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Januari 

I Vlddrdingen telt 73 916 inwoners, 23'S meer dan 
per 1 januari 2001 

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de Joannes de 
Dooperkerk aan de Gedempte Biersloot en de Willi-
brorduskerk aan het Erasmusplein gesloten De parochia
nen vomien met de deelgemeente Heilige Geestkerk een 
nieuwe gemeente Daarnaast blijft de deelgemeente Pax 
Christi aan de Reigerlaan bestaan 

De Stichting Verpleeg- en Zorgcentrum Het Zonnehuis en 
de Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging 
van Bejaarden zijn gefuseerd tot Stichting Zorgcombinatie 
Nieuwe Maas 

3 De veiligheid van de ambtenaar staat voorop bij de 
verbouwing van de spreekkamers op de begane grond van 
het stadhuis Met tal van maatregelen hoopt de gemeente 
het gevoel van onveiligheid bij haar werknemers weg te 
nemen Volgende week wordt de eerste nieuwe kamer in 
gebruik genomen 

II Burgemeester L W Stam en een aantal Vlaardingse 
instellingen ondertekenen het convenant 'Vele Vlaar-
dingers, een huis', het resultaat van gesprekken tussen 21 
Vlaardingse organisaties naar aanleiding van de aanslagen 
van 11 september 2001 in de VS Binnenkort kunnen alle 
Vlaardingers het convenant mede ondertekenen 

15 Een rechercheteam van verschillende politiedistric
ten heeft met de arrestatie van 24 veelal zeer gewelddadi
ge verdachten ruim 30 berovingen en 50 inbraken en dief-

Burgemeester Stam Nawal Al Baz van het Intercultureel Vrouwen 
Netwerk Vlaardingen John Middelkoop van het Bureau Welzijns 
projecten en Zekeriya Arslan van de Stichting Mozaïek zetten als 
eersten hun handtekening onder het convenant (11 januari) 
(Foto Roger van der Kraan) 

stallen in o a Vlaardingen opgelost De buit bestond voor
namelijk uit bromscooters die rechtstreeks naar de 
Antillen werden vervoerd 

In het politieke testament van het gemeentebestuur viert 
de tevredenheid de boventoon In de afgelopen vier jaar is 
tenminste 90 procent van de doelstellingen uit het colle
geprogramma bereikt 

16 Door een tekort aan laboranten vindt het bevol
kingsonderzoek naar borstkanker in deze regio alleen nog 
plaats in Vlaardingen Vrouwen van 50 tot 75 jaar uit 
Maassluis en Schiedam moeten zich melden in de buurge
meente De Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
Zuidwest Nederland ziet geen andere oplossing 

Het Holy Ziekenhuis heeft een dialysecentrum voor nier-
patienten in gebruik genomen De nieuwe afdeling is nu 
nog onderdeel van de intensive care en telt vier dialyse
toestellen 

19 De Historische Vereniging Vlaardingen viert het 
35-jarig bestaan in de aula van scholengemeenschap 
Aquamarijn met tal van activiteiten De vereniging is met 
bijna 1 600 leden de grootste van Vlaardingen 

20 In de Hannome 'Stam plus thee', afscheidsmiddag 
voor burgemeester Stam In de talkshow Salon de 
Harmonie spreken Liesbeth van der Kruit en Dick van der 
Lugt met o a de Rotterdamse burgemeester Opstelten en 
de Schiedamse burgemeester Scheeres De gesprekken 
worden afgewisseld met optredens van Vlaardingse 
artiesten 

21 Vlaardingse scholen hebben de afgelopen drie 
weken opvallend veel inbrekers op bezoek gehad In de 
Prins WiUem-Alexanderschool in de Westwi|k is al zes 
keer ingebroken Het totale aantal meldingen over heel 
Vlaardingen staat nu op twaalf De inbrekers hebben het 
vooral gemunt op computers 

Het Van Dijk's Amusementsorkest is met meer Afgelopen 
weekeinde werden de laatste concerten gegeven in een uit
verkochte Hamionie Het orkest onder leiding van Dick 
Borst, werd op 18 januari 1942 opgericht door Leen van 
Dijk 

22 Jan Anderson heeft zich teruggetrokken uit het op 
te richten Vlaardings Museum Anderson wil wel een deel 
van zijn collectie tegen een kleine onkostenvergoeding in 
bruikleen geven aan het nieuwe museum Het vertrek van 
Anderson hectt geen gevolgen voor de fusie van Visserij
museum en Archeologisch Museum Hoogstad 
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Afscheidsmiddag voor burgemeester Stam in de Harmonie. Zijn 
portret wordt geprojecteerd op een muur van verfiuisdozen, ter
wijl hij in gesprek is met Liesbetti van der Kruit en Dick van der 
Lugt (20 januari). 
(Foto Roger van der Kraan). 

23 Matrice Uitvaartbegeleiding introduceert het onli-
ne-condoleanceregister tijdens een Open Dag in de locatie 
Holy Ziekenhuis. 

24 Door de komst van de metro-Beneluxlijn bij 
Vijfsluizen gaat het busvervoer veranderen. Vanaf febru
ari rijden de lijnen 125 en 126 van Connexxion minder 
vaak. Per september zal lijn 126 helemaal komen te ver
vallen. De RET heeft nog geen wijzigingen bekend 
gemaakt. 

Na een 'fundamenteel verschil in opvatting' met de Raad 
van Toezicht verlaat directeur Ben Pluimer woningcorpo
ratie Waterweg Wonen. Het personeel en de bewonersver
enigingen reageren geschokt. 

De 15-jarige Serenety Lont is tijdens het Nederlands kam
pioenschap Taekwondo eerste geworden in de junioren
klasse tot 49 kg. Haar clubgenoot Raven Hoogeveen werd 
derde bij de aspiranten. 

25 Huldiging van de Vlaardingse Sportkampioenen in 
De Salon aan de Oosthavenkade. Judoka Mark Huizinga 
wordt voor de tweede keer uitgeroepen tot Sporter van het 
Jaar Sportploeg van het Jaar wordt de mannenploeg van 
hockeyvereniging Pollux. Carlo van Dam van Skelterclub 
Hoekse Waard wordt Sporttalent van Vlaardingen. 

26 Ambulanceverpleegkundige Henny van 't Oor gaat 
met functioneel leeftijdsontslag. Zij was twintig jaar gele
den de eerste vrouw in dienst van de GGD Nieuwe 
Waterweg Noord. 

28 Jurrien Hartman van zwemvereniging ZV 
Vlaardingen behaalde afgelopen weekeinde bij de NK 
zwemkampioenschappen voor de jeugd in Maastricht een 
zilveren medaille op de 100 m en 200 m schoolslag. 

29 In een openbare zitting stemt de gemeenteraad - op 
VV2000 na - voor de twee voorgedragen burgemeesters
kandidaten, de Groningse wethouder Tjerk Bruinsma en 
burgemeester Rik Buddenberg van Sassenheim. Bestuurs
kundige Pieter Tops van de Katholieke Universiteit 
Brabant is aangetrokken om het referendum te begeleiden. 

Shell, de gemeente en de Rotterdamse Ontspannings
vereniging Shell (ROVS) zetten hun handtekening onder 
een nieuwe overeenkomst voor sportpark Broekpolder. 
Hiermee is de aanleg van het sportpark, waarvan de vel
den in 2003 speelklaar moeten zijn, dichterbij gekomen. 

Jan Anderson is van mening dat er onvoldoende inbreng is 
van het Streekmuseum bij de opzet van het nieuw te vor
men Vlaardings Museum. Hij gaat nu bekijken op welke 
andere wijze hij zijn collectie veilig kan stellen. Naar aan
leiding van het afbreken van de fusie zijn twee bestuursle
den van het Streekmuseum opgestapt. 

De 43-jarige Heiko Kuipers wordt de nieuwe directeur 
van de Stadsgehoorzaal. Hij is nu nog marketingmanager 
van het Noord-Nederlandse Orkest in Groningen. 

30 Burgemeester Stam neemt afscheid van de 
gemeenteraad en de bevolking. Als afscheidscadeau krijgt 
hij een camperreis door Australië en Nieuw-Zeeland aan
geboden. 

31 Mevrouw Elizabeth van Broekhoven viert haar 
100ste verjaardag. 

Februari 

1 125 Vlaardingers vertrekken naar de Amsterdam 
ArenA voor deelname aan het feest 'Meer samen, samen 
meer', ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van 
kroonprins Willem-Alexander en Maxima. 

De 70-jarige oud-burgemeester van Spijkenisse, Leen 
Vleggeert, begint als waarnemend burgemeester van 
Vlaardingen. Hij draagt de ambtsketen totdat de definitie
ve opvolger van (oud-)burgemeester Stam is gekozen en 
geïnstalleerd. 

2 Oud-wethouder A. Maarleveld opent in Galerie 
Pervelle een fototentoonstelling van de Vlaardingse archi
tect Bert van Bommel. 
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Leen Vleggeert, oud-burgemeester van Spijkenisse, wordt weg
wijs gemaakt op zijn eerste dag als waarnemend burgemeester 
(1 februari). 
(Foto Roel Diikstra). 

Overleden op 31-jarige leeftijd de Vlaardingse journaliste 
Mariëtte Olsthoom. 

4 Zes Vlaardingers vertrekken met hun oude Deux 
Cheveaux naar Finland om daar de 3.500 km lange toer
tocht richting Noordkaap onder barre omstandigheden te 
volbrengen. 

Na de schriftelijke aankondiging van de gemeente dat er 
gecontroleerd zal worden op hondenbezit zijn de afge
lopen dagen ruim 200 honden aangemeld bij de sector 
Belastingen. Vlaardingen telt 3.127 geregistreerde hon
den. Volgens het landelijke gemiddelde zouden dat er ech
ter 4.500 moeten zijn. 

6 In het kader van de verkiezingen voor de gemeen
teraad en de Tweede Kamer brengt PvdA-Tweede 
Kamerlid Ad Melkert een bezoek aan Vlaardingen. Na 
aankomst op station Vlaardingen-Oost bezichtigt hij het 
Monument van Bezinning. Later volgt een discussiebij
eenkomst in de Harmonie. 

7 De campagne van Tjerk Bruinsma en Rik 
Buddenberg om het burgemeesterschap van Vlaardingen 
start met een fietstocht van beide kandidaten door de stad. 

Lidia Spindler, directeur Stadswerk van de gemeente, 
volgt Han Polman op als directeur van de dienst Welzijn. 

8 Vlaardingen is weer Buizengat. Uit handen van 
loco-burgemeester H. Roijers ontvangt Prins Sjaak de 

Eerste van carnavalsvereniging De Leutloggers de stads
sleutel. 

10 Mark Huizinga wint het judotoernooi van Parijs. In 
de finale verslaat de Vlaardinger in de klasse tot 90 kg de 
Fransman Hugonnier na 47 seconden met een schouder
worp. 

Annie Buitelaar van ZV Vlaardingen behaalt tijdens de 
Zuid-Hollandse zwemkampioenschappen in Dordrecht 
een eerste plaats op de 100 m rugslag. De Vlaardingse 
zwemster Chantal Achterberg behaalt goud op de 100 m 
schoolslag en 100 m vlinderslag. Rcnee Snoek wint goud 
op de 200 m vrije slag. 

13 D66-Tweede Kamerlid Thom de Graaf brengt een 
bezoek aan de plaatselijke afdeling, dat geheel in het teken 
staat van de 'invloed van de burger op de politieke besluit
vorming". De twee burgemeesterskandidaten zijn bij deze 
bijeenkomst aanwezig. 

In de Stadsbibliotheek winnen Rachelle van den Akker 
van basisschool De Klinker en Annemieke van der Lely 
van De Hoeksteen de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Het 
tweetal gaat namens Vlaardingen door naar de regionale 
kwartfinale. 

15 De Ringleverbokaal, de prestigieuze sportprijs van 
atletiekvereniging Fortuna gaat dit jaar naar Sjoerd van 
der Ham voor zijn prestaties op de 100 m. De Dini van der 
Pas-trofee gaat naar veteraan Boy van Heemstede Obelt. 

De twee burgemeesterskandidaten, Tjerk Bruinsma en Rik 
Buddenberg, maken al fietsend voor tiet eerst kennis met de 
stad (7 februari). 
(Foto Roel Dijkstra). 
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17 De bekende marathonloper Cor Vriend opent onder 
grote belangstelling de hardloopwinkel van Michel de 
Maat aan de Korte Hoogstraat. 

18 Archeologen hebben de afgelopen dagen ruim 
twintig middeleeuwse grafkisten ontdekt op de opgra
vingslocatie Gat in de Markt. 

19 Een nieuwe informatiecampagne van de huisart
sen, samen met zorgverzekeraar DSW, moet het ongenoe
gen over het functioneren van de spoedeisende hulp en de 
huisartsenpost wegnemen. Volgens de gemeente berusten 
klachten vooral op aanloopproblemen, incidenten en mis
verstanden. 

20 Wethouder K. van der Windt onthult het 'opplusla-
bel' op de gevel van de galerijwoningen 
aan de Prof Mekelstraat. De 64 wonin
gen zijn door Woningstichting Samen
werking in samenwerking met Stichting 
Experimentele Volkshuisvesting en de 
gemeente gerenoveerd. 

Een 54-jarige Vlaardinger wordt in de 
Maasstraat met vier pistoolschoten neer
geschoten. Het slachtoffer wordt in kritie
ke toestand naar het Erasmus MC 
(Dijkzigt Ziekenhuis) te Rotterdam ver
voerd. De schutter meldt zich kort na de 
schietpartij bij de politie. 

Wethouder Van der Windt opent samen 
met de Rotterdamse kunstenares Jeanne 
van Heeswijk en M. Molenaar van 
Waterweg Wonen 'De Strip', een kunst
zinnig experiment in de voormalige winkelgalerij aan de 
Floris de Vijfdelaan. 

21 Na 22 jaar Van Kampenschool verruilt Groen-
Links-gemeenteraadslid Jan van der Kolk zijn baan in het 
basisonderwijs voor een werkkring in het voortgezet 
onderwijs. Hij wordt leraar geschiedenis aan de St. Jozef 
Mavo. 

22 De 54-jarige Vlaardinger, die woensdag werd neer
geschoten, is aan zijn verwondingen overleden. 
Aanleiding van de schietpartij zou een lang voortslepende 
familiekwestie zijn. 

In de Grote Kerk uitvoering van de Grote Orgelmis van 
Bach door Jan Jansen, organist van de Domkerk in 
Utrecht. 

en Liesbeth van der Kruit worden de verschillen tussen de 
twee burgemeesterskandidaten Tjerk Bruinsma en Rik 
Buddenberg zoveel mogelijk blootgelegd. 

26 Wethouder Roijers vindt het referendum een 
schertsvertoning. Als lijsttrekker voor de VVD, wethouder 
en loco-burgemeester (en tevens sollicitant voor het bur
gemeestersambt) begrijpt hij niet dat er geen kritiek is op 
het zijns inziens geldverslindende circus. 

Acht edelherten verhuizen van industriegebied Het Scheur 
naar de Broekpolder. De dieren worden geplaatst in een 
omheind gebied van twee hectaren aan de rand van de 
voormalige vuilstortplaats. De gemeente laat weten dat het 
gebied is gesaneerd en voorzien van een leeflaag van 
schone grond. 

Jagermeester Roel Blom begeleidt acht edelherten van Het 
Scheur naar hun nieuwe leefgebied in de Broekpolder 
(26 februari). 
(Foto l^irjam van der Hoek/Roel Dijkstra). 

Maart 

1 De cliëntenraad van de afdeling Sociale en 
Economische Zaken van de gemeente is verhuisd naar een 
eigen onderkomen aan de Markt 47 (de voormalige 
Stadsschool). 

In het Roth Theater optreden van journalist Ger van Veen 
met zijn toneelstuk 'De Laatste Socialist'. Hij steekt daar
in de draak met de zittende politiek, de nieuwe partijen en 
de socialisten. 

Salon de Harmonie. Onder leiding van Dick van der Lugt 3 Petra de Vries, medewerkster van wijnhandel 

87 



Hosman Freres, wint met haar team de twintigste Grand 
Prix Saint-Hubert, een van de oudste wijnproefwedstrij
den in ons land 

6 Tjerk Bruinsma wint het burgemeestersreferendum 
met 56,47% van de stemmen Hij wordt daarmee de eerste 
gekozen burgemeester van Nederland Zijn opponent Rik 
Buddenberg krijgt 43,5% De opkomst voor het referen
dum bedraagt iets meer dan 49% Vlaardingen deelt ove
rigens de primeur met het Brabantse Best 

Een grote brand op het vissersschip Friesland bij scheeps-
reparatiewerf HVO veroorzaakt veel overlast in de regio 
Vooral de afsluiting van de Beneluxtunnel heeft grote 
gevolgen voor het verkeer in het Rijnmondgebied In 
Vlaardingen-Oost, Schiedam-West en -Nieuwland worden 
de inwoners verzocht binnen te blijven 

Gemeenteraadsverkiezingen Opkomst 52,35% tegen 
55,35% in 1998 PvdA 19,94% tegen 19,75%, VVD 
14,23% tegen 17,64%, SP 8,18% tegen 14,68%, CDA 
17,18% tegen 12,74%, GroenLinks 7,76% tegen 7,06%, 
D66 3,44% tegen 5,39%, VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
14,95% tegen 4,90%, Stads- en Burgerbelangen 3,94% 
tegen 4,18%, CU/SGP 7,72% tegen 9,13% en AOV 2,65% 
tegen 2,84% Met een winst van vier zetels veroorzaakt 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen een politieke aardver
schuiving De huidige coalitie van PvdA, CDA en VVD 
behoudt met slechts een zetel een krappe meerderheid in 
de raad 

7-10 De dinsdagochtendwandelaars DOW vieren het 
20-jarig jubileum met een reisje naar Praag 

8 Een 32-jarige Schiedammer bedreigt het personeel 
van het GAK-kantoor aan de Industrieweg met een tafel-
poot Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt 

Afscheid van elf gemeenteraadsleden De VVD'ers Leny 
van Halteren en Jaap Bamouw zijn benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau Oud-wethouder Ton van der 
Steen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-
Nassau 

De Vlaardinger Kees B wordt ook in hoger beroep door 
het gerechtshof schuldig bevonden aan verkrachting en 
doodslag van het Schiedamse meisje Nienke en aan 
poging tot doodslag van haar vriendje Maikel injuni 2000 
HIJ wordt veroordeeld tot negentien jaar cel en tbs met 
dwangverpleging 

9 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes 
Passion van Bach door COV Gloria Toonkunst onder lei
ding van Aad van der Hoeven Medewerking verlenen het 

Groot alarm na een scheepsbrand in de Vulcaanhaven (6 maart) 
(Foto Roel Dijkstra) 

Randstedelijk Begeleidings Orkest onder leiding van 
Pleun van der Linden, de sopraan Majorie Ginczinger en 
de tenoren Math Dirks en Ludwig van Gijsegem 

W2000/Leefbaar Vlaardingen legt het initiatief voor col
legebesprekingen bij de PvdA Lijsttrekker L ten Have is 
van mening dat niet de grootste winnaar, maar de grootste 
partij de eerste stap moet zetten 

Met het oplaten van honderden ballonnen geeft de 
Belangencommissie Eksterlaanflats het startsein voor de 
viering van de voltooiing van de renovatie van beide flats 
De flats zijn nu o m voorzien van beveiligde entreehallen 
met een aanbelsysteem met camera Tevens viert de com
missie het 30-jarig bestaan 

9-10 22ste Judotoernooi in sporthal Westwijk met ruim 
I 100 deelnemers 

II De aanvoerders van de tien politieke partijen 
beginnen op uitnodiging van de PvdA aan de besprekin
gen voor een nieuw college 

13 Archeologen hebben op de locatie Gat in de Markt 
een uitgeholde boomstam van ruim twee meter opgegra
ven, die dienst heeft gedaan als gratTcist 

In de Grote Kerk ontvangt de Pakistaanse advocate Asma 
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Jahangir de Geuzenpenning uit handen van minister van 
Justitie Korthals De vrouwenactiviste knjgt de prestigieu
ze prijs voor haar strijd tegen onderdrukking en discrimi
natie 

14 In het Vissenjmuseum opent W den Breems, voor
zitter van de Historische Vereniging Vlaardmgen, de ten
toonstelling 'Bewust Bewaard' Deze tentoonstelling kan 
als maatstaf worden gezien voor hetgeen de fusie tussen 
Visserijmuseum en Archeologisch Museum Hoogstad, 
samen met het Stadsarchief en het VLAK, voor het 
Vlaardingse verleden zal betekenen 

16-17 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de musical 
'Namia' door het musicalkoor OpMaat Teksten Anja 
Brands, liedteksten Kees de Dreu en muziek Auke Pol 
Het stuk IS gebaseerd op het boek 'De leeuw, de tovenares 
en de kleerkast' van de Engelse schrijver C S Lewis 

19 Woningstichting Samenwerking Vlaardmgen heeft 
de honderd aanleunwoningen bij De Meerpaal gekocht 
van het zorgcentrum De Meerpaal wil zich weer volledig 
richten op de verzorging van de bewoners van het verzor
gingshuis zelf De bewoners van de woningen kunnen wel 
aanspraak blijven maken op de voorzieningen van het 
tehuis 

Zevenhonderd leerlingen van de St Jozef Mavo lopen 
onder begeleiding van een Keniaanse band een sponsor
loop De opbrengst is voor de St Joseph Highschool voor 
meisjes in Mbita Met het geld worden salarissen betaald 
en wordt een waterpomp aangeschaft In Kenia ontvangen 
alleen jongensscholen geld van de regering 

Minister van Justitie Korthals (rechts) en de voorzitter van de 
Stichting Geuzenverzet H Borghouts (links) hangen Asma 
Jahangir de Geuzenpenning om (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra) 

De Hoge Raad houdt vast aan het vonnis van het Haagse 
gerechtshof betreffende Mike H , die werd veroordeeld tot 
vier jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag 
van Daniel van Cotthem op station Vlaardingen-Oost in 
januari 2000 

20 Nationale Boomplantdag Samen met kinderen van 
basisschool De Dolfijn plant wethouder Van der Windt aan 
de Gelderlandlaan voor de laatste keer 'de eerste boom' 
In totaal worden 165 bomen geplant 

Officiële opening van de gerenoveerde basisschool De 
Schakel in de Westwijk door wethouder Van der Windt 

21 Wethouder Roijers opent in Schiedam het CWI 
(Centrum voor Werk en Inkomen) Nieuwe Waterweg-
Noord Naast de taken van het arbeidsbureau heeft het 
CWI ook een aantal taken overgenomen van de gemeente
lijke sociale diensten en de uitvoeringsinstellingen van het 
UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) 

Het vijljarig jubileum van literair tijdschrift Renaissance 
wordt o a gevierd met de uitreiking van het jubileum
nummer aan waarnemend burgemeester Vleggeert door 
organisator Look J Boden 

Eerste Vlaardingse Jeugdpanel in De Joon onder leiding 
van gemeentesecretaris Jan Brinkman Raadsleden en 
ambtenaren worden hier geconfronteerd met de ideeën 
van jongeren Het panel, dat jaarlijks twee tot drie keer bij 
elkaar zal komen, kent geen vaste samenstelling 

24 De gemeente Vlaardmgen wordt in het Duitse 
Frankfurt onderscheiden met de internationale Fair Play 
Award voor het Weekend van Bezinning dat in maart 2000 
werd gehouden De prijs wordt jaarlijks door het Fair Play 
Comité toegekend aan de beste fair play-projecten wereld
wijd 

27 Onder begeleiding van twee paashazen zoeken kin
deren uit de Babberspolder paaseieren in het Hof De 
speurtocht is georganiseerd door wijkcentrum 't Nieuwe-
lant, de gemeente en Bewonersvereniging Babberspolder 

28 Tweede popavond in de Harmonie, georganiseerd 
door het Vlaardings Popoverleg met optredens van de 
bands De Remoons, Limah, Cantrip en Stenchtown 

30 Veerpont De Kwakel van het recreatieschap 
Midden-Delfland gaat weer in de vaart 

Een groep krakers verschaft zich toegang tot de voormali
ge groentewinkel in winkelcentrum Holierhoek aan de 
Reigerlaan Drie van hen willen het pand gaan bewonen. 
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maar volgens de eigenaar heeft het pand alleen maar een 
winkelbestemming Om het terug te krijgen, moet een kort 
geding worden aangespannen 

31 Judoka Edith Bosch behaalt tijdens de Judo Grand 
Prix van Rotterdam een gouden medaille Na het brons 
van Parijs en Rome en het goud van Boedapest is dit de 
vierde medaille in drie maanden 

April 

1 Marieke Veldhuijzen van Zanten aangesteld als 
nctwerkcoordinator voor de wijkschool in de Babbers-
polder en de Westwijk De provincie heeft dit jaar voor 
wijkschoolactiviteiten in het kader van het Grote-
Stedenbeleid € 22 689 beschikbaar gesteld 

Het echtpaar Cees en Jels Holman neemt na achttien jaar 
afscheid van Cafe De Molm Het cafe aan de Smalle 
Havenstraat is met zijn 33 vierkante meter de kleinste 
kroeg van Vlaardingen 

Redactie, advertentieafdeling en administratie van huis-
aan-huiskranten Groot Vlaardingen, Het Nieuwe Stads
blad en De Maaskoerier zijn vanaf vandaag gevestigd aan 
de Fransenstraat 4, het grondig gerenoveerde gebouw 
Triangel 

J Bans benoemd tot haven- en marktmeester van de 
gemeente Hij volgt C Schneks op 

2 De politie arresteert een 16-jarige jongen op ver
denking van poging tot doodslag De knaap reedt met zijn 
scooter in op de stille tocht ter gelegenheid van de uitrei
king van de Geuzenpenning Hij blijft voorlopig in hech
tenis 

Waarnemend burgemeester Vleggeert opent de Vlaar-
dingse Klachtenlijn Vlaardingers kunnen hier al hun 
ergernissen en klachten over de buitenruimte, zoals riool
problemen, gaten in het wegdek, kapotte stoeptegels enz , 
kwijt De gemeente verwacht dat een centraal aanspreek
punt voor dit soort meldingen de kwaliteit van de afhan
deling zal verbeteren 

6 Interculturele ontmoetingsdag bij de stichting 
Mozaïek in de Westwijk In het gebouw aan de Van 
Boisotstraat zijn vier verschillende huiskamers ingericht 
De Nederlandse huiskamer steekt bleekjes af bij de kleur
rijke Marokkaanse, Palestijnse, Turkse en Somalische 
hoekjes 

13de editie van het Vlaardings Songfestival Winnaar 
wordt de 48-jarige Hoogvlietse zanger Ed Rust Jeannette 

Broekhuizen krijgt de Groot Vlaardingen-persprijs Bij het 
tienersongfestival valt een meidengroep in de prijzen, die 
bovendien de aanmoedigingsprijs krijgt van de gemeente 
Gabnelle Brusse wint bij de Miniplaybackers Sandra 
Jonkman ontvangt de Omroepbokaal 

7 Sportmarathon bij sportschool John van Eerden
burg aan de Taanderijstraat Vijftig sporters brengen bijna 
8 000 euro bijeen voor kankerpatiënten in de Daniel den 
Hoedkliniek 

8 In zorgcentrum Dneen-Huysen presenteert de 
gemeente een aantal alternatieve plannen \oor de inrich
ting van winkelcentrum De Loper bij de komst van 
TramPlus Buurtbewoners zijn verontrust over de ver
keersveiligheid 

11 Geopend in het Vhetland Ziekenhuis locatie 
Vlaardingen een zogenoemde hartfalenpolikliniek De 
poll IS opgezet door Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord 
in samenwerking met het Vlietland Ziekenhuis 

Bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 
zijn in maart 696 stankklachten binnengekomen, 192 
klachten betroffen de brand van 6 maart jl op het vissers
schip Friesland in de Vulcaanhaven 

ABN AMRO geeft de Rotterdamse Ontspannings
vereniging Shell (ROVS) een lening, zodat de vereniging 
haar deel van de investering kan betalen in het nieuwe 
sportpark in de Broekpolder 

13 In de Stadsgehoorzaal speelt toneelgroep ONI 
(Ontspanning na Inspanning) de thriller 'Wees maar met 
bang in het donker' van Tim Kelly 

De Chr Harmonievereniging Sursum Corda onder leiding 
van Arend van der Knaap viert het lOO-jarig bestaan met 
een groot jubileumconcert in de Lijnbaanhallen Het 
orkest wordt speciaal voor deze avond versterkt met 15 
oud-leden Medewerking wordt verleend door de Chr 
koorvereniging Progeza 

De PvdA-gemeenteraadsfractie neemt afscheid van raads
lid George Wicart en van wethouder Kees van der Windt 
BIJ deze gelegenheid ontvangt Wicart uit handen van afde
lingsvoorzitter Gerard Kester de Gouden Speld van de 
PvdA voor zijn uitzonderlijke verdienste voor de partij 

13-14 Museumweekend In het Visserijmuseum taxeert 
antiquair Christian Korenhof onder het motto 'Kunst en 
kitsch' de door de bezoekers meegebrachte voorwerpen 

Tijdens een internationaal zeilevenement op het Braas-
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semmermeer bereikt Lars Bekker in de Optimistklasse een 
fraaie tweede plaats Voor dit sterke zeilevenement hadden 
zich niet minder dan 240 deelnemers uit dertien landen 
ingeschreven Vorig jaar eindigde de Vlaardinger nog op 
de zeventiende plaats 

16 Op initiatief van het wijkteam Holy van de politie, 
de gemeente en het Hoogheemraadschap houden leerlin
gen van de basisscholen Het Anker en De Singel een grote 
schoonmaakactie in het gebied langs de Vlaardmgse 
Vaart Totale opbrengst 29 zakken zwerfvuil 

Eerste Sociaal Politiek Cafe in de Harmonie onder het 
motto 'Wat wordt verstaan onder leefbaarheid in de wijk'̂ ' 

18 Wethouder A Kool geeft het startsein voor de 
introductiecursus aquafit en fitness voor mensen met 
astma 

19 Mevrouw J C Vnjvogel-Van Roest benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar 60-jarige 
inzet op het terrein van het meisjes-, vrouwen- en oude
renwerk 

20 Winkelcentrum De Loper ziet blauw van de politie 
Leden van het wijkteam geven acte de presence tijdens de 
manifestatie 'Tweewieler veilig' Fietsers en bromfietsers 
kunnen hun eigendommen laten graveren ot keuren Voor 
de allerjongste bezoekers is een crossterrein ingericht 

Basisschool 't Kompas aan de Baamhoeve viert het 25-
jarig bestaan met o a een grote reunie 

Jongerenkoor Real Choice viert het 15-jang bestaan met 
een feestelijk concert in de Ichthuskerk aan de Van 
Maerlantlaan 

Monique van Gent behaalt te Veldhoven de Europese titel 
Ime-dancing 

21 CDA-formateur Cees Oosterom maakt bekend dat 
het CDA, GroenLinks, VVD en PvdA op hoofdlijnen een 
akkoord hebben bereikt over het de komende vier jaar te 
voeren beleid Deze week overleggen de onderhandelaars 
met hun achterban over het bereikte resultaat 

23 Het project Rivierzone krijgt van het ministerie van 
Economische Zaken de status van 'Voorbeeldproject 
Architectuur en Bedrijventerreinen', met bijbehorende sti-
muleringspremie van 20 000 euro De Rivierzone werd 
gekozen uit 28 inzendingen door verschillende Neder
landse gemeenten 

24 Installatie van de nieuwe wethouders Anny Attema 

(PvdA), Cees Bot (CDA), Henk Roijers (WD) en Ben 
van der Velde (GroenLinks) Voor het eerst in de politieke 
geschiedenis van Vlaardingen neemt GroenLinks deel aan 
een college 

26 Elf Vlaardingers ontvangen uit handen van waar
nemend burgemeester Vleggeert een koninklijke onder
scheiding Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau Leendert Maat, Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau Aart Kool, Kees van der Windt, Adrianus 
Hofman, Christiaan Zachariasse, Gerard Kuipers en Frans 
Stello, lid in de Orde van Oranje-Nassau Wilhelmina 
Meijer, Pietemella Kievit, Frederik van der Sloot en 
Hubregt van Elsacker 

27 In de Stadsgehoorzaal optreden van Mieke 
Stemerdink met haar 'Mieke Giga's New Swing Show' ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stads
gehoorzaal Directeur Heiko Kuipers doet een beroep op 
de gemeente om het theater te koesteren en het gebouw 
een facelift te geven 

De waterpoloploeg van ZV Vlaardingen viert feest De 
vrouwenformatie met de 42-jarige keepster Karin Stigter 
wordt kampioen en wil nu nog de bekerfinale winnen 

30 Het Zeekadettenkorps Vlaardingen viert het zilve
ren jubileum met o a een nationale roei- en wrikwedstrijd 
in de haven Nico Hartman - vrijwilliger van het jaar 
2001 - krijgt bij zijn afscheid als bestuurslid van het korps 
het eerste exemplaar van het Assam Hennnermgsboek 
aangeboden 

Koninginnedag Ondanks het druilerige weer gaan toch 
veel mensen naar demonstraties van o a hondenschool 
Woef in het Hof en de bereden groep der cavalerie m het 
Oranjepark en naar een optreden van zanger Jody Bemal 
op de Markt Het geplande Open Vlaardmgs skate- en 
skeelerkampioenschap en het vuurwerk worden vanwege 
het slechte weer afgelast 

Mei 

2 Het Stadsarchief aan het Plein Emaus, het Albeda 
College aan de Willem Beukelsznstraat en het gehele com
plex Hoogstad staan op de lijst van de eerste Vlaardmgse 
gemeentemonumenten De in totaal 29 objecten vielen 
eerder af bij de selectie van de rijksmonumenten uit de 
periode 1840-1950 Wijzigingen aan de monumenten wor
den in de toekomst beoordeeld door de plaatselijke 
Monumentencommissie en niet door de Rijksdienst 
Monumentenzorg 
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3 Regio-avondmarkt op het Veerplein met circa 80 
kramen met uiteenlopende waar. 

Waarnemend burgemeester Vleggeert huldigt drie levens
redders. Astrid Kortland, John van Vliet en Rudy Chris-
tensen, gehandicapte bewoners van een woongemeen
schap in de Zuidbuurt, redden op 3 april jl. een invalide 
man van de verdrinkingsdood. 

4 Nationale Dodenherdenking. Kranslegging bij het 
Geuzenmonument voorafgaand aan de stille tocht naar het 
monument op het Verploegh Chasséplein. De herden
kingstoespraak wordt gehouden door oud-wethouder A. 
Maarleveld. 

6 De Vlaardingse politie heeft de hulp van het televi
sieprogramma 'Opsporing Verzocht' ingeschakeld om de 
daders van een inbraak aan de Populierendreef te kunnen 
achterhalen. Bij de inbraak werden o.m. bankpasjes gesto
len, waarmee kort daarna geld werd gepind. Bij één van de 
geldopnamen is een man op video vastgelegd. 

De ramkraak is een steeds vaker voorkomend verschijnsel 
in het Waterweggebied. Werd vorige week nog een mode
zaak in winkelcentrum de Loper geplunderd, afgelopen 
nacht werd de DA Drogist aan de Van Hogendorplaan 
gedupeerd. De inhoud van enkele vitrines werd buitge
maakt. 

De DA Drogist aan de Van Hogendorplaan is liet slachtoffer 
geworden van een ramkraak (6 mei) 
(Foto Roel Dijkstra). 

7 In de Oude Hal van het stadhuis afscheidsreceptie 
van de oud-wethouders Kees van der Windt en Aart Kool. 
Van der Windt was vanaf 1978 raadslid en vervulde van 
1986-1987 en vanaf 1991 het wethouderschap. Kool was 
raadslid vanaf 1986 en wethouder van 1990 tot heden. 

Tijdens zijn bezorgronde aan de Lyceumlaan zijn uit de 
fietstassen van een postbode ruim honderd poststukken 
gestolen. 

10 Het gemeentebestuur zegt met afschuw kennis te 
hebben genomen van de moord op politicus Pim Fortuyn. 
In het secretariegebouw aan het Westnieuwland kan een 
condoleanceregister worden getekend. 

De korpsen Vlaardingen en Schiedam van het Leger des 
Heils fuseren. Zij gaan samen verder onder de naam 
Waterweg Centraal. De fusie is in gang gezet omdat beide 
korpsen toe zijn aan een grote renovatie van de gebouwen. 
Op 19 mei wordt de eerste gezamenlijke zondagsdienst 
gehouden in het Vlaardingse korpsgebouw aan de 
Magnoliastraat. 

De gemeente wil twee miljoen euro besteden aan de aan
pak van criminaliteit onder allochtone jongeren. De 
minister van Grote-Stedenbeleid nodigde de gemeente 
vorig jaar uit hiervoor een plan te maken. In totaal heeft 
Vlaardingen twaalf projecten ontwikkeld. Van het ministe
rie is nog 1,7 miljoen euro nodig om de plannen uit te kun
nen voeren. 

11 De politieke markt voor de a.s. Tweede Kamer
verkiezingen op het Veerplein is naar aanleiding van de 

moord op Pim Fortuyn afgelast. 

Grote Lentemarkt op de Markt rond de 
Grote Kerk. Als speciale attractie is de 
Waag opengesteld en kan ieder uur de 
kerktoren worden beklommen. Verder is 
er o.a. een demonstratie van een dorsma
chine en schapenscheren. 

De Eyub Sultan Moskee aan de 
Oosthavcnkade houdt voor de tweede 
keer in haar bestaan een open dag. 

Bewonersbijeenkomst in de aula van de 
St. Jozef Mavo. De bewoners van de 
Louise de Coligny- en de Willem de 
Zwijgerlaan zijn tegen de bouw van een 
sporthal en een woontoren van de zorg-
complexen Drieën-Huysen en Uitzicht 
op de velden van korfbalvereniging 
Vlaardingen. 
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Afscheidsreceptie van de oud-wethouders Kees van der Windt 
en Aart Kool (7 mei). 
(Foto Roel Dijkstra). 

13 In alle stilte is dit weekeinde de Tweede 
Beneluxtunnel geopend. Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat heeft in verband met de aanslag op Pim 
Fortuyn besloten de feestelijke ingebruikname niet door te 
laten gaan. De nieuwe Tweede Beneluxtunnel heeft twee 
tunnelbuizen met elk twee rijstroken, een tunnelbuis voor 
een wisselstrook, een dubbele metrobuis en een fietstun-
nel. 

Naar aanleiding van de ramkraken in winkelcentrum De 
Loper besluit waarnemend burgemeester Vleggeert het 
plein met onmiddellijke ingang 's avonds en 's nachts te 
sluiten voor auto's. De hulpdiensten kunnen het plein 
bereiken dankzij afschroefbare palen. 

14 Opening van het nieuwe meldpunt discriminatie 
met gratis telefoonnummer en e-mailadres (velevlaardin-
gers@vlaardingen.nl). Het nieuwe meldpunt, dat zal 
bestaan naast dat van de politie, is een initiatief van de 21 
organisaties die het convenant 'Vele Vlaardingers, één 
huis' mede hebben ondertekend. 

15 Waarnemend burgemeester Vleggeert neemt tij
dens een bescheiden bijeenkomst afscheid van Vlaar-
dingen. 

Tjerk Bruinsma is door de Commissaris van de Koningin 
beëdigd als burgemeester van Vlaardingen. 

Tweede Kamerverkiezingen. Opkomst 76,26% tegen 
71,2% in 1998. De Lijst Pim Fortuyn is met 25,19%) in 
Vlaardingen de onbetwiste winnaar, gevolgd door het 
CDA met 23,5% (12,5% in 1998). De PvdA gaat van 
32,55% naar 15,53%.. D66 komt uit op 4,10%. (7,75%.). De 

VVD is bijna gehalveerd naar 13,19% (24,85%). 
GroenLinks komt op 5,2% (6,8%). De CU gaat van 3,4% 
naar 2,06% en de SGP van 2,05% naar 1,82%. De SP komt 
op 6,85% (6,88%). Leefbaar Nederland 1,79%. 

17 Wethouder Anny Attema opent de Uni Locatie op 
het Erasmusplein. In het gebouw zijn openbare basis
school De Westwijzer en kinderdagverblijf De Waaier 
gevestigd. De school is ontworpen door architectenbureau 
Jan Weeda en het schoolplein door Joost Grootens. 

21 Tijdens een buitengewone vergadering van de 
gemeenteraad wordt Tjerk Bruinsma geïnstalleerd als 
nieuwe burgemeester van Vlaardingen. Hij wil zich voor
al inzetten voor méér cultuur, jeugdvoorzieningen en 
dynamiek in de stad. Hij maakt bekend dat zijn tegenkan
didaat Rik Buddenberg is voorgedragen voor het burge
meesterschap van Pijnacker/Nootdorp. 

23 Officiële opening van het kunstproject De Strip aan 
de Floris de Vijfdelaan. Op uitnodiging van woningcorpo
ratie Waterweg Wonen ontwikkelde kunstenares Jeanne 
van Heeswijk een plan voor de leegstaande winkelpanden. 
Deelname van het Rotterdamse museum Boijmans Van 
Beuningen moet De Strip een landelijke uitstraling geven. 

De Fortuna Runners hebben de afstand tussen Rotterdam 
en Parijs in een recordtijd afgelegd. Het team voltooide de 
Roparun in een tijd van 35 uur, 51 minuten en 37 secon
den. 

De drie Waterweggemeenten ondertekenen een akkoord 
om de problemen rond huiselijk geweld aan te kunnen 

Burgemeester Tjerk Bruinsma krijgt de ambtsketen omgehangen 
door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Leo 
ten Have (21 mei). 
(Foto Fred Libochant/Roel Dijkstra). 
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pakken Geen andere vorm van geweld maakt jaarlijks 
zoveel slachtoffers als de fysieke en geestelijke agressi
viteit die zich afspeelt achter gesloten deuren 

22 Burgemeester Bruinsma en Esther Vergeer, wereld
kampioene rolstoeltennis, openen in sporthal Westwijk het 
sportevenement 'Aangepast in Beweging' De dag wordt 
afgesloten met een optreden van Koos Alberts De ope
ning IS de eerste officiële handeling van de nieuwe burge
meester 

23 Nationale Afvaldag Het Vlaardingse filiaal van 
Van Gansewinkel, dat atval uit heel Zuid-Holland ver
werkt, zet haar deuren open voor geïnteresseerd publiek 

In het nieuwe wijkkantoor van woningcorporatie 
Waterweg Wonen houden de politie, de gemeente. Water
weg Wonen en het Bureau Welzijnsprojecten Westwijk 
voortaan gezamenlijk spreekuur voor bewoners van de 
Westwijk en de Indische Buurt 

Het bedrijf Mostert Absorbents viert dit weekeinde het 50-
jarig bestaan 

26 De vrouwenploeg van handbalvereniging De 
Hollandlaan promoveert door een overwinning op EMM 
Middelburg naar de nieuwe eerste klasse 

27 Met het oplaten van 999 luchtballonnen start de 
eerste Baba-sportweek (Babberspolder basisscholen) op 
de velden van voetbalvereniging RK WIK in sportpark 't 
Nieuwelant De kinderen van de basisscholen Jan 
Ligthart, 't Palet, Het Prisma en Mozaïek wedijveren 
onder het motto 'All Together' 

29 De Nationale Straatspeeldag is letterlijk in het 
water gevallen Door de hevige regenbuien kunnen ver
schillende onderdelen, zoals de straattekenwedstrijd, geen 
doorgang vinden Het spelletjesparcours wordt afgelegd 
onder een paraplu 

30 Na ruim 25 jaar onderhandelen koopt het 
Grondbedrijf van de gemeente een gedeelte van het tuin
centrum Eijgenraam aan de Twee Vriendenstraat In het 
bestemmingsplan is opgenomen dat op deze plek een 
buurtpark moet komen 

31 De zeiUogger VL 92 Balder wordt door stoom-
sleepboot De Volharding naar de kade voor het Visserij
museum gesleept Het Zeekadetkorps, het Vlaardmgs 
Musical Gezelschap, de Vrienden van het Visserijmuseum 
en het shantykoor De Vlaerdingse Maatjes verwelkomen 
het schip 

Bert en EUy Roodhorst, eigenaren van Boekhuis Den 
Draak, nemen afscheid van hun klanten en relaties Het 
bedrijf is verkocht aan de boekhandelketen Plantage 

Juni 

I 30ste Haring en Bierfeest Ook dit jaar staat het 
evenement weer bol van de activiteiten, o a muziek, the
ater, promotiestands en oude ambachten Het feest is weer 
terug op de plek waar het ooit begon de Vlaardingse 
Haven 

Op 30 centimeter diepte zijn de archeologen aan de 
Havenstraat gestuit op de fundamenten van enkele gebou
wen die rond 1600 zijn gebouwd De resten behoren bi) 
een oude werf, waar in 1598 in opdracht van de Staten van 
Holland de Vlaardinger Dammes Leendertszn Klei werf! 
de eerste galei van Nederland bouwde 

4 Een 54-jarige Vlaardingse taxichauffeur wordt met 
zwaar hoofdletsel gevonden aan de Schoonderloostraat in 
Rotterdam De man is overgebracht naar het Erasmus MC 
Een team van twaalt rechercheurs onderzoekt het misdrijf 

5 Mevrouw Katharina Dekker-Poot viert in zorgcen
trum De Wetering haar 103de verjaardag 

6 In het Visserijmuseum officiële opening van de 
tentoonstelling'Vis IS lekker 150 jaar vispromotie' De 
grootste trots van de expositie is de hanngkroon, volgens 
museumdirecteur J P ter Brugge het laatste overgebleven 
exemplaar van Nederland 

Het IS voortaan verboden te roken op de beide locaties van 
het Vlietland Ziekenhuis Het staat bezoekers en patiënten 
vrij om buiten de gebouwen te roken en daarvoor zullen de 
benodigde voorzieningen worden getroffen 

7 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de voorstel
lingen 'Beeldig' en 'Niks' door leerlingen van de 
JeugdTheaterschool Vlaardingen 

8 Voetbalvereniging TSB wordt door een verrassen
de overwinning op hoofdklasser Deltasport Vlaardmgs 
Voetbalkampioen 

II Twee kleinkinderen van voomialige onderduikers 
onthullen het Onderduikmonument op de Markt Het 
kunstwerk - een symbolisch openstaande deur - is ontwor
pen door Harry Visser, die als kind zelf ondergedoken zat 
in Vlaardingen Het monument met de tekst 'Wie een 
mens redt, redt de mensheid' is een dankbetuiging aan de 
Vlaardingse onderduikgevers 
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Oud-Tweede Kamerlid Remi Poppe is als adviseur terug 
bij de plaatselijke afdeling van de SR 

12 In de Vredeskerk aan de Olmendreef wordt het 
nieuwe orgel officieel in gebruik genomen. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst wordt het orgel bespeeld door 
Andries Stam, Hans Treurniet en Henk Kooiker. 

De subsidies worden opnieuw bekeken, het slopen en re
noveren in Babberspolder-Oost en Holy-Zuidoost vraagt 
om nadere bezinning, het Vlaardings Museum krijgt zijn 
geld en een verhoging van de OZB is niet uitgesloten. Dit 
blijkt uit de Voorjaarsnota 2002, waarin het college zijn 
toekomstvisie ventileert, zonder het bijbehorende huis
houdboekje. Wel is duidelijk dat Vlaardingen voor 2003 
afstevent op een tekort van circa vijf miljoen euro. 

13 Het experiment met de verruimde openingstijden 
van de Stadhuisparkeergarage is op een fiasco uitgelopen. 
De garage bleef 's avonds, 's nachts en op zondagen nage
noeg leeg. De extra opening kostte de gemeente in totaal 
120.000 euro. Langer doorgaan was onverantwoord. 

14 Leerlingen en docenten van de CSG Aquamarijn, 
locatie Groen van Prinsterer, brachten de afgelopen maan
den met sponsoracties een bedrag van 51.000 euro bijeen. 
Burgemeester Bruinsma overhandigt het bedrag aan initi
atiefnemer en docent Wim van den Burg. 

Overzichtstentoonstelling van kunstschilder Dirk Haddeman in 
galerie Pervelle (22 juni). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Aan boord van de VL 92 Balder presenteert het 
Nederlands Visbureau samen met het promotiebureau 
voor de Franse Alsace wijnen een nationale campagne om 
de Nederlandse fijnproevers te wijzen op de smaaktrend 
van 2002. 

15 Bij het meldpunt discriminatie is in één maand tijd 
slechts één klacht binnengekomen. De 21 organisaties die 
het initiatief namen om het meldpunt nieuw leven in te 
blazen, hopen op nieuwe ideeën en suggesties over hoe de 
contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn te 
verbeteren. 

17 Op uitnodiging van de gemeente en de Stichting 
Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) gaat de komende drie 
maanden een groep van acht landschapsarchitecten, schrij
vers, kunstenaars en wetenschappers op expeditie in recre
atiegebied De Krabbeplas. De bevindingen van de wande
laars dienen als uitgangspunt voor het plan een kunstuiting 
in dit gebied te realiseren. 

Met het versturen van een klacht over geluidsoverlast stelt 
gedeputeerde D.C. Dekkers de website van de DCMR in 
gebruik. De milieudienst DCMR is nu te bereiken onder 
'www.dcmr.nl'. 

19 De bewoners die in actie kwamen tegen de vesti
ging van een Lidl-supermarkt aan de Schiedamseweg 
hebben hun laatste slag verloren. Nadat zij eerder bij de 
rechtbank het onderspit dolven, heeft nu ook het college 
hun bezwaren aan de kant geschoven. 

21 De Beeldentuin in de Westwijk is verrijkt met het 
beeld 'Kapsel van Spinoza' van de Bredase kunstenaar 
Tom Claassen. Het beeld wordt in september onthuld. 

22 Oud-burgemeester A.A.J.M, van Lier onthult de 
gerestaureerde, uit 1891 stammende poort van landgoed 
Hoogstad. Bovendien sluit hij definitief de poort voor het 
Archeologisch Museum Hoogstad, dat zal opgaan in het 
nieuwe Vlaardings Museum. 

In het Visserij museum reünie van enkele tientallen oud-
vissers, georganiseerd door de Vereniging Vrienden van 
het Visserijmuseum. 

Het Onderduikmonument op de Markt is vannacht doelwit 
geweest van vandalen. Het monument is vrijwel onbe
schadigd teruggevonden in een bouwput aan de Maas-
sluissedijk. Wanneer het gedenkteken wordt hersteld, is 
nog niet bekend. 

In galerie Pervelle aan de Fransenstraat expositie Toen en 
nu' met werk van de 85-jarige schilder Dirk Haddeman. 
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23 Gewapende overval op een centralist van de taxi
centrale aan de Nettenboetsterstraat Na een worsteling, 
waarbij de centralist met een hamer op zijn hootd wordt 
geslagen, gaat de overvaller er met een onbekend geldbe
drag vandoor 

25 Op aanwijzing van de chauffeur haalt de politie op 
het terrein van Lensveld aan de Waterleidingstraat tien 
illegalen van onbekende afkomst uit een vrachtwagen De 
chaufleur vermoedt dat de mensen tijdens een stop bij een 
wegrestaurant in de wagen zijn geklommen 

26 De gevel van het afgebrande pakhuis 'Dogger 
Maatschappij A Hoogendijk Jzn' is in oude luister her
steld De oude huurders zullen niet meer terugkeren naar 
de plek aan de Koningin Wilhelminahaven Eigenaar H 
Post heeft inmiddels de begane grond verhuurd aan een 
barbecuerestaurant 

28 Wethouder Van der Velde nodigt de plaatselijke 
amateur-kunstenaars uit de muren van zijn wethouderska
mer op te sieren De kamer wordt telkens voor drie maan
den expositieruimte voor de geselecteerde kunstwerken 

30 Buurthuis De Telder in de Westwijk viert het tradi
tionele wijkfeest met o a optredens van Rita Young, 
Martin Eden en Lee Towers 

Juli 

1 In verzorgingshuis Vaartland wordt oud-meubel-
maker A van Cortenberghe gehuldigd vanwege zijn 75-
jarige lidmaatschap van de bond FNV Bouw 

3 In een keer raakt de Vlaardingse Openbare 
Scholengemeenschap (VOS) 176 jaar ervaring kwijt 
Afscheid nemen de docenten Jan Barendregt, Hans 
Schetter, Pieter Steehouwer, Cees Boer, Wim Quakkel-
stein en Frank de Brum 

Vlaardingen is onveiliger dan het gemeentebestuur ver
onderstelt Dat IS althans de conclusie van een Amster
dams onderzoeksbureau in het rapport 'Terug naar nor
maal' Om het tij te keren, moeten gemeente en politie 
wijkteams vormen die over alles gaan waar een wijk mee 
te maken heeft 

Officiële opening van de nieuw ingerichte Mr L A 
Kesperweg en Schiedamsedijk door wethouder Bot De 
Schiedamsedijk vormt nu de hoofdverkeersroute tussen 
Vlaardingen en Schiedam De reconstructie van de wegen 
heeft anderhalfjaar geduurd 

Opening van de eerste officiële website voor jongeren in 

Vlaardingen Bezoekers van de site 'www vla-dingen nl' 
kunnen kennismaken met o a de fun-pagina, wazzup 
(activiteiten in Vlaardingen), de modeshow en het fotoal
bum 

8 De Klachtenlijn is een groot succes In de eerste 
drie maanden zijn meer dan 1 700 telefoontjes binnenge
komen Per dag bellen gemiddeld 40 Vlaardingers met 
klachten over hun leefomgeving Eenvoudige klachten 
worden binnen een dag opgelost 

9 Dertig buurtbewoners uit de Babberspolder-Oost 
ontbijten met leden van het college van B & W De bedoe
ling is om op deze manier te luisteren naar en actief con
tact te krijgen met de Vlaardingse bevolking 

10 Burgemeester Bruinsma opent het kantoor van 
bewonerscommissie Complex 9 aan de Johan de 
Wittstraat In het kader van de stedelijke vernieuwing stelt 
verhuurder Waterweg Wonen het pand ter beschikking 

10-11 Behandeling Voorjaarsnota Minder ambtenaren, 
meer buurtagenten en geen woningbouw in de Broek
polder Dat eisen de grootste oppositiepartijen 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Christen Unie/SGP 
Aan het einde van het debat worden slechts vijf van de 
zeventien moties door de gemeenteraad aangenomen De 
Voorjaarsnota wordt met 22 tegen elf stemmen aangeno
men 

Bloemist Ton Steenbergen neemt lachend afscheid van zijn 
klanten (13 juli) 
(Foto Mirjam van der Hoek/Roel Dijkstra) 
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11 De politie doet na klachten van omwonenden een 
inval in een woning aan de Oosterstraat. In het pand, dat 
dienst doet als pension, bevinden zich elf illegalen. 
Tijdens het onderzoek komt een busje voorrijden met nog 
eens drie mensen zonder verblijfsvergunning. Het pand is 
volgens de brandweer uiterst brandgevaarlijk. 

12 Onthulling van het 'Buitenschilderij' van Peter 
Dumas aan de zijgevel van winkelcentrum Holiërhoek 
door wethouder Van der Velde. 

De Oude-Havenbrug tussen Schiedamseweg en Liesveld
viaduct is weer opengesteld voor alle verkeer. Door werk
zaamheden was de verbinding naar de binnenstad geruime 
tijd afgesloten. 

De politie arresteert een gewapende overvaller nadat deze 
zich anderhalf uur verstopt heeft gehouden in het plafond 
van de Kijkshop aan het Veerplein. De verdachte bekent 
nog drie andere overvallen. 

13 Bloemist Ton Steenbergen, o.a. bekend van zijn 
actie voor het behoud van een plaatselijk ziekenhuis, 
neemt afscheid van zijn klanten. Hij gaat de verpleging in 
bij het verpleegcentrum DrieMaasStede in Schiedam. 

15 In de Rembrandtstraat onthult wethouder Van der 
Velde de Vlaardingse Nachtwacht van beeldend kunste
naar Marjon Hoogendijk. Voor de muurschildering 'De 
Morgenwandeling' stonden 25 kinderen tussen één en 
achttien jaar model. Het kunstwerk is geschilderd op pane
len, zodat het na de sloop van het oude schoolgebouw 
ergens anders kan worden geplaatst. 

Het zero tolerance-optreden van de politie dit weekeinde 
op de Westhavenplaats heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Het uitgaanscentrum bleef onder voortdurend toezicht van 
vele agenten gevrijwaard van vechtpartijen en andere 
ongeregeldheden. 

16 Raymond Sariemijn heeft vorige week het Open 
Franse Kampioenschap Linedance gewonnen. Ook op het 
nieuwe onderdeel choreografie won hij twee eerste prij
zen. Eerder deze maand won hij het Open Duitse en het 
Europese Kampioenschap. 

17 De 17-jarige scholier Dominique Wezemer is door 
ROC Zadkine uitgeroepen tot 'Uitblinker van het Jaar 
2002'. Binnenkort dingt hij mee naar de landelijke titel 
'mbo-uitblinker van het jaar'. 

18 In de Broekpolder zijn drie herten geboren. De kal
veren behoren tot een roedel die sinds begin dit jaar in het 
recreatiegebied in een omheind gebied van twee hectaren 

Muurkunstwerk van beeldend kunstenaar Marjon Hoogendijk in 
de Rembrandtstraat (15 juli). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Agenten houden de wacht op de Westhavenplaats (15 juli) 
(Foto Roel Dijkstra) 

leeft. Binnenkort wordt het gebied uitgebreid tot vijf hec
taren. De roedel bestaat uit de drie jongen, een volwassen 
bok, twee jonge bokken en vijf hinden. 

19-21 Eerste Zomerterras-weekeinde in het Hof met 
optreden van o.a. Medicamento en kindervoorstellingen. 

23 Bij sloopwerkzaamheden aan een aantal panden op 
de hoek Hoogstraat/Korte Hoogstraat zijn onlangs door 
het Vlaardings Archeologisch Kantoor bijzondere bouw
historische zaken blootgelegd die het reilen en zeilen van 
een 17de-eeuwse familie laten zien. 

Het kunstwerk 'Het Boeket' ofwel het Monument van 
Bezinning krijgt een kijkoperatie. Het werk is waarschijn
lijk door binnentredend vocht beschadigd. De maker van 
het werk, Rini Hurkmans, heeft de producent van de glas
platen aansprakelijk gesteld voor de schade. 
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Tijdens de eerste kabinetsvergadering wordt oud-wethou-
der Agnes van Ardenne beëdigd als CDA-staatssecretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking 

24 De heer L C de Jong benoemd tot directeur van 
woningcorporatie Waterweg Wonen Hij volgt B Pluimer 
op, die in januari vertrok na een meningsverschil met de 
Raad van Toezicht over de toekomst van de woningstich
ting 

Het Vlietland Ziekenhuis mag bouwen in het Schiedamse 
Bijdorp De Raad van State heeft de protesten van de 
omwonenden tegen het nieuwe bestemmingsplan in de 
bodemprocedure ongegrond verklaard Hiermee is de 
belangrijkste hindernis voor de nieuwbouw genomen 

Vlaardingen heeft er een attractie bij Sinds kort staat bij 
de Watemetsteiger aan de Maasboulevard een zogenaam
de 'spotter' Deze vier meter hoge periscoopachtige kijker 
kan 360 graden draaien en geeft de omgeving vergroot 
weer Bovendien geeft de spotter informatie over de 
omgeving en zijn er gegevens over de scheepvaart te raad
plegen 

25 Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leef
tijd van de Vlaardingers per 1 januari 2002 40 jaar en 95 
dagen bedroeg In 1995 was dat nog 39 jaar en 99 dagen 
De oudste inwoonster van Vlaardingen is geboren in 1893 
en de oudste man in 1898 

Opgericht de Algemene Gehandicapten Vereniging 
Vlaardingen De vereniging wil zich inzetten voor de circa 
7 000 gehandicapte Vlaardingers 

26 VV2000/Leefbaar Vlaardingen zegt sterke aanwij
zingen te hebben over fraude bij de dienst Stadswerk 
Volgens die partij zouden ambtenaren tegen betaling onder 
werktijd bijklussen voor aannemers die in de stad aan het 
werk zijn en zouden zij daarbij ook materialen van de 
gemeente gebruiken 

Augustus 

1 In winkelcentrum De Loper is vanochtend door 
twee gewapende mannen een overval gepleegd op het 
postkantoor De gealarmeerde politie kon een dader arres
teren nog voor hij het kantoor kon verlaten De tweede 
dader is later aangehouden in een supermarkt De buit is 
teruggevonden 

2 Het oud-Vlaardingse gemeenteraadslid Gerard 
Schut IS in het Amsterdamse VU-Ziekenhuis op 60-jarige 
leeftijd overleden Hij was in de jaren zeventig raadslid 
voor D66 

3 De vijfde editie van het Varend Corso Westland 
doet Vlaardingen aan Ondanks het slechte weer trekt het 
corso een recordaantal bezoekers 

Chiem van Houweninge jr en zijn Griekse bruid zijn het 
eerste paar dat in de fraaie 18de-eeuwse muziekzaal van 
het Visserijmuseum in de echt wordt verbonden Tot nu 
toe was alleen het stadhuis beschikbaar als trouwlocatie 
Omdat komend najaar werkzaamheden worden uitgevoerd 
rond de trouwzaal kan daar voorlopig niet worden 
getrouwd 

5 De politie ontdekt in een pand aan de Koningin 
Wilhelminahaven een hennepkwekerij met 1 650 planten 
Alles IS in beslag genomen Naar de eigenaar van de kwe
kerij wordt een onderzoek ingesteld 

Na een grondige renovatiebeurt wordt de smeedijzeren 
schoorsteenversiering met krullenkroon door loodgieters
bedrijf Ron van Uffelen weer teruggeplaatst op het dak 
van het stadhuis 

7 Duke Faunabeheer heeft de atgelopen week in de 
Westwijk tien kippen en 40 hanen gevangen De beesten 
hepen al jaren los door de wijk en zorgden voor flinke 
overlast 

Het echtpaar Van der Harst-Nieuwstraten 60 jaar 
getrouwd Als oud-Geus is de heer Van der Harst elk jaar 
betrokken bij de uitreiking van de Geuzenpenning 

10 Motorcoureur Job van Velzen behaalt een derde 
plaats tijdens KNMV-cupwedstrijden op het TT-circuit in 
Assen Van Velzen rijdt in de klasse tot 600cc en staat nu 
vierde in het algemeen klassement 

12 Na jarenlang touwtrekken beginnen de werkzaam
heden voor het nieuwe sportpark in de Broekpolder 
Allereerst wordt het vervuilde havenslib afgegraven 
Daarna wordt begonnen met de aanleg van nieuwe sport
velden Zodra deze klaar zijn, wordt gestart met de bouw 
van een sporthal en het aanleggen van een atletiek- en een 
tennisbaan 

Na vier weekeinden lang feest in "t Hof is de derde editie 
van het Zomerterras afgesloten Ondanks kleine minpun
tjes trok het festival meer bezoekers dan ooit tevoren 

14 Archeologen hebben aan de Havenstraat weer een 
bijzondere vondst gedaan Op de eerder deze zomer ont
dekte galeiwerf is nu een vrijwel complete kaapstander 
gevonden Dit mechanische werktuig uit de scheepsbouw 
15 nog niet eerder op land aangetroffen Het instrument 
werd gebruikt om een schip de helling op te slepen 
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Met de speciale aanpassing die sinds kort in gebruik is om 
een brancard in de hoogte te vervoeren, wordt de pas 
bevallen Miranda Peters vanuit haar flat op de tiende ver
dieping aan de Coomhertstraat door de brandweer naar 
beneden gebracht. Na verdere behandeling in het zieken
huis maken moeder en dochter Femke het goed. 

15 Na protesten van zowel reizigers als de gemeente is 
de routewijziging van buslijn 126 van Connexxion terug
gedraaid. 

20 Het nieuwe programma van De Strip aan de Floris 
de Vijfdelaan haakt in op de Zuid-Hollandse Kunst
manifestatie 'Met andere ogen'. In de dependance van 
museum Boijmans Van Beuningen worden voorwerpen 
voor dagelijks gebruik uit de collectie van het Visserij
museum tentoongesteld. 

De 32-jarige Vlaardinger R. Brederveld wordt tijdens 
werkzaamheden in Schiedam getroffen door de bliksem. 
In het Eramus MC blijkt de man behalve een hartritme-
stoornis geen nadelige gevolgen te hebben ondervonden 
van de blikseminslag. 

22 Wethouder Bot geeft het startsein voor de aanleg 
van de rotonde Holysingel-Churchillsingel. Door de 
rotonde moet de drukke kruising veiliger worden. 
Gelijktijdig werkt dezelfde aannemer ook aan het open
stellen van de bussluis aan de Dillenburgsingel voor alle 
verkeer. 

Na de brand van vorig jaar, waarbij o.m. het restaurant volledig 
werd verwoest, kunnen de gasten van het Delta Hotel nu weer 
volop genieten van het fraaie uitzicht (31 augustus). 
(Foto Roel Dijkstra). 

23 De oude Ambachtsschool aan de Oosterstraat 
wordt bedreigd met sloop. Er heeft zich geen enkele gega
digde gemeld voor de appartementen in het complex 'De 
Vlaerdingsche School' van projectontwikkelaar Brema-

24 Ongeveer twintig jongeren uit Europa en Japan zijn 
in de Vlietlanden actief voor de Vereniging Natuur
monumenten. Dit natuurkamp wordt voor de twaalfde 
keer georganiseerd om het unieke veenmoerasgebied te 
onderhouden. 

25 Aan de Krabbeplas opvoering van de theatervoor
stelling 'Op zoek naar het levende water', georganiseerd 
in het kader van de Groene Toer 2002. 

27 In zwembad De Kulk behalen 21 deelnemers van 
het zwemuurtje van het Rode Kruis het Walvisdiploma. 

28 De vaste bezoekers van de Stadsgehoorzaal ont
vangen deze week de eerste Vlaardingse Theaterkrant. In 
zestien pagina's geeft het theater o.a. achtergrondinforma
tie over de artiesten die in de eerste maand van het nieuwe 
seizoen zullen optreden. 

29 In een apotheek aan de Dr. Wiardi Beckmansingel 
is voor de derde keer in een jaar ingebroken. Eerder deze 
maand is ook al twee keer geprobeerd in te breken in een 
apotheek aan de Billitonlaan. 

Vlaardingen krijgt tot 2005 van het ministerie van Justitie 
1,7 miljoen euro om te voorkomen dat allochtone jonge
ren afglijden en crimineel worden. In de tweede helft van 
dit jaar start het eerste van de twaalf projecten die de 
gemeente dit voorjaar indiende. Bij elk plan staat de 

samenwerking tussen politie, scholen, 
buurtbewoners en sportclubs e.d. centraal. 

31 Jeffrey van Rangelrooij, sterkste man 
van Zuid-Holland, strijdt in Hoek van 
Holland om de titel 'Sterkste man van het 
Westland'. 

Na de brand van eind juni van het vorige 
jaar is het Delta Hotel aan de Maas
boulevard sinds deze week weer volledig in 
bedrijf. Het nieuwe restaurant biedt o.m. 
onderdak aan een brasserie annex grand 
café. Ook de 24 geheel gerenoveerde hotel
kamers zijn weer in gebruik. Eerder dit jaar 
ging het hotel open met de eerste 54 
kamers. 
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In aansluiting op de tentoonstelling van zijn broer Aad 
exposeert Siem Wijnhorst werk in aanloophuis De Groene 
Luiken aan de Oosthavenkade 

September 

1 Ir C Kruyt benoemd tot directeur van de dienst 
Stadswerk van de gemeente. 

Inwijding van het nieuwe altaar van de Pax Christi Kerk 
aan de Reigerlaan door bisschop A van Luyn De drie 
imams van de Vlaardingse moskeeën, die in het kader van 
het convenant van verdraagzaamheid waren uitgenodigd, 
laten hierbij verstek gaan Vertegenwoordigers van andere 
kerken zijn wel aanwezig 

De Museumwoning aan de Vondelstraat 63b is tevens 
onderkomen geworden van de bewonerscommissie van 
Complex 4125 (Schrijversbuurt) De oude studeerkamer 
van de eerste en enige bewoner, de heer Van der Want, 
fungeert als wijkkantoor 

2 Gestart de bouw van vier noodlokalen voor de 
VOS aan de Reigerlaan Over vier weken kunnen de leer
lingen waarschijnlijk terecht in dit noodonderkomen bij de 
dependance 

3 RIAGG Rijnmond Noord en de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg 
ondertekenen een overeenkomst over wie welke hulp 
biedt in het Waterweggebied Het verwijsprotocol moet 
ervoor zorgen dat patiënten met psychische klachten snel 
en goed worden doorverwezen 

4 In Zorgcentrum Vaartland viert Arie Wilschut zijn 
100ste verjaardag 

5 In een brief aan de gemeenteraad schrijft het colle
ge dat externe bedrijfsrecherche zal worden betrokken bij 
het onderzoek naar bijklussende ambtenaren Het is nog 
niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren 

6 Opeldealer Piet van der Kooij viert samen met zijn 
personeelsleden het 50-jang bestaan van het bedrijf 

Machinefabriek Kreber aan de Koningin Wilhelmina-
haven bestaat 100 jaar Het familiebedrijf werd opgericht 
in een pand aan de Ie Van Leyden Gaelstraat door de 
grootvader van de huidige directeur Kees Kreber 

7 De Stadsgehoorzaal opent het nieuwe seizoen met 
de Nacht van het Cabaret Berry Lussenburg, finalist Leids 
Cabaret Festival 2001, introduceert negen jonge cabaretta-
lenten 

8 Bewoners van de Prins Hendrikstraat sluiten de 
viering van het 100-jarig bestaan van de straat af met een 
gezamenlijk ontbijt 

9 In het Zonnehuis viert mevrouw M. van der Snoek-
Van der Krans haar 106de verjaardag 

12 Tijdens een mini-symposium in dienstencentrum 
De Bijenkorf neemt Joke Bol, directeur van de Stichting 
Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord, afscheid van 
medewerkers en vrijwilligers van de stichting Zij wordt 
opgevolgd door Marianne van Twist 

14 Open Monumentendag, in het teken van de Hanze 
en de VOC Omdat Vlaardingen geen VOC-achtergrond 
heeft, is gekozen voor de historische haven als plaatselijk 
thema Vooral een excursie van het Visserijmuseum naar 
distiUeerderij Van Toor trekt veel aandacht 

15 Eerste Vlaardingse 'Sunset Boulevard', een auto
show van oude Amerikaanse auto's op de Westhavenkade 

18 De verzetshelden Bernard IJzerdraat en Abraham 
Maat worden op een bijzondere wijze herdacht Twee 
nieuwe straten in de Westwijk zijn naar hen vernoemd Ter 
gelegenheid van de onthulling wordt een toespraak gehou
den door prof dr Blom, directeur van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie Familieleden van de 
helden, bewoners van de nieuwe straten en burgemeester 
Bruinsma komen bij elkaar in wijkcentrum De Telden 

19 Burgemeester Bruinsma ontvangt uit handen van 
Tejo Buiswater (Jos Werkman) een zilveren haringspeld 
Het speldje is een initiatief van de laatste en bedoeld voor 
iedereen die zich haringkop voelt 

20 In het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige 
Vorming I brengen een paar honderd leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs een bezoek aan diverse culturele 
instellingen in de stad 

21 Aan de Westhavenplaats onthult een kleindochter 
van Dolf van der Linden, oprichter en dirigent van het 
Metropole Orkest, een plaquette ter nagedachtenis aan 
haar grootvader Dolf van der Linden bracht een groot deel 
van zijn jeugd door in de muziekwinkel van zijn vader op 
deze locatie (de huidige Panda Bar) De plaquette is een 
initiatief van muzikant en dirigent Dick Borst 

21-22 Elfde Vlaardingse Open Atelierdagen 34 beelden
de kunstenaars zetten hun deuren wijd open voor het 
publiek Evenals voorgaande jaren geeft de gemeente vijf 
procent korting op door particulieren aangekocht werk 
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22 Het echtpaar B. van Eijk-F. Gebhardt 65 jaar 
getrouwd. 

De Emmaüskerk aan de Kethelweg viert het 50-jarig 
bestaan met een dienst en een jubileumconcert. 

23 De gemeente is begonnen met het opgraven van 
vijf benzinetanks van het voonnalige tankstation aan de 
Van Hogendorplaan. Ook wordt de verontreinigde grond 
afgegraven en het grondwater gesaneerd. 

In de Muziekzaal van het Visserijmuseum zetten het 
Archeologisch Museum Hoogstad en het Visserijmuseum 
hun handtekeningen onder de statuten van de Stichting 
Vlaardings Museum. Jeroen ter Brugge is aangesteld als 
directeur van het fusiemuseum. In de akte wordt ruimte 
opengehouden voor aansluiting door andere Vlaardingse 
musea. 

24 De Vereniging van Eigenaren van het Mendels-
sohnplein vierde onlangs het 25-jarig bestaan. In samen
werking met en op kosten van de afdeling Wijkbeheer en 
het bureau Welzijnsprojecten werd het plein omgetoverd 
tot een festivalterrein. De hevige regenval kon de feest
vreugde niet bederven. 

Voor het eerst in jaren voert de RET een grondige wijzi
ging van de buslijnen door. De routes in Vlaardingen wor
den vanaf 4 november afgestemd op de nieuwe metrolijn 
die op die dag in gebruik zal worden genomen. De route 
van buslijn 52 wordt tot de opening van TramPlus overge
nomen door lijn 51. De Westwijk krijgt buslijn 55, waar
mee de bewoners rechtstreeks naar Rotterdam CS kunnen 
reizen. Lijn 56 blijft gewijzigd bestaan en verbindt de wijk 
Holy met metrostation Vijfsluizen. 

26 Grondige verbouwing van de raadszaal wegens 
invoering van het dualisme in het gemeentebestuur. Sinds 
maart moeten 35 raadsleden een plek krijgen. Op 6 
november a.s. zal de raad voor het eerst in de nieuwe zaal 
vergaderen. 

27 Geopend het driedaagse festival Stadsjuweel-Hof 
van Heden. Namens het Vlaardings TaalGenotschap ont
vangen burgemeester Bruinsma en Willem van 
Ruytenburgh de deelnemende taaikamers. 

28 Landelijke Dag tegen Geweld. Bij het Monument 
van Bezinning worden toespraken gehouden door burge
meester Bruinsma en B. Keizerwaard, directeur van scho
lengemeenschap Aquamarijn. Scholieren dragen gedich
ten voor. Het protest wordt afgesloten met een kransleg-
ging-

30 Heropening van het vernieuwde Delta Hotel door 
directeur L. Petit en burgemeester Bruinsma. Ter gelegen
heid hiervan trekt de gemeente 30.000 euro uit voor de 
aanleg van een steiger voor de Watertaxi. De komende 
jaren gaan beide partijen de exploitatiekosten betalen. 

Op het dijklichaam aan de Europaboulevard raken twee 
groepen jongeren slaags. De toedracht van de vechtpartij 
is onbekend. Een 14-jarige Schiedammer doet aangifte 
van mishandeling. 

Het eerste Vlaardingse Stadsjuweel-Hof van Heden De 'koningin 
van Vlaardingen' en 'ambachtsheer Willem van Ruytenburgh' zijn 
met hun gevolg op weg naar de Markt (27 september). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Oktober 

2 Presentatie begroting 2003. Volgens wethouder 
Roijers is de financiële positie van de gemeente kritiek. 

Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangt Vera 
Möllers de Vlaardingse Stadsspeld. De Vlaardingse is al 
sinds 1978 collectant voor de Nierstichting Nederland. 

In een brief aan het gemeentebestuur kondigt Gerard 
Massalt, eigenaar van restaurant L'Escargot aan de 
Hoogstraat, aan dat hij zijn zaak met camera's zal beveili
gen. Hij is het vandalisme in het weekeinde meer dan beu. 
Het terras van het restaurant wordt regelmatig gesloopt. 
Burgemeester Bruinsma heeft het echtpaar Massalt direct 
na ontvangst van de brandbrief uitgenodigd voor een 
gesprek. 

5 Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson een 
tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Chr. Harmonievereniging Sursum Corda. 
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Bij een schietpartij in nachtbar 't Centrum aan de 
Parallelweg raakt een 31-jarige Vlaardinger ernstig 
gewond De dader is voortvluchtig Burgemeester 
Bruinsma sluit de bar met onmiddellijke ingang 

6 BIJ een vechtpartij in het centrum raken twee man
nen gewond Een man moet per ambulance naar het zie
kenhuis worden vervoerd De aanleiding van de vechtpar
tij IS nog met bekend 

In het Pannenkoekenhuis in het Hof presentatie van een 
dichtbundel van Jaap van IJperen, met daarin een aantal 
nooit eerder gepubliceerde gedichten De Vlaardingse 
dichter zou vorig jaar 100 jaar zijn geworden 

7 Het echtpaar F Verkiel-A Schoon 65 jaar 
getrouwd 

Naar aanleiding van het overlijden van prins Claus op 6 
oktober kan in het stadhuis tot en met de dag van de uit
vaart een condoleanceregister worden getekend Het stad
huis is hiervoor dagelijks geopend van negen uur 's och
tends tot negen uur 's avonds 

De molen Aeolus aan de Kortedijk is in de rouwstand 
gezet en zal tot na de uitvaart in deze stand blijven staan 

9 De tijdelijke brug over het Buizengat zal voorlopig 
nog met in gebruik worden gesteld Voetgangers en fiet
sers moeten geduld hebben totdat de gemeente en het 
Hoogheemraadschap hebben overlegd Door de gemeente 
IS verzuimd een vergunning aan te vragen 

Wethouder Van der Velde opent de nieuwe vogelkijkhut 
aan de Rijsplas in de Aalkeetbuitenpolder De nieuwe hut 
IS door het gebruik van ruwe materialen beter bestand 
tegen vernielzuchtige bezoekers Voor alle zekerheid 
wordt ook het toezicht verscherpt 

10 Schrijversgroep Rotonde viert het 10-jarig bestaan 
met een gala-avond in het Roth Theater aan de 
Kuipershof De groep werd opgericht door Joop Vos en 
heeft zich in de loop van de jaren meerdere malen onder
scheiden tijdens festivals en wedstrijden 

Rob Kloostcnnan is onlangs op de militaire schietbanen 
op de Harskamp Nederlands kampioen geweer geworden 
Er werd geschoten op 300, 400 en 500 meter 

Appartementencomplex Tuinzicht aan de Frank van 
Borsselenstraat in de Westwijk wordt otTiciecl overgedra
gen aan de Vereniging van Eigenaren Tuinzicht bestaat uit 
drie delen met elk vijftien woningen, die allemaal toegan
kelijk zijn voor mensen met een rolstoel 

11 De in de jaren zeventig aangelegde heemtuin op de 
pumheuvel in wijkpark Holy krijgt in de toekomst geen 
speciale aandacht meer Het college wil fors bezuinigen op 
het onderhoud 

De politie houdt samen met douane, 3V0, Belasting
dienst, Verkeershandhaving, brandweer, parketmedewer
kers. Hondenbrigade en veiligheidsassistenten een alge
mene verkeerscontrole In totaal worden 105 motorvoer
tuigen en 40 bromfietsen gecontroleerd Er worden 158 
processen-verbaal uitgeschreven 

12 In de Grote Kerk herdenkt de Stichting Nationale 
Gedenkdagen op ingetogen wijze het overlijden van prins 
Claus 

13 De 41-jarige Michel de Maat is de beste Neder
lander tijdens de marathon van Eindhoven De 
Vlaardinger loopt in een tijd van 2 30 16 

14 Burgerzaken en de balie van de gemeentelijke 
belastingen zitten weer op hetzelfde adres in het secreta
riegebouw aan het Westnieuwland De gemeente wil hier
mee de dienstverlening verbeteren 

De cafes Tjeers en Centraal aan de Westhavenplaats zijn 
het gehele weekeinde gesloten geweest Burgemeester 
Bruinsma had de sluiting opgelegd omdat de portiers vori
ge week te hardhandig zijn opgetreden tegen bezoekers 
De cates mogen pas weer open als er gecertificeerde por
tiers zijn aangesteld 

16 Onder de titel 'Varend Vlaardingen' is gisteren in 
het Visserijmuseum een tentoonstelling over oude 
Vlaardingse schepen geopend Vanwege de uitvaart van 
prins Claus achtte de museumdirectie een feestelijke ope
ning niet gepast 

Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de 
portiers van de cates Tjeers en Centraal die op 6 oktober 
jl betrokken waren bij een vechtpartij Zij worden ver
dacht van mishandeling 

17 Verzorgingshuis Vaartland en de particuliere ver
zorgingsinstelling Vaartland Residence hebben samen het 
47ste WoonZorg Kwaliteitslabel van de brancheorganisa
tie Arcares ontvangen Het is voor de eerste keer dat een 
particuliere verzorgingsinstelling het label krijgt toege
kend 

De politie doet een inval in een illegale hennepverwerke-
rij aan de Vulcaanhaven, waarbij 21 voornamelijk Poolse 
mensen worden gearresteerd Meer dan de heltt van het 
personeel weet te ontkomen 
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18 Hoofdredacteur Look J. Boden van het literaire 
tijdschrift Renaissance stopt met zijn activiteiten. Vandaag 
is het precies zes jaar geleden dat hij het blad heeft opge
richt. Afscheidsreceptie in De Groene Luiken. 

20 Internationaal schaakgrootmeester G. Sosonko 
speelt in café De Waal simultaan ter gelegenheid van het 
éénjarig bestaan van schaakclub Het Offer. 

22 De gemeente plaatst bij de skatebaan in Holy een 
container waarin de jongeren uit de wijk bij elkaar kunnen 
komen. Binnenkort krijgen zij zelfs een zogenoemde chat-
box. Men hoopt zo de overlast in winkelcentrum De Loper 
tegen te gaan. 

23 Zolang er geen duidelijkheid is over de schietpartij 
die er in de nacht van 4 op 5 oktober jl. plaatsvond, is 
nachtbar 't Centrum zijn nachtvergunning kwijt. De poli
tie heeft opdracht gekregen streng te controleren. 

24 Kunstenaar Peter Dumas exposeert in Museum 
Rijswijk zijn Venetië-collectie onder het motto 'Aquerelli 
di Venezia'. Tegelijkertijd verschijnt een boek met de 
complete collectie, van een inleiding voorzien door Gerrit 
Komrij. 

25 Wethouder Van der Velde opent in Cultureel 
Centrum HoUandia een tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van teken- en schilderclub 
Centaur. 

De opening van de 'urilift' op de Westhavenplaats vindt 
geen doorgang. Het lukt niet het openbare toilet uit de 
grond te laten komen, omdat het systeem niet onder 
stroom staat. De urilift moet de Visbank in het weekeinde 
beschermen tegen wildplassers. 

26 Judoka Mark Huizinga wint in Amsterdam zijn 
zevende Nederlandse titel. 

27 In het theatertje 'Tussen de schuifdeuren' van Jos 
Werkman en Jacqueline van Es aan de Havenstraat houdt 
dr. J.R van der Voort een lezing over 'Brood uit vis, leven 
uit water'. Jaap Pluimgraaff wordt bij deze gelegenheid 
wegens o.m. zijn inzet voor het Visserijmuseum benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Het echtpaar J. van der Vaart-M. Quak 65 jaar getrouwd. 

De zwaarste storm sinds twaalf jaar teistert ook 
Vlaardingen. Aan de Billitonlaan waait in de ochtenduren 
het dak van tien woningen. De bewoners worden elders 
ondergebracht. Straten worden afgesloten vanwege het 
gevaar van rondvliegende objecten, vallende takken en 

Tijdens een zeer zware storm waait aan de Biilitoniaan het dal< 
van een rij woonliuizen (27 ol<tober). 
(Foto Roel Dijl<stra). 

loslatende dakbedekking. Het Hoofd komt onder water te 
staan. De hulpdiensten komen manschappen tekort. 

29 Na 27 jaar vinden Bassie en Adriaan het welletjes. 
De clown en de acrobaat willen stoppen met hun optre
dens in het land en met het maken van tv-series. Op 4 
januari 2004 vindt de laatste voorstelling plaats. Het duo 
brak in de jaren tachtig door met een eigen tv-serie. 

30 Uit handen van wethouder A. Attema ontvangt J. 
Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, 
de bundel 'Het burgemeestersreferendum in Vlaardingen : 
terugblik op een democratische primeur'. De bundel is uit
gegeven als handleiding voor andere gemeenten die ook 
een burgemeestersreferendum willen houden. 

31 Het jeugdcentrum van de CJV Vlaardingen keert 
terug naar gebouw Triangel aan de Fransenstraat. Na ver
koop van het gebouw is er ruimte gemaakt voor de voort
zetting van het jeugdwerk. Ook worden er door de FICO 
filmvoorstellingen gegeven op een grootbeeld video
installatie. 

November 

1 In Galerie HoUandia opening van de tentoonstel
ling Confrontatie VII, waarbij onder de titel 'Spiegel-
gevecht' de Vlaardingse kunstenares Beaty Czetö en de 
Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman hun werk expose
ren. 

2 Rita Vogel viert haar 50-jarig jubileum als dansle
rares met een reünie in de balletschool aan de Hugo de 
Grootstraat. 



Officiële opening van de nieuwe metroverbinding 
Marconiplein-Hoogvliet door minister De Boer. De 
Beneluxlijn, de verlenging van de Calandlijn, is uitgerust 
met tourniquets. Vanuit Vlaardingen is het metrostation 
Vijfsluizen met bussen bereikbaar. 

4 In een brief aan de Stadsregio protesteert de 
gemeente tegen de nieuwe zone-indeling van het openbaar 
vervoer. Volgens het college moeten niet alleen in 
Vlaardingen en Schiedam de zones worden gewijzigd. De 
Stadsregio wil per juli 2003 kleinere zones invoeren om 
financiële problemen te voorkomen. 

5 Door filmproducent Jan Oosterhof uit Den Haag 
worden in de Broekpolder filmopnames gemaakt van de 
Slag bij Vlaardingen. Het verhaal van Dirk III is onderdeel 
van een film die het culturele erfgoed van Vlaardingen 
moet belichten. 

Op uitnodiging van de Eyub Sultan Moskee aan de 
Oosthavenkade brengt het gemeentebestuur een bezoek 
aan de islamitische gebedsruimte. 

6 Remi Poppe is weer actief bij de Vlaardingse SP. 
Hij zet zich vooral in voor de bewoners in de sloopwijken. 

6-7 De gemeenteraad stemt met 26 stemmen vóór de 
meerjarenbegroting 2003-2006. Niet akkoord gaan de 
fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, SP en Stads-
belangen. 

7 Het Recreatieschap Midden-Delfland en het 
Hoogheemraadschap willen de zwemwaterkwaliteit van 
de Krabbeplas verbeteren. Daartoe werd de afgelopen 
dagen de visstand in de plas geïnventariseerd. Ook werden 
monsters van de bodem en het water 
genomen en werd onderzocht wat via de 
poldersloten in de plas terechtkomt. 

7-10 In de Harmonie nemen Dick 
Borst en zijn zang- en showensemble De 
Dicksons II afscheid van het publiek. In 
de muzikale show 'Van Toen tot Nu' zijn 
nog één keer alle hoogtepunten te horen 
uit de vele musicals en shows. Uit han
den van burgemeester Bruinsma ont
vangt hij de Stadsspeld voor ruim 50 
jaar muziek. 

8 Het echtpaar Van der Vis-De 
Jong 65 jaar getrouwd. 

9 In zaal Buytelant kiest carnavals
vereniging De Leutloggers Jacques 

Nagtegaal tot Prins Carnaval voor het seizoen 2002/2003. 
Het Buizcngat viert dit jaar carnaval onder het motto 'Nog 
een jaar geduld, dan is 22 jaar gevuld'. 

Kringloopbedrij f Het Goed aan de Deltaweg gaat een 
nieuw onderkomen bouwen achter de huidige loods. De 
Vlaardingse vestiging is wat betreft meubelverkoop de 
grootste van de vijftien Het Goed-winkels in Nederland. 
De omzet is vorig jaar gegroeid naar 575.000 euro (tegen 
75.000 euro in 1998). 

10 Piet Klootwijk, organist van de Gereformeerde 
Kerk Vlaardingen, onderscheiden met het lidmaatschap in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

12 Feestelijke ingebruikname van de gerenoveerde 
Villa IJzermans door het Fonds Schiedam Vlaardingen 
e.o. Inmiddels is de villa aan de Schiedamseweg erkend 
als rijksmonument door de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg. 

In het Visserijmuseum presentatie van de 26ste editie van 
het Historisch Jaarboek Vlaardingen met o.m. artikelen 
over 'De krant in Vlaardingen' door oud-joumalist Ben 
van Haren en 'Hoort zegt het voort...' over de geschiede
nis van de plaatselijke padvinderij door Aad Dulfer. 

14 In De Deel aan de Baamhoeve neemt wijkagent 
Gerrit van Brakel afscheid. De agent - naar wie de skate-
baan in Holy-Noord is vernoemd - gaat met pensioen. 

Wijkagent Gerrit van Brakel bij de naar hem vernoemde skate-
baan in Holy-Noord (14 november). 
(Foto Roel Dijkstra). 
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Na anderhalfjaar is er een einde gekomen aan het archeo
logisch onderzoek langs de Havenstraat De ontdekkingen 
die zijn gedaan, hebben veel informatie opgeleverd over 
de wijze waarop Vlaardingers hun scheepswerven en hel
lingen aanlegden 

16 Aankomst van Sinterklaas Burgemeester 
Brumsma verwelkomt de Goedheiligman De intocht van 
de Sint was lange tijd onzeker omdat de burgemeester zijn 
ambtsketen was kwijtgeraakt In de krant deed hij een 
oproep aan alle kinderen om een nieuwe ambtsketen te 
maken, waaraan maar liefst 130 kinderen gehoor gaven 

17 Het echtpaar Langbroek-Van Toor 65 jaar 
getrouwd 

18 Het college zet unaniem een streep door de bouw
plannen voor een drafbaan met kasteelhotel in het 
Lickebaertgebied Het natuurgebied aan de Waterweg zou 
te kwetsbaar zijn voor dit grootschalige project 

De Rotterdamse politierechter veroordeelt Bas van Toor 
tot een boete van 24 000 euro Hij moet bovendien nog 
een navordering van 50 000 euro betalen aan omzetbe
lasting De rechter acht het bedrijf van de artiest schuldig 
aan langdurig en stelselmatig frauderen met belastingen in 
de periode 1994-1999 

20 Het IS onzeker of het vermelde Onderduik-
monument terugkeert op de Markt Onlangs werd ook het 
resterende gedeelte door onbekenden van de muur gerukt, 
waardoor de restauratie opnieuw vertraging heeft opge
lopen De gemeente beraadt zich over een andere, minder 
kwetsbare plek voor het monument De kunstenaar sluit 
niet uit dat een gedeelte overnieuw moet worden gemaakt 

Feestelijke opening van de nieuwbouw van basisschool 't 
Spectrum door Sint-Nicolaas, geassisteerd door de jongste 
en de oudste leerling van de school Het schoolgebouw 
aan de Boslaan heeft een tweede verdieping gekregen 

Het aantal passagiers op de pont Vlaardingen-Pemis daalt 
sterk in verband met de komst van de Tweede 
Beneluxtunnel Maakten in 2001 nog 2 700 mensen per 
week gebruik van de pont, voor volgend jaar gaat men uit 
van nog maar 1 000 passagiers per week Dat is aanzien
lijk minder dan de directeur van de veerdienst als onder
grens heeft Jaarlijks kost het in de vaart houden van de 
pont 365 000 euro 

J P ter Brugge, directeur van de Stichting Vlaardings 
Museum, presenteert de plannen voor een eigen nieuw 
complex op het kennisterrein aan de Hoflaan Het impo
sante ontwerp van architect Wijnand Houdijk moet o m 

onderdak bieden aan de collecties van het Vissenjmuseum 
en het Archeologisch Museum Hoogstad 

21 Hoogste punt bereikt van de Vigilantistoren bij sta
tion Vlaardingen-Oost Door de economische teruggang is 
nog steeds 4 600 vierkante meter met verhuurd Waterweg 
Wonen is tot nu toe de enige huurder Strabag 
Development, ontwikkelaar van het gebouw, is echter 
optimistisch gestemd 

In het Visserijmuseum uitreiking van de Hoogendijk Prijs 
2002 aan M P Zuydgeest De laureaat verdiept zich sinds 
1983 in de historie van de Vlaardingse visserij Hij lever
de een bijdrage aan zestien boeken over de visserijge
schiedenis 

22 Agenten in burger houden in de weekeinden toe
zicht op de cafes rond de Westhavenplaats De agenten 
grijpen niet in, maar registeren uitsluitend overtredingen 
Om herkenning te voorkomen, worden Rotterdamse agen
ten ingezet 

H Pronk 25 jaar medewerkster van Dierentehuis Nieuwe 
Waterweg aan de Van Linden van den Heuvellweg 

De journalisten Liesbeth van der Kruit en Dick van der 
Lugt presenteren de talkshow Salon de Harmonie, met 
medewerking van o a stadsarcheoloog Tim de Ridder en 
oud-schipper Dirk Horsmeyer Onder het motto 'Geef 
Vlaardingen een logger' pleit Cornells Pons voor de komst 
van een logger naar Vlaardingen Aan het einde van de 
avond is hiervoor al 1 389,14 euro binnengehaald 

23 In de Stadsgehoorzaal jubileumconcert ter gelegen
heid van het 100-jarig bestaan van Chr Harmonie
vereniging Sursum Corda met medewerking van het 
Vlaardings Mannenkoor Orpheus Bal na 

In de Zuidbuurt knotten 31 leden van de Knotwerkgroep 
Maassluis-Maasland wilgen en andere bomen Dankzij 
subsidie van Provinciaal Landschapsbeheer en een bedrag 
van de Postcode Loterij krijgt elke knotter een veilig-
heidshelm en werkhandschoenen 

Judoka Edith Bosch behaalt in Amsterdam tijdens de 
Nederlandse kampioenschappen een gouden medaille in 
de categorie tot 70 kg Natascha van Gurp behaalt brons in 
de categorie tot 52 kg 

26 De communicatie tussen de gemeente Vlaardingen 
en de burger laat te wensen over Dat concludeert ombuds
man M van Kinderen in zijn jaarverslag over 2001 Aan 
het verslag zijn enkele pagina's 'normen voor de corres
pondentie tussen burger en overheid' toegevoegd 
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27 Linda Nijhof en Joop Bos hebben zich gekwalifi
ceerd voor de Masters, het internationale tennistoernooi 
dat volgende week in Almere wordt gehouden 

Opening van 'Klim- en klauterparadijs De Jungle', een 
overdekte speeltuin boven supermarkt Hoogvliet aan de 
Parallelweg 

28 In de Oostwijk gaat onder leiding van beeldend 
kunstenaar Jacqueline Heerema het project 'Huizen krij
gen nieuwe namen' van start De gemeente wil de leef
baarheid van de wijken in kaart brengen en waar nodig 
verbeteren 

29 Wethouder A Attema opent de website 
'www windowsoneurope nl' van de VOS De scholenge
meenschap heeft een Europees netwerk opgezet waarmee 
de school via internet communiceert 

De Palestijnse Vrouwen Unie sluit de 'Dag van de 
Solidariteit' af met een bijeenkomst in wijkcentrum Holy 
Gastsprekers zijn o a ds Hans Visser en schrijfster Anja 
Meulenbelt 

Het college van B & W vergadert op initiatief van het 
overlegplatform Organisatie Vlaardingse Ondernemers 
(OVO) bij croissantene Haasje Repje Tijdens het ontbijt 
kunnen zo'n twaalf ondernemers uit het midden- en klein
bedrijf met de collegeleden en ambtenaren van gedachten 
wisselen 

December 

2 Burgemeester Brumsma opent in het Vlietland 
Ziekenhuis locatie Holy de balie Burgerzaken Ouders van 
pasgeboren kinderen kunnen nu ook hier de geboorteaan
gifte doen Dit moet ertoe bijdragen dat de lange wachttij
den bij de afdeling Burgerzaken in het stadhuis worden 
teruggedrongen 

In het historische pand van wijnkoperij Hosman Freres 
aan de Nieuwstraat wordt een nieuwe wijnkelder in 
gebruik genomen De Helicave - zoals dit systeem is 
genaamd, waarbij ondergronds een ruimte wordt gecre
ëerd - biedt plaats aan 1 600 flessen 

4 De samenwerkende ouderenbonden zijn een actie 
gestart om een buslijn terug te krijgen over de gehele 
Holysingel Sinds de start van de nieuwe dienstregeling is 
bijvoorbeeld voor verzorgingshuis Drieen-Huysen de 
dichtstbijzijnde bushalte honderd meter verderop 

5 Bij archeologische opgravingen op de hoek 
Hoogstraat/Korte Hoogstraat zijn deze week de funderin

gen blootgelegd van 18de-/19de-eeuwse woninkjes 
Bovendien zijn de waarschijnlijk oudste delen van de dijk 
gevonden, die aan het einde van de 12de eeuw is aange
legd 

6 Een stroomstoring legt het openbare leven in 
Rijnmond stil 's Morgens rond negen uur valt de stroom 
uit Winkels blijven gesloten en mensen zitten vast in lif
ten Het ongemak duurt tot ongeveer elt uur 

7 Groot Vlaardingen-loop, georganiseerd door atle
tiekvereniging Fortuna met 250 deelnemers Hans van 
Beek wint de 10 km in een tijd van 33 minuten en 9 secon
den De halve marathon wordt gewonnen door Peter 
Reedijk in 1 uur 20 minuten en 48 seconden 

Judoka Edith Bosch wint het internationale toernooi in het 
Japanse Fukuoka De Vlaardingse is de vijfde Neder
landse vrouw die dit sterk bezette toernooi wint 

9 Wethouder Bot geeft het startsein voor de sloop 
van een aantal panden aan de De Ruijterstraat Op deze 
plek worden veertien eengezinswoningen gebouwd De 
nieuwe woningen zijn onderdeel van de plannen van de 
gemeente om de Oostwijk op te knappen 

10 Op het plein voor station Vlaardingen-Oost wordt 
een buschauffeur door een 20-jarige man met een mes 
bedreigd en mishandeld De dader wordt door omstanders 
overgedragen aan de politie De chauffeur moet door de 
GGD worden behandeld 

In het Visserijmuseum ontvangt Harriet Weststrate, stu
wende kracht achter o a filmtheater Het Zeepaard, de laat
ste d'Akerboom De Vlaardingse cultuurprijs verdwijnt 
met de opheffing van de Culturele Raad 

11 Bakkerij Hazenberg bakt weer ijsmoppen Nu is 
het wachten op de schaatsers uit het Westland, die tradi
tiegetrouw deze Vlaardingse lekkernij meenemen na hun 
tocht over het ijs 

12 In de muziekzaal van het Visserijmuseum uitrei
king van het eerste exemplaar van het Jaarboek NETwerk 
van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum aan 
burgemeester Bruinsma 

16 Als laatste in Nederland houdt het Vlaardingse col
lege vast aan de kleine milieu- en gebruiksvriendelijke 
elektronische auto voor ritten in de stad Vooral burge
meester Bruinsma en wethouder Van der Velde maken 
gebruik van de ThinkCity 

De brandweer heeft het gebouw van de stichting Mozaïek 
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afgekeurd voor gebruik door meer dan vijftig bezoekers. 
Het oude schoolgebouw aan de Van Boisotstraat voldoet 
niet meer aan de eisen. Naast Mozaïek maken ook de 
Marokkaanse vereniging Rahma, het Albeda College met 
conversatielessen en basisschool De Schakel als overblijf-
gelegenheid gebruik van het gebouw. 

Wethouder Van der Velde neemt in de Oude Hal van het 
stadhuis afscheid van tien Vlaardingse scouts. Zij vertrek
ken morgen naar Thailand voor de twintigste World Scout 
Jamboree, de jaarlijkse bijeenkomst van scouts wereld
wijd. 

18 Om de Tweede Kamerverkiezingen in januari a.s. 
zo soepel mogelijk te laten verlopen, verplicht de gemeen
te stembureauleden een instructiebijeenkomst bij te 
wonen. Diegenen die in het verleden problemen hadden, 
zijn niet opnieuw gevraagd. Mensen ouder dan 70 jaar 
worden niet meer actief benaderd. Vlaardingen is de enige 
gemeente in de regio die zulke rigoureuze maatregelen 
neemt. 

19 Kerstconcert in de Grote Kerk door het Vlaardings 
Mannenkoor Orpheus met medewerking van het Maas
sluis Gemengd Koor Vocal Devotion onder leiding van 
Coen Ruivenkamp. Verder werken mee de sopraan Wendy 
Roobol en harpiste Arrianne Schipper. 

De Algemene Gehandicapten Vereniging Vlaardingen en 
de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 
gaan op regionaal gebied samenwerken. Beide organisa-

Harriet Weststrate van filmtheater Het Zeepaard mag de allerlaat
ste d'Akerboom in ontvangst nemen (10 december). 
(Foto Roger van der Kraan). 

ties hopen hiermee de belangen van chronisch zieken en 
mensen met een handicap beter te kunnen behartigen. 

Het college van B & W ontbijt met twintig Westwijkers in 
de dependance van het museum Boijmans Van Beuningen 
aan De Strip in de Westwijk. 

22 Het Veerplein is omgetoverd tot een kerstdorp. Er 
is o.a. een kerstshow met live-muziek en een levende 
kerststal. Jonge bezoekers kunnen gratis met de kerstman 
op de foto. 

24 Zes personen uit een portiekwoning aan de Van 
Hogendorplaan worden met ademhalingsproblemen naar 
het ziekenhuis gebracht nadat zij een koolmonoxidever
giftiging hebben opgelopen. De oorzaak is vermoedelijk 
een niet goed functionerende gasinstallatie. 

26 Levende kerststal in de Pax Christikerk aan de 
Reigerlaan, bestaande uit een pasgeboren kind. Jozef en 
Maria, enkele engeltjes en de drie koningen. 

27 Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft 
een vergunning afgegeven voor de bouw van het Vlietland 
Ziekenhuis op de locatie Bijdorp in Schiedam. Met de 
zogeheten Wet Ziekenhuisvoorzieningen zijn de financiën 
voor de nieuwbouw zeker gesteld. De Raad van Bestuur 
verwacht dat het Schiedamse college in januari 2003 de 
bouwvergunning afgeeft. De bouw begint dan in het aan
staande voorjaar 

31 Uitgaansgelegenheid Maddox aan de Koningin 
Wilhelminahaven viert het 10-jarig bestaan met een groots 
nieuwjaarsfeest onder het motto 'New Year Around The 
World'. 

Met tal van maatregelen wordt getracht de jaarwisseling 
ordentelijk te laten verlopen. Bijzondere aandacht is er 
vooraf geweest voor de te verwachten kerstboomverbran
dingen. De Maassluissedijk, Park 't Nieuwelant, het 
Messchaertplein en de Broekweg zijn hiervoor de aange
wezen plekken. 


