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Januari 

1 Vlaardingen telt 73.681 inwoners, 140 meer dan 
per 1 januari 2000. 

De jaarwisseling is dit jaar vrijwel zonder problemen ver
lopen. Er was geen sprake van ongeregeldheden of ernsti
ge ongelukken met vuurwerk. 

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in 2000 in totaal 
16.294 klachten ontvangen, een daling van 18 procent ten 
opzichte van 1999. De meeste klachten hadden betrekking 
op lawaai (8.279). Uit Vlaardingen kwamen 1.511 klach
ten binnen. 

2 Gevestigd aan de Oosthavenkade 39 het Rotter
damse notariskantoor Kooijman Lambert. 

Officiële installatie van de Raad voor Medezeggenschap 
in Wonen & Leven door B.C. Pluimer, directeur van 
Waterweg Wonen. De raad is gekozen door en bestaat uit 
huurders van de woningcorporatie. 

6 Verschenen de cd 'Voor Vlaardingen', een liefdes
verklaring aan de stad met lof, kritiek en nostalgie van Jos 
Werkman, kapper aan de Hoogstraat. 

Kapper Jos Werkman heeft een cd vol gespeeld en gezongen 
over zijn stad (6 januari) (CRD) 

Uitslaande brand in een woning aan de Baljuwstraat. De 
brandweer, die het vuur snel meester is, vindt in het pand 
het verkoolde lichaam van een 32-jarige Vlaardinger. Het 
slachtoffer is vermoedelijk tijdens het roken van een siga
ret in slaap gevallen. 

7 Kranslegging voor alle slachtoffers van zinloos 

geweld in de hal van station Vlaardingen-Oost door de 
stichtingen Vlaardingen en Gorkum tegen zinloos geweld. 
Precies één jaar geleden liep Daniel van Cotthem hier de 
fatale klap op, die hem het leven kostte. 

10 Het Streekmuseum Jan Anderson trok vorig jaar 
ruim vijfhonderd bezoekers meer dan het jaar ervoor. In 
2000 brachten 2.951 mensen een bezoek aan het museum. 
Het was een topjaar mede dankzij het 25-jarig jubileum. 

11 Buurthuis De Haven, meditatievereniging Yatra, 
De Vakature Bank, het Flardenruilsysteem, een computer
club en een paar fotografen en kunstenaars zijn per 1 april 
dakloos. De gemeente is van plan hun onderkomen aan de 
Groen van Prinstererstraat te slopen. 

12 In Galerie Hollandia opening van de jubileumten
toonstelling 'Leen Droppert 1950-2000', met schilderijen, 
aquarellen, zeefdrukken en bronzen. 

Vlaardingen heeft een nieuw visitekaartje. Onder de slo
gan 'sfeer en meer in een voormalige haringstad' heeft de 
VVV een internetsite geopend, waarmee de leuke, interes
sante mogelijkheden van Vlaardingen onder de aandacht 
van het publiek worden gebracht. 

Overleden op 56-jarige leeftijd M.P. van Zanten, voorma
lig voorzitter van de Stichting Haring- en Bierfeest en 
oprichter van de Technische Handelsonderneming Algebra 
BV. 

15 Uit handen van burgemeester Stam ontvangt 
mevrouw J.E. van Rijn-Koerts een koninklijke onder
scheiding voor haar inzet voor de plaatselijke kinderpost
zegelacties. 

16 In een horecagelegenheid aan het Emaus zijn twee 
gokkasten en de geldbak van een biljart opengebroken. 
Het is nog niet bekend hoeveel geld wordt vermist. 

17 Bij het winkelcentrum aan de Dirk de Derdelaan 
neemt wethouder K. van der Windt het eerste Afval Apart 
Punt (AAP) in gebruik. De AAP bestaat uit vier onder
grondse containers voor papier, textiel, wit glas en 
bruin/groen glas. Voorlopig komen in Vlaardingen vijftien 
AAP-en bij winkelcentra. 

Mevrouw J. Stolk-van der Linden viert haar 100e ver
jaardag. 

18 Het college van burgemeester en wethouders wil 
met een half miljoen gulden extra per jaar de 
Stadsgehoorzaal redden van sluiting. In totaal geeft de 
gemeente jaarlijks twee miljoen gulden subsidie. Met het 
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extra geld wordt het achterstallige onderhoud aangepakt, 
de toneeltoren gerenoveerd en de vereiste trekkenwand 
geïnstalleerd. 

De Vlaardingse Vaart is dichtgevroren. Zoals de driehon
derdjaar oude traditie voorschrijft, kopen Westlanders na 
een tocht over het ijs ijsmoppen bij bakker F. Hazenberg. 

19 In De Salon huldiging van de Vlaardingse sport-
kampioenen 2000. Zoals verwacht is Olympisch kampi
oen Mark Huizinga gekozen tot Sportman van het Jaar. De 
voetbalvereniging Deltasport wordt opnieuw Sportploeg 
van het Jaar. De 13-jarige zeiler Lars Bekker krijgt de 
Sportprijs van de gemeente Vlaardingen voor zijn interna
tionale prestaties. 

Opening van de mediatheek van de scholengemeenschap 
Aquamarijn, afdeling Groen van Prinsterer, door locatie
directeur W. Kwakkelstein. In de nieuwe mediatheek kun
nen leerlingen terecht voor boeken, software en allerhan
de informatie. Ook kan volop gebruik worden gemaakt 
van internet. 

23 Het Openbaar Ministerie eist opnieuw vijfjaar cel
straf en tbs met dwangverpleging tegen Mike H., die tegen 
zijn veroordeling in hoger beroep was gegaan. Justitie 
blijft Mike H. aanwijzen als degene die Daniel van 
Cotthem heeft mishandeld. 

Verschenen de 16e editie van de Gemeentegids. Ook dit 
jaar is het weer een geactualiseerd naslagwerk dat de weg 
wijst naar instanties, clubs, verenigingen en instellingen in 
Vlaardingen. 

24 De NS onderzoeken of de spoorbomen in het cen

trum sneller open kunnen. Volgens de VVD ontstaan door 
de lange wachttijden gevaarlijke situaties. Fietsers en 
voetgangers kruipen regelmatig onder de bomen door. 

25 Burgemeester Stam en dichter Aat Rolaff geven het 
startsein voor de Landelijke Gedichtendag. Bij Boekhuis 
Den Draak dragen Eva Timmermans, Lily Touwen en 
Hans Rikken voor uit eigen werk. Voor kinderen is er een 
gedichtenwedstrijd in de Stadsbibliotheek. 

De Vlaardingers M. Los, J. Bot en L. Izelaar, docenten bij 
de scholengemeenschap Aquamarijn, vieren gelijktijdig 
het 25-jarig jubileum bij het onderwijs. 

26 Officiële opening van het nieuwe filiaal van de 
Stadsbibliotheek in het gebouw van de Vlaardingse 
Openbare Scholengemeenschap (VOS) aan de Koningin-
nelaan door wethouder Van der Windt. De bibliotheek was 
tot voor kort gevestigd in winkelcentrum De Loper. 

29 Vertegenwoordigers van het Verpleeg- en Zorg
centrum Het Zonnehuis en de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging van Bejaarden ondertekenen 
een intentieverklaring op weg naar een juridische fusie. 

Opening van de website 'www.vlaardingen.nl' door bur
gemeester Stam en wethouder H. Roijers. Op de website 
kan de gebruiker zich uitgebreid laten informeren over 
allerlei belangrijke Vlaardingse zaken. 

30 Voormalig PvdA-wethouder B. Goudriaan heeft 
zich op het uitvinderspad begeven. Hij heeft de zogeheten 
'Towel Click' - voor het ophangen van handdoeken - ont
worpen, waarvan er inmiddels meer dan twee miljoen zijn 
verkocht. 

Gewapende overval op een kapsalon aan de Dr. 
Wiardi Beckmansingel. Op basis van het signa
lement wordt niet veel later een man door de 
politie aangehouden. 

Na de cafébrand in Volendam heeft de gemeen
te alle grotere horecagelegenheden een brief 
gestuurd, waarin de regels betreffende brand
veiligheid nog eens duidelijk worden toege
licht. 

Wethouder Kees van der Windt neemt het eerste 
Afval Apart Punt (AAP) bij het winkelcentrum aan de 
Dirk de Derdelaan officieel in gebruik (17 januari) 
(CRD) 
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Tijdens een grootscheepse zoekactie naar een organisatie 
in mensensmokkel verricht de recherche van politiedistrict 
Rijnmond in Vlaardingen en Rotterdam 20 arrestaties De 
hoofdverdachte wordt gearresteerd op de Westlandseweg 

Februari 

1 Stadsarcheoloog Tim de Ridder mag de fraaiste 
replica van het middeleeuwse 'bord van Vlaardingen' uit
kiezen Het origineel is vorig jaar tijdens rioleringswerk-
zaamheden opgegraven bij het Van Schravendijkplein De 
borden werden gedraaid door amateur-houtdraaiers van de 
'Gouwe Groep' in Bodegraven 

De sloop van de drie karakteristieke pandjes Kortedijk nrs 
85, 87 en 89 is tot vreugde van het Plattorm Buizengat, dat 
hiertegen had geprotesteerd, van de baan 

In het Visserijmuseum opent wethouder Van der Windt 
een overzichtstentoonstelling van de Vlaardingse kunst
schilder Aat Hoogendijk 

2 De kinderafdeling van het Schiedamse Schieland 
Ziekenhuis wordt door gebrek aan personeel noodge
dwongen afgestoten naar het Holy Ziekenhuis 

Mr W Q Klomp, oud-voorzitter van het vocaal-ensemble 
Marcato, opent in het Muziekinformatie- en documenta
tiecentrum Ton Stolk de tentoonstelling 'Herinneringen 
aan de koordirigente Jo Mulder', met stukken uit de 
artistieke nalatenschap van de vong jaar overleden diri-
gente 

In Muziekinformatie en documentatiecentrum Ton Stolk wordt 
koordirigente Jo Mulder herdacht met een aan haar carrière 
gewijde tentoonstelling (2 februari) (CRD) 

In het voormalige pand van Sam Sam aan de Koningin 
Wilhelminahaven komt een nieuwe discotheek met drie 
zalen inclusief cate Hoewel jongeren de disco nu al kun
nen bezoeken, zal deze pas rond de zomer officieel wor
den geopend 

De rechtszaak tegen Vlaardinger Kees B wordt opnieuw 
drie maanden aangehouden De man wordt ervan verdacht 
afgelopen juli in het Schiedamse Beatrixpark het 10-jarige 
meisje Nienke te hebben verkracht en gewurgd De ver
dachte ontkent 

4 Het echtpaar Leendert Hakker-Adriana Overduin 
70 jaar getrouwd 

6 Het gerechtshof in Den Haag acht in hoger beroep 
bewezen dat Mike H schuldig is aan de dood van Daniel 
van Cotthem De dader wordt veroordeeld tot vier jaar cel 
en tbs met dwangverpleging Dit is een jaar minder dan 
door de Rotterdamse rechtbank werd geëist 

Het werven van krachten voor het heropgerichte Clean
team verloopt moeizaam Het uitbreiden van het aantal 
stadswachten gaat gemakkelijker Beide projecten voor 
werklozen vallen onder het plan 'Vlaardingen schoon en 
heel in 2001' 

9 Een 15-jange jongen wordt door een 14-jarige 
plaatsgenoot bij de bushalte op de Korhoenlaan met een 
mes in zijn rug gestoken Het mes wordt in het Sophia 
Kinderziekenhuis operatief verwijderd De dader wordt 
ingesloten voor verhoor en nader onderzoek 

10 De brandweerliedenveremging Door Oefening 
Vaardig herdenkt het noodlottige ongeval van 50 jaar gele
den, waarbij de korpsleden M H Kok, P van Delft, A H 
Maat, P Batenburg en H Westdijk om het leven kwamen 
De herdenking zal voortaan om de vijfjaar plaatsvinden 

12 Het echtpaar J van Dijk-M Lagendijk 65 jaar 
getrouwd 

13 Irado gaat in vijf wijken drie keer per week afval 
ophalen Men hoopt zo de toenemende vervuiling rond de 
blokcontainers terug te dringen Als blijkt dat een extra 
ronde het probleem niet oplost, overweegt Irado alsnog 
extra blokcontainers te plaatsen 

14 Oud-gymnastiekleraar Wim Oostveen viert zijn 
100e verjaardag Ruim 36 jaar lang gaf hij leiding bij 
gymnastiekvereniging Hollandia Bij zijn afscheid werd 
hij benoemd tot erelid In 1964 ontving hij de penning van 
de gemeente Vlaardingen 
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Klachten over stankoverlast leiden de politie naar een 
grote hennepkwekerij aan de Bellstraat. In een bedrijfs
ruimte worden ruim vierduizend planten en de voor de 
groei benodigde apparatuur gevonden. Tijdens de ontman
teling blijkt dat er illegaal stroom is afgetapt. De politie 
stelt een onderzoek in naar de eigenaar van het pand. 

Het Zomerterras in het Hof, verspreid over vier weekein
den in augustus, krijgt van de Culturele Raad 35.339 gul
den subsidie tegen 30.000 gulden vorig jaar. De acht ove
rige verenigingen moeten het doen met de rest van de ruim 
60.000 gulden die de raad kan uitgeven. 

Burgemeester Stam, de Vlaardingse brandweerliedenvereniging, 
nabestaanden van de vi/f verongelukte korpsleden en andere 
belangstellenden lopen in een stoet van de brandweerkazerne 
aan de Hoflaan naar begraafplaats Emaus om daar het dramati
sche ongeval van 50 jaar geleden te herdenken (10 februari) 
(CRD) 

14-15 De Christelijke Koorvereniging Progeza concer
teert ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan onder het 
motto 'Tijd genoeg' in de Grote Kerk. 

15 Machinefabriek Fontijne Holland BV heeft 
onlangs een nominatie in de wacht gesleept voor de Labor 
Award. Dit is een prijs voor bedrijven in de regio 
Rijnmond die, qua personeelsbeleid en arbeidsparticipatie, 
bijzondere aandacht schenken aan hun oudere perso
neelsleden. 

16 De Vlaardingse cabaretier Berry Lussenburg heeft 
de halve finale van het Leids Cabaret Festival niet ge
haald. Hij was met nog negen deelnemers doorgedrongen 
tot de eindronden van het jaarlijkse festival. 

Een 16-jarige pizzabezorger wordt na het afleveren van 
een bestelling aan de Koninginnelaan door twee mannen 
op een scooter beroofd. Het tweetal gaat er met een buit 
van ruim tweehonderd gulden vandoor. 

De Vlaardingse gymnasiaste Anneke Klugkist plaatst zich 
voor de halve finale van de 'Public Speaking Competition 
for Schools 2001', die op 24 maart in Utrecht wordt 
gehouden. 

Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam promoveert 
Ingrid van der Vlis uit Vlaardingen. Haar proefschrift 
'Leven in armoe, Delftse bedeelden in de zeventiende 
eeuw' verschijnt bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. 

17 Judoka Natascha van Gurp behaah te Dieren de 
Nederlandse titel bij de vrouwen tot 20 jaar in de 
gewichtsklasse tot 52 kg. 

Bij atletiekvereniging Fortuna ontvangt de 14-jarige atlete 
Kelly Ringlever de Ringleverbokaal voor haar prestaties 
op de Nederlandse kampioenschappen speerwerpen en 
meerkamp uit handen van haar grootmoeder. Het 
Fortunaschild voor vrijwilligers gaat naar Aad Bergsma en 
de Dine van de Pas-wisseltrofee naar bestuurslid Rob 
Tobé. 

19 De Mr. L.A. Kesperweg wordt tot eind oktober 
afgesloten voor alle verkeer wegens de aanleg van op- en 
afritten naar en van de A4. 

20 Omwonenden van de Schiedamseweg zijn tegen 
de komst van een Lidl Supermarkt naast de Stads
gehoorzaal. Zij vrezen verkeersopstoppingen bij de 
Emmazijstraat, omdat daar nu al vrijwel dagelijks vracht
wagens staan met rekwisieten voor het theater. 

Kinderdagcentrum Zonnehof moet vanaf 1 april waar
schijnlijk een dagdeel per week sluiten. Voor zestig meer
voudig gehandicapte kinderen komt de opvang dan te ver
vallen. Stichting Ipse moet een kostenbesparing van tien 
miljoen gulden doorvoeren. 

22 Om de kennisachterstand bij leraren van basisscho
len in Vlaardingen en Maassluis te verkleinen, gaan de 
komende tijd 300 docenten op 'digitale rijles'. Aan het 
eind van dit unieke project zijn alle docenten in het bezit 
van het 'Digitale Rijbewijs Vlaardings model'. 

Wethouder Van der Windt opent peuterspeelzaal Pippi van 
PeuterPlus aan de Lissabonweg. PeuterPlus is met name 
gericht op allochtone peuters. 

Aan de Westlandseweg/Burgemeester Heusdenslaan is 
onlangs een nieuwe verkeerslichtinstallatie in gebruik 
genomen, die uitgerust is met een speciale voorziening 
voor fietsers. 'Slimme' drukknoppen geven de wachttijd 
aan. 
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23 Het Monument van Bezinning tegenover station 
Vlaardingen-Oost wordt tot aan de officiële onthulling dag 
en nacht bewaakt door een beveiligingsbedrijf. De 
gemeente wil het kunstwerk nog niet prijsgeven aan de 
pers. 

24 Uit handen van wethouder Roijers ontvangt Prins 
Sjaak 1 de stadssleutel. De Leutloggers vieren carnaval 
onder het motto 'De kop is eraf'. 

In Galerie In Beeld tentoonstelling van werk van de 
Vlaardingse popfotografe Angelique van Woerkom. 

27 De grote bomenoperatie aan de Parallelweg is 
begonnen. Van de 115 bomen worden er deze week 39 
gekapt. Twintig bomen krijgen een nieuwe plek aan de 
Floris de Vijfdelaan en 30 worden herplaatst aan de 
Parallelweg. Na de operatie kunnen de kastanjes waar
schijnlijk weer 25 jaar mee. 

28 Een medewerkster van Waterweg Wonen aan het 
Emaus wordt door een klant mishandeld. Een collega 
schiet te hulp waarna de dader wordt overgedragen aan de 
politie. 

Pieter van der Linden bezoekt een repetitie van de musical 
'Parklane Serenade', naar het leven van zijn vader Dolf 
van der Linden, de in 1999 overleden oprichter van het 
Metropole Orkest. De bedenker van het stuk is Dick Borst. 
Hoofdrolspeler Paul van Rutten speelt de dirigent in alle 
levensfasen. 

Maart 

2 Burgemeester W.J. Deetman van Den Haag, voor
zitter van het Platform tegen geweld op straat, onthult het 
Monument van Bezinning bij station Vlaardingen-Oost. 
Het monument van de kunstenaar Rini Hurkmans draagt 
de titel 'Het Boeket'. Aanleiding voor het monument is de 
gewelddadige dood van Daniel van Cotthem in januari 
2000. 

Op advies van het ministerie van Landbouw en Visserij 
zullen de kinderboerderijen in de Waterwegregio vandaag 
de poorten sluiten om de verspreiding van mond- en 
klauwzeer te voorkomen. 

4 Mark Huizinga is hersteld van zijn knieblessure. 
Na een operatie verovert de judoka tijdens het A-toernooi 
in Boedapest een gouden medaille. Edith Bosch behaalt 
brons. 

6 De huisartsenpost bij het Holy Ziekenhuis gaat per 
1 mei open. De 75 huisartsen uit Schiedam, Vlaardingen 

Pieter van der Linden is aanwezig bij een repetitie van de musi
cal over het leven van zijn vader Dolf van der Linden. Op de foto 
van links naar rechts Pieter van der Linden, Dick Borst en Paul 
van Rutten (28 februari) (CRD) 

Burgemeester Deetman van Den Haag onthult het Monument 
van Bezinning bij station Vlaardingen-Oost (2 maart) (CWH) 
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en Maassluis zullen in wisseldienst vanuit de centrale post 
avond-, nacht- en weekenddiensten draaien. De definitie
ve huisartsenpost komt in het nog te bouwen Vlietland 
Ziekenhuis. 

Projectontwikkelaar Bokx BV heeft samen met de TRS 
Ontwikkelingsgroep de panden Westhavenkade 71-74 
gekocht. De bedrijven willen er appartementen realiseren. 
Volgens Bokx is dit de eerste stap in het Stad en 
Milieuproject, onderdeel van het Rivierzoneplan. 

Vrijwilligers van het Centrum voor Natuur- en Milieu
educatie patrouilleren tijdens de paddentrek langs de 
Holy- en de Watersportweg. Dit jaar wordt voor de eerste 
keer ook de Van Boendaleweg gecontroleerd. De padden-
trek duurt tot april. 

Prinses Margriet reikt de Geuzenpenning uit aan Eva Orsos van 
de European Roma Riglits Center en aan Lalla Weiss van de 
Landelijl<e Sinti Organisatie (13 maart) (CRD) 

Zeven huisartsen zijn in verzet gekomen tegen de bouw 
van een nieuw streekziekenhuis in Schiedam-Nieuwland. 
Mocht het ziekenhuis er toch komen, dan pleiten zij voor 
ombouw van de bestaande ziekenhuizen tot verpleeghui
zen. 

8 In de Rabobank aan het Veerplein uitreiking van 
het boek en de cd 'Vlaardingse sagen en legenden' door 
Eva Timmermans en Robert Tetteroo aan burgemeester 
Stam en stadsarchivaris Harm Jan Luth. De opbrengst is 
bestemd voor het Keniaproject van de scholengemeen
schap Aquamarijn. 

In navolging van behaalde successen in het land krijgen 
ook kinderen van zes Vlaardingse basisscholen training in 
weerbaarheid. Het Visnet krijgt de eerste van de in totaal 
vijf lessen van de door de GGD Nieuwe Waterweg geor
ganiseerde trainingen. 

De portretten van de burgemeesters van de voormalige ge
meente Vlaardinger-Ambacht krijgen eindelijk de plaats 
die zij verdienen. Binnenkort worden reproducties in de 
gangen van het stadhuis bij hun Vlaardingse collegae 
gehangen. 

10 Het Christelijk Gemengd Koor Vlaardingen viert 
het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Grote 
Kerk. 

De reparatie van het westelijk havenhoofd ligt voorlopig 
stil. Met hekken blijft de verbinding tussen Westhaven
kade en Maasboulevard afgesloten voor alle verkeer. 
Onderzoek moet uitwijzen waardoor bij het slaan van de 
damwand zulke ernstige trillingen ontstaan dat aangren
zende panden gaan scheuren. 

10-11 In de sporthal Westwijk 21e Groot Vlaardingen 
judotoernooi met ruim 1.100 deelnemers. 

12 Start van de renovatie van het torentje van het 350 
jaar oude stadhuis. Na afloop van de werkzaamheden zal 
de oorspronkelijke klok weer worden teruggehangen. 
Deze verhuisde in 1947 naar de Bethelkerk, omdat tijdens 
de Tweede Wereldoorlog de klok van die kerk door de 
bezetter in beslag was genomen. 

13 In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning 
door prinses Margriet aan Eva Orsos van de European 
Roma Rights Center uit Boedapest en Lalla Weiss van de 
Landelijke Sinti Organisatie uit Best. Beide vrouwen zijn 
actief in de strijd tegen de vervolging van de zigeunervol
ken Roma en Sinti. Na afloop wordt Bill Minco, vertrek
kend voorzitter van de Stichting Geuzenverzet, onder
scheiden met de Stadspenning van Vlaardingen. 

WD-raadslid Lex de Lange geeft om persoonlijke rede
nen zijn zetel in de gemeenteraad op. Hij wordt opgevolgd 
door Frank Kwakkelstein. De Lange sluit niet uit dat hij in 
de toekomst weer actief wordt in de VVD. 

Het college heeft onlangs ingestemd met de architecten
keuze voor de ontwikkeling van het Buizengat. Winfried 
van Winden, Bob van Reeth en Margreet Duinker gaan 
zich bezighouden met de invulling van de eerste fase van 
het plan Buizengat. Het gebied omvat de Havenstraat, 
Kortedijk en een stukje Hoflaan. 

14 Officiële start van het bouwproject Waterland. Het 
eerste project van ontwikkelaar Waterweg Wonen omvat 
80 koopwoningen in het gebied tussen Mr. Verschuur
straat, Marathonweg en Samuel Esmeijerstraat. 

15 Eerste paal geslagen voor de zogenaamde 'Uni-
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locatie' aan het Erasmusplein In dit gebouw, ontworpen 
door architect Jan Weeda, worden zowel openbaar basis
onderwijs als kinderopvang gehuisvest 

Burgemeester Stam ontvangt het eerste exemplaar van het 
boek 'Herleefd verleden, Vlaardingers vertellen hun ver
haal over hun gedwongen tewerkstelling in Duitsland 
1942-1945 'uit handen van A Pontier, mede-oprichter van 
de Vereniging ex-dwangarbeiders Nederland 

16 De stichting Schiedam Vlaardingen Promotie heeft 
een directeur Het is de 53-jarige Loosdrechtenaar Ron 
van Aalst, die via een wervings- en selectiebureau bij de 
SVP terecht is gekomen 

17 Archeologen stellen de vondsten van de Kortedijk 
tentoon Het historisch bodemonderzoek is gestart in janu
ari en nadert nu het einde Gevonden werden o a de fun
damenten van een zeventiende-eeuwse stadspoort 

19 De Stadsgehoorzaal blijft als volwaardig theater 
behouden voor Vlaardingen Een grote meerderheid van 
de politiek spreekt zich in de commissie Cultuur uit voor 
het voorstel van het college om jaarlijks twee miljoen gul
den uit te trekken voor het theater 

De bezwaren van bewoners tegen de plaatsing van blok-
containers aan de Komoeljedreef zijn volgens de recht
bank in Rotterdam ongegrond De uitspraak van de rech
ter sluit een jarenlange discussie af Al sinds 1997 probe
ren de bewoners de containers op een andere locatie 
geplaatst te krijgen 

20 Burgemeester Stam maakt bekend dat hij zijn ambt 
per 1 februari 2002 neer zal leggen Hij wil ruim eenjaar 
voor zijn pensioen stoppen om zijn opvolger de kans te 
geven met een nieuwe raadsperiode te beginnen 

21 PvdA-gemeenteraadslid Jan Barendregt geeft om 
persoonlijke redenen zijn gemeenteraadszetel op Hij 
kwam na de verkiezingen van 1998 in de raad en wordt 
opgevolgd door Jan van Leeuwen 

45e Nationale Boomplantdag Leerlingen van De Schakel 
en De Westwijzer planten de eerste van 199 bomen 

22 Uit onderzoek naar de legionellabacterie in de 
gemeentelijke turnzalen en spcelhallen blijkt dat de pre
ventieve maatregelen in bijna alle accommodaties effec
tief zijn geweest Alleen de douche-installaties in de turn
zaal aan de Reigerlaan en in de speelbal aan de Baanstraat 
zijn nu buiten gebruik 

De collecte van Jantje Beton heeft dit jaar 21 424,75 gul

den opgebracht De helft van de opbrengst is bestemd voor 
de collecterende verenigingen 

Bakker Jac Herweijer wint in Apeldoorn de tweede prijs 
tijdens de Nationale Paasbroodwedstrijd die voor de eer
ste keer wordt gehouden 

24 Herstart van 'Poëzie in de Steeg', met Levi 
Weemoedt en Cornells Pons Muzikale begeleiding van 
accordeonist A Vollering 

27 Groot Vlaardingen bestaat 50 jaar In een speciale 
jubileumuitgave geven bekende Vlaardingers hun visie op 
de krant als belangrijkste lokale medium Correspon
denten vertellen over hun ervaringen en er is een terug
blik De eerste uitgave verscheen op vrijdag 15 september 
1950 

Kringloopcentrum Het Goed en Irado gaan samenwerken 
Hierdoor moet een bijdrage worden geleverd aan het ver
minderen van de hoeveelheid te verbranden grof afval, het 
vergroten van het percentage hergebruik en het scheppen 
van zo veel mogelijk zinvolle werkgelegenheid 

29 Het Zonnehuis, Thuiszorg NWN en het Vlietland 
Ziekenhuis nemen gezamenlijk de Transmuralis Wissel
trofee in ontvangst voor hun inspanningen op het gebied 
van zorgverlening aan CVA-patienten (herseninfarct) De 
prijs IS bedoeld als kwaliteitsprijs 

De 23-jarige Vlaardingse Anouschka verlaat het voorma
lige Big Brotherhuis in Almere Zij bracht er samen met 
nog elf andere muzikale talenten een aantal weken door 
voor opnamen van het televisieprogramma Starmaker 

31 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de musical 
'Parklane Serenade' over het Vlaardingse leven van Dolf 
van der Linden, oprichter en dirigent van het Metropole 
Orkest Met muziek van Dick Borst en teksten van Chris 
van Bezooijen 

In de Grote Kerk uitvoenng van de Matthaus Passion door 
het Gemengd Rijnmondkoor, begeleid door het Rand
stedelijk Begeleidingsorkest en het Maasstedelijk 
Jongens- en Meisjeskoor De leiding is in handen van 
Toon de Graaf 

Officiële opening van de geasfalteerde Zwaluwenlaan 
door wethouder Kool 

April 

1 De waterpolosters van de fusieclub VZ Vlaardingen 
worden kampioen door een overwinning op Katwijk 
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De Stichting GGD Fitzorg officieel opgeheven. De liqui
datie kost de GGD Nieuwe Waterweg Noord waarschijn
lijk drie- tot vierhonderdduizend gulden. Zes van de zeven 
werknemers hebben een nieuwe baan gevonden, de zeven
de werd verleden week ontslagen. 

2 Staatssecretaris Karin Adelmund opent de nieuwe 
hoofdvestiging van de VOS aan de Koninginnelaan, waar
in ook de bibliotheek van Holy is gevestigd. De VOS heeft 
het grootste studiehuis van het land. Er zijn 350 werk
plekken voor leerlingen, 100 computers en evenveel lap
tops die zijn aangesloten op het internet. 

3 Engel Roza, de 70-jarige vrijwilliger van het Rode 
Kruis, neemt na 42 jaar afscheid als begeleider van min
dervaliden bij hun wekelijkse zwemuurtje. 

Basisschool Het Anker aan het Kruidenpad heeft een uit
wisselingsproject van een week met een school in Dene
marken. De Vlaardingse kinderen brengen volgend jaar 
een bezoek aan de Deense school. 

7 De bij verstek veroordeelde oorlogsmisdadiger 
Dirk Hoogendam is in Duitsland opgespoord. Hij leeft 
onder de naam Dieter Hohendamm in de gemeente 
Ringgau. De in Vlaardinger-Ambacht geboren SS-officier 
Hoogendam, alias De Bokser, voerde een schrikbewind in 
de omgeving van Hollandscheveld. 

De zaterdagmarkt is verplaatst naar het Veerplcin. 
Daardoor komt het Schoutplein weer vrij als parkeer
plaats. 

8 In de Stadsgehoorzaal finale van het 12e 
Vlaardings Songfestival. Winnares wordt de 18-jarige 
Vlaardingse Marescha van Stelt met de vertolking van 'On 
my own' uit Les Misérables. Noortje Herlaar wint het 
Tienersongfestival. De miniplaybackshow wordt gewon
nen door Mitchell Melsen in de rol van René Froger. 

10 Leerlingen van de scholengemeenschap Aqua-
marijn, locatie Willem de Zwijgerlaan, hebben vorige 
week een grote waterschoonmaakactie gehouden. 
Dagelijks ging een groep brugklasleerlingen richting 
Vlaardingse Vaart en de Vlietlanden om het zwerfvuil uit 
het water te vissen. 

Eén van de oudste deltawerken van West-Europa wordt 
binnenkort tentoongesteld in het Keringhuis bij de 
Maeslantkering in Hoek van Holland. Het betreft een dui
ker uit de Romeinse Tijd, die in 1996 door archeologen 
werd ontdekt op het bedrijventerrein Hoogstad. 

Twee mannen ontvoeren een 21-jarige vrouw en dwingen 

Hef nieuwe studiehuis van de Vlaardingse Openbare 
Scholengemeenschap (2 april) (CRD) 

haar onder bedreiging van een mes geld en pinpasje af te 
geven. De vrouw wordt daarna in het Lickebaertbos vrij
gelaten. De daders nemen een uur na de overval geld op 
bij een bank aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. 

11 De dagcamping en recreatieweide in het Oeverbos 
zijn met onmiddellijke ingang gesloten. De grond is ver
ontreinigd met een hoge concentratie zware metalen en 
bestrijdingsmiddelen. Volgens de GGD komt de gezond
heid van kleine kinderen in gevaar als zij in het gebied 

Engel Roza wordt in de bloemetjes gezet bij zijn afscheid als vrij
williger in zwembad De Kulk (3 april) (CRD) 
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spelen Men wil de grond zo snel mogelijk afdekken met 
schone aarde 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het VSB-
Fonds Schiedam Vlaardingen krijgt het nieuwe Vlietland 
Ziekenhuis een gift van 5,1 miljoen gulden Het geld is 
bestemd voor de inrichting van een nierdialysecentrum 
Het Fonds gaat verder onder de naam Stichting Fonds 
Schiedam Vlaardingen e o Villa IJzermans aan de 
Schiedamseweg is inmiddels aangekocht als vestiging van 
het hoofdkantoor 

13 Ondanks protesten van de bewoners komen er bus
hokjes bij de voordeur van de Hoogwitte op het 
Liesveldviaduct De Vereniging Eigenaren Hoogwitte 
bezint zich op juridische stappen 

14 Overleden op 90-jarige leeftijd Lydia Maria 
Bakker-Verboon, mede-oprichtster van Groot Vlaar
dingen 

15 Het echtpaar Ch Muis-J van der Vaart 65 jaar 
getrouwd 

17 Het Sport Medisch Adviescentrum blijft in 
Vlaardingen gevestigd Het SMA, onderdeel van het 
inmiddels opgeheven GGD Fitzorg, is overgenomen door 
sportarts Hans Maas 

20 In het Circustheater te Scheveningen wordt de 
Vlaardingse acteur Pepijn Gunneweg onderscheiden met 
de Kraaijkampprijs voor 'Aanstormend mannelijk talent' 

22 Rotterdam Marathon 2001 Michel de Maat wordt 
snelste Rijnmonder en nummer drie van Nederland 

24 De gemeente houdt over het afgelopen jaar bijna 
zes miljoen gulden over Het grootste deel van het over
schot, ruim 5,4 miljoen gulden, wil het college naar de 
algemene reserve boeken 

27 Lintjesregen Benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau K J van der Drift Tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau mevr M M Korpershoek, J Ploeg en E 
Timmer 

Tijdens een horecacontrole door politie, medewerkers van 
de Sociale Dienst en de Belastingdienst wordt een behoor
lijk aantal overtredingen geconstateerd Dertig bedrijven 
blijken hun zaakjes met goed voor elkaar te hebben 

27-28 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het 
Vlaardings Musical Gezelschap onder het motto 'Van 
Holland, klein maar fijn' Het is de laatste voorstelling met 

Meike Veenhoven als leidster De 25-jarige Rotterdamse 
staat sinds kort onder contract bij Joop van den Ende 
Producties voor een rol in de musical 'Rex' 

29 Voor het eerst in de 60-jarige geschiedenis van hoc
keyclub Pollux worden de mannen- en de vrouwenploeg 
op een dag kampioen 

De waterpoloers van ZV Vlaardingen winnen het toernooi 
voor nict-hoofdklassers De Vlaardingers mogen daardoor 
het volgend seizoen meespelen in het bekertoernooi van 
de hoofdklassers 

Het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen verzorgt samen 
met koor Amicitia uit Uithoorn een concert in de 
Ludmillabasiliek in Praag Het koor dat dit jaar 95 jaar 
bestaat, staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf 

30 Koninginnedag Vooral de Kindervrijmarkt op het 
Veerplein en het Liesveld trekt veel publiek Michel de 
Maat wint de Havenloop 

Mei 

1 De Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-
Noord, Zorgcentra Meerpaal/Wetering en Francois 
Haverschmidt in Schiedam gaan samenwerken onder de 
naam Zorggroep Waterweg-Noord Tot voor kort waren er 
nog twaalf zorgcentra en verpleeghuizen in de regio actief 
Binnen een jaar is het aantal teruggebracht naar drie 

In de Harmonie gezamenlijke 1 mei-viering van de afde
lingen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis van de PvdA 
en GroenLinks Sprekers staatssecretaris Wouter Bos en 
Kees Vendrik van GroenLinks 

Het Holy Ziekenhuis sluit deze week 23 van de 46 bedden 
op de afdeling interne geneeskunde wegens gebrek aan 
personeel Volgens zeven huisartsen, verenigd in De Brug, 
IS de gezondheidszorg in de regio nog nooit zo slecht 
geweest 

2 Fysiotherapeut Wim Don heeft onlangs 'de flex-
chair' gepresenteerd op de beurs Medica in Utrecht 
Binnenkort gaat hij met zijn ontwerp naar een beurs in 
Duitsland De therapeut is nu nog op zoek naar een finan
cier voor zijn ontwerp 

3 Ter gelegenheid van het 100-jang bestaan van de 
Woningwet wordt aan de Vondelstraat 63b een museum
woning geopend, die nog nagenoeg in de originele staat 
van 1949 verkeert Deze woning is eigendom van 
Waterweg Wonen en blijft in ieder geval tot 30 september 
opengesteld voor publiek 
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4 De Nationale Dodenherdenking krijgt een cultureel 
tintje. Na de officiële handelingen bij het monument op 
het Verploegh Chasséplein wordt in de Harmonie een toe
passelijk toneelstuk opgevoerd door het toneelgezelschap 
Facetten. De Vlaardingse Balletschool en Musicalkoor 
OpMaat verzorgen een optreden. 

Van de tachtig huisartsen uit Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis neemt maar liefst 98% deel aan de landelijke 
huisartsenstaking. 

5 Bevrijdingsdag met vliegerdemonstraties bij de 
surfplas en country en westemfestival in het Oranjepark. 
Leontien van Moorsel wint de 41e Bevrijdings
wielerronde. 

De gemeente heeft een gelukstelegram gestuurd naar de 
vliegeniers Walter Kasevich en Malcolm Edwardsen. Het 
tweetal zat op 8 mei 1945 in de Amerikaanse jeep die 
Vlaardingen bevrijdde. 

Als eerste gemeentebestuur hebben burgemeester en wet
houders maatregelen tegen ongewenst sluipverkeer op 
polderwegen goedgekeurd. Op de Holyweg komt een 
doseersysteem, waardoor het tijdsverschil tussen het staan 
m de file op de snelweg of voor het stoplicht in de polder 
minimaal wordt. 

6 Onderzoeksbureau AEF krijgt 'De Grote GVD-
prijs' van het Vlaardings Taalgenotschap. De prijs is 
bedoeld voor personen of instellingen die de stad 'nega
tief' benaderen. Het bureau deed onderzoek naar de toe
komst van de Stadsgehoorzaal. 

8 Grootscheeps opgezette controle in het industriege
bied De Vergulde Hand door politie, gemeente en gespeci
aliseerde instanties op het gebied van autocriminaliteit. Bij 
twee bedrijven worden gestolen auto's aangetroffen. 

9 Jeugdtheaterschool Vlaardingen viert het 5-jarig 
bestaan met de opvoering van 'De vloek van Woestewolf' 
van Paul Biegel. 

10 Het Juliana Welzijn Fonds heeft 7.000 gulden 
geschonken aan de stichting Mozaïek, die zich inzet voor 
integratie van allochtonen in de Westwijk. De stichting 
aan de Prof Teldersstraat gebruikt het geld o.a. voor de 
aankoop van computers en software voor huiswerkbege
leiding. 

Bewoners van de Emmazij straat hebben de rechter 
gevraagd om de opening van de supermarkt aan de 
Schiedamseweg tegen te houden. 

Bij de VVV is het vernieuwde boekje met 'Tips voor kin
derfeestjes' verkrijgbaar. In het boekje staan 55 tips voor 
feestjes in en om Vlaardingen. 

De gemeente heeft de minister van Binnenlandse Zaken 
verzocht om een experiment bij de benoeming van een 
nieuwe burgemeester. Als de minister het experiment toe
staat, kan de gemeenteraad straks een aanbeveling doen 
van twee kandidaten voor de burgemeesterspost. 

11 Ben van Haren, redacteur van het Rotterdams 
Dagblad, neemt afscheid. De laatste tien jaar schreef hij 
voor de editie Waterweg. 

Tot en met 20 mei boekt reisbureau Mareado reizen door 
Vlaardingen langs plekken waar elf beeldende kunste
naars hun sporen hebben achtergelaten. Het kunstproject 
is onderdeel van het regionale programma Havens & 
Heerlijkheden in het kader van Rotterdam 2001, Culturele 
Hoofdstad van Europa. 

Dit mobiele meubel op het Veerplein is één van de kunstwerken 
van reisbureau Mareado (11 mei) (CRD) 
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Onthulling van het lichtobject 'Willekeurige Nachten' op 
de gevel van het muziekverzamelgebouw Villa Musica. 
Met het object won kunstenares Femke Schaap de 
Fortisprijs 2000 voor beeldende kunst. 

12 Jaarlijkse Lentemarkt rond de Grote Kerk, geor
ganiseerd door de Vereniging Historische Markt 
Vlaardingen. Als speciale attractie heeft de organisatie dit 
jaar de Waag opengesteld. 

In het kader van de traditionele 'Meimaand Natuurmaand' 
van het Natuur- en Milieueducatiecentrum laat valkenier 
Douglas R. Lovell zijn roofvogels vliegen in de 
Broekpolder. 

14 Startbijeenkomst 'Rivierzone' in de Stadsgehoor
zaal. De gemeente nodigt betrokkenen uit om mee te den
ken en te praten over de plannen voor de Rivierzone. 

16 Leerlingen van de Van Kampenschool en Het 
Spectrum gaan het komende schooljaar met de bus naar 
het gebouw van de VOS aan de Deltaweg. Door het ver
trek van de VOS komen hier lokalen vrij. Beide scholen 
kampen met een lokalentekort omdat hun nieuwbouw nog 
niet klaar is. De scholen eisen dat de gemeente voor veilig 
vervoer zorgt. 

Bewoners van de Emmastraat hangen de vlag halfstok. Op 
deze manier uiten zij hun onvrede over de opening van 
supermarkt Lidl. 

18 Verkeersbrigadiers voeren actie tegen de levensge
vaarlijke situatie op de kruising van de Burg. Pruis-
singel/Riouwlaan/Van der Driftstraat. Zijzelf en de kinde
ren lopen enorme risico's tijdens het oversteken van de 
drukke weg. De gemeente is al diverse malen verzocht 
maatregelen te nemen. 

19 Europese Wereldwinkeldag bij de Wereldwinkel 
aan de Hoogstraat in samenwerking met 'De Andere 
Markt'. De medewerkers van de winkel nodigen het 
publiek uit om een 'lekker bakkie' Max Havelaar-koffie te 
komen drinken. 

20 Festival in het Hof ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van zangeres Rita Young. In Wijkcentrum De 
Telder ontvangt zij uit handen van burgemeester Stam de 
eerste Vlaardingse Stadsspeld voor haar vele activiteiten 
op cultureel/muzikaal gebied. 

22 Burgemeester Stam overhandigt Peter van Noord 
de versierselen behorend bij het ridderschap in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor het 
werk dat hij heeft verricht voor de Roparun. Tien jaar 

geleden nam hij het initiatief voor deze estafetteloop van 
Rotterdam naar Parijs waarmee geld wordt ingezameld 
voor kankerpatiënten. 

24 Radio Modelvlieg Vereniging Vlaardingen houdt 
haar jaarlijkse Recreade op het modelvliegveld in de 
Broekpolder. 

25 De kaartenactie van Vlaardingers voor het 
behoud van het Holy Ziekenhuis gaat onverminderd voort. 
Initiatiefnemer Ton Steenbergen verwacht omstreeks van
daag de 10.000e reactie. 

26 Door een overwinning op SPV'81 promoveert het 
voetbalelftal van DVO'32 naar de vierde klasse. 

27 In de Grote Kerk openingsconcert in de serie 
Wandelconcerten 2001 door organist Aad Zoutendijk. 

29 De Vlaardinger Kees B. is door de Rotterdamse 
rechtbank schuldig bevonden aan de gewelddadige dood 
van Nienke Kleiss. Confomi de eis van de officier van 
justitie wordt hij veroordeeld tot achttien jaar gevangenis
straf en tbs met dwangverpleging. Hij is in hoger beroep 
gegaan. 

Het college besluit het Vlaardings Taalgenotschap een 
subsidie van 10.000 gulden toe te kennen voor het restau
reren van een aantal gevelreclames. Het restauratieplan 
van het Taalgenotschap is ook opgenomen in het 
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. 

Zangeres Rita Young viert haar eigen jubileumfeestje in het Hof, 
waar zij veertig jaar geleden een talentenjacht won (20 mei) 
(CRvdK) 
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30 In de Stadsgehoorzaal praten ruim honderd ver
tegenwoordigers van overheden. Rijkswaterstaat, bedrij
ven en milieugroeperingen over de ontwikkelingen in het 
landelijke en stedelijke gebied in verband met de aanleg 
van de A4 

31 Opening van de Centrale Huisartsen Post Nieuwe 
Waterweg-Noord op het terrein van het Holy Ziekenhuis 
door CDA-Tweede Kamerlid en oud-wethouder A van 
Ardenne 

Juni 

1 Presentatie van het beleidsplan voor het nieuwe 
museum Het Visserijmuseum, Streekmuseum Jan 
Anderson en Archeologisch Museum Hoogstad gaan in 
2003 verder als 'Het Vlaardings Museum' Om als vol
waardig museum aan de Westhavenkade te fungeren, is er 
een extra uitbreiding nodig van 950 vierkante meter (de 
huidige oppervlakte is 1 035 vierkante meter) 

Eerste Teens Party in discotheek Sam Sam voor kinderen 
vanaf 14 jaar De politie Waterweg kondigt scherpe con
trole aan op de naleving van de horecawet. 

Dirk Hoogendam, de in Duitsland levende Nederlandse 
oud-SS'er heeft bezwaar aangetekend tegen zijn vonnis 
HIJ werd in 1950 bij verstek ter dood veroordeeld voor 
zijn oorlogsmisdaden De rechtbank m Assen moet zich nu 
buigen over de ontvankelijkheid van het bezwaar 

2 29e Haring- en Bierfeest, voor de laatste keer ge
opend door burgemeester Stam Het feest bestaat o a uit 
optredens op de muziekpodia, kermis, informatiestands, 
de aquamarkt, een boekenmarkt en een taptoe 

5 Graffitispuiters in Holy kunnen aan het werk Bij 
de skatebaan aan de Amsterdamlaan kunnen zij legaal 
gebruik maken van hun spuitbussen De buitenkant van de 
halfpipe IS in gereedheid gebracht voor hergebruik als 
graffitimuur. 

6 De sirene die de bevolking moet waarschuwen bij 
rampen is tijdens de jaarlijkse proef met of nauwelijks te 
horen De gemeente kan nog met meedelen wat hiervan de 
oorzaak is 

7 Leerlingen van Vlaardingse scholen fietsen de jaar
lijkse Afvalfietstocht langs bedrijven en gemeentelijke 
instellingen De leerlingen bekijken hier hoe met afval 
wordt omgegaan 

Acht Vlaardingse huisartsen draaien met mee in de nieu
we huisartsenpost CHP Nieuwe Waterweg-Noord 

Onlangs verschenen het boek 'Oranjebastaarden' van 
Hanno de longh uit Vlaardingen 

De bevolking krijgt invloed op de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester Op openbare plekken, zoals de 
bibliotheek, ligt het voorstel van de vertrouwenscommis
sie ter inzage Het document staat ook op de gemeentelijke 
internetsite 

8 De Historische Vereniging Vlaardingen roept het 
college op om boerderij Groenendaal aan de Suriname-
singel aan te wijzen als gemeentemonument De HVV is 
tegen de sloop van de stal achter de oude boerderij De 
gemeente wil op die plek een nieuw wijkonderkomen bou
wen 

Zeventien Vlaardingse ambtenaren beginnen aan een 
sponsorfietstocht door de Pyreneeën De opbrengst is voor 
het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds 

Finale van het Vlaardings voetbalkampioenschap op het 
terrein van voetbalvereniging Cion Cion wordt kampioen 
door een overwinning na strafschoppen op tegenstander 
Zwaluwen. 

11 Presentatie Voorjaarsnota Ondanks de overschot
ten die de gemeente sinds 1997 jaarlijks boekt, is het een 
misverstand dat er extra geld te verdelen is Om de lopen
de zaken dit jaar te financieren, moet zelfs nog 2,3 miljoen 
gulden worden gevonden Opvallend voorstel in de nota. 
het schrappen van de hondenbelasting. 

12 Negentig procent van de bevolking is voor de 
komst van een wijkschool Dat is o a de uitkomst van de 
Stadspeiling 2000, waarvoor 502 Vlaardingers dit voor
jaar zijn ondervraagd In deze peiling staat de waardering 
van de Vlaardinger voor het werk van de gemeente cen
traal. 

Vlaardingen heeft een nieuwe politieke party W2000/ 
Leefbaar Vlaardingen Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend voorjaar rekent fractievoorzitter L ten Have 
op vijf tot zes van de huidige 35 zetels Hij denkt vooral 
stemmen te trekken van teleurgestelde PvdA'ers en van de 
partijen Stadsbelangen, D66 en SP 

13 Verschenen de laatste uitgave van Postiljon, het 
wekelijkse huis-aan-huisblad van de Grafia Print & Media 
Groep De lokale advertentiemarkt toonde onvoldoende 
interesse voor de Postiljon 

Rob de Jonge, voorheen hoofd wijkbeheer, is onlangs 
benoemd tot manager voor het Centrum, de Oostwijk en 
de VOP De aanstelling is vooralsnog een proef, omdat het 
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een andere manier van gebiedsgebonden werken is dan 
men in Vlaardingen gewend is 

14 Derde culturele stadstoer De deelnemers maken 
onder leiding van een gids een rondrit door de buitenwij
ken Aansluitend is er een wandeling door het centrum 
Enkele onderdelen zijn de Vlaardingen-cultuur, de visserij 
en de geschiedenis van de stad 

16 Een team van de Vlaardingse zeekadetten heeft 
voor de tweede achtereenvolgende keer de Foppencup in 
de wacht gesleept Aan de tweede editie van deze zeilrc-
gatta namen elf teams uit Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen deel 

Op het 51e Landelijk Scoutingbandconcours in Boskoop 
behaalt de Vlaardingse RAVO Scoutingband de eerste 
prijs Dit jaar namen vijftien bands uit heel Nederland 
deel 

19 Een gedeelte van de opbrengst van 'Vlaardingse 
sagen en legenden' wordt overhandigd aan docent Wim 
van der Burg van de scholengemeenschap Aquamarijn 
voor het inmiddels bekende Keniaproject De donatie 
wordt door het ministerie van Ontwikkelingssamen
werking verdubbeld 

21 Tijdens het jaarlijkse zomerfeest wordt de tuin van 
Het Zonnehuis officieel heropend De tuin is na de reno
vatie van het verzorgingstehuis opnieuw aangelegd en rol-
stoelgeschikt gemaakt Alle plantenbakken zijn op rol
stoelhoogte, zodat de bewoners zelf de planten kunnen 
verzorgen 

Een model van de logger VL 185 Njord is te zien in pavil
joen De Joon tegenover het Vissenjmuseum Het model is 
omstreeks 1970 vervaardigd door F Korpershoek Het ori
ginele schip werd in 1916 in opdracht van Visserij-
maatschappij Mercurius gebouwd 

Het Keniaproject van SG Aquamarijn, afdeling Groen van 
Prinsterer, is een van vier ontwikkelingsprojecten die door 
minister Herfkens als beste zijn beoordeeld De minister 
bezoekt op 28 juni in Nieuwegein een presentatie van pro
jecten in het kader van het 10-jarig bestaan van de 
Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelings
samenwerking 

In winkelcentrum De Loper is de afgelopen nacht voor de 
derde keer een snelkraak gepleegd bij een juwelier De 
daders trokken met een gestolen auto het rolluik van de 
pui en ramden vervolgens de etalage Het is nog niet 
bekend hoe groot de buit is 

Officiële opening van de Jeu de Boulesbaan in de 
Broekpolder Het is de eerste werkelijke verplaatsing van 
een sportvereniging uit de Westwijk naar de Broekpolder 

22 Met de arrestatie van tien jongeren tussen de 14 en 
20 jaar heeft de politie van het district Waterweg een reeks 
gewapende overvallen opgelost De verdachten, die in 
wisselende groepjes van drie of vier man opereerden, had
den het gemunt op mensen die bij het postkantoor in De 
Loper geld hadden gepind Alle verdachten hebben een 
volledige bekentenis afgelegd 

23 Brand in de lift van een flat aan de Dirk de Derde
laan De bewoners worden tijdelijk opgevangen door 
hulpverleners in een bus van de RET Nadat de brand is 
geblust, kunnen de bewoners weer terugkeren naar hun 
woning De oorzaak van de brand is niet bekend 

24 Het echtpaar Pieter Mellema-Antje de Jong 65 jaar 
getrouwd 

26 Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt de eerste 
steen gelegd voor een stiltecentrum bij Het Zonnehuis 
Hiermee wil het verzorgingstehuis invulling geven aan de 
grote behoefte aan rust 

De Fietsersbond test de fietsinfrastructuur van Vlaar
dingen Onder het motto 'Fietsbalans' fietst deskundige 
Noor Graafland-van der Veer vanuit het centrum naar 
diverse plekken in de stad De gemeente krijgt de uitslag 
binnenkort overhandigd in een rapport waarin een sterk
te/zwakteanalyse IS opgenomen 

Een uitslaande brand heeft vanochtend vroeg de keuken, 
de bar, het restaurant en het terras van het Delta Hotel aan 
de Maasboulevard in de as gelegd De twee hoteltorens 
moesten worden ontruimd Ruim honderd gasten zijn 
ondergebracht in het Ibis Hotel en het Schiedamse 
Novotel Volgens de hotelgasten is er geen brandalarm 
afgegaan 

27 Opening van het vernieuwde en uitgebreide zorg
centrum De Meerpaal door koningin Beatrix In het tehuis 
aan de Willem de Zwijgerlaan is een speciaal project 
kleinschalig wonen voor hoogbejaarden ontwikkeld 
Dertig jaar geleden bracht zij ook al een bezoek aan De 
Meerpaal 

Het Delta Hotel stelt samen met de brandweer een onder
zoek in naar het falende ontruimingsalarm van het hotel 

Sandor Gora, directeur van de Stadsgehoorzaal, start na 
het zomerreces als beleidsmedewerker bij de afdeling 
onderwijs van de Dienst Welzijn van de gemeente In zijn 
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De brand in het Delta Hotel aan de Maasboulevard wordt bestre
den door de brandweerkorpsen van Vlaardingen en Schiedam 
en twee blusboten van de Havendienst (26 juni) (CRD) 

nieuwe fimctie gaat hij zich o.a. bezighouden met het 
opstellen van een nieuwe Kunst & Cultuurnota. Hij is zes 
jaar directeur geweest van het theater. 

Remi Poppe, het Vlaardingse Tweede Kamerlid voor de 
SP, keert na de verkiezingen van volgend jaar niet meer 
terug in de Kamer. Hij blijft als milieuactievoerder voor de 
partij strijden om misstanden op de politieke agenda te 
krijgen. 

29 De zes gemeenten rond het Midden-Delfland
gebied hebben geweigerd de intentieverklaring van gede-

Koningin Beatrix begroet een bewoonster van zorgcentrum De 
Meerpaal (27 juni) (CRD) 

puteerde Norder over de inpassing van de A4-Noord te 
ondertekenen. Volgens hen zijn er te weinig concrete stap
pen ondernomen om het natuurgebied afdoende te 
beschermen. Voor Schiedam en Vlaardingen geldt daarbij 
nog als extra voorwaarde dat de A4 in het stedelijk gebied 
in een tunnel moet komen te liggen. 

De politieke partijen SGP, RPF en GPV zijn overeengeko
men om in 2002 opnieuw met een gezamenlijke lijst aan 
de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Vanwege de 
voorgenomen fusie tussen de RPF en het GPV is de naam 
gewijzigd in Christen Unie/SGP-fractie. 

Tijdens opgravingen rond het Buizengat is een scheeps
helling gevonden. Al ruim een maand zijn archeologen 
aan het graven rond het Buizengat op zoek naar de resten 
van scheepswerven. De vondst van een aflopende palenrij 
bewijst de juistheid van deze theorie. 

Na bijna twee jaar onderzoek presenteert de gemeente de 
plannen die zij heeft met de Rivierzone. In de komende 
twintig jaar moet het gebied met verpauperde, rommelige 
bedrijfsterreinen veranderen in een georganiseerde mix 
van bedrijven, woningen en vrijetijdsvoorzieningen. Er is 
plaats voor 850 woningen. De te verwachten bedrijvigheid 
moet tienduizend nieuwe banen opleveren. 

De Stichting Vlaardingse Zorgcentra MeerpaalAVetering 
opent op de locatie De Meerpaal een internetcafé voor 
bewoners en buurtgenoten. 

30 Volleybalvereniging Holy viert het 25-jarig bestaan 
met o.a. een reünie voor leden en oud-leden. 

Jaarlijks wijkfeest in wijkcentrum De Telder in de 
Westwijk. Net als in voorgaande jaren gaat de opbrengst 
naar een goed doel. Dit jaar is de keuze onder meer geval
len op de slachtoffers van de Volendamramp. 

Juli 

1 Overleden op 67-jarige leeftijd Marinus van 
Opijnen, oud-gemeenteraadslid voor de PvdA. 

Annet Berlijn is benoemd tot hoofd van de Stads
bibliotheek. Zij is sinds 1981 werkzaam bij de afdeling 
Sociale en Economische Zaken van de gemeente 
Vlaardingen. 

3 Stichting Kinderopvang Vlaardingen en kinderdag
verblijf Roots bestaan deze week tien jaar. 

D66-fractievoorzitter T. van der Steen overhandigt de jaar
lijkse Participatieprijs aan wethouder A. Kool. Deze prijs 
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IS bestemd voor het gehele college en moet worden gezien 
als een aanmoedigingsprijs, niet als een prijs voor behaal
de resultaten 

Het Vlaardingse hof van de graven van Holland, bij de 
huidige Markgraaflaan en het Liesveldviaduct, is twee 
eeuwen ouder dan archeologen tot nu toe dachten Uit een 
zogenoemde koolstofdatering blijkt dat het hot al rond het 
jaar 1000 is aangelegd Het is daarmee het oudste grafe
lijke hot van Holland 

Het mortuarium van het Vlietland Ziekenhuis, locatie 
Vlaardingen, wordt vanaf heden beheerd door Matrice 
Uitvaartbegeleiding 

4 Na vele jaren als mede-initiatiefnemer van theater-
en kunsttestivals in het Hof, is Kees Lesuis nu artistiek lei
der geworden van het festival 'Etcetera' in Amersfoort 

Het Delta Hotel blijft nog zeker tot oktober gesloten Alle 
reserveringen zijn tot die tijd geannuleerd Ondertussen is 
het onderzoek naar de oorzaak van de brand in volle gang 

Het college van burgemeester en wethouders rijdt vanaf 
vandaag binnen Vlaardingen met de Think City, een elek
trische auto voor twee personen De auto heeft een top
snelheid van negentig kilometer per uur Een tankbeurt" 
tijdens het nachttarief kost 2 gulden 

5 Commissaris van de Konmgin J Franssen laat zich 
tijdens zijn bezoek aan de gemeenteraad lovend uit over 
de profielschets voor de nieuwe Vlaardingse burge
meester 

Eetgelegenheden worden onderworpen aan een grote 
horecacontrole In totaal worden zestien mensen gearres
teerd De Keuringsdienst van Waren deelt ruim twintig 
waarschuwingen en processen-verbaal uit De Belasting
dienst ontdekt vijf zwartwerkers Voor een Chinese eetge
legenheid zal de keuringsdienst waarschijnlijk een ver
zoek tot sluiting doen 

Een overgrote meerderheid in de gemeenteraad stemt 
tegen het voorstel van het college om de hondenbelasting 
af te schaffen Men is van mening dat afschaffen een ver
keerd signaal geeft 

Bewoners van een pand aan de Prins Hendriklaan vinden 
een rattenslang in hun woning Medewerkers van de die
renambulance Rotterdam vangen de slang met een specia
le grijper 

Circa 60 kinderen lopen na een duik in de Surfplas snij-
wonden op aan handen en voeten De bodem van de plas 

blijkt bezaaid te liggen met (glas)schervcn De kinderen 
worden in het nabijgelegen restaurant aan hun verwondin
gen behandeld 

7 In het gebied ten westen van het Volksbos komen 
vogels en planten voor, die internationaal een beschermde 
status hebben Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging De stichting 
Groeiend Verzet overweegt dit resultaat te gebruiken in de 
strijd tegen de plannen voor een kasteelhotel en renbaan m 
het Lickebaertgebied 

Triatleet Rob van Zanten wint in Holten het Nederlands 
kampioenschap bij de veteranen Twee weken geleden 
werd hij in het Tsjechische Karlovy Vary Europees kam
pioen op de Olympische triatlon 

8 Overleden op 76-jarige leeftijd Hendrik 
Kwakkelstein, emeritus-predikant van de Nederlands 
Hervormde Kerk 

Wethouders Van der Windt en Kool tanken de Think City, de 
nieuwe elektrische dienstauto (4 /uli) (CRD) 

10 Het college gaat akkoord met maatregelen die het 
sluipverkeer op de polderwegen in Midden-Delfland moe
ten inperken 

Een grote brand heeft de afgelopen nacht basisschool De 
Ark aan de Lissabonweg in de as gelegd Vanwege grote 
rookontwikkeling zijn vijftien appartementen in de direc
te omgeving ontruimd De politie vemioedt dat de brand is 
aangestoken De schade loopt in de miljoenen 

11 SRG-gemeenteraadslid Rien Lensvelt neemt na 30 
jaar afscheid van de gemeenteraad Hij ontvangt uit han
den van burgemeester Stam de Stadspenning 

De gemeenteraad besluit het Shell-benzinestation aan de 
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Grote verslagenheid onder de leerlingen van basisschool De Ark 
na het afbranden van hun schoolgebouw (lOiuli) (CRD) 

De van het televisieprogramma 'Tussen Kunst en Kitsch' beken
de deskundige Th. Laurentius is blij met een door het Holy 
Ziekenhuis geschonken oud rontgenapparaat, waarmee hij 
Rembrandt-etsen kan 'doorlichten' (25 juli) (CRD) 

Van Hogendorplaan 139 aan te kopen. Het is de eerste 
concrete stap in de herstructurering van de Babberspolder-
Oost, waarin de gemeente en woningcorporatie Waterweg 
Wonen samenwerken. Een benzinestation in een woon
buurt sluit niet meer aan bij de huidige veiligheids- en 
milieueisen. 

D66-raadslid Hilde Strutz neemt afscheid van de gemeen
teraad. De functie van raadslid is voor haar met te combi
neren met haar dagelijkse werk. 

13 Rob de Vries, educatief medewerker van de ge
meente, gaat met pensioen. Onder zijn hoede kregen kin
deren uit basis- en voortgezet onderwijs met kunst en cul
tuur te maken. 

De Vlaardingse waterpoloster Danielle de Bruijn gaat het 
komend seizoen naar Italië. Ze heeft een contract getekend 
met Palermo. 

16 Op last van burgemeester Stam is een deel van het 
moskeegebouw aan de Emmastraat gesloten. Na een 
inspectie door politie en brandweer bleken op de derde 
etage 26 mensen, onder wie een aantal asielzoekers, 
onderdak te hebben. 

17 De slagbomen van de Prinses Julianabrug zijn het 
afgelopen weekeinde door vandalen vernield. Daardoor 
kan de brug niet meer automatisch werken en is dus per
manent open gezet. Voetgangers en fietsers moeten nu de 
Deltabrug gebruiken. Het is de derde keer dat vernielingen 
zijn aangericht. 

Fortuna-atleet T. Maat behaalde onlangs tijdens de 
Nederlandse kampioenschappen voor veteranen een gou
den medaille bij het polsstokhoogspringen, twee zilveren 
medailles op de onderdelen hoogspringen en speerwerpen 
en een bronzen medaille bij het discuswerpen. 

19 De dependance van de Van Kampenschool aan de 
Willem Pijperstraat wordt binnen enkele weken gesloopt. 
Het gebouw in de VOP moet plaatsmaken voor nieuw
bouw, waarin de vijf klassen uit de bovenbouw een lokaal 
krijgen. De huidige dependance werd 42 jaar geleden 
neergezet als 'semi-permanent'. 

20 Opening van het eerste Zomerterras van dit seizoen 
door Hans Aarsen, voorzitter van de Culturele Raad. 

De verwondingen, die zestig kinderen begin deze maand 
opliepen bij de surfplas, zijn veroorzaakt door vlijmscher
pe schelpdeeltjes in het zand. De schelpen zijn begin april 
op het strand gestort door Groenservice Zuid-Holland, 
beheerder van het gebied. 
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23 Start van de Senioren Zomerschool onder auspi
ciën van het Albeda College. Onder de thema's 'Van ver 
en toch dichtbij', 'Buitengewoon' en 'Spelenderwijs' 
wordt gewerkt met 55-plussers. 

24 Na een procedure van meer dan 25 jaar krijgt het 
Landje van Chardon in Vlaardinger-Ambacht eindelijk 
zijn definitieve inrichting. Tegenstanders van de inrich
tingsplannen hebben uiteindelijk ingestemd met een 
nieuw herinrichtingsplan. 

25 Het Holy Ziekenhuis schenkt een röntgenapparaat 
aan de Foundation for Paper Research. Het instituut kan 
hiermee o.a. de echtheid van Rembrandt-etsen en andere 
kunstwerken onderzoeken. 

26 De zes jaar oude Sydney Kloos heeft onlangs tij
dens een verjaardagspartijtje in zwembad De Kulk een 
driejarige peuter van de verdrinkingsdood gered. 

30 Hotel Restaurant Ibis viert het 10-jarig bestaan met 
tal van activiteiten. Alle opbrengsten van de dag komen 
ten goede aan de Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam. 

Judoka Edith Bosch heeft op de Universiade (Olympische 
Spelen voor studenten) in Peking een bronzen medaille 
gewonnen. 

Augustus 

1 Shell, de Rotterdamse Ontspanningsvereniging 
Shell (ROVS) en de gemeente hebben een akkoord bereikt 
over de financiering van het beoogde sportcomplex in de 
Broekpolder. Na vijfjaar van onderhandelen hebben alle 
partijen extra miljoenen toegezegd om uit de impasse te 
komen. De totale kosten komen op 19 miljoen gulden, 
waarvan de gemeente 10,5 miljoen voor haar rekening 
neemt. Het overige bedrag komt deels van Shell en deels 
van de ROVS. 
Het sportcomplex moet in 2003 gereed zijn. Tussen de ter
reinen van Deltasport en Pollux komen vier voetbalvelden 
en een trainingsveld voor de fusieclub Fortuna/TBS. Aan 
de kant van de Broekpolder komen een sporthal, zes ten
nisbanen, een atletiekbaan, een clubgebouw met kantine 
en een kinderopvang. 

2 Via een simpele muisklik kan de internetter vanaf 
nu de website van de Culturele Stadstoer bezoeken. 

4 Martin Spork, eigenaar van de fietsenstalling ach
ter V&D, gaat met pensioen. Dat betekent dat er na acht
tien jaar geen bewaakte fietsenstalling meer is in het cen
trum. 

6 In de Grote Kerk openingsconcert ter gelegenheid 
van de achtste editie van de Internationale Orgelweek 
Vlaardingen door de Franse organist Jean Boycr. De week 
is een muzikaal eerbetoon aan de Belgische componist 
Abraham van Kerckhoven, die 300 jaar geleden overleed. 

7 Ter gelegenheid van het feit dat het precies 100 jaar 
geleden is dat de eerste Nederlandse motorlogger in 
Vlaardingen werd geïntroduceerd, is in het Visserij
museum de tentoonstelling '1901 - Van zeil naar motor -
2001' ingericht. De eerste motorlogger was de VL 66 
Frans van rederij Ary Dorsman. 

9 In de Beneluxtunnel is vanmorgen een rijbaan 
afgesloten wegens wateroverlast. Hierdoor ontstonden aan 
weerszijden van de tunnel lange files. 

12 Amstel Cupduel tussen de voetbalverenigingen 
Deltasport en NAC. De wedstrijd wordt gewonnen door 
NAC met een 4-2 overwinning. NAC-oefenmeester Henk 
ten Cate spreekt over een confrontatie met één van de 
beste amateurploegen. 

13 Geopend De Ouderenadvieswinkel in het voorma
lige postkantoor aan de Floris de Vijfdelaan. De Stichting 
Ouderenwerk deed vooralsnog tevergeefs een beroep op 
de gemeente en betaalt de winkel als experiment nu een 
jaar lang uit eigen middelen. 

15 Het Chinese kunstenaarsechtpaar Qiangli Liang en 
Zhanhong Liao opent aan de Hoogstraat 73 atelier annex 
tentoonstellingsruimte Studio Symbiose. 

Martin Spork stopt wegens pensionering na achttien jaar met zijn 
bewaalfte fietsenstalling in het stadscentrum (4 augustus) (CRD) 
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17 De zuidelijke ingang van de nieuwe Beneluxtunnel 
IS het decor voor 'Polonaise', een speelfilm voor de KRO-
televisie over een met al te verre toekomst, waarin de file 
een volledig ingeburgerd begrip is met de bijbehorende 
randverschijnselen 

18 Olympisch kampioen Mark Huizinga is de grote 
trekpleister op de internationale trainingsstage die sport
en gezondheidsinstituut De Korte deze week in Hoogvliet 
organiseert De Vlaardinger geeft techniektraining 

20 Een week nadat Martin Spork met pensioen ging, is 
de fietsenstalling achter het Veerplein door de gemeente 
weer in bednjf gesteld Als tijdelijke oplossing is een vei-
ligheidsassistent ingezet Voorlopig wordt alleen op vrij
dagavond en zaterdag bewaakt 

21 De 12-jange zeiler Lars Bekker behaalde onlangs 
in Las Palmas tijdens de EK de elfde plaats in de optimist 
klasse Met deze klassering werd hij achtste Europeaan 

22 Achttien Duitse studenten ergotherapie en hun 
docent brengen een bezoek aan de afdeling ergotherapie 
van Het Zonnehuis Het is de tweede keer dat Het 
Zonnehuis bezocht wordt door buitenlandse studenten 
Eerder was er al belangstelling vanuit Japan voor het ver
pleeghuis 

23 De polikliniek van de afdeling gynaecologie van 
het Schieland Ziekenhuis komt naar Vlaardingen De bun
deling van krachten dient als voorbereiding op de uitein
delijke verhuizing naar het nieuwe Vlietland Ziekenhuis m 
Schiedam 

24 De Mr LA Kesperweg is weer open voor alle ver
keer De belangrijkste verkeersader tussen Vlaardingen en 
Schiedam was zes maanden gesloten wegens bouwwerk
zaamheden Vandaag gaat de tweede fase van start Het 
gaat hier om de reconstructie van de Schiedamsedijk tus
sen het Benelux Workpark en de Vulcaanweg 

Vier kunstenaars nemen deze en komende week de Smid-
steeg, de Timmersteeg en de Scheepmakersteeg van de 
Hoogstraat onder handen De kunsttoepassingen moeten 
de Hoogstraat een nieuwe impuls geven 

Voetbalvereniging CION viert het 50-jang bestaan met 
een aantal activiteiten op en rond het sportterrein aan de 
Marathonweg 

26 Recreatiedag aan de Krabbeplas in het kader van 
de Groene Toer 2001 onder het motto 'Recreatie in Zuid-
Holland buiten IS binnenland' 

27 De profwielerronde van Nederland koerst rond 
11 50 uur via Burg Heusdenslaan, bedrijvenpark Hoog-
stad en Broekpolderweg naar Maasland 

Eerste paal geslagen voor het kantoorgebouw Vigilantis 
bij station Vlaardingen-Oost Het gebouw is ontworpen 
door Wiegennck Architecten en ontwikkeld door Devco 
Nederland Veertig procent van de oppervlakte is 
inmiddels verhuurd aan Waterweg Wonen 

28 Het verkopen van vuurwerk wordt in Vlaardingen 
vergunningplichtig De exploitanten van de huidige acht 
opslag- en verkooppunten moeten voortaan een vergun
ning aanvragen Uit veiligheidsoverwegingen wordt het 
aantal beperkt tot een op de 9 000 inwoners 

29 Het college wil geen geld steken m een nieuw bui
tenbad bij De Kulk Zonder steun van de gemeente zijn de 
plannen van het zwembadbestuur voor een openluchtbad 
met overkapping van de baan 

30 In de Stadsgehoorzaal slotdebat in het kader van 
Stad & Milieu De discussie staat geheel m het teken van 
het centrumgebied binnen de Rivierzone Het gebied ver
andert de komende jaren ingrijpend 

Het nieuwe ziekenhuis komt in Vlaardingen en met in 
Schiedam De Raad van Bestuur van het nieuwe Vlietland 
Ziekenhuis wil niet meer wachten tot de gemeente 
Schiedam alles op orde heeft om te starten met de bouw 
Volgens het bestuur kan op korte termijn naast het huidige 
Holy Ziekenhuis worden gebouwd, zodat het Vlietland 
Ziekenhuis in 2004 open kan 

31 Wethouder Van der Windt neemt de opbrengst van 
de lustrumwedstnjd van de Golfclub Broekpolder in ont
vangst De 12 000 gulden zijn bestemd voor de Stichting 
Jeugdstad en de Stichting Noodopvangcentrum Vlaar
dingen Aan de wedstrijd namen vijftien bekende Neder
landse topsporters en -coaches, waaronder Leo 
Beenhakker en Floris Jan Bovenlander, deel 

31-1 Handbalvereniging WIK viert het 50-jarig bestaan 
op het complex aan de Hugo de Vriesstraat De club werd 
in 1951 opgericht als RK WIK 

September 

1 Zwemvereniging Vlaardingen, ontstaan door een 
fiisie tussen de clubs WIK, De Viking en VZC, viert het 
75-jarig bestaan 

De Rabobank sluit de filialen aan de Dr Wiardi 
Beckmansingel en aan de Van Hogendorplaan Voor de 
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Van Hogendorplaan is het de derde banksluiting in korte 
tijd. 

Bewonersreünie aan de Spechtlaan, georganiseerd door 
bewonersorganisatie De Toekomst, vanwege het 100-jarig 
bestaan van de Woningwet. 

Onthulling van de kunsttoepassingen in de Timmersteeg, 
Smidsteeg en Scheepmakersteeg. 

4 Geen van de acht Vlaardingse verkooppunten van 
vuurwerk voldoet aan de nieuwe veiligheidseisen, zoals 
die in het ontwerp-vuurwerkbesluit staan. De vuurwerk
verkopers vrezen het einde van hun handel als het besluit 
wordt goedgekeurd. 

5 In Schiedam wordt het officiële startsein gegeven 
voor de aanleg van de nieuwe TramPlus-lijn naar 
Vlaardingen. Het eindpunt komt aan de Holysingel, waar 
de lijn naar verwachting zal worden doorgetrokken naar 
het nieuwe streekziekenhuis. De TramPlus-lijn Schiedam/ 
Vlaardingen zal tussen 2004 en 2005 in bedrijf worden 
genomen. 

6 Verschenen het 14e album van The Amazing 
Stroopwafels, getiteld 'Eeuwige Vlam'. Het trio, bestaan
de uit Wim Kerkhof, Rien de Bruin en Arie de Graaf, werd 
in 1979 opgericht. 

De nieuwe eigenaar van distilleerderij Van Toor, Leo 
Fontijne, gaat het etiket van Schelvispekel vervangen door 
een nieuw, moderner type. Jaarlijks verlaat zo'n 25.000 
liter van het Vlaardingse drankje de distilleerderij. 

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft drie van de zes 
leidingen, die vanuit het Oeverbos uitkomen op het strand
je langs de Nieuwe Maas, laten afsluiten. De DCMR wil 
dat eerst wordt onderzocht wat de pijpen precies op de 
rivier lozen. De tekst 'Gevaarlijk zwemmen' op de borden 
bij het strandje wordt veranderd in 'Niet zwemmen, 
gevaarlijk water'. 

Een adviescommissie van Gedeputeerde Staten reageert 
positief op de plannen die de gemeente heeft met haar 
Maasoever. Op drie punten is nog kritiek. Wel benadrukt 
de commissie dat de cultuurhistorische waarde van de 
Koningin Wilhehninahaven in het oog moet worden 
gehouden bij het uitwerken van de plarmen. 

Het bekendste werk van Erasmus, 'Lof der Zotheid', is 
gescand door het Vlaardingse bedrijf Art Conservation, 
waardoor het nu te zien is op de internetsite van de 
Rotterdamse bibliotheek. 

Distillateur Leo Fontijne neemt een monster uit een vat 
Schelvispekel (6 september) (CRD) 

Mevr. Boshart-Klamer viert haar 100e verjaardag. 

7 De Vlaardingse percussiegroep Dutch Drums pre
senteert in Villa Musica haar tweede cd, getiteld 'Carpe 
Diem'. 

Villa Musica is verkocht aan discotheek Maddox. Volgens 
de nieuwe eigenaar Hans Out blijft Villa Musica een mul
tifunctioneel muziekcentrum. 

8 De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema 
'Huis en Haard'. Te zien zijn o.a. de museumwoning aan 
de Vondelstraat, tentoonstellingen in het Stadsarchief, het 
Visserij museum en het Streekmuseum Jan Anderson. De 
familie Joanknecht stelt de bel-etage van het pand 
Maassluissedijk 9 open. Hier was vroeger de huisartsen
praktijk van dokter Leegsma gevestigd. 

9 Mevrouw Van der Snoek-van der Krans viert in Het 
Zonnehuis haar 105e verjaardag. 

10 Gemeente, politie en horeca-ondememers aan en 



rondom de Westhavenplaats ondertekenen een akkoord 
over te nemen maatregelen om de openbare orde en vei
ligheid te verbeteren. Er komen o.a. schotten rond de ter
rassen. De ondernemers dienen erop toe te zien dat nie
mand zich met drank buiten de terrassen begeeft. 

Mountainbiker Johan van Buuren vertrekt naar Australië 
voor deelname aan de Crocodile Trophy. 

11 De wereld wordt opgeschrikt door een onvoorstel
bare terreuraanslag in de VS. Om 8.45 en 9.03 uur boren 
twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New 
York en brengen de twee torens tot instorten. Even daarna 
wordt het Pentagon doelwit van een vliegtuig. Om 10.10 
uur plaatselijke tijd crasht een vliegtuig bij Pittsburgh. Er 
vallen duizenden slachtoffers. 

De provincie heeft de gemeente een subsidie van 107.500 
gulden toegezegd voor het archeologisch onderzoek 'Gat 
in de Markt' en het ontwikkelen van een cultuurhistorische 
fietsroute die de gemeente samen met de VVV opzet. 

12 Vooruitlopend op de 'nationale rouwdag' worden 
ter nagedachtenis aan de omgekomen New Yorkse brand
weerlieden bij de brandweerkazernes in de regio de vlag
gen halfstok gehangen. 

13 In het stadhuis is een condoleanceregister geopend 
voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in de 
VS. De blijken van medeleven worden volgende week 
naar de Amerikaanse ambassade gestuurd. 

14 In de Grote Kerk wake ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers in de VS. De Vlaardingse predikanten hebben 
de imams en de Palestijnse gemeenschap voor deelname 
uitgenodigd. 

15 Reis- en Assurantiekantoor Anderson aan de Van 
Hogendorplaan 69 viert het 15-jarig bestaan met o.a. een 
open huis en een optreden van The Amazing Stroopwafels. 

16 De Vlaardingse fotograaf Hans Molenkamp opent 
aan de Stationstraat 146 zijn eigen expositieruimte Galerie 
Largo. 

Tiende Open Atelierdagen. Bijna veertig beeldende kun
stenaars zetten de deuren van hun ateliers open voor het 
publiek. 

18 Judoka Natascha van Gurp behaalde het afgelopen 
weekeinde in Berlijn bij de Open Duitse judokampioen
schappen voor vrouwen tot 20 jaar een bronzen medaille. 

19 De Vlaardingse afdeling van D66 heeft tijdens haar 

ledenvergadering Bert van Nieuwenhuizen unaniem uitge
roepen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart volgend jaar. 

Met een minimale meerderheid besluit de gemeenteraad 
als tweede stad in Nederland een burgemeestersreferen
dum te houden. Tegenstanders hebben vooral bezwaar 
tegen het opzij schuiven van de lopende procedure. De 
minister van Binnenlandse Zaken moet nog zijn goedkeu
ring geven. 

20 Een twaalfarige jongen bekent een poging tot 
tasjesroof. Op 10 juni - net na middernacht - probeerde hij 
een 72-jarige vrouw in een lijnbus van haar tasje te bero
ven. 

Een waterleidingbreuk veroorzaakt grote overlast in de 
Weteringstraat. Het water stijgt tot een recordhoogte en 
zet veel huiskamers onder water. 

21 Grootscheepse politiecontrole. Honderden auto's 
en bestuurders worden gecontroleerd. Voor de actie zijn 
140 medewerkers van politie, brandweer, Koninklijke 
Marechaussee, het Forensisch Instituut en de Rijks
verkeersinspectie ingezet. Een aantal auto's wordt in 
beslag genomen en honderden boetes uitgedeeld. 

24 De protestactie van de Van Kampenschool tegen 
het schoolvervoer heeft resultaat. Een kleine week na de 
demonstratie van leerlingen, ouders en begeleiders is er 
een akkoord bereikt tussen de school en de gemeente. De 
inzet was veilig vervoer van de leerlingen naar het gebouw 
aan de Deltaweg. 

Leerlingen van de Van Kampenschool overhandigen wethouder 
Van der Windt (hand)tekeningen en te/tsfer? om hun eisen voor 
veilig vervoer naar het schoolgebouvi/ aan de Deltaweg kracht bij 
te zetten (24 september) (CRvdK) 
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27 De politie en het leger zijn vanmorgen ingezet 
wegens aangekondigde bomaanslagen in o.a. de Botlek
en de Beneluxtunnel. Rond halftien wordt door de verant
woordelijke autoriteiten het sein veilig gegeven. 

28 Landelijke Dag voor Respect. Bij het Monument 
van Bezinning wordt stilgestaan bij de slachtoffers van 
zinloos geweld. 

Oktober 

1 In het stadhuis overhandigt stadsarchivaris Harm 
Jan Luth het eerste exemplaar van de 11-delige Vlaar-
dingse versie van 'Ach Lieve Tijd' aan burgemeester 
Stam. Deze populaire historische reeks, die al in meer dan 
30 steden is verschenen, wordt uitgebracht door uitgeverij 
Waanders uit Zwolle in samenwerking met het 
Stadsarchief 

De duivenclub De Adelaar viert het 100-jarig bestaan. De 
club behoort tot de oudste duivenverenigingen van 
Nederland. 

Het afgelopen weekend is onder de Vettenoordsepolder 
750 meter rioolbuis aangelegd. Op een diepte van ruim 20 
meter is de buis door een tunnel getrokken, die de afge
lopen maanden is geboord. De komende maanden wordt 
gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe persleiding op 
de twee rioolgemalen. 

2 In de Stadsgehoorzaal dag van de Culturele en 
Kunstzinnige Vorming. Sinds de invoering van de Tweede 
Fase in het onderwijs is dit een verplicht vak voor alle 
leerlingen van Havo-4 en VWO-4. 

Overleden aan een hartstilstand tijdens een trainingsloop 
door de Broekpolder R.C. Muuren. De bekende sportman 
stond aan de basis van de Vlaardingse triatlon die een aan
tal keren met groot succes werd georganiseerd. Muuren 
werd 50 jaar. 

4 Op het circuit van het Belgische Mariënbourg is de 
15-jarige Carlo van Dam onlangs Europees kampioen 
Formule A kartracing geworden. 

5 Naar aanleiding van stankoverlast rolt de politie 
een hennepkwekerij aan de Koningin Wilhelminahaven 
op. In het bedrijfspand vindt de politie 1.500 hennepplan
ten en 140 lampen. 

8 Presentatie Begroting 2002. Vlaardingen moet vol
gend jaar drie miljoen gulden bezuinigen op personeel. Er 
zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Verder blijkt o.a. 
dat parkeren 25% duurder wordt, de OZB stijgt met de 

inflatiecorrectie van 4,35%, de reinigingsrechten met 
10,9% en ook de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. 

Het echtpaar G. Immerzeel-H.C. van den Berg 60 jaar 
getrouwd. 

9 De gemeente heeft zich aangesloten bij het 
Platform van Middelgrote Steden om zo een vuist te kun
nen maken richting het Rijk. Vlaardingen wil - als middel
grote stad - gelijkgesteld worden met Schiedam, om de 
problemen in de stad aan te kunnen pakken. 

11 De Industriële Kring Vlaardingen is ontevreden 
over de plannen die het gemeentebestuur heeft met de her
ontwikkeling van de Rivierzone. Volgens voorzitter S. 
Molenaar is er onvoldoende geluisterd naar de mening van 
de ondernemers. 

Restaurant China Garden moet op last van de gemeente sluiten, 
nadat door werkzaamheden aan het Westerhoofd de muren zijn 
gaan scheuren (19 oktober) (CRD) 

Een spectaculair transport op de Nieuwe Waterweg pas
seert Vlaardingen. Het nieuwe hoofdkantoor van zwaar
transportbedrijf Mammoet wordt van Zwijndrecht via de 
Oude Maas en de Waterweg versleept naar de vestiging in 
de Schiedamse Wiltonhaven. Het kantoor wordt morgen 
op zijn fundamenten gezet. 

In het kader van de Kinderboekenweek hebben niet min
der dan 1.200 kinderen uit de groepen zes en zeven van de 
basisscholen kennis gemaakt met kinderliteratuur via een 
door de bibliotheek georganiseerde zoektocht door het 
gebouw aan de Waalstraat. 

Start van een proef met papiercontainers in de wijk Holy. 
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Meer dan 500 bewoners van laagbouwwoningen hebben 
zich inmiddels aangemeld voor de proef van Irado. Na een 
jaar wordt bekeken of men doorgaat met deze manier van 
papierinzamelen en of er een uitbreiding naar andere delen 
van de stad plaatsvindt. 

Na zestig jaar komt er een einde aan Van Dijk's Amuse
mentsorkest. De leden worden te oud, jonge aanwas is er 
niet of nauwelijks en dirigent Dick Borst wil zijn tijd gaan 
besteden aan het schrijven van een autobiografie. 

12 De sinds 1 augustus vermiste Vlaardingse Ilse de 
Vette blijkt niet het enige slachtoffer te zijn dat in handen 
is gevallen van de voortvluchtige crimineel Dave H. Dat 
blijkt uit reacties naar aanleiding van het TROS-televisie-
programma 'Vermist'. In Spanje zijn nu opsporingsposters 
van Ilse verspreid. 

13 Multiculturele dag in de Harmonie onder het motto 
'Haal de wereld in huis', georganiseerd door het Platform 
Ander Vlaardingen. 

Showband Liberté viert het 50-jarig bestaan met een jubi
leumconcert op het Veerplein. 

18 De gemeente Noordwijkerhout heeft unaniem een 
openbare aanbeveling gedaan aan de minister van Binnen
landse Zaken om de directeur van de Dienst Welzijn, J. 
Polman, als burgemeester van deze Zuid-Hollandse 
gemeente te benoemen. 

Officiële opening van het An Baanpad door oud-wethou-
der J. Madem. Het pad is de verbinding voor fietsers tus
sen het flatgebouw Parkzicht en de Rotterdamseweg. An 
Baan was o.a. adjunct-directrice van het Holy Ziekenhuis. 

19 Wethouder Roijers sluit met onmiddellijke ingang 
het restaurant China Garden aan het Westerhoofd. Door 
werkzaamheden aan de kademuren zijn in de muren van 
het pand scheuren ontstaan. Volgens de wethouder kan 
niet worden ingestaan voor de veiligheid. 

20 De 12e Geultechniekloop van atletiekvereniging 
Fortuna wordt gewonnen door Michel de Maat in een tijd 
van 47 minuten en 36 seconden. 

Geopend in het Visserijmuseum de tentoonstelling 
'Vlaardingen toen, visserijfoto's op en aan de kade', met 
foto's van fotograaf Piet van den Berg. Gelijktijdig is er 
een fototentoonstelling in het Stadsarchief. Ook verschijnt 
het boek 'Vlaardingen Toen' van Peter Zuydgeest en Jan 
Borsboom met foto's van Van den Berg. 

Ilse de Vette is weer terecht. De vrouw werd gevonden in 

Baskenland, waar zij vertoefde in gezelschap van crimi
neel Dave H. De man is gearresteerd wegens omvangrijke 
fraudezaken. 

21 De Vlaardingse zanger Martin Eden wint de SCPO 
Award van de Stichting Country Promotion Oss. 

24 De voorbereidingen voor de bouw van het Vliet-
land Ziekenhuis in Vlaardingen zijn stopgezet. De rechter 
bepaalde vorige week dat het ziekenhuisbestuur weer met 
de gemeente Schiedam moet gaan praten over de locatie 
Nieuwland. Vlaardingen wacht af wat die gesprekken 
opleveren. 

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken gaat akkoord 
met het burgemeestersreferendum op 6 maart 2002. De 
vacature voor de burgemeesterspost wordt daarom per 1 
november a.s. opnieuw opengesteld. Kandidaten die al 
hadden gesolliciteerd, maar niet rekenden op een referen
dum, krijgen de kans om zich terug te trekken. 

27 In de Grote Kerk uitvoering van de Messiah van 
Handel door het Randstedelijk Begeleidingsorkest en koor 
Animato onder leiding van Charles van der Veeke. 

Aannemer De Klerk uit Werkendam is sinds een week 
druk bezig om het Westerhoofd te verstevigen. Naar ver
wachting wordt de klus volgende week afgerond. Hiermee 
moet worden voorkomen dat het havenhoofd verder ver
zakt, waardoor het restaurant China Garden nog meer 
beschadigingen op zou kunnen lopen. 

In de Stadsgehoorzaal Vrijwilligersdag 2001, waarop 
Vlaardingen zijn vrijwilligers huldigt. In de categorie 
sport is Jaap Jongejan van voetbalvereniging VFC uitver
koren. Arie Ouwendijk scoort in de sector maatschappelijk 
werk. In de sector zorg gaat de prijs naar zeven vrouwen 

De 'vrijwilligers van het jaar' worden in het zonnetje gezet (27 
oktober) (CWF) 
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van de palliatieve zorg van zorgcentrum De Wetering 
Nicolaas Hartman van het Zeekadettenkorps wint in de 
categorie overig De gehuldigden ontvangen een cheque 
van 5 000 gulden 

28 Het echtpaar T Bouterse-J de Waard 65 jaar 
getrouwd 

31 Restaurant China Garden aan de Maasboulevard 
mag weer open nu volgens de gemeente het instortingsge
vaar is geweken 

November 

1 In het kader van de landelijke verkiezingscampag
ne brengt minister Jan Pronk een werkbezoek aan het ver
zorgingstehuis Drieen-Huysen, de Billitonflat en de senio-
renflat De Bolder 

Een stankgolf, afkomstig van het bedrijf Atofina aan de 
Vondelingenplaat, leidt tot ruim 1 400 klachten uit het 
gehele Rijnmondgebied Oorzaak is het ontsnappen van 
23 ton mercaptaan, dat een penetrante kattenpislucht ver
oorzaakt 

2 Dankzij Jan Anderson en het Serviceteam blijft de 
museumwoning aan de Vondelstraat geopend Vanaf april 
zijn bezoekers weer welkom De eerste zorg is nu het 
'door de winter helpen' van de oude woning 

De politie houdt na een achtervolging twee mannen aan, 
die een inbraak hebben gepleegd in een apotheek aan de 
Winkelhoeve Het duo wordt aangehouden op de A4 bij de 
Beneluxtunnel De politie onderzoekt nu of het tweetal 
ook verantwoordelijk is voor andere inbraken in apothe
ken 

In het kader van een Europese alcoholcontrole worden op 
vijt locaties veertien bestuurders met een glaasje teveel op 
bekeurd Aan 740 bestuurders wordt gevraagd een blaas-
test te doen Medewerkers van Justitie en het Boumanhuis 
nemen aan de controle deel 

3 Voor de derde keer wordt het Irish Music Fund-
raising Festival in de Stadsgehoorzaal gehouden Het 
Schiedamse zorgcentrum Thurlede en de zorgcentra 
Wetering/Meerpaal willen met dit evenement geld inza
melen voor de verbetering van de palliatieve zorg 

6 Eigenaar C Chou van het restaurant China Garden 
aan de Maasboulevard stelt de gemeente aansprakelijk 
voor de schade die is ontstaan aan zijn pand en voor de 
inkomstenderving door de sluiting Civielrechtelijk moet 
nu worden vastgesteld of de eis terecht is 

7 Het veer tussen Vlaardingen en Pemis vaart ten
minste nog drie jaar Naast de gemeente zijn ook andere 
subsidiegevers bereid om het fiets- en voetveer op de 
Nieuwe Waterweg na de opening van de Tweede 
Beneluxtunnel m de vaart te houden 

8 De gemeentelijke website bestaat nog niet eens een 
jaar en toch staat 'www vlaardingen nl' in de top 20 van de 
beste websites van gemeenten in Nederland Vlaardingen 
staat op plaats 20 en laat bijvoorbeeld Schiedam, die al 
enkele jaren een eigen site heeft, ver achter zich 

Uitreiking van de Unilever Researchprijs aan negen pas 
afgestudeerde Nederlandse academici Voor de 45e keer 
worden jonge wetenschappers op deze manier aangemoe
digd tot het doen van onderzoek op hoog niveau 

10 In een kleedkamer van een voetbalvereniging aan 
het Trimpad wordt de 48-jarige trainer van een jeugdelftal 
gemolesteerd door een vader van een spelertje De 30-jari-
ge Schiedammer meldt zichzelf bij het politiebureau waar 
hij voor zware mishandeling wordt ingerekend 

In de Oosterkerk viert de afdeling Vlaardingen van 
Amnesty International het 30-jarig bestaan Tien jaar 
nadat de Brit Peter Benenson Amnesty oprichtte, kwam 
ook in Vlaardingen een afdeling 

11 Prins Sjaak 1, in het dagelijks leven Sjaak van der 
Lee, IS opnieuw gekozen voor een regeertermijn als prins 
van De Leutloggers De carnavalsvereniging viert dit sei
zoen feest onder het motto 'Met de euro op de loer Gaan 
de voeten van de vloer' 

12 De publiekshal van het stadhuis wordt na de ver
bouwing uitgerust met bewakingscamera's Deze moeten 
het gevoel van veiligheid bij bezoekers en werknemers 
vergroten Ook is men begonnen met het registreren van 
incidenten bij de balies 

13 Met de aanhouding van een 30-jarige Vlaardinger 
denkt de politie een aanzienlijk aantal diefstallen te heb
ben opgelost De man, die zich uitgat als monteur, wist 
verzorgingstehuizen en bedrijfsruimten binnen te dringen 
waar hij voornamelijk portemonnees buitmaakte 

14 In de oude hal van het stadhuis uitreiking van de 
25e editie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen De 
presentatie van het boek krijgt een bijzonder feestelijk tin
tje door de uitreiking van de Vlaardingse cultuurprijs 
d'Akerboom aan de Historische Vereniging Vlaardingen 

15 Het postagentschap aan de Reigerlaan is onlangs 
veranderd in een postservicepunt Dit houdt in dat alle 
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zaken die met post te maken hebben voortaan aan de toon
bank van de tabaksspeciaalzaak worden afgehandeld. 
Voor bank- en geldzaken worden de klanten doorverwezen 
naar een van de postkantoren. 

Grootscheepse kaartcontrole op station Vlaardingen-Oost 
door de Nederlandse Spoorwegen, de spoorwegpolitie en 
de politie. De drie werken vaker samen om de veiligheid 
op de Hoekse Lijn te vergroten. 

Treinreizigers moeten hun kaartje laten zien bij de uitgang van 
het perron van station Vlaardingen-Oost (15 november) (CRD) 

17 Vlaardingen staat in de top 10 wat betreft de sprei
ding van niet-westerse allochtonen. Vlaardingen krijgt van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek een segregatie
index van 19, wat betekent dat deze groep zich tamelijk 
gelijkmatig heeft verspreid binnen de gemeente. 

19 Wethouder Roijers is lijsttrekker van de VVD. Op 
plaats twee staat Jacqueline van Es, gevolgd door Yvonne 
Batenburg. De huidige fractievoorzitter L. van Halteren 
staat als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Een 25-jarige Vlaardingse is door de politie gearresteerd 
wegens mishandeling van haar huisarts. Aanleiding van 
dit incident was een meningsverschil over een verzeke
ringskwestie. 

22 Voor de snelle aanleg van TramPIus moet de 
gemeente versneld het bestemmingsplan wijzigen. 

Hiervoor wil het college de zogeheten artikel 19-procedu-
re volgen. De hoop is dat TramPIus in de herfst van 2003 
in Vlaardingen gaat rijden. In wijkcentrum Holy aan de 
Aristide Briandring vindt een informatie- en inspraak
avond over dit onderwerp plaats, georganiseerd door de 
gemeente en de RET. 

In het theater aan de Kuipershof speelt amateurgezelschap 
Roth de komedie 'De knecht van twee meesters' van Carlo 

Goldoni onder regie van Fred 
Vaassen. 

Cees Oosterom voert de lijst van het 
CDA aan tijdens de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Op plaats 
twee staat oud-wethouder C. Bot, 
gevolgd door Helen de Koning. 
Wethouder Kool verlaat na 16 jaar 
raadslidmaatschap de politiek. 

25 In Den Haag prolongeert judo
ka Edith Bosch haar nationale titel. 
Natascha van Gurp behaalt brons in 
de categorie tot 52 kg. 

26 Officiële presentatie van de 
brochure 'Schiedam & Vlaardingen'. 
Het magazine, uitgegeven door de 
Regio VVV Nieuwe Waterweg/West
land, bevat naast lovende woorden en 
foto's van plaatselijke beroemdhe

den, zoals Chiem van Houweninge en Mark Huizinga, 
volop toeristische informatie over beide steden. 

27 De gemeente krijgt uit de pot voor het provinciale 
grote stedenbeleid 300.000 gulden voor welzijnsprojecten. 
Het geld gaat onder meer naar de wijkschool, een sport-
mentorproject voor allochtonen en 'cultuur op straat'. 

Fontijne Holland BV is het eerste Vlaardingse bedrijf dat 
voor een 'milieuvergunning op maat' in aanmerking komt. 
De gemeente en de DCMR willen de milieuverantwoor
delijkheid bij bedrijven stimuleren door deze vergunning 
uit te reiken aan bedrijven die een bedrijfsmilieuplan 
opstellen. 

28 In het Visserijmuseum uitreiking van het jaarboek 
NETwerk 2001 door L. van Bree, voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van het Visserij museum, aan drs. 
D.J. Langstraat, voorzitter van het Productschap Vis. 

In de top drie van de kandidatenlijst van GroenLinks voor 
de gemeenteraadsverkiezingen staan twee nieuwkomers. 
Na fractievoorzitter Ben van der Velde volgen Jack Tsang 
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en Come Kortleven Jan van der Kolk staat op een onver
kiesbare plaats Moustapha Bouchnt staat op een 'riskan
te' vierde plek 

29 Door een forse tegenvaller van 2,5 miljoen gulden 
IS de ondertekening van het akkoord voor het sportpark 
Broekpolder uitgesteld De tegenvaller betekent niet dat 
het voorbereidende werk stil komt te liggen De hoop is 
nog altijd dat de sporters in 2003 kunnen verhuizen 

December 

1 In het kader van de Zuid-Hollandse kunstmanifes
tatie 'Met andere ogen' officiële opening van 'Panorama 
Vlaardingen' in museumpaviljoen De Joon 

3 Slecht weer speelt het evenement Snow Swing dit 
weekeinde parten Op de openingsavond was het stil, 
zaterdag werd het avondprogramma afgelast omdat de ski
schans moest worden afgedekt wegens de regen Over de 
belangstelling op zondag is organisator Jan Drost tevre
den 

4 Vijftien mannen hebben gesolliciteerd naar het 
burgemeestersambt van Vlaardingen Vijf van de kandida
ten zijn al burgemeester, zeven zijn wethouder De kandi
daten variëren in leeftijd van 42 tot 58 jaar Door het refe
rendum zal de nieuwe burgemeester pas op 1 mei 2002 
kunnen aantreden Voor het burgemeestersreferendum 
trekt de gemeente € 30 000 uit 

Wethouder Van der Windt (PvdA) keert na de verkiezin
gen met meer terug in de gemeenteraad Fractievoorzitter 
A Attema is lijsttrekker, gevolgd door Jan Barendregt De 
plaatsen drie en vier worden ingenomen door Joop van 
Papeveld en Wim Meijer 

Judoka Mark Huizinga won onlangs in het Italiaanse Ostia 
de vijfde wereldtitel bij de militairen 

6 Archeologen vinden tijdens opgravingen tussen de 
haven en de Havenstraat een oude sleephelling waar ooit 
kleine schepen op het droge getrokken en daarna gerepa
reerd werden De helling werd waarschijnlijk na 1872 
gebouwd en gebruikt tot in de jaren twintig van de twin
tigste eeuw 

8 In het kader van het Internationale Jaar van de 
Vrijwilliger steken college- en raadsleden hun handen 
voor tenminste een halve dag uit de mouwen om het werk 
van vrijwilligers over te nemen of te steunen Met deze 
actie wil de gemeenteraad zijn waardenng uitspreken voor 
het vrijwilligerswerk 

In de Stadsgehoorzaal viering van het 12'/2-jarig bestaan 
van het Vlaardings Songfestival Zangeres Rita Young 
wordt voor haar belangeloze inzet onderscheiden met het 
lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau 

11 In de Vettenoordsepolder is grote beroering ont
staan nadat aan het licht is gekomen dat een aantal jonge 
kinderen door een 14-jarige buurtbewoner seksueel is mis
bruikt BIJ de politie is door drie ouders aangifte gedaan 
De dader is nog niet aangehouden 

14 De 15-jarige Carlo van Dam heeft een contract bij 
de Formule 1-renstal van Renault De jonge Vlaardinger 
draait volgend jaar mee in het 'drivers development pro
gram', een jeugdopleiding voor Formule 1-coureurs 

15 Tijdens de kerstmarkt op de Markt signeert burge
meester Stam het boekje 'Stadskost', een publicatie waar
aan de vertrekkende burgemeester heeft meegewerkt 

In cafe De Steeg presenteert Dick van der Lugt 'Poëzie in 
de Steeg', met medewerking van Simon Vinkenoog en 
Jean Pierre Rawie 

18 De ChristenUnie/SGP rekent op vier zetels bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen Lijsttrekker is C 
de Jonge, gevolgd door M den Hollander en R van 
Harten Op de vierde plaats staat A Fokker 

In verzorgingstehuis Vaartland organiseert de Rotary Club 
Vlaardingen voor de zevende keer een 'alleenstaandendi-
ner' Ruim 80 bezoekers worden door leden van de club 
opgehaald, verzorgd en weer thuisgebracht 

20 Archeologen vinden tijdens opgravingen bij 'Het 
Gat in de Markt' een kademuur en een stuk steen Deze 
steen dateert waarschijnlijk uit de 14e eeuw en lijkt onder
deel uit te maken van een grotere constructie De hoge 
verwachtingen van het archeologisch onderzoek worden 
bij het begin van de opgravingen dus al waargemaakt 

In totaal 68 kandidaten hebben gereageerd op de vacature 
'directeur Stadsgehoorzaal' Deze week vinden de eerste 
gesprekken met sollicitanten plaats 

21 Na pittige onderhandelingen hebben het college 
van Schiedam en de Raad van Bestuur van het Vlietland 
Ziekenhuis overeenstemming bereikt over de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis op de locatie Nieuwland In een 
officiële verklaring toont Vlaardingen begrip voor de 
keuze van de ziekenhuisdirectie 

22 De Schiedamse voetbalvereniging W K heeft de 
vader, die de elftalleider van zijn zoontje in de kleedkamer 
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van voetbalvereniging HSC molesteerde, het lidmaat
schap ontnomen. De ernstige mishandeling krijgt ook nog 
een juridisch staartje. 

26 Levende Kerststal in de Joannes de Dooperkerk 
aan de Hoogstraat. In het decor van een stal met levende 
dieren beelden kinderen, jonge mensen en baby Stach van 
Duin het verhaal van Kerstmis uit. 

27 Na het vrijgeven van de 'Zalmkits' en de munten-
setjes op 14 december jl. is er in Vlaardingen een ware run 
ontstaan op de euro's. Er zijn al vrijwel geen gratis euro-
kits meer voorradig. De consumentenpakketten ter waarde 
van 25 gulden zijn alleen nog beperkt verkrijgbaar bij de 
winkeliers. 

Een eerder deze maand aangehouden 24-jarige Schie
dammer heeft de brandstichting in de basisschool aan de 
Lissabonweg bekend. 

29 Jaarlijkse sportuitstuif door de lokale omroep van
uit het sportpark Vijfsluizen, met o.a. interviews met 
Michel de Maat en Mark Huizinga. De jaarlijkse sportprijs 
wordt uitgereikt aan het herenteam van hockeyvereniging 
Pollux. 


