
IJzerhandel 

11 Een Russisch zeeschip heeft de afgelopen nacht de 
steiger van Van Ommeren aan de Koningin Wilhelmina-
haven geramd De kade is over een lengte van 70 meter 
zwaar beschadigd De schade loopt in de miljoenen gul
dens. 

Een halfjaar na de grote wateroverlast als gevolg van de 
extreme regenval kampen nog steeds vele huizen met een 
te hoge grondwaterstand Onder meer aan de Kamerlingh 

Minister Herfkens overhandigt de Geuzenpenning aan Nazmi 
Gur van de Turkse mensenrechtenorganisatie Insan Haklari 
Dernegi (13 maart) 
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Onnesstraat en de Leeghwaterstraat staat het water in kel
der en kruipruimtes nog vele centimeters hoog. 

12 Uit handen van de ere-voorzitter Dick Ringlever 
ontvangt de Fortuna-veteraan Willem Koning de Ring-
leverbokaal. De langeaftstandsloper krijgt de trofee voor 
zijn prestaties op de marathon. 

13 Officiële opening van de nieuwe Wereldwinkel aan 
de Hoogstraat 104 door E. Herfkens, minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. Aansluitend is het de hele 
week feest met leuke attenties voor de klanten. 

Uit handen van minister E. Herfkens ontvangt Nazmi Gür, 
van de Turkse mensenrechtenorganisatie Insan Haklari 
Dernegi, de Geuzenpenning van de Stichting Geuzen-
verzet 1940-45. De secretaris-generaal spreekt namens de 
afwezige voorzitter Akin Birdal een dankwoord. 

Het Vlaardingse ambtenarenkoor o.l.v. Max Jacobs neemt 
deel aan het Rotterdamse amateurfestival 'Klinkt goed' in 
de Doelen. 

13-14 Natuur- en Milieueducatie van de gemeentelijke 
dienst Stadswerk houdt open huis in de kas aan de 
Hofsingel. In de kas is een tafereel uit de prehistorie nage
bootst. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om 
o.a. op authentieke wijze vuur te maken. 

14 Voor de tweede keer binnen een week worden langs 
de Maassluissedijk in de buurt van het Oeverbos granaten 
gevonden. De politie stelt een onderzoek in naar de her
komst van de granaten. 

16 Wethouder K. van der Windt stelt officieel de 
Tobias-verbinding tussen de Stadsbibliotheek en het 
Stadsarchief in gebruik. Dit gebruiksvriendelijke automa
tische systeem maakt het mogelijk vanuit de bibliotheek 
inzage te krijgen in de boekencatalogus van het archief en 
andersom. 

In het Zonnehuis viert mevr. J.J. Messner-Szafka haar 
100ste verjaardag. Mevrouw Messner werd in Boedapest 
geboren, trouwde met een Tsjech en vluchtte in 1948 naar 
Argentinië. In de jaren zestig kwam zij naar Nederland 
waar zij bij een jongere zus woonde. 

18 Het belanghebbendenparkeren in het centrum 
wordt uitgebreid met het gebied rond de Schiedamseweg 
en de Emmastraat. Na invoering van de regeling in de 
binnenstad is de parkeerdruk in dit gebied sterk toegeno
men. 

Onbekenden hebben vannacht konijnen uit hun hokken 
van de kinderboerderij Holywood gehaald en opgehangen. 
Eerder deze week hebben onbekenden konijnen doodge
schopt. 

Met het slaan van de eerste paal voor de bouw van acht
tien eengezinswoningen en vier stadsvilla's op het terrein 
van korfbalvereniging Spirit aan de Geert Grotelaan wordt 
het startsein gegeven voor een nieuwe fase van het project 
Westwijk2005. 

19 Eén van de fraaiste gebouwen uit de wederop
bouw, de Pniëlkerk aan de H.R. Holststraat, verdwijnt 
binnenkort voorgoed uit het straatbeeld. Waterweg Wonen 
heeft toestemming gekregen om het pand te slopen. Op de 
plek komen appartementen en eengezinswoningen. De 
kerk werd in 1957 gebouwd naar het ontwerp van de 
Vlaardingse architect Jac. van der Vlis. 

20 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthaus 
Passion door het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen 
onder leiding van Toon de Graaf. 

Dierenkliniek Vockestaert viert het 10-jarig bestaan met 
een open dag in de kliniek aan de Winkelhoeve in Holy-
Noord. 

In het kader van de Boekenweek signeert oud-Vlaardinger 
Levi Weemoedt zijn nieuwste verhalenbundel 'Ons soort 
Mensen'. 

De restaurateurs Daam van Geenen en Egbert Snip geven 
bij Antiquariaat en Boekhandel Lievredoor aan de 
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Hoogstraat 53 een staaltje van hun kunnen Van Geenen 
restaureert oude boeken, terwijl Snip zich heett gespecia
liseerd in het herstellen van sloten van oude bijbels en 
liedboeken 

22 Mevrouw J G van der Zee van den Kerkhoff, sinds 
25 jaar secretaris van de C O V Gloria Toonkunst, bij haar 
afscheid koninklijk onderscheiden 

23 De 12-jange Vlaardingse turnster Mirre van der 
Heiden behaalde onlangs een gouden medaille tijdens de 
achtste finale om het nationale kampioenschap 

Wethouder H Roijers slaat de eerste paal voor het bouw
plan Rode Kruislaan Op het terrein van de voormalige 
dependance van scholengemeenschap Aquamarijn komen 
46 koopwoningen 

24 In de Stadsgehoorzaal jubileumviering ter gelegen
heid van het 25-jang bestaan van de Onderwijs
begeleidingsdienst Nieuwe Waterweg Noord Speciale 
gast IS de staatssecretaris van Onderwijs, Karin Adelmund 

43ste Nationale Boomfeestdag Onder het toeziend oog 
van 'Willem van Ruytenburgh' planten kinderen van 
basisschool Het Spectrum veertien beuken langs de 
Hogelaan Wethouder K van der Windt ontvangt van 
miheugedeputeerde J Heijkoop een cheque van 1 500 gul
den voor de aanschaf van nieuwe bomen Behalve in het 
Hof worden elders in de stad nog ruim 80 bomen geplant 

25 Medewerkers van de gemeente gaan dit voorjaar op 
pad om aan de deur naar eventueel hondenbezit te infor
meren Met het oog op de hondenbelasting wil de gemeen
te in kaart brengen hoeveel honden Vlaardingen telt 

Bij de watersportvereniging De Bommeer is onlangs met 
de aanleg van een nieuwe haven gestart Deze komt ten 
westen van de bestaande kade De haven, die plaats biedt 
aan circa veertig schepen, maakt de dependance aan de 
Emmakade overbodig 

26 De Belangenvereniging Aalscholverlaan/Fazant
laan viert het 25-jarig bestaan in ontmoetingscentrum De 
Bijenkorf 

27 De wielrennersclub De Coureur viert het 50-jarig 
bestaan met een receptie en de overhandiging van het boek 
'De roemruchte geschiedenis van het fietsen en wielren
nen in Vlaardingen', geschreven door Jan van Hees, aan 
wethouder K van der Windt Bestuurslid Ab Verweel 
krijgt de gouden KNWU-speld voor zijn bijzondere inzet 
voor het jeugdwielrennen 

Annemieke van Dam, winnares van het Vlaardings Songfestival, 
wordt gefeliciteerd door jurylid Chiem van Houwemnge (28 
maart) 

28 Het tiende Vlaardings Songfestival in de Stadsge
hoorzaal wordt gewonnen door Annemieke van Dam 
Winnaar van de miniplaybackshow wordt de 12-jarige 
Joey van der Velden De wisselbokaal gaat naar Manjke 
van der Meer 

29 Bill Minco, voorzitter van de Suchting Geuzen-
verzet, opent de tentoonstelling 'Mei 1945 bevrijding, ook 
van zorgen bevrijd'' in het Streekmuseum Jan Anderson 
Oud-burgemeester Fred van Lier vertelt over zijn ervarin
gen na zijn diensttijd in Indonesië 

11 Na een oproep in het televisieprogramma 
'Opsporing Verzocht' komen bij de politie 25 tips binnen 
over de beroving van een vrouw in haar flatwoning aan de 
Fazantlaan door twee nep-PTT'ers op 5 februari jl 

Overleden George Libertador Ellis, in leven internist en 
gedurende negenentwintig jaar verbonden aan het Holy 
Ziekenhuis 

April 

1 Karin Hollegien, directeur van de VVV, verlaat 
Vlaardingen Zij wordt met ingang van 15 mei Hoofd 
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Informatie bij het Proefstation voor de Bloemisterij en 
Glasgroente in Naaldwijk. 

De Stadsbibliotheek heeft veel negatieve reacties ontvan
gen op het besluit om de tarieven te verhogen en de uit-
leentermijnen te verkorten. Naar aanleiding van die reac
ties heeft de bibliotheek haar beslissing moeten aanpassen. 

Tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Vlaardingen 3 en 
Hermes DVS 2 loopt de scheidsrechter de nodige schop
pen en klappen op. Hij doet bij de politie aangifte wegens 
mishandeling. 

2 Traditioneel eieren zoeken op het buitenterrein van 
het zwembad De Kulk. De paashaas heeft behalve 
gekleurde eieren ook een bronzen, zilveren en gouden ei 
verstopt. De vinders van deze eieren krijgen een leuke 
prijs. 

3 Aan de Oosthavenkade worden zes appartementen 
en een penthouse gebouwd naar een ontwerp van de 
Vlaardingse architect Chiel Verhoeff, het eerste gebouw 
van zijn hand in Vlaardingen. 

Om de nieuwe 'Trijntje-appeltaart' bekendheid te geven, 
mogen alle Vlaardingse Trijntjes een gratis taart bij bak
kerij Hazenberg in ontvangst nemen. 

5 Paasappèl in de Grote Kerk. Medewerking verlenen 
ds. J.E. de Groot, Chr. Gemengd Koor Vlaardingen, jon
gerenkoor Revelation, kinderkoor Shalom, het 
Willibrordusensemble, pianiste Ina van der Velden en 
organist Aad Zoutendijk. 

In boerderij Zonnehoeve van boer Zonneveld aan de 
Trekkade heeft een koe onlangs drie kalveren ter wereld 
gebracht. In de ruim zeventig jaar dat op de boerderij koei
en worden gehouden, is dit nooit eerder gebeurd. 

Het echtpaar J. Poot-C.W. de Winter, oprichters van de 
wandelvereniging DOW (Dinsdag Ochtend Wandelaars) 
60 jaar getrouwd. 

8 De Delftse wethouder M. Oosten overhandigt elf 
unieke Vlaardingse tekeningen aan burgemeester L.W 
Stam. Dankzij de inspanningen van de Delftse archivaris 
G. Verhoeven en de Vlaardingse archivaris H.J Luth zijn 
de tekeningen uit het Delftse archief aangekocht. 

De Vlaardingse zwemster Tamar Henneken behaalde 
onlangs tijdens de WK in Hongkong met haar estafette
ploeg een zilveren medaille op de viermaal 100 meter vrije 
slag. 
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Architect Chiel Verhoeff op zijn boot in de Oude Haven, met op 
de achtergrond het pand Oosthavenl<ade 12/13, dat plaats moet 
maken voor een gebouw naar zijn ontwerp (3 april). 

Alleen échte Vlaardingse Trijntjes komen in aanmerking voor 
een gratis 'Trijntje-appeltaart' van bakker Hazenberg (3 april). 



9 De band Cuby and the Blizzards is na een optreden 
in de Stadsgehoorzaal beroofd van alle elektronische 
geluidsapparatuur en een hoeveelheid instrumenten Het 
zwaarst gedupeerd is sologitarist Erwin Java, die drie van 
zijn vier gitaren moet missen 

10 In de Grote Kerk vierde en laatste cantatedienst van 
het seizoen 1998/99, uitgevoerd door het kamerkoor 
Magister Cantat Ds JE de Groot geeft een korte uitleg 
bij de teksten van de cantate 

Boekenmarkt in de Oosterkerk met een recordopbrengst 
van 1 500 gulden Samen met de 500 gulden opbrengst 
van de oud-papieractie is het geld bestemd voor de vluch
telingen van Kosovo 

10-11 Het Nationaal Museumweekend staat dit jaar voor 
de tweede keer in het teken van wandelen en fietsen 
Onder het motto 'Loop, fiets en ontdek iets' voert de route 
langs het Visserijmuseum, Muziekinformatie- en docu
mentatiecentrum Ton Stolk, Archeologisch Museum 
Hoogstad en het Streekmuseum Jan Anderson 

In de Lijnbaanhal wint Lisette Scholte van de schentiver-
eniging Trefpunt het Schelvispekel-toemooi op het onder
deel sabel 

12 Mevrouw Cock Admiraal onderscheiden met de 
Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice', die 
wordt toegekend aan gelovigen die zich in parochieel of 
plaatselijk verband bijzonder hebben ingezet voor geloof 
en/of kerk 

Overleden op 103-jarige leeftijd Gerritje van Rees-
Bemhard 

14 Wensconcert op het Oranje-carillon van de Grote 
Kerk door stadsbeiaardier Bas de Vroome 

15 In de Stadsgehoorzaal premiere van 'Halloween', 
de nieuwste productie van het Vlaardings Musical 
Gezelschap 

16 Officiële opening van de nieuwe aula van het 
'Groen' door het Vlaardingse Tweede Kamerlid Agnes van 
Ardenne 

Overleden op 57-jarige leeftijd Sjaak Maat, o a bestuurs
lid van voetbalvereniging Deltasport, voorzitter van de 
Stichting Vlaardings Voetbalkampioenschap en sportver
slaggever voor Waterweg FM 

17 Veertig oud-leerlingen van de zesde klas van de 

Hugo de Grootschool (schooljaar 1950-1951) houden een 
reunie in zalencentrum Van Rijswijk aan de West
havenkade 

19 Overleden op 67-jarige leeftijd Adriaan van 
Beuzekom, oud-gemeentesecretaris van Vlaardingen 

21 Bij opgravingen op het terrein van het voormalige 
Kolpabad hebben archeologen een middeleeuws zwaard 
gevonden Het gaat om een zeldzaam exemplaar uit eind 
dertiende, begin veertiende eeuw Eerder werden al bouw
materialen van een kasteel gevonden 

Burgemeester L W Stam geeft het startsein voor het 
Stadsdebat onder het motto 'Vlaardingers over morgen', 
waarin Vlaardingers worden uitgenodigd om mee te praten 
over de toekomst van de stad 

De platanen die de Visbank aan het zicht onttrekken, ver
huizen naar de Blokmakersplaats en de Oosthavenkade 
De Visbank, waar rondom ook nieuw is bestraat, is nu 
weer voor iedereen goed zichtbaar 

De eigenaar van Villa Kakelbont aan de Parkweg, de 
Schiedamse ondernemer George Toth, stapt naar de rech
ter om de sloop van het pand af te dwingen Dit nadat een 
meerderheid van de raadscommissie voor stedelijke ont
wikkeling heeft ingestemd met het voorstel om het pand 
voor te dragen als rijksmonument 

23 De Vlaardingse predikant dr Jean-Jacques 
Suurmond overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek 
'Van Religie naar Geloof' aan dr Bas Pleysier, secretaris
generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk Het boek 
IS een essay over kerk en individualisme 

Eerste stadswandeling van dit seizoen door het oude cen
trum, georganiseerd door het ServiceTeam van de VVV 

Bij zijn afscheid als algemeen directeur van de Rabobank 
Schiedam Vlaardingen is Piet Pouwer benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau Pouwer, die 25 jaar in 
Vlaardingen werkte, maakt gebruik van de VUT-regeling 
en wordt opgevolgd door Martin van Meurs 

24 Het Chnstelijk Gemengd Koor Immanuel viert het 
75-jarig bestaan met een jubileumfeest 

Showbrassband Thalita presenteert op het Veerplein haar 
nieuwe uniform, dat net als het vorige een kopie is van een 
Engels guarduniform 

De openbare verkoop van overbodig materiaal van het 
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Stadsarchief, bedoeld om de recente aankoop van elf acht-
tiende-eeuwse prenten te financieren, is een ongekend 
succes. Aan het begin van de middag is de benodigde 
20.000 gulden al binnen. 

25 Door een 1 -O overwinning op Monster wordt HVO 
kampioen in de tweede klasse. Een jaar geleden dreigde 
nog degradatie. 

28 Vlaardingse ambtenaren zien dit jaar af van hun 
kerstpakket. De daardoor vrijgekomen 80.000 gulden is 
overgemaakt naar giro 555 ten bate van Kosovo. 

Ondanks felle protesten van de Landelijke Dieren
bescherming stemt de meerderheid van de gemeenteraad 
in met de komst van tien Schotse Hooglanders in de 

Eén van de platanen bij de Visbank maakt een luchtreis naar een 
nieuwe locatie (21 april). 

Broekpolder. De Dierenbescherming was daar erg op 
tegen omdat de grond in de Broekpolder sterk verontrei
nigd is. 

29 Na een ingrijpende renovatie is de Jubileum-
lantaarn op het Burgemeester de Bordesplein in ere her
steld. In 1938 brachten 607 burgers van Vlaardinger-
Ambacht geld bijeen voor een blijvende straatversiering 
ter herinnering aan het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina. 

Lintjesregen. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau Lena Troost en J. van 't Hof Oud-raadslid voor de 
VVD Jan Bulva en K.W. van Netten, oud-raadslid voor 
het CDA, worden Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Als eerbetoon aan de onlangs overleden voorzitter van de 
Stichting Vlaardings Voetbalkampioenschap, Sjaak Maat, 
krijgt de wisselbeker zijn naam. 

30 Koninginnedag 1999. Enerzijds een feest van her
kenning met vaste programmaonderdelen, maar uiteraard 
ook met enkele nieuwe activiteiten. De 53ste Havenloop 
wordt gewonnen door Bougra Abdelazis. Michel de Maat 
wordt derde. 

Mei 

1 Op negen jongerenontmoetingsplekken in Holy is 
met ingang van vandaag het drinken van alcohol verboden. 
De hierdoor veroorzaakte, toenemende overlast vormde de 
belangrijkste reden om het verbod in te stellen. 

De Participatieprijs van D66 gaat dit jaar naar de stichting 
Platform Ander Vlaardingen. Namens de stichting ont
vangt Nelleke van der Luit uit handen van afdelingsvoor
zitter Bert van Nieuwenhuizen het bij de prijs behorende 
beeldje. Op een gedeelde tweede plaats eindigen Jos Sloot 
(voorzitter van het Samenwerkingsverband Holy Noord) 
en de Vereniging Wijkbelangen Vettenoordsepolder. 

1-2 Een felle uitslaande brand legt een loods met pal
lets van ETS Mineraalverwerkingsbedrijf aan de Koningin 
Wilhelminahaven in de as. De oorzaak van de brand is nog 
niet bekend. De schade wordt geschat op een paar miljoen 
gulden. 

4 Dodenherdenking. Kranslegging bij het monument 
op begraafplaats Emaus en het Geuzenmonument op de 
Markt. Stille tocht naar het Verploegh Chasséplein, alwaar 
o.a. kranslegging door Suleyman Barov uit Macedonië en 
de Kosovaar Musli Bajraktari namens Vluchtelingenwerk 
Vlaardingen. In zijn herdenkingstoespraak roept Jan 
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Anderson op om ook de oorlogsslachtoffers in 
Kosovo te herdenken 

Overleden te Hengelo in de leeftijd van 97 
jaar dr Johan I Risseeuw Hij was - in 1940 -
de eerste specialist die zich in Vlaardingen 
vestigde als chirurg Daarmee legde hij de 
basis voor een gestage groei en uitbouw van 
het Hofsingel Ziekenhuis en later het Holy 
Ziekenhuis 

5 Artiestengala en Bevrijdingsbal in de 
Harmonie Met de opbrengst van dit bene
fietgala worden de hulptransporten voor de 
vluchtelingen uit Kosovo gefinancierd 

6 In opdracht van de gemeente gaan 
taxateurs vanat deze maand weer op pad om 
alle onroerende zaken te taxeren De gemeen
te is volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken ver
plicht iedere vier jaar een taxatieronde uit te voeren 

7 Ruim zevenhonderd hondenbezitters hebben zich 
de afgelopen maanden gemeld bij de gemeentelijke 
belastingdienst Volgens de gemeente is dit te danken aan 
de aankondiging van controles Het plan om hondencon
troleurs in te zetten, wordt echter niet afgelast 

8 In de Fransenstraat officiële onthulling van 'Frans 
z'n beeld' van de Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman 
door wethouder K van der Windt 

Onder het motto 'Moeders gewicht is goud waard' organi
seert winkelcentrum Liesveld een weegschaalspel waarbij 
het lichaamsgewicht van moeder wordt omgezet in 
cadeautjes 

Traditionele Lentemarkt rondom de Grote Kerk, georgani
seerd door de Vereniging Historische Markt Vlaardingen 

Overleden op de leeftijd van ruim 102 jaar Cornelia 
Struijs-Meuldijk 

11 BIJ het dienstencentrum De Bijenkorf wordt het 
startsein gegeven voor een regionale fietstocht voor oude
ren uit Vlaardingen en Schiedam over 30 km 

12 Op het industrieterrein Vettenoordsepolder opent 
burgemeester L W Stam de nieuwe werkplaats 'De Boef 
voor verstandelijk gehandicapten Het centrum, dat door 
de Stichting IPSE is opgezet, geeft veertig deelnemers de 
gelegenheid om in een echt professioneel atelier aan de 
slag te gaan 

Kranslegging op het Verploegh Chasseplein door vluchtelingen 
uit Macedonië en Kosovo (4 mei) 

14 Wethouder K van der Windt en Jojanne Visser ope
nen de eerste Vlaardingse JOP in de wijk Holy, naast de 
begraafplaats aan de Olmendreef Deze Jongeren 
Ontmoetings Plek is de eerste officiële hangplek voor jon
geren die is gerealiseerd op verzoek van de jongeren zelf 

In de recreatiezaal van het bejaardencentrum Drieën 
Huysen vertoning van historische films uit de collectie 
van het Stadsarchief Al tijdens de eerste filmvoorstelling 
in maart bleek de beschikbare ruimte in het Stadsarchief te 
klein voor het grote aantal belangstellenden. 

In Archeologisch Museum Hoogstad officiële onthulling 
van de prachtig geconserveerde 2000 jaar oude klepduiker 
door prof ir K d' Agremond De duiker werd bij opgra
vingen op het bedrijventerrein Hoogstad blootgelegd 

18 Een gesprongen hoofdwaterleiding zorgt voor een 
flinke chaos op de kruising Westlandseweg/Burg Pruis-
singel Het gehele kruispunt komt onder water te staan 

Het eerste Vlaardingse Stadsdebat in de Babberspolder 
loopt uit op een fiasco Vrijwel niemand neemt de moeite 
om op het terras, dat bij de kruising Van Hogendorp-
laan/Rotterdamseweg is ingericht, in gesprek te gaan met 
stadsbestuurders over de toekomst van de stad in het jaar 
2020 

18-19 In totaal 734 leerlingen van 32 scholen nemen deel 
aan het praktisch verkeersexamen Op de fiets moeten de 
kinderen een route afleggen, waarbij onderweg enkele 
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controleposten toekijken of de jonge fietsers zich aan de 
verkeersregels houden. 

19 Radio Molenaar is verhuisd van de Groen van 
Prinstererstraat naar de Hoogstraat, waar voorheen Bas 
van Delft was gevestigd. 

22 Op het Veerplein laatste Stadsdebat 'Terras op tour
nee'. In tegenstelling tot andere wijken is in het centrum 
wel enige belangstelling voor de toekomst van 
Vlaardingen. 

22-23 Groot jubileumconcours van Die Flardingha 
Ruiters in de Broekpolder ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de club. 

26 Presentatie Jaarrekening 1998. Van de 3,2 miljoen 
gulden die bespaard had moeten worden, heeft de gemeen
te ruim 700.000 gulden niet gehaald. De Dienst Welzijn 
had 2,6 miljoen tekort, maar de Bestuursdienst daarente
gen hield 2,5 miljoen gulden over. In totaal houdt 
Vlaardingen 244.000 gulden over op de begroting. 

Frits Loomeijer, directeur van het Visserijmuseum, verlaat 
Vlaardingen. Hij wordt per 1 september a.s. conservator 
scheepsbouw van het Nederlands Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam. Het Visserijmuseum onderging onder zijn lei
ding een reorganisatie en een verbouwing. Aan de 
Westhavenkade verrees museumpaviljoen De Joon en 
werd een replica van de Stadskraan geplaatst. 
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27 Onder de titel 'Boemerang' heeft het Vlaardings 
Archeologisch Kantoor (VLAK) vorige week het eerste 
exemplaar van een nieuwsbrief gepresenteerd. Deze 
nieuwsbrief, met informatie over actuele archeologische 
ontwikkelingen, zal voortaan minimaal twee keer per jaar 
worden uitgebracht. 

28-30 Voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen viert het 
95-jarig bestaan met tal van activiteiten, waaronder een 
superontbijt voor zeker 300 personen op het sportcom
plex. 

29 De winkeliers van De Winkelhoeve en Waterweg 
Wonen vieren de 'heropening' van het opgeknapte buurt-
winkelcentrum met een spectaculaire Mega-Zeskamp. De 
zeskamp bestaat uit een parcours dat voor een belangrijk 
deel over of door het water voert. 

De finale van het Vlaardings voetbalkampioenschap 
wordt gewonnen door Deltasport door een overwinning op 
CION. Conny Maat, echtgenote van de in april overleden 
voorzitter van de Stichting Vlaardings Voetbalkam
pioenschap, reikt de prijzen uit. 

31 Het Maassluisse theater Schuurkerk en de Stads
gehoorzaal nemen een aantal van eikaars voorstellingen 
op in hun brochure. Door deze vorm van samenwerking 
kunnen abonnementhouders voorstellingen boeken in de 
buurgemeente. 

Juni 

1 Presentatie programma Stadsgehoorzaal 1999/ 
2000. 

De Stichting Kinderopvang Vlaardingen verkeert in ern
stige financiële problemen. Om het voortbestaan te waar
borgen gaat de SKV 650.000 gulden lenen, waarvoor de 
gemeente zich garant stelt. Ook stelt het college een sub
sidie van 3 miljoen gulden beschikbaar, waarmee de SKV 
ingrijpend kan worden geherstructureerd. 

De Stichting Ouderenwerk Vlaardingen en de 
Stadsbibliotheek zijn op zoek naar enthousiaste ouderen 
voor het project '50+ Leest Voor'. Het succes van het eer
ste team is voor de stichting aanleiding om een tweede 
team te formeren, dat zich gaat richten op kinderen van 4 
t/m 8 jaar. 

Het 'Terras op tournee' blijft vrijwel leeg tijdens het eerste 
Vlaardingse Stadsdebat (18 mei). 



M«>& 

De gemeente en de woningcorporaties Samenwerking en 
Waterweg Wonen sluiten een convenant, dat er voor moet 
zorgen dat huurders met een betalingsachterstand in een 
vroeg stadium worden gewezen op de mogelijkheden van 
hulp 

3 Met een concert in de grote zaal van de Doelen 
viert Aad van der Hoeven zijn 40-jarig jubileum als toon
kunstenaar Medewerking verlenen o a het Rotterdams 
Opera Koor met 160 leden, COV Gloria Toonkunst 
Vlaardingen met 100 leden en het Christelijk Residentie 
Mannenkoor Den Haag met 200 leden 

4 Een 46-jarige Vlaardinger wordt in zijn woning aan 
de Platanendreef vermoord aangetroffen 

Een kortsluiting aan de Industrieweg, die gepaard gaat met 
een ontploffing, zet een groot gedeelte van Vlaardingen 
voor enige tijd zonder elektriciteit 

De petrochemische onderneming Elf Atochem is deze 
week een overlastoverleg met de gemeente gestart 
Wethouder K van der Windt en bedrijfsdirecteur F de 
Haas hebben afgesproken om elk halfjaar met elkaar over
leg te hebben 

Het biljart- en snookercentrum De Griffioen is failliet ver
klaard Het centrum blijft voorlopig geopend Sluiting 
zou, volgens Leo van der Lubbe, vice-voorzitter van het 
district Waterweg van de KNBB, ingrijpende gevolgen 
hebben voor de plaatselijke biljartsport 

5 Haring- en Bierfeest Even lijkt het erop dat de 
haring in het regenwater moet zwemmen, maar in de loop 
van de middag wordt het droog en het centrum stroomt vol 
met mensen De organisatie schat circa 60 000 bezoekers 

49ste Landelijk Scouting Bandconcours op het terrein van 
Deltasport in de Broekpolder De 50-jarige RAVO 
Scoutingband Vlaardingen behaalt de tweede plaats 

6 De handballers van De Hollandiaan worden kampi
oen in de tweede klasse van de afdeling door een 32-22 
overwinning op Spint Mede door acht treffers van top
scorer Remco Mooy verzekert De Hollandiaan zich van 
een plaats in de eerste klasse. 

De 12de editie van het Horeca Voetbal Toernooi op het ter
rein van Deltasport in de Broekpolder wordt gewonnen 
door het team van Tapperij De Stulp door een overwinning 
op Cafe Zeezicht 

7 Na het 'Terrassen op tournee'-debacle blijken nu 

ook de Stadstafelgesprekken moeizaam van de grond te 
komen Tot nu toe hebben zich slechts 65 mensen aange
meld 

Donna Horbach, momenteel hoofd publiekszaken, wordt 
voorlopig voor een jaar benoemd tot nieuwe directeur van 
het Visserijmuseum Binnen die tijd moet duidelijkheid 
worden verkregen over het gemeentelijke museumbeleid 

8 SP-gemeenteraadslid Bertie Vugts-Middelburg 
verlaat met ingang van 1 augustus de gemeenteraad 

Martin van Meurs, opvolger van P Pouwer als directeur 
van de Rabobank Schiedam Vlaardingen, wordt de nieuwe 
secretaris van de industriële Kring Vlaardingen 

10 De avondwandel vierdaagse wordt traditioneel 
afgesloten met een defile op de Markt 

Onlangs verschenen de eerste publicatie over de zerken in 
de Grote Kerk, door Piet Heinsbroek en Matthijs A 
Struijs 

Verkiezingen Europees Parlement Opkomst in Vlaar
dingen 25,7% tegen 31% in 1994 De uitslag is als volgt 
CDA 20%, PvdA 24,4%, VVD 17,8%, D66 4,6%, 
SGP/GPV/RPF 10,4%, GroenLinks 11,3%, CD 0,9%, 
Sala 0,4%, EVPN 0,9%, SP 9,0% en DEP 0,8% 

11 Houseparty voor verstandelijk gehandicapten in 
Villa Musica aan de Koningin Wilhelminahaven onder de 
titel Flower Dance De bezoekers worden niet geconfron
teerd met keiharde gabberhouse 

Met een groot kmderfeest wordt het nieuwe speelterrem 
Keizershof in de Babberspolder geopend 

12 De Vlaardingse cultuurprijs d'Akerboom is dit jaar 
toegekend aan de Stichting Ceramic Circle voor de orga
nisatie van vier edities van 'The Garden of Delight' 
Tijdens de opening van deze zomertentoonstelling over
handigt H A Aarsen, voorzitter van de Vlaardingse 
Cultuurraad, de prijs aan Vilma Henkelman en Winnie 
Teschmacher 

13 In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan wordt de 
afscheidsdienst gehouden van ds FA A Baarslag en ds 
G R van Gorcum Beide dominees hebben vijfjaar lang 
de Samen-op-Weg gemeente Holy-Zuid gediend 

14 Wethouder K van der Windt slaat de eerste paal 
voor het luxe appartementencomplex 'Het Baken', van de 
architecten Pieter Weeda en Paul van der Weijden Het 
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gebouw, dat acht verdiepingen telt, is het laatste van een 
reeks nieuwbouwprojecten in de Babberspolder. 

J.A.C. Mathijssen, algemeen manager van de Dienst 
Welzijn en voormalig stadsarchivaris, benoemd tot hoofd 
concerncommunicatie van de gemeente. 

Een 32-jarige Rotterdammer, die vrijdagavond werd aan
gehouden, heeft bekend de 42-jarige Vlaardinger ver
moord te hebben. Het motiefis nog onbekend. 

15 Het gaat goed met Het Goed. Het Vlaardingse 
kringloopbedrij f draait met groeiende omzetten en de 
bekendheid onder de bevolking neemt toe. Slogans als 
'Weggooien is jammer' en 'Gebruikt goed is gewoon 
goed' lijken volgens bedrijfsleider B. van der Velde hun 
effect niet te missen. 

16 De betonnen afvalbakken, waartegen de bewoners 
van de Kornoeljedreef al sinds 1994 protesteren, komen 
tegenover de woningen 14 t/m 18 te staan. Voor deze plek 
is gekozen omdat ze hier voor de minste overlast zorgen. 

18 Het wijkcentrum De Telder in de Westwijk viert het 
30-jarig bestaan met een receptie. Binnenkort volgt het 
wijkfeest met o.a. een aanval op het wereldrecord line-
dancing. 

19 Geopend aan de Oosthavenkade 9 café, theater en 
disco 'De Salon' van Jan Groeneveld en Ben Vuyk. 

22 Geopend in het Visserijmuseum de overzichtsten
toonstelling 'Een schip op het strand...', met werken van 
de Vlaardingse kunstenaar Joop Stigter. 

Bewoners van de Fazantlaan moeten het zonder post stel
len. Terwijl de postbode in de Hendrik Casimirstraat bezig 
is met zijn werk wordt uit zijn fietstas de bundel post voor 
de Fazantlaan ontvreemd. 

23 Het Stadskoor o.l.v. dirigent Max Jacobs brengt in 
het kader van het Stadsdebat in de Stadsgehoorzaal het 
nieuwe Stadslied ten gehore. Het lied 'Vlaardingen m'n 
huis' is geschreven door componist Jean Wiertz en 
beschrijft in dne coupletten de bijzondere plekken in de 
stad. 

24 In het kader van het 90-jarig bestaan van het bedrijf 
Fontijne Holland heeft het Visserijmuseum onlangs de 
beschikking gekregen over twee bijzondere scheepsmo-

Beeldend kunstenaar Joop Stigter voor enige van zijn tentoon
gestelde schilderijen in het Visserijmuseum (22 juni). 

dellen. Het betreft modellen van een laat zestiende-eeuw-
se haringbuis, die zijn vervaardigd op basis van een studie 
door J. Ploeg, oud-scheepsbouwer en befaamd modelbou
wer. 

28 De inmiddels beroemde Vlaardingse boemerang is 
te zien in het populaire jeugdprogramma 'Het Klokhuis'. 

De gemeente geeft subsidie aan inwoners die besluiten een 
zonneboiler aan te schaffen. 

Het afdelingsbestuur van FNV Bondgenoten huldigt J. 
Kram vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van de vakbond. 

29 De Ambulancedienst van de GGD Nieuwe 
Waterweg Noord heeft twee nieuwe ambulances gekregen. 
De Chevrolets bieden patiënten en personeel meer com
fort. In de komende tijd zullen ook de vijf andere verou
derde ziekenwagens worden vervangen. 

30 Burgemeester L.W. Stam ondertekent samen met 
de burgemeesters van veertien regiogemeenten een 
samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan de 
Regionale Grond- en Reststofifenbank. De RGRB zet zich 
in voor milieuvriendelijk en economisch hergebruik van 
grond- en bouwstoffen. 

Naar aanleiding van klachten van bewoners besluit de 
gemeente de Kethelweg geheel af te sluiten voor vracht
wagens. 
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ItMMti. 

De Chr Harmonievereniging Sursum Corda o 1 v dirigent 
Arend van der Knaap geeft een tuinconcert bij cafe Mes 
aan de Schiedamseweg 

Juli 

1 Het Schieland- en Holy Ziekenhuis zijn met ingang 
van vandaag officieel gefuseerd onder de voorlopige naam 
Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Zieken
huizen Via een prijsvraag onder patiënten en medewer
kers zal in de komende maanden een naam worden 
bedacht voor het Streekziekenhuis, dat in Schiedam 
Bijdorp moet verrijzen 

Rijkswaterstaat is begonnen met het baggeren van de zink-
sleuf tussen Vijfsluizen en Pernis In de sleuf komen de 
tunneldelen te liggen voor de Tweede Beneluxtunnel, die 
momenteel in Barendrecht worden gemaakt Het bagger-
werk duurt twee maanden 

De politie arresteert met assistentie van omliggende korp
sen zes Vlaardingers die een Rijswijks echtpaar na achter
volging op de rijksweg zwaar hebben mishandeld De 
vrouw wordt met een gekneusde borstkas en de man met 
een gebroken rib en kneuzingen over het gehele lichaam 
opgenomen in het Holy Ziekenhuis 

Het Projectbureau Inburgering Nieuwkomers (PIN) ver
huist van het Albeda College aan de Willem Beukels-
zoonstraat naar het stadhuis Het PIN-bureau helpt alloch
tone nieuwkomers zo snel mogelijk zelfstandig hun weg te 
vinden 

2 Staatssecretaris Remkes slaat de eerste paal voor 
het nieuwbouwproject d'Engelsche Boomgaert Op een na 
zijn alle 91 woningen verkocht Begin volgend jaar zullen 
de negen huurwoningen in de Woonkeuzekrant worden 
gepubliceerd 

In de Stadsgehoorzaal neemt het echtpaar Jan en Joke van 
Hemert afscheid van het Vlaardingse onderwijs Jan heeft 
maar liefst 47 jaar in het onderwijs gewerkt Zijn echtge
note doceerde 31 jaar Frans 

Het aanvullend openbaar vervoer voor gehandicapten is 
met ingang van deze maand uitgebreid De teletaxi's rijden 
voortaan van 06 00 uur tot 24 00 uur Het vervoersgebied 
is uitgebreid met Rotterdam 

3 Het wijkcentrum De Telder viert het 30-jarig 
bestaan met een groots wijkfeest met o a een braderie, 
rommelmarkt en optreden van Lee Towers en Rita Young 
Uiteindelijk komt er van de geplande recordpoging line-

dancen mets terecht Van de benodigde 1 500 deelnemers 
staan er slechts 350 

4 Intrede en bevestiging van ds W Quak in de 
Bethelkerk aan de Burg Verkadesingel 

Tijdens het NK-zwemmen in Nijmegen behaalt VZC-
zwemster Chantal Achterberg de eerste plaats op de 100 en 
de 200 m schoolslag Finn van der Bas behaalt een bron
zen medaille op de 200 m rugslag 

7 De uitbreiding van het kabelnet zorgt in menig 
huishouden voor de nodige commotie Audio-winkels zet
ten extra personeel in om de televisies opnieuw in te stel
len 

De Stichting Vlaardings Taalgenotschap krijgt van de 
gemeente een subsidie van 5 000 gulden voor de restaura
tie van drie historische gevelreclames 

8 In de muziekschool aan de Meidoornstraat neemt 
Johan van den Berg afscheid als trombonedocent van het 
Muziekcentrum OpMaat De muziekleraar is meer dan 
twintig jaar bij het centrum werkzaam geweest 

9 In het Stadhuis worden de sponsorcontracten gete
kend waarmee officieel groen licht wordt gegeven voor de 
realisatie van skatebaan 'Deltaforce' aan de Deltaweg De 
skatebaan is een initiatief van de Lions Club Vlaardingen 

Het gebouw Nunquam Perfectum aan de Maassluissedijk 
wordt op ingenieuze wijze zeventig centimeter opgevij
zeld Dat IS nodig omdat het ten opzichte van de omrin
gende bebouwing te laag staat Aannemingsbedrijf Werner 
bouwt er drie luxe wooneenheden in 

10 Open Dag Informatiecentrum Tweede Benelux
tunnel ledereen die meer wil weten over het project kan 
een kijkje nemen in het infocentrum of een bezoek bren
gen aan Bouwdok Barendrecht, waar de tunnelelementen 
worden gebouwd 

11 In het Limburgse Stem bekroont de 42-jarige Rob 
van Zanten zijn topjaar met het Nederlands kampioen
schap halve triatlon 

16 De NS is begonnen met het plaatsen van 1 100 
meter geluidsscherm langs de spoorlijn tussen de stations 
Oost en Centrum Omdat de realisatie daarvan zo ontzet
tend lang duurde, stapte een van de buurtbewoners vorig 
jaar naar het KRO-programma 'Ook dat nog' 

17 Opening van de tentoonstelling 'Boeken om naar te 
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kijken' door C. Schimmelpenninck van der Oye, oud-
stadsarchivaris van Rotterdam, ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van Streekmuseum Jan Anderson. De expo
sitie is mede opgezet vanwege het 75-jarig jubileum van 
Boekhuis Den Draak, dat ook medewerking heeft ver
leend. 

Overleden op 85-jarige leeftijd Willem Harteveld, oprich
ter van Drukkerij Nieuwe Waterweg. 

18 Pater Piet van der Linden viert in de Parochiekerk 
Joannes de Dooper aan de Hoogstraat zijn 40-jarig 
priesterjubileum. 

20 Het overslagbedrijf European Bulk Services wordt 
vervolgd voor een ernstige overtreding van de milieuwet
geving. Het bedrijf liet op de Vlaardingse vestiging aan de 
Vulcaanhaven twintigduizend ton schroot illegaal liggen. 

Floris Ouwendijk heeft met zijn 'Fchat' de vijfde prijs 
gewonnen in een wereldwijde programmeerwedstrijd van 
ACM & IBM. De informaticastudent is naast zijn studie 
medewerker van de Digitale Stad Vlaardingen/ 
Rotterdam/Rijnmond. 

23 De drie directieleden van het voormalige taxibe
drijf Van Dodewaard verschijnen voor de rechtbank te 
Rotterdam wegens ten laste gelegde fraude, belasting- en 
premieontduiking. De aanklager eist tegen alle verdachten 
celstraffen. 

26 Volgens de GGD hebben zich de afgelopen week 
ruim vierhonderd mensen, grotendeels bezoekers van de 

cafés Ouroboros en The Buil, op tbc laten controleren. 
Beide uitgaansgelegenheden werden vorige week gewaar
schuwd, toen bleek dat bij een stamgast open tbc was 
geconstateerd. 

27 Bewoners van de Oostwijk plaatsen een nieuw bord 
in de strijd tegen hondenpoep op het speelveldje aan de 
Koningstraat. 

De VSB Bank Schiedam Vlaardingen NV krijgt een nieu
we commercieel directeur. De 53-jarige W Louwerens 
vormt samen met de financieel directeur L. Straver per 1 
augustus de statutaire directie van de bank. 

29 De 28-jarige Eric Schipper wordt per 1 augustus de 
nieuwe directeur van de VVV Vlaardingen. Hij heeft 
gestudeerd aan de Hogeschool voor Toerisme in Breda. 
Tot voor kort was hij manager bij een party-rederij in 
Almere. 

De gemeente heeft de Zuidbuurt voorzien van lantaarnpa
len. Deze weg naar Maassluis was zo'n beetje de enige 
plek die nog altijd verstoken was van straatverlichting. 

31 Amazone Veerle Meijer van Die Flardingha Ruiters 
behaalt met haar pony Dusty in Dordrecht op overtuigen
de wijze het provinciaal kampioenschap dressuur. 

Augustus 

1 Recreatiedag bij de Krabbeplas met tal van acti
viteiten. 

6 Overleden op 83-jarige leeftijd Leo 
Janson, o.a. lid van het Vlaardings Musical 
Gezelschap. Op ontroerende wijze trad hij in 
1998 op in de revue 'Boemerang'. 

9 De overlast en schade door de overvloe
dige regenval van afgelopen nacht is beperkt 
gebleven. De RET ziet zich genoodzaakt om 
voor de buslijnen 56 en 57 een alternatieve 
route te bedenken omdat de Olmendreef onder 
water staat. 

9-14 De herinrichting van het Liesveld-
viaduct wordt afgerond. Ter hoogte van de 
Hoogwitte wordt begonnen met asfaltering. 

Op de Holysingel worden matrixborden geplaatst 
om automobilisten te attenderen op overschrijding 
van de maximumsnelheid (10 augustus, zie ook 11 
november). 
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het terugplaatsen van bushaltes, de aanleg van vrijliggen-
de fietspaden en de entree van het flatgebouw 

Opening van de 7de Internationale Orgelweek door burge
meester L W Stam Op het programma staan onder meer 
diverse concerten, een lezing, een fototentoonstelling en 
een cursus 

10 De Dienst Stadswerk plaatst twee matrixborden op 
de Holysingel Te hard rijdende automobilisten zullen er 
binnenkort op worden geattendeerd dat zij de maximaal 
toegestane snelheid van 50 kilometer per uur overschrij
den 

11 Het treinverkeer tussen Vlaardingen-Oost en 
Vlaardingen-Centrum ligt enkele uren stil Na onderzoek 
blijkt dat er blikjes tussen de steunpunten van de brug zijn 
geplaatst waardoor de brug open blijft staan 

Net als vele miljoenen anderen staan Vlaardingers te kij
ken naar de zonsverduistering De lichte bewolking ont
neemt het perfecte zicht op de eclips 

12 Steeds meer en jongere kinderen komen in aanra
king met de politie Om deze ontwikkeling te stoppen, 
wordt de strafmethode HALT gestroomlijnd en uitgebreid 
met de zogenoemde Stop-procedure voor 12-minners 
Deze kinderen kunnen weliswaar niet strafrechtelijk wor
den vervolgd, maar met toestemming van hun ouders wel 
op een andere manier worden teruggefloten 

14 Huldiging van het nationale korfbalteam bij de 
korfbalclub aan de Willem de Zwijgerlaan Het team ver
overde enkele weken geleden in Australië de wereldbeker 
door een overwinning op België De ruim honderd spelers 
van de drie Vlaardingse korfbalclubs laten deze gelegen
heid niet onbenut om het nodige op te steken van de inter
nationals 

16 De brandweerkazerne wordt getroffen door blik
seminslag De bliksemafleider kon een binnenbrand voor
komen De inslag veroorzaakt wel grote overlast 

17 VZC-zwemmer Jurjen Engelsman heeft onlangs bij 
de Europese kampioenschappen zwemmen voor gehandi
capten in het Duitse Braunschweig drie gouden, een zilve
ren en twee bronzen medailles behaald De zwemmer, uit
komend in de lichte handicapklasse, verbeterde ook nog 
enkele persoonlijke records 

17-20 Vlaardingse Rabo Fietsvierdaagse Ondanks de 
regen melden zich ruim vierhonderd deelnemers 

18 Bij de havendienst komen regelmatig klachten 
binnen over de overlast die de uitgaansgelegenheden rond 
de Koningin Wilhelminahaven veroorzaken Zowel bedrij
ven als schippers hebben bij de politie aangifte gedaan van 
diefstal en vandalisme 

De Zuid-Hollandse Kunstestafette begint met de opening 
van de tentoonstelling 'Inspiratiebronnen' in het Cultureel 
Centrum HoUandia en wordt begin september afgesloten 
met de Open Atelierroute 

18-22 Achtste en laatste vijfdaagse zomerfestival in het 
Hof onder de titel 'Scenario della sensazione' met tal van 
activiteiten De theatergroep Roth speelt tijdens het festi
val enkele malen het stuk 'Ashes to Ashes' van Harold 
Pinter 

25 De Haagse beeldend kunstenaar Hans van der 
Pennen heeft van de gemeente de opdracht gekregen een 
kunsttoepassing te maken in d'Engelsche Boomgaert 

In gebruik gesteld de publiekslift onder de woontoren De 
Hoogwitte, die het winkelgebied verbindt met het 
Liesveldviaduct 

In het bejaardencentrum Drieën Huysen is onder de bewo
ners commotie ontstaan over een nieuwe bezuinigings
maatregel van de directie In een brief laat directeur R 
Vastbinder weten dat de bejaarden voortaan zelf hun toi
letpapier en pedaalemmerzakjes moeten kopen 

26 Om de inzameling van oud papier te stimuleren, 
stelt de gemeente bij wijze van proef aanhangers ter 
beschikking aan verenigingen, scholen of instellingen 
Aan deze proef wordt voorlopig deelgenomen door de 
Oosterkerk, Korfbalvereniging Vlaardingen en basis
school De Schakel 

De aardbeving in Turkije heeft het leven gekost aan mini
maal vier in Vlaardingen wonende Turken In Vlaardingen 
wonen ongeveer 30 families, die uit Golcuk of omgeving 
komen 

28 De Jeu de Boulesclub Vlaardingen viert het derde 
lustrum met een fietsdag met picknick, een barbecue en 
enkele wedstrijden op het terrein aan de Claudius 
Civilislaan 

31 Het echtpaar Jaap en Corrie Poot, oprichters van de 
wandelclub DOW, neemt na 18 jaar wegens gezondheids
problemen afscheid van de club Het bureau sportstimule-
ring van de gemeente zal proberen nieuwe organisatoren te 
vinden 
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September 

1 In de Broekpolder wordt de nieuwe zuiverings
installatie in gebruik gesteld. Het verontreinigde water uit 
het natuurgebied wordt voortaan gefilterd voordat het in 
de Vaart wordt geloosd. 

Wie vandaag via de kabel afstemt op 105.9 Mhz hoort 
geen Waterweg FM meer, maar een nieuwe aankondiging 
voor Omroep Vlaardingen. De zender gaat zich volledig 
op Vlaardingen richten, nadat Maassluis voor de 
Westlandse Omroepstichting koos. 

2 Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om 
75.000 gulden beschikbaar te stellen voor gerichte hulp
verlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. 
Het bedrag wordt niet gestort op het landelijke gironum
mer, maar zal primair worden bestemd voor de lokale 
hulpverlening en voor ondersteuning van initiatieven uit 
de Vlaardingse samenleving. 

4 Vierde Stadshartdag. Uit handen van burgemeester 
L.W. Stam ontvangt Wout den Breems het Gouden 
Stadshart vanwege zijn activiteiten voor de Historische 
Vereniging Vlaardingen. De titel Stadshartkapel 1999 gaat 
naar de City Stampers uit Krommenie. 

De ouderenbond ANBO afdeling Vlaardingen viert het 20-
jarig bestaan met een feestelijke middag in het 
Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. 

De Stadsgehoorzaal opent het nieuwe seizoen met de 
opvoering van het toneelstuk 'De Verlossing' van Hugo 
Claus. 

Vanwege zijn 25-jarig jubileum als organist geeft Aad 
Zoutendijk een jubileumconcert op 'zijn' Van 
Peteghemorgel in de Grote Kerk. 

Intrede en bevestiging van ds. C.J. Droger als predikant 
van de Gereformeerde Emmauskerk aan de Van Linden 
van den Heuvellsingel. 

8 Het echtpaar C. Gast-D. van Eijk 65 jaar getrouwd. 

8-9 Millenniumoefening bij de gemeente. De telefoon-
en faxverbindingen via het nationale noodnet functioneren 
goed. De oefening in de regio is georganiseerd door de 
gezamenlijke hulpdiensten politie, brandweer, GGD, 
havendienst, DCMR en krijgsmacht. 

9 Geopend aan de Landstraat 57 de nieuwe galerie 
voor fotokunst 'IN BEELD'. 

Het archeologische onderzoek op de locatie van de voor
malige herberg Het Zwarte Paard aan de Kortedijk wordt 
volgens stadsarcheoloog Tim de Ridder gefrustreerd door 
zogeheten schatgravers. Deze betreden 's nachts de opgra-
vingsputten, nemen voorwerpen mee en vernielen de 
structuren. 

Een Tsjechische delegatie, waaronder de nieuwe burge
meester Milos Micka en loco-burgemeester mevrouw 
Nechutova van Moravska Trebova, brengt deze week een 
bezoek aan Vlaardingen. 

In het Zonnehuis viert mevrouw C.M. van der Snoek-van 
der Krans haar 103de verjaardag. 

10 Boekhandel A. Pontier bestaat 50 jaar. Ter gelegen
heid hiervan verschijnt o.a. het boek 'Weerzien met 
Vlaardingen' van M.P. Zuydgeest en J. Borsboom. 

11 De Scoutinggroep Prins Maurits viert het 65-jarig 
bestaan met o.a. een reünie voor alle oud-leden. 

Open Monumentendag. De werkgroep Vlaardingen heeft 
gekozen voor een route langs alle 'groene monumenten' 
en historisch interessante plekken in Vlaardingen: bomen, 

Het echtpaar Jaap en Corrie Poot wordt in de bloemetjes gezet 
bij het afscheid van de wandelclub DOW (31 augustus, zie ook 5 
april). 
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tuinen, plantsoenen, beelden en historische gebouwen Op 
de begraafplaats Emaus worden rondwandelingen gehou
den 

Mevrouw A M Oerlemans-Kooijman wordt 106 jaar Zij 
is momenteel de oudste inwoonster van Vlaardingen 
Burgemeester L W Stam brengt haar namens de gemeen
te een fehcitatiebezoek in zorgcentrum De Meerpaal De 
oudste inwoner van Vlaardingen ooit - althans voor zover 
bekend bij de Burgerlijke Stand - werd 107 jaar 

Waterpoloster Danielle de Bruijn verovert met het 
Nederlandse team een zilveren medaille tijdens het 
Europees kampioenschap in het Italiaanse Prato 

13 Hoogstraatwinkeliers overhandigen een zwartboek 
aan wethouder Henk Roijers Uit een enquête, waaraan 
ruim 35 ondernemers meewerkten, blijkt dat de bedrijven 
met of nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden 
Éénderde geeft aan dat de omzet vanaf 1993 is gekelderd 

Evert Barneveld, directeur van de Aquamarijnschool aan 
de Willem de Zwijgerlaan, ontvangt de 'politiemap', een 
initiatief van een drietal agenten dat zich in Holy bezig 
houdt met de jeugd Deze map, met o a formulieren om 
aangifte te doen van diefstal en vernielingen, is een nieuw 
middel om de kleine criminaliteit tegen te gaan 

15 De woningstichting Waterweg Wonen krijgt toe
stemming van het gemeentebestuur en de minister van 
VROM om 56 dure huurwoningen aan de Castricumhoeve 
en Utrechtlaan te verkopen aan de zittende bewoners 

16 Met de introductie van het skeeleren wil de 
Vlaardingse IJsclub, die binnenkort haar 120-jarig bestaan 
viert, haar imago een nieuwe impuls geven 

Raadsnestor R Lensvelt geeft het officiële startsein voor 
de aanleg van de rotonde bij de Burgemeester Pruissingel 
HIj heeft zich altijd ingezet voor de bouw van een rotonde 
omdat die de verkeerssituatie op deze locatie veel veiliger 
zou maken 

18 Laatste Stadsdebat in de Stadsgehoorzaal met o a 
het Eerste Grote Vlaardingse Dictee, dat gewonnen wordt 
door stadsarchivaris H J Luth en ambtenaar Jan Hecker 
Judith Drinkwaard, Stefanie van der Hoek en Piet 
Knicnem krijgen prijzen voor hun ansichtkaarten 
'Groeten uit Vlaardingen' De prijzen voor 'Verhalen over 
Vlaardingen' gaan naar Leonie van Brandwijk, Aat Rolaff 
en Abraham de Keijzer. 

24 Vluchtelingenwerk Vlaardingen viert het 20-jarig 

bestaan Tevens neemt de hulporganisatie het nieuwe 
onderkomen aan de Rotterdamseweg in gebruik 

In de Harmonie start van het maandelijkse liedjespro
gramma 'Kunt u nog zingen'' Zing dan mee'' onder leiding 
van musicus Dick Borst 

25 Het Sport- en Fitnesscentrum Tino Hoogendijk 
viert het 25-jarig bestaan met een receptie in het centrum 
aan de Zwaluwenlaan 

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan houdt machine
fabriek Fontijne Holland Open Huis in het pand aan de 
Industrieweg 21 

29 Bij opgravingen langs de Kortedijk zijn delen van 
de zestiende-eeuwse houten havenconstructie tevoorschijn 
gekomen Ook hebben de archeologen de fundamenten 
blootgelegd van een van de bijgebouwen van de vroegere 
herberg Het Zwarte Paard 

Oktober 

1 De gemeente mag van de Rotterdamse bestuurs
rechter alsnog zes noodlokalen plaatsen bij de basisscho
len Jan Ligthart en 't Ambacht Volgens hem is de gemeen
te zorgvuldig te werk gegaan bij het afgeven van een tij
delijke bouwvergunning Omwonenden spanden vonge 
week een rechtszaak aan 

2 In het kader van het leefbaarheidsproject 'Samen 
beter wonen' leggen buurtkinderen de laatste hand aan de 
opknapbeurt van de speeltuin aan de Koninginnelaan 

Het GastOuderBureau viert het lO-jarig bestaan in het kin
derdagverblijf aan de Curacaolaan Alleen al dit jaar heeft 
het bureau voor 125 nieuwe kinderen een geschikt gast
gezin gevonden 

Skateboarders nemen de nieuwe 'ramp' bij de Technische 
School aan de Deltaweg in gebruik 

Het bedrijf Tomaello Sierbeton en Terrazzo viert het 75-
jarig bestaan Bekendste werken zijn o a 'Verzonken 
Schip Rijnsweerd', Boulevardbank Scheveningen en de 
Vlaardingse Bloementrappen naar het ontwerp van Wilma 
Kuil 

6 Bezoekers van zwembad De Kulk kunnen weer 
terecht in het restaurant Eind vorige week heeft de 
Maassluisse horeca-ondernemer Bert Spek de uitspanning 
overgenomen van de vorige eigenaar Paul Hooymeijer, die 
een fikse schadevergoeding eist van de directie, omdat 
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deze zich niet aan de gemaakte afspraken zou hebben 
gehouden. 

Tijdens bluswerkzaamheden aan de Energieweg stuiten 
brandweerlieden op een grote hennepkwekerij met 2.281 
oogstrijpe planten. De politie probeert de huurder te 
achterhalen. 

De 'echte bakker' Frans Hazenberg bracht vorige week 
een bezoek aan Paleis Soestdijk. Namens de warme bak
kers van Nederland bood hij een bronzen pandabrood aan 
aan Prins Bemhard. Aanleiding hiervoor was het 10-jarig 
bestaan van het pandabroodje. Landelijk is hierdoor ruim 
6,5 miljoen gulden voor het Wereld Natuur Fonds bijeen 
gebracht. 

7 De voetbalvereniging HVO heeft in het seizoen 
1998/99 maar liefst 274.176 kg oud papier ingezameld. 
Omgerekend leverde dit 19.000 gulden voor de club op. 

Petra van Uffelen, Jolanda van der Sman en Sandra Don 
hebben het afgelopen weekeinde in Arnhem tijdens de 
Europese kampioenschappen majorette een gouden 
medaille behaald in de categorie 'Trio'. 

8 Kinder- en tienerkoor Jong Vlaardingen viert het 
10-jarig bestaan in dienstencentrum West aan de Frank 
van Borselenstraat. De nu veertig leden tellende zangver
eniging werd op 21 april 1989 opgericht door Jo Salomons 
en Gerard Groeneveld. 

14 De Stichting Monument Vlaardingen maakt haar 
plannen bekend voor een plaquette, bedoeld als eerbetoon 
aan de Vlaardingse inwoners die in de oorlogsjaren, met 
gevaar voor eigen leven, joodse onderduikers hebben 
gehuisvest. 

15 Het Eenakterfestival, georganiseerd door het 
Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel, trekt slechts tien 
bezoekers. 

15-17 Het wereldberoemde Staatscircus van Moskou 
treedt met zijn nieuwe programma op in de circustent op 
het Erasmusplein. 

19 In het Stadsarchief overhandigt Eva Timmermans, 
namens de schrijversgroep Rotonde, een dichtbundel aan 
stadsarchivaris H.J. Luth. De bundel is het resultaat van 
een schrijfopdracht binnen de schrijversgroep, geïnspi
reerd door de joodse begraafplaats. 

Een felle uitslaande brand legt coffeeshop De Zeespiegel 
aan de Oosthavenkade volledig in de as. Door de blus
werkzaamheden ontstaat er een enorme rookontwikkeling 
en trekt een doordringende hasjwalm door het centrum. 
De oorzaak van de brand is nog onbekend. 

20 De gemeente krijgt van de provincie 14 miljoen 
gulden subsidie voor diverse stedelijke vernieuwingsacti
viteiten. Het bedrag komt over een periode van vijfjaar 
beschikbaar. 

21-25 Eerste najaarskermis op het Veerplein met maar 
liefst 16 attracties. De kermis wordt afgesloten met de 
zogenaamde 'Piekendag'. 

Een skater haalt halsbrekende toeren uit op de nieuwe halfpipe 
aan de Deltaweg (2 oktober, zie ook 9 juli) 



Coffeeshop De Zeespiegel aan de Oosthavenkade staat in lich
terlaaie (19 oktober). 

22 De Woonkeuzekrant, die wekelijks in deze regio 
verschijnt, wordt met ingang van het nieuwe jaar flink uit
gebreid. In de nieuwe krant 'Woonselectie Rijnmond' wor
den ook de beschikbare huurwoningen in Rotterdam aan
geboden en verdwijnt het verschil tussen woningen voor 
starters en doorstromers. Er wordt slechts verschil 
gemaakt tussen goedkope en dure woningen. 

Het bureau Algemeen Maatschappelijk Werk en het 
Bureau Raadslieden verhuizen van de Oosthavenkade naar 
Parallelweg 2. 

Aan de Lissabonweg sneuvelen tientallen ruiten van basis
school De Ark door een vuurwerkbom. Dankzij omwo
nenden, die direct politie en brandweer waarschuwen, kan 
verdere schade door brand worden voorkomen. 

23 Mosselfeest op het Liesveld. Zeeuwse mosselko
kers laten het publiek proeven en vertellen alles over de 
mosselcultuur. Het shantykoor Het Kraaiennest brengt 
oude zeemansliederen ten gehore. 

Tiende Geul-Techniekloop in de Broekpolder met 800 
deelnemers. Winnaar wordt Kanfaoui Said uit Gouda. 

24 Landelijke actiedag van Milieudefensie onder het 
motto 'Trek de Groene Grens'. Op het dijklichaam tussen 
Vlaardingen en Schiedam wordt geprotesteerd tegen de 
aanleg van de rijksweg A4. 

26 In de Stadsgehoorzaal introductie van het nieuwe 
lesvak 'Culturele en Kunstzinnige Vorming', bestemd 
voor leerlingen van de bovenbouwklassen havo en vwo 
van de scholengemeenschappen Aquamarijn en VOS. De 
bedoeling van het vak is om leerlingen in contact te bren
gen met professionele kunst- en cultuuruitingen. 

De heer C.W.J. Schrieks benoemd tot nieuwe haven
meester. 

29 Bij Antiquariaat & Boekhandel Lievredoor aan de 
Hoogstraat presentatie van de dichtbundel 'Facetten 3' van 
de Vlaardinger Aat RolafF onder de titel 'Stad en stede
ling', met pentekeningen van Conchi Ruigrok-Zabala. 

30 Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet o.l.v. Adri 
van Buuren viert het 25-jarig bestaan met een jubileum
concert in de Oosterkerk. Voor het koor is dit tevens het 
afscheidsconcert wegens de te hoge gemiddelde leeftijd 
van de koorleden. 

31 Judoka Mark Huizinga behaalt tijdens het 
Nederlandse Kampioenschap in Den Bosch een gouden 
medaille in de categorie tot 90 kg. 

November 

1 Tweedejaarsstudenten van de Hogeschool 
Rotterdam gaan deze maand op huisbezoek bij 80-plus-
sers. Naar aanleiding van een vragenlijst proberen zij 
samen met de bewoners onveilige situaties in huis op te 
sporen. Doel van het project is om de veiligheid in en om 
de woning te verbeteren en het aantal ongelukken te ver
minderen. 

2 Presentatie van de ontwerp-Stadsvisie 'Verrassend 
veelzijdig'. In dit document staan alle uitkomsten van het 
Stadsdebat tot nu toe. In de komende maanden volgt nog 
een inspraakronde, waarna de uiteindelijke visie op de toe
komst van de stad volgend jaar zal worden uitgebracht. 

De gemeente en Shell zijn niet bereid om zestig miljoen 
gulden uit te trekken voor een multifunctioneel sportpark 
in de Broekpolder. De gemeente blijft echter, in het kader 
van het plan Westwijk 2005, streven naar de overplaatsing 
van een aantal sportverenigingen uit de Westwijk naar de 
Broekpolder. 



4 Wethouder K van der Windt presenteert het bun
deltje 'Vlaardingers over Vlaardingen', een kleurrijke 
weergave van de bijdragen van deelnemers aan twee wed
strijden, die in het kader van het Stadsdebat zijn georgani
seerd 

Woningcorporatie Waterweg Wonen presenteert de nieuwe 
organisatie met een Open Dag in beide kantoren aan de 
Schiedamseweg en het Emaus 

5 De gemeenteraad verklaart zich unaniem akkoord 
met de sluitende begroting 2000 Voor de eerste keer in 
tien jaar zijn geen bezuinigingsvoorstellen ter sprake 
gekomen 

GPV'er Gerrit Willem van Veelen neemt na elf jaar 
afscheid van de gemeenteraad 

Het Juliana Welzijn Fonds heeft 40 000 gulden geschon
ken aan de Stichting Bureau Welzijnsprojecten De bijdra
ge is bestemd voor de inrichting van het nieuwe onderko
men in het voormalige belastingkantoor 

De Vlaardingse popgroep Bitch viert haar 20-jarig bestaan 
met een optreden in Villa Musica aan de Koningin 
Wilhelminahaven 

6 Officiële opening van het nieuwe clubgebouw van 
hockeyclub Pollux door wethouder A Kool Het nieuwe 
pand vervangt het gebouw dat in december 1998 na kort
sluiting door brand in de as was gelegd 

De Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen viert het 
50-jarig bestaan met een tweetal exposities in de 
Stadsbibliotheek en het Hollandiagebouw 

PvdA-gemeenteraadslid Peter Roovers overhandigt de 
'rooie roos' aan voormalig melkboer Adriaan Kanis 
Afgelopen september ging hij met pensioen na vijftig jaar 
de deuren te zijn langs geweest met boter, kaas en eieren 
Voor zijn jarenlange inzet krijgt hij deze onderscheiding 

In de boezemlanden van de Vlietlanden en in de eenden
kooi Aalkeet-Buiten zijn maar liefst 119 mossoorten aan
getroffen Sommige daarvan zijn zeer zeldzaam Peter 
Hoogervorst en Cris Hesse worden voor hun inzending 
door het landelijke hoofdbestuur van de KNNV beloond 

7 Het eerste betonnen segment voor de Tweede 
Beneluxtunnel arriveert op de plaats van bestemming en 
wordt afgezonken naar zijn definitieve plek in de Maas 

8-12 Zorg- en dienstencentrum Soenda viert het 5-jang 

bestaan met een feestweek Speciale gasten zijn enkele 
ouderen uit de Vlaardingse zusterstad Moravska Trebova 

9 In de Grote Kerk ontvangt emerituspredikant ds A 
van Zetten het eerste exemplaar van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen 1999 Een belangrijk deel van het 
boek gaat over het gemeenschappelijke verleden van gere
formeerden en hervormden en het Samen-op-Weg proces 

10 De Vlaardingse afdeling van de PvdA heeft beslo
ten al haar leden lid te maken van de Historische 
Vereniging Vlaardingen Hiermee komt de HVV op een 
ledental van 1 470 

In verband met ophogings- en asfaltenngswerkzaamheden 
is de Amsterdamlaan tussen Lepelaarsingel en Utrechtlaan 
voor drie maanden afgesloten voor doorgaand verkeer 

11 Het gaat goed met het Stadshart Uit een koop-
stromenonderzoek van de provincie is het Liesveld in de 
afgelopen vijfjaar van de 14de naar de 13de plaats geste
gen, terwijl de concurrentie is toegenomen 

Wethouder A Kool stelt de matnxborden op de Holysingel 
in gebruik De gemeente verwacht dat automobilisten door 
de oplichtende borden langzamer zullen gaan rijden 

12 In de Grote Kerk viert het Vlaardings Mannenkoor 
Orpheus het 95-jarig bestaan met een concert Mede
werking verlenen het Randstedelijk Begeleidingsorkest en 
vijf solisten 

Verschenen de eerste CD van tekstschrijver en muzikant 
Cornells Pons Het schijije kreeg als titel 'Bar Intiem', de 
naam van de kroeg aan de Kornelis Speelmanstraat die 
enige jaren geleden werd gesloopt 

13 De schrijver Appie Baantjer signeert bij 
Boekhandel Den Draak In oktober jl verscheen zijn 52ste 
boek, getiteld 'De Cock en een deal met de duivel' 

In zaal Buytelant kiest de carnavalsvereniging De 
Leutloggers Patrick van Zanten tot Prins Patrick de Eerste, 
onder het motto ' Wij zijn in ons hum met het nieuwe mil
lennium' 

16 De parkeergarages aan het Liesveld en de 
Hoogstraat onderscheiden met de European Standard 
Parking Award, een soort erkenning voor parkeergarages 
Uit de beoordeling blijkt de parkeergarage Hoogstraat 
hoger gewaardeerd te worden dan de Liesveldgarage 

De Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Vereniging 
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Tekstschrijver/muzikant Cornells Pons in een muzikaal onder 
onsje met zijn goede vriend Levi Weemoedt (12 november) 

Mendelssohn Bartholdy ten gehore Ook speelt hij zijn 
eigen compositie 'Priere' en een improvisatie 

26 Villa Kakelbont aan de Parkweg staat tijdelijk te 
koop Belangstellenden moeten voor eind december een 
bod uitbrengen, daarna trekt de huidige eigenaar het pand 
weer terug van de markt De aankoop van het karakte
ristieke pand door de Schiedamse ondernemer George 
Toth deed in het voorjaar veel stof opwaaien 

De 33-jarige Enk van der Lucht ontvangt de bronzen 
medaille van het Carnegie Heldenfonds voor de redding 
van een man uit een brandende woning in maart van dit 
jaar 

27 Ruim 180 oud-CSLD'ers (Club Salut Les Diables) 
bezoeken de reunie in de Harmonie De vereniging werd 
in 1964 opgericht en had in haar gloriejaren honderden 
leden 

December 

voor Huisvrouwen heeft de naam veranderd in 
Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse Vrouwen 

Het 'Tweede Fase Stakings-Comite', bestaande uit zeven 
leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap 
Aquamarijn, wil op 6 december a s een actie op het 
Binnenhof organiseren tegen de onderwijsvernieuwing 
van minister Hermans 

17 Het college besluit het grondgebied langs de 
Nieuwe Maas grondig aan te pakken Naast de huidige 
bedrijvigheid moet in de rivierzone ruim baan worden 
gemaakt voor woningbouw en recreatie Voor de herin
richting zal de gemeente nauw samenwerken met een aan
tal marktpartijen 

20 Onder een stralend herfstzonnetje arriveert 
Sinterklaas met zijn schip m de Oude Haven 

24 De directies van de Vlaardingse basisscholen en het 
college bereiken eindelijk overeenstemming over de 
onderwijshuisvesting voor de komende vijftien jaar 
Volgens het bereikte akkoord zal de gemeente voldoen aan 
bijna alle wensen voor extra lesruimten 

Judoka Edith Bosch sloot het afgelopen weekeinde in 
Rome haar juniorentijd af met de prolongatie van de 
Europese titel in de klasse tot 70 kg 

25 1250ste Lunchconcert in de Grote Kerk Aad 
Zoutendijk brengt werken van Bach, Couperin, Boely en 

2 Verschenen de bundel 'Wendingen' van de 
Vlaardingse dichteres Lily Kloots-Touwen 

Bewoners van de Mr Verschuurstraat en omgeving hebben 
schriftelijk bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zuid-Holland tegen de nieuwbouw
plannen in hun wijk Eerder protesteerde de buurt al tever
geefs bij het Vlaardingse college en de gemeenteraad 

5 Het echtpaar T WiUeman-M E de Jong 65 jaar 
getrouwd 

6 Overleden op 65-jarige leeftijd Jan Bot, stuwende 
kracht achter de Stichting Scouting Vlaardingen 

7 Vlaardingse uitkeringsgerechtigden, die driejaar of 
langer in de bijstand zitten, krijgen een kerstcadeau van 
200 gulden 

Het Holy Ziekenhuis gaat met vertrouwen de millennium
wisseling tegemoet Alle apparatuur is getest en daaruit is 
gebleken dat 99% van alle apparaten goed zal functione
ren Er is extra personeel aanwezig om zowel technische 
als medische problemen op te vangen 

8 Mede dankzij een donatie van het taxibedrijf 
Connexxion Eurotax kunnen gehandicapte kinderen van 
het kinderdagcentrum De Zonnehof vanaf heden m b v 
speciale computerprogramma's onderwijs volgen 

Foto Engelse aan de Van Hogendorplaan bestaat 60 jaar 

110 



De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van de 
aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Ruim 29 
miljoen gulden stroomt in de gemeentekas als alle aande
len van de hand worden gedaan. Hoe de gemeente de extra 
miljoenen wil besteden, is nog niet duidelijk. 

Wethouder H. Roijers stelt de Watemetsteiger aan de 
Maasboulevard officieel in gebruik. De steigers van 
Waternet moeten een verbinding leggen tussen Rotterdam, 
de drie Waterweggemeenten en Hoek van Holland. 
Voorlopig zullen de steigers vooral gebruikt worden door 
particulieren en partyboten. 

In de Grote Kerk uitvoering van het Weihnachtsoratorium 
van J.S. Bach door de Chr. Oratoriumvereniging Gloria 
Toonkunst. 

15 Wethouder K. van der Windt slaat de eerste paal 
voor de uitbreiding van het VOS-pand aan de Koninginne-
laan. De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap kan 
het nieuwe pand, waarin ook het Holy-bibliotheekfiliaal 
wordt gehuisvest, pas begin 2001 betrekken. 

17 Burgemeester L.W. Stam ontsteekt de verlichting 
van de kerstboom op de Markt. 

9 Onlangs verschenen het boekje 'Met teckel Sue 
verder op avontuur', van Jaap Vink. De inmiddels 15-jari-
ge teckel Sue werd bekend als Wereld-, Zuidamerikaans-
en Europees kampioen en door de drie eerder verschenen 
boekjes. 

10 De Vlaardingse afdeling van de vakbond FNV hul
digt in zaal Middelhuyse J. Lamers vanwege zijn 70-jarig 
lidmaatschap. 

17-19 Sneeuwspektakel Sneeuw Swing op het Liesveld
viaduct trekt ruim 25.000 bezoekers. Op een 175 meter 
lange skipiste met een acht meter hoge springschans wor
den o.a. ski- en snowboarddemonstraties gegeven. Tevens 
is er een après-skidorp ingericht. Het is de allereerste keer 
dat in Nederland zo'n grote buitenpiste is aangelegd. 

18 In de Grote Kerk 'Festival of Nine Lessons and 
Carols', uitgevoerd door het Kamerkoor Animate. 

14 Het Zonnehuis heeft van het Landelijk Centrum 
Verpleging & Verzorging een eervolle vermelding gekre
gen voor de creatieve en vernieuwende manier waarop 
belevingsgerichte zorg wordt gegeven aan dementerende 
ouderen. 

19 Het echtpaar M. Noordijk-N.J. van Kempen 65 jaar 
getrouwd. 

20 De VVV is vanaf heden gehuisvest in het voorma
lige 'Keijzerpand' aan de Westhavenkade. 

Door het loslaten van ballonnen stelt wethouder Roijers de 
Watemetsteiger aan de Maasboulevard officieel in gebruik (8 
december). 

21 De gemeente gaat over op ecostroom. Hiermee wil 
men in het nieuwe millennium een bijdrage leveren aan 
een beter milieu. 

Symbolische overhandiging van het eerste 
'Groot Vlaardingen krantenrek' door uitgever 
Th. Bakker aan wethouder H. Roijers. Groot 
Vlaardingen is voortaan ook op negentien 
strategische plaatsen in de stad gratis af te 
halen. 

22 Ondanks vele inspanningen komt er 
definitief geen asielzoekerscentrum bij het 
industrieterrein De Vergulde Hand. Bouw van 
het centrum is volgens de gemeente en het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
onhaalbaar en niet reëel. Milieutechnische 
redenen liggen ten grondslag aan dit besluit. 

23 De eerste concrete plannen voor nieuw
bouw aan de rivierzone heeft de gemeente al 
binnen. Unilever wil zijn vestiging aan de 
Deltaweg uitbreiden. Verder is het Nederlands 
Economisch Instituut een enquête gestart 
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Skiën in Vlaardingen, een nieuwe ervaring (17-19 december). 

onder ondernemers om de wensen en ontwikkelingsmoge
lijkheden te inventariseren. 

De gemeentelijke ombudsman Van Kinderen wordt steeds 
vaker ingeschakeld. Dat blijkt uit het pas verschenen ver
slag over 1998. Kwamen er in 1997 'slechts' 46 klachten 
tegen het gemeentelijke apparaat binnen, in 1998 waren 
dat er maar liefst 81: een stijging van 76 procent. 

De Stichting Fokker G1 is op zoek naar de resten van een 
Fokker Gl, die op 10 mei 1940 tijdens een luchtgevecht 
met een Duits vliegtuig is neergestort in de Maas bij 
Vlaardingen, ongeveer ter hoogte van de Shell 
Raffinaderij. Na ruim 100 tips heeft de stichting een beter 
inzicht in de crashlocatie. 

24-25 In de Joannes de Dooperkerk komt het kerstverhaal 
tot leven in een opvoering van de 'Levende Kerststal'. 

28 Woningbouwvereniging Waterweg Wonen stelt 
samen met de GGD een onderzoek in naar de gezond
heidsklachten, die veel bewoners van de 'blauwe flat' aan 
de Rotterdamseweg hebben geuit. Driekwart van de bewo
ners klaagt over o.a. tranende ogen, voortdurende ver
koudheid en slapeloosheid. 

De ondernemersvereniging 'Vlaardinger-Ambacht onder 
de Molen' heeft zich onlangs zelf opgeheven. Er zijn in de 
wijk te weinig winkels overgebleven om het bestaan van 
de vereniging te rechtvaardigen. De belangen van de 
ondernemers worden in het vervolg behartigd door de 
Organisatie Vlaardingse Ondernemers (OVO). 

29-6 jan. Burgemeester Stam opent het 26ste Vlaardingse 
kinderspektakel Jeugdstad in de Lijnbaanhallen, onder het 
motto 'Spelen in je eigen stad'. 

30 In het kader van 'De nationale groet 2000' wordt 
ook de molen Aeolus getooid met een wensvlag, met de 
voorstelling van een kleurige duif en een hand ineen, als 
teken van vrede in een veelkleurige samenleving. De vlag 
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is gemaakt door de teken- en schilderclub Centaur, naar 
een idee van Cor Maarleveld. 

Tot verbijstering van de gemeente heeft het GAK de 
samenwerking met het regionale Centrum voor Werk en 
Inkomen Waterweg Noord per 1 januari opgezegd. Het 
GAK vertrekt zelfs uit Vlaardingen. Dat heeft voor de bur
gers tot gevolg dat zij voor het aanvragen van een WW-uit-
kering naar Rotterdam moeten. 

31 Nagenoeg alle politiebureaus en brandweerkazer
nes in de regio zijn in de millenniumnacht geopend als 
noodmeldpunt. In Vlaardingen zijn zeven meldpunten 
ingericht. De gemeente geeft in een huis-aan-huis publica
tie tips en informatie betreffende de millenniumwisseling. 

Burgemeester Stam wordt de fijne kneepjes van het knutselen 
bijgebracht (29 december). 
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