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Januari 

1 Vlaardingen telt 74 364 inwoners, 448 meer dan 
op 1 januari 2002 

Tijdens de oudejaarsnacht heeft de brandweer het druk 
met het blussen van kleine en grote brandjes Aan de 
Dr A Kuyperstraat sneuvelen door het aansteken van 
het vreugdevuur /es ruiten Burgemeester T Bruinsma 
verkent in zijn eerste Vlaardingse oudejaarsnacht met 
politie, brandweer en enkele ambtenaren feestvierend 
Vlaardingen 

4-5 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de musical 
'Een en een - een' door het Vlaardings Musical Gezel
schap De musical over het gebakkelei rond het nieuwe 
fusieziekenhuis is van tekstschrijver Wil van der Meer, 
choreografe Mirjam Kroonenburg en arrangeur Bert 
Nicodem 

5 Overleden op 80-jange leeftijd PA van Drimme-
len, oprichter van de Vlaardingse Taxicentrale BV 

6 De gerestaureerde sleepboot De Hudson legt voor 
de eerste keer in haar 64-jarige leven voor langere tijd aan 
in Vlaardingen 

De Hudson meert aan in de Buitenhaven Met veel moeite wordt 
de oude sleepboot vervolgens de Oude Haven binnengeloodst (6 
lanuan zie ook 25 januari) 
(Foto Mirjam van der Hoek) 

8 Gewapende overval op een herenmodezaak aan de 
Van Hogendorplaan De dader vlucht naar een flat in de 
Goudsbloemstraat, waar hij later door een arrestatieteam 
van de politie wordt aangehouden 

9 Het aantal milieuklachten is vorig jaar fors afge
nomen De meldkamer van de DC MR ontving er 15 000 
en dat zijn er 6 000 minder dan het jaar ervoor Het grote 
verschil wordt vooral veroorzaakt door een incident dat in 
2001 tot ruim duizend klachten leidde 

Sportcafe De Kroon aan de Hoogstraat is 25 jaar in het 
bezit van Man van Hattem Hij kocht de kroeg in 1977 
van Gerard Liebrechts, die er 32 jaar heeft gewerkt 
Daarmee is Van Hattem pas de tweede eigenaar sinds de 
Tweede Wereldoorlog 

Opgericht onder de vlag van het CJV het koor Multiple 
Voice Dirigent Seth Heeren richt zich voornamelijk op 
liederen uit musicals 

10 Het oude Pandemonium aan de Zomerstraat is weer 
open De uitbaters Cor van Klaveren en Jeroen van Driel 
vestigen in het al jaren leegstaande pand de KOMZO, een 
combinatie van muziekcentrum en uitgaansgelegenheid 

11 In De Joon officiële opening van de tentoonstel
ling 'Graven in de Markt' door wethouder B van der 
Velde Ter gelegenheid van het Vlaardingse jaar van de 
Archeologie worden Middeleeuwse grafkisten, die bij de 
opgravingen in het 'Gat in de Markt' werden aangetrof
fen, tentoongesteld 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Fryske 
Knte 'Lyts Begijn' De krite, die op 12 
februari 1953 werd opgericht door de 
heren Sjollema, Jorna, Walstra en Van 
der Woude, viert later dit jaar haar jubi
leumfeest 

II-I2 In de Broekpolder clinic voor 
dressuurrijders, georganiseerd door Die 
Flardingha Ruiters Bondscoach Mieke 
de Kok en de zilveren Olympisch kampi
oen Arjen Teeuwissen geven demonstra
ties 

Titelpagina 
Een sfeervolle opname van het vuurvi/erk 
tijdens oudejaarsnacht gezien vanaf het 
Buizengat (1 januari) 
(Foto Roel Dijkstra) 
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Schaatspret op de Vaart en de Vlieten. Westlanders 
komen ijsmoppen halen bij bakker Hazenberg aan de 
Hoogstraat. 

13 Burgemeester Bruinsma ontvangt het eerste exem
plaar van het proefschrift 'Drank en drinkgerei' van Cora 
Laan, die afgelopen vrijdag aan de Erasmus Universiteit 
hierop promoveerde. Startpunt van het onderzoek vorm
den de opgravingen aan de Markt bij de toenmalige her
berg De Visscher en de daar aangetroffen beerput. 

Op een bouwplaats aan de Professor Teldersstraat valt 
een heimachine op gereedliggende heipalen die als luci
fers doormidden breken. Er raakt niemand gewond. De 
machinist komt met de schrik vrij. 

De bewoners van de woonboten aan het Jaagpad en de 
Vaartweg gaan niet akkoord met de nieuwe tarieven die 
de gemeente in rekening brengt voor het gebruik van een 
stuk grond aan de Vaart. De gemeente verhoogt de huur 
met meer dan duizend procent. 

14 De gemeente wil de komende vijfjaar de Hoog
straat serieus revitaliseren. Onderdeel daarvan is het pro
ject 'De HoogstraatMaker', waarvoor de provincie drie 
jaar lang 50.000 euro beschikbaar stelt. Deze week zijn 
twee kunstenaars aangesteld voor het organiseren van 
activiteiten. 

In de hal van het oude stadhuis ontbijt het college met 
enkele tientallen Vlaardingers die goede voornemens 
hebben om het leven, wonen en werken in Vlaardingen in 
2003 aangenamer te maken. Drie goede voornemens zul
len worden beloond met een bedrag van 250 euro. 

15 Leerlingen van basisschool 't Spectrum aan de 
Boslaan overhandigen ruim vierhonderd handtekeningen 
aan wethouder A. Attema voor de aanleg van een skate-
baan in de wijk. 

16 De renovatie van de Stadsgehoorzaal dreigt te 
stagneren vanwege asbest in de luchtkokers. De verwijde
ring hiervan komt op 2,3 miljoen euro extra. Het college 
vindt een dergelijke uitgave onverantwoord. Voorgesteld 
wordt om een onderzoek te starten naar nieuwbouw van 
het theater. 

Bij Vopak in de Botlek lekt 1,6 miljoen liter orthocre-
sol weg na een explosie. Een grote gifwolk drijft af in 
noordoostelijke richting over Vlaardingen. Acht inwo
ners worden naar het ziekenhuis gebracht in verband 
met ademhalingsmoeilijkheden. Sirenes worden óf door 
velen niet gehoord óf genegeerd. De DCMR ontvangt 350 
stankklachten. 

17 Volgens burgemeester Bruinsma moet de Vlaar
dingse bevolking nadrukkelijker worden gewezen op 
het afgaan van de sirenes. Er zijn veel klachten over de 
slechte hoorbaarheid van de sirenes en over de informatie 
op Radio Rijnmond. 

18 Mevrouw J. Stolk-Van der Linden viert haar 102de 
verjaardag. 

20 Woningen in de Schrijversbuurt die wegens de a.s. 
sloop leeg komen te staan, worden vanaf deze week tij
delijk bewoond. Waterweg Wonen is tot dit onverwachte 
besluit gekomen om verdere verloedering van de buurt 
tegen te gaan. 

21 Het echtpaar P. van Oostenbrugge-C. van Es 65 
jaar getrouwd. 

22 De vier kerstboomverzamelaars Bart Canters, Jan-
tiene Bax, Koen Beswerda en Brenda de Kaper ontvangen 
uit handen van burgemeester Bruinsma een prijs in het 
kader van de jaarlijkse Versnipperactie. In totaal werden 
dit jaar 3.168 kerstbomen ingeleverd tegen 4.500 vorig 
jaar. 

Buitenlandse waarnemers kijken mee over de sctiouder van 
staatssecretaris A. van Ardenne, terwijl zij de stemcomputer 
bedient (22 januari). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Een aantal buitenlandse waarnemers begeleidt CDA-
staatssecretaris A. van Ardenne naar de stemcomputer. 
De politici uit Mozambique, Ghana, Bolivia, Guatemala 
en Tanzania willen zien hoe de Vlaardingse haar stem 
uitbrengt met een simpele druk op de knop. 

Tweede Kamerverkiezingen. De PvdA is in deze regio 



weer de partij met de grootste aanhang Het verlies van 
vorig jaar is zo goed als ongedaan gemaakt Opkomst 
in Vlaardingen 77% tegen 76,2% vorig jaai Het CDA 
krijgt 22,7% (21,5%), LPF 10,V/o (25,2%), VVD 16,5% 
(13,2%), PvdA 30 1% (15,5%), GroenLinks 4 ,W (5,2%), 
D66 3,5% (4 1%), SP 7,6% (6,8%), C hrUnie 1,8% (2,1%) 
en Leefbaar Nederland 0,4% (1,8%) 

23 Adviesbureau Deloitte & Touche heeft geen bewij
zen kunnen vinden waaruit blijkt dat ambtenaren van de 
Dienst Stadswerk onrechtmatig hebben gehandeld Het 
bureau Hottmann Bedrijfsrecherche gaat verder onder
zoek instellen 

Het college heeft drie goede voornemens voor het nieuwe 
jaar beloond met een bonus van 250 euro De drie 
bekroonde plannen zijn de huisbezoeken van Horentina 
Matu, het organiseren van sociale contacten in de Antonie 
Duyckstraat door Ans Lagerwaard en Dirk Bakker en het 
uitbreiden van live concerten door de Stichting Waterweg 
Classic naar meerdere zorgcentra door Joop Houdijk 

24 In het Delta Hotel Salon de Harmonie Liesbeth 
van der Kruit en Dick van der Lugt presenteren een praat-
show onder het motto 'Wie verre reizen doet' Medewer
king verlenen o a Hans Molenkamp Han van der Horst, 
Fadime Orgu en Mario Tomaello 

25 Amateur Omroep Wetering viert het 25-jarig 
bestaan met een concert in de Emmauskerk Medewer
king verlenen het koor Deo Cantemus en de Ridderkerkse 
tiener- en kinderkoren Orgel Andre de Jager en declama
ties C 't Hart 

Officiële opening van het museumschip De Hudson De 
gerestaureerde zeesleper blijft ongeveer twee maanden 
voor het Visserijmuseum/Vlaardings Museum in de Oude 
Haven liggen Het is een postuum eerbetoon aan vier 
Vlaardmgers die in 1951 het leven lieten tijdens reddings
werkzaamheden in de Golf van Biskaje 

Het herstelwerk aan het Westerhoofd wordt na een pauze 
van twee jaar hervat De gemeente verwacht voor de 
aanleg van de nieuwe damwand twee maanden nodig 
te hebben Ondertussen loopt nog een bodemprocedure 
over de kwestie of het Chinese restaurant recht heeft op 
schadevergoeding 

28 Het besluit over de toekomst van de Stadsgehoor
zaal wordt uitgesteld De gemeenteraad heeft de keuze 
tussen renovatie of onderzoek naar nieuwbouw van de 
raadsagenda gehaald Eerst willen de leden alle informa
tie over de kosten van sloop, renovatie of nieuwbouw op 
tafel hebben 

Bewoners van de historische panden aan de Kortedi|k 
zijn onder voorwaarden beieid mee te gaan in de nieuwe 
plannen van de gemeente In tegenspraak tot een besluit 
van de gemeenteraad dat de huizen behouden zullen blij
ven, worden de oude panden in de nieuwste versie van de 
bouwplannen gehalveerd 

29 Burgemeester Bruinsma en wethouder C Bot 
bereiken een overeenkomst met di|kgradt Schoute van 
het Hoogheemraadschap Delfland over de plaats van de 
voetgangersbrug over het Buizengat De houten brugde-
len staan al vier maanden in het water zonder de oevers 
te bereiken De gemeente had ver/uimd toestemming te 
vragen bij het hoogheemraadschap 

Een 29-jarige Vlaardingcr wordt gearresteerd in verband 
met een valse bommelding bi) het bedri|f Exxon Mobil 
Benelux Het bedrijt in Pernis is gisteravond gesloten en 
ontruimd Er zijn geen explosieven gevonden 

30 Vlaardingse poëziewedstrijd in cafe De Waal De 
eerste prijs gaat naar Gerard Mutsaers, gevolgd door Eva 
Timmermans en Riet de Graaf 

31 Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangt 
Peter van Wilsem, oud-voorzitter van de Vlaardingse 
Raad voor Sport en Recreatie, de Stadspenning voor zijn 
jarenlange inzet voor de sportwereld 

Huldiging van de Vlaardingse Sportkampioenen 2002 
in De Salon aan de Oosthavenkade Sporttalent van 
het jaar' wordt zwemmer Jurrien Hartman vanwege zijn 
nationaal kampioenschap op de 100 en 200 m schoolslag 
Het vrouwenteam van de onderwaterhockeyclub VRB 
krijgt de titel 'Sportploeg van het jaar Judoka Natascha 
van Gurp wordt uitgeroepen tot 'Sportman/vrouw van 
het jaar' 
Nieuw IS de categorie 'Vrijwilliger van het jaar' Voor 
deze eerste keer worden alle genomineerden (Bert Blaauw 
van tennisclub Holy, Sjaak Jansen van watersportvereni
ging Vlaardingen, Pieta Tieleman van voetbalvereniging 
DVO'32 en Piet Wolf van VFC) geëerd 

Februari 

1 Burgemeester Bruinsma opent in Streekmuseum 
Jan Anderson de tentoonstelling De Watersnood van 
1953 en de gevolgen voor Vlaardingen' Tegelijkertijd 
presentatie van het boekje 'Door het oog van de naald, 
Vlaardingen en de Watersnoodramp van 1953', samenge
steld door journalist Hjalmar Teunissen 

4 Ondanks protesten van de gemeenten Vlaardingen 
en Schiedam heeft de Stadsregio Rotterdam ingestemd 
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met verkleining van de openbaar vervoerzones 5319 en 
5329 

De Stichting Ouderenwerk NWN heeft de Ouderenad-
vieswinkel in Vlaardingen gesloten Door geldgebrek 
kan de stichting het succesvolle experiment geen vervolg 
geven Maandelijkse spreekuren in de dienstencentra 
moeten het gat opvullen 

5 In een woning aan het Weeshuisplein ontmantelt 
de politie een hennepplantage met 320 planten Tegen de 
19-jarige bewoonster wordt proces-verbaal opgemaakt 

6 Zorgverzekeraar CZ heeft een lucratief contract 
gesloten met pnve-kliniek Holystaete om wachtlijsten 
voor een ooglidcorrectie te omzeilen De kliniek gaat CZ-
verzekerden groepsgewijs behandelen tegen een lagere 
prijs 

Landelijke opemngsmamfestatie van het 'Jaar van de 
Boerderij' in de historische hoeve Buitenplaats aan de 
Zuidbuurtseweg 85, door staatssecretaris C van Leeu
wen 

7 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Ashton 
Brothers met hun cabaretprogramma 'Tragiek van de 
Onderman' Een van de vier acteurs is oud-Vlaardinger 
Pepijn Gunnewcg 

9 Brand in een school aan de Dehaweg Twee jon
gens van 14 en 15 jaar worden aangehouden als zij de 
school verlaten Het tweetal had aan de achterzijde van 
het gebouw een ruit ingegooid om binnen te komen 

11 Nadat de storm van afgelopen oktober het dak van 
een blok woningen aan de Billitonlaan had gerukt, wordt 
het blok nu voorzien van nieuwe dakbedekking In over
leg met de gemeente en de aannemer is gekozen voor een 
exacte kopie van het oude dak 

12 Ondernemers aan de Van Hogendorplaan willen 
dat hun winkelcentrum snel beter wordt beveiligd De 
angst voor overvallen, winkeldiefstallen en de dreigende 
sfeer op straat is inmiddels zo groot dat op vrijdagavond 
nog maar drie middenstanders hun winkel openhouden 
Volgens de winkeliersvereniging laat de gemeente het 
afweten, zodat men zich genoodzaakt ziet om zelf came-
rabeveiliging te regelen 

In het kader van het ment oraatproj eet Baraaruijn vieren 
Schiedamse en Vlaardingse Somaliers gezamenlijk het 
islamitische offerfeest in wijkcentrum 't Nieuwelant 
Naar schatting wonen in de twee steden nu zo'n driedui
zend Somaliers 

Overleden op 72-jarige leeftijd voormalig huisarts H A R 
Nikkels 

13 De werkloosheid is in Vlaardingen het afgelopen 
jaar sterker gestegen dan het gemiddelde in het Rijn
mondgebied Het aantal Vlaardingers op zoek naar werk 
steeg met 25 procent, terwijl het regionaal gemiddelde 16 
procent bedraagt 

Het college van B&W heeft vergunning verleend voor 
het kappen van veertig wilgen aan de Zwanensingel Op 
deze plek worden twee noodgymzalen gebouwd, die het 
tekort aan gymruimte moeten opvangen na sloop van het 
Holybad 

Onder het motto 'Het Centrum in beweging' kunnen 
centrumbewoners hun stemsticker plakken op het Wijk
veiligheidsplan dat de gemeente samen met de politie en 
belangenorganisaties heeft opgesteld Het zijn vooral de 
dagelijkse ergernissen, zoals hondenpoep en foutparke-
ren, die de meeste stemmen binnenhalen 

17 In het kader van een uitwisselingsproject brengen 
23 leerlingen van de Duitse Realschule Neuenhaus een 
bezoek aan de Vlaardingse Openbare Scholengemeen
schap (VOS) om hun Nederlands op te halen De school 
uit het grensgebied bij Oldenzaal heeft Nederlands als 
keuzevak Binnenkort bezoekt een delegatie VOS'sers de 
Duitse school 

19 Het digitale loket op de website van de gemeente 
IS geopend Voor het eerst kunnen Vlaardingers via deze 
weg de aangifte voor de hondenbelasting regelen Tien 
mensen hebben inmiddels hun hond aangemeld 

21 De Rotterdamse rechtbank heeft het faillissement 
uitgesproken over Aannemingsbedrijf Werner Voor de 
46 personeelsleden is collectief ontslag aangevraagd 

23 In De Oude Lijnbaan strijden acht mannen om 
de titel 'Sterkste Man van Vlaardingen' Eerste wordt 
Eduard Leeflang uit Vinkeveen, gevolgd door de Vlaar
dingers Marcel Speyer en Geoffrey van Rangelrooij 

27 Unilever heeft voor de vestiging van zijn Europese 
financiële servicecentrum gekozen voor Vlaardingen 
In het centrum zullen de financiële processen van alle 
werkmaatschappijen worden gebundeld Ook worden er 
activiteiten op het gebied van personeelszaken geconcen
treerd Het nieuwe servicecentrum biedt werk aan 250 
werknemers 

Het college van B&W presenteert zijn visie op de stad 
De 'ruimtelijke structuurschets' is een richtlijn en moet 
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de basis vormen voor bijvoorbeeld nieuwe bestemmings
plannen Aan een sociale structuurschets wordt nog 
gewerkt 

Een 25-jarige medewerker van McDonalds aan het Vcer-
plein heeft enkele tienduizenden euro's verduisterd De 
man, die begin deze week werd gearresteerd, heeft de 
verduistering bekend 

Maart 

1 In een bedrijfspand aan de Bellstraat heeft de poli
tie een hennepkwekerij met 35 000 planten en de nodige 
apparatuur in beslag genomen Naar de eigenaar wordt 
nog gezocht 

Vlaardingen is weer Buizengat Burgemeester Bruinsma 
overhandigt de stadssleutel aan Prins Jacques de Eerste 
De Leutloggers vieren carnaval in de Harmonie 

Wethouder Van der Velde opent het filmweekend in het 
Vissenjmuseum/Vlaardings Museum aan de Westhaven
kade 

Een uitslaande brand legt de voorraadloods van de Free 
Golf Club in de Zuidbuurt volledig in de as De blus
werkzaamheden worden ernstig bemoeilijkt doordat er 
onvoldoende water in de sloten aanwezig is 

3 Burgemeester Bruinsma ontvangt het eerste exem
plaar van het boekje 'Heden en Verleden Vlaardingen', 
uitgebracht door Flardingha BV, een onderneming van 
studenten van het Albeda College Het boekje is m de 
boekhandel te koop 

4 Bijna zesduizend keer is er vorig jaar gebeld 
naar de speciale klachtenlijn van de gemeente voor o a 
openliggende straten en vuil op straat Van de klachten is 
62% binnen vier dagen afgehandeld en 84% binnen tien 
dagen 

5 Twintig hectare bos in de Broekpolder is gekapt 
om plaats te maken voor het nieuwe sportpark De bomen 
stonden op de voormalige vuilstortplaats, waar nu een 
atletiekbaan en een ontsluitingsweg komen Daarna wor
den op een deel van het terrein nieuwe bomen geplant 
Volgens jagermeester Roel Blom kunnen vogels uit dit 
gebied nog voor de nestperiode een nieuwe stek vinden 

Negen Vlaardingers zijn vorige maand door de sociale 
recherche betrapt op fraude met een uitkering In totaal 
ontvingen zij 80 245 euro teveel Het geld wordt door de 
gemeente teruggevorderd 

6 Vlaardingen wordt de nieuwe thuishaven voor de 
dnemastschoener Amazone Het schip uit 1929 is het 
vlaggenschip van de Rotterdamse Partyschepencentrale, 
die het schip gebruikt voor recepties, feesten en dagtoch
ten 

In de Stadsbibliotheek aan de Waalstraat leest de succes
volle schrijfster Lulu Wang voor uit eigen werk, beant
woordt vragen uit het publiek en signeert haar boeken 

In het Vissenjmuseum/Vlaardings Museum opening 
van de tentoonstelling 'In Duigen' door J L J M van der 
Dritt, oud-directeur van haringhandel Warmelo & Van 
der Drift De expositie gaat in op alle aspecten en achter
gronden van de kuiperij 

8 Inwoners van Vlaardingen die meer willen weten 
over de Provinciale Statenverkiezingen kunnen zich laten 
informeren op het Verkiezingsplein Diverse politieke 
partijen presenteren zich op het Veerplein met allerlei 
intormatiemateriaal 

8-9 23ste Groot Vlaardingen judotoernooi in Sporthal 
Westwijk met ruim 900 deelnemers 

9 In het gemeentelijke centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie aan de Hotsingel kunnen kinderen zich 
verplaatsen in de prehistorie In het centrum zijn o m een 
prehistorisch landschap met net, een kreek, een huis en 
een tuin nagebouwd 

10 Het college presenteert een grondig renovatieplan 
voor de Stadsgehoorzaal Het vernieuwde theater krijgt 
o a nieuw meubilair, de zichtlijnen naar het podium wor
den verbeterd en ook de klimaatbeheersing wordt onder 
handen genomen Het theater moet dan weer twintig jaar 
mee kunnen 

11 Verkiezingen Provinciale Staten Opkomst 41,1% 
tegen 38,6% in 1999 VVD 16,7% (was 25%), CDA 22,2% 
(17,3%), PvdA 28,5% (21,8%), GroenLinks 5,9% (9,7%), 
D66 3,6% (5,1%), SGP 3,2% (3,7%), SP 7,9% (8,2%), 
DPN 0,1%, CU 3,4% (4,8%), MZH/Gr 0,3%, LfbZH 
1,5%, NTP 0,1%, LPF 5,6%, PPA 0.2%, VSP 0,7%, LNP 
0,1% 

De jaarlijkse collecte voor Jantje Beton heeft een record
bedrag van € 10 366,17 opgeleverd Nooit eerder werd zo n 
bedrag bijeengebracht voor het Nationaal Jeugdtonds De 
heltt van de opbrengst gaat naar de verenigingen die heb
ben deelgenomen aan de collecte 

De weekmarkt van Dordrecht wordt tijdens het congres 
van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel 
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uitgeroepen tot de Beste Nederlandse Markt van 2002. De 
markten van Vlaardingen en Doetinchem worden respec
tievelijk tweede en derde. 

12 De RET gaat route en frequentie van de buslij
nen in Holy wijzigen. Vanaf maandag zet het bedrijf op 
doordeweekse middagen meer bussen in tussen Holy en 
Vlaardingen-Oost/Vijfsluizen. Daarnaast zal binnenkort 
de hele Holysingel weer worden bereden. Hiermee komt 
de RET tegemoet aan de klachten van de daar gevestigde 
bejaardencentra. 

13 De volière op de kruising Markgraaflaan/Sche-
penstraat verkeert in zo'n slechte staat dat het gebouwtje 
moet worden gesloopt. Ruim vijftien jaar geleden deed 
Jac. Verkuil het vogelverblijf cadeau aan de gemeente. 

Uitreiking Geuzenpenning door mevrouw Sorgdrager aan 
J.V. Despujol, voorzitter van Defence for Cliildren International (13 
maart). 
(Foto Mirjam van der Hoek). 

In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning door 
mevrouw W. Sorgdrager, secretaris van het algemeen 
bestuur van Unicef Nederland, aan Defence for Children 
International (DCI), vertegenwoordigd door Jorge Vila 
Despujol uit Bolivia. DCI krijgt de penning omdat de 
organisatie zich inzet voor de rechten van het kind, een 
zaak die niet overal in de wereld vanzelfsprekend is. 

In de Atlas voor gemeenten 2003 staat Vlaardingen op 
een 41ste plaats. De atlas, waarin de vijftig grootste 
gemeenten met elkaar zijn vergeleken op veertig criteria, 
is uitgegeven door het economisch en wetenschappelijk 
onderzoeksbureau Nyfer. In Vlaardingen ontbreekt het 
o.a. aan een kwalitatief aantrekkelijke woningvoorraad 
en culinaire kwaliteit. 

De gemeenteraad spreekt zich uit voor een grondige 
renovatie van de Stadsgehoorzaal en voor behoud van 
filmtheater Het Zeepaard. In de eerste plannen werd daar 
niet direct van uit gegaan. 

14 Grote brand bij Vopak in het Europoortgebied. 
Wegens windstilte kan de DCMR geen metingen verrich
ten. De brand is het tweede incident van dit jaar. 

Drie hondenhaltes, een fulltime poepzuiger en een ver
bod voor loslopende honden binnen de bebouwde kom. 
Met deze maatregelen wil het college proberen de overlast 
van hondenpoep in de stad terug te dringen. 

15 De Hongaarse ambassadeur in Nederland Tibor 
Kiss opent in het Hollandiagebouw de tentoonstelling 'nl. 
hu Haring en Stierenbloed' met werk van acht Hongaarse 
en acht Nederlandse kunstenaars. Dezelfde tentoonstel
ling was eerder te zien in Boedapest en is een uitwisse
lingsproject op initiatief van beeldend kunstenaar Beaty 
Czetö en tekstschrijver Cornells Pons. 

17 Drukte op de kade langs de Koningin 
Wilhelminahaven. Voor ruim vijfenzestig 
inwoners van de regio Waterweg Noord 
begint de tocht met het vakantieschip Henry 
Dunant. De vakantiegangers - mensen die 
niet zonder medische verzorging op reis kun
nen - worden bijgestaan door circa vijftig 
vrijwilligers van het Rode Kruis. 

21 De gemeente en de politie zijn in gesprek 
met de ouders van de Marokkaanse jongeren, 
die in februari en maart werden gearresteerd 
wegens het op koopavonden veroorzaken van 
overlast in winkelcentrum Liesveld. 

23 Judoka Edith Bosch wint op overtui
gende wijze de Dutch Open in Rotterdam. 

24 Met de aanhouding van negen verdachten in de 
leeftijd van veertien tot 22 jaar heeft de politie dertien 
zaken opgelost. Het gaat hierbij vooral om gewapende 
overvallen, zware mishandeling en heling. 

25 De Stichting Rondvaarten Vlaardingen Vlietlan-
den ontvangt van Bouwbedrijf Van der Waal een cheque 
van 10.000 euro voor de fluisterboot. 

26 Burgemeester Bruinsma ontvangt, net als al zijn 
ambtsgenoten, een nieuwe voorzittershamer van duur
zaam hout. De hamers zijn een cadeau van het WNF en 
FSC Nederland. Het FSC keurmerk staat voor het gebruik 
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Burgemeester Bruinsma krijgt een nieuwe voorzittershamer van 
duurzaam hout (26 maart) 
(Foto Fred Libochant) 

van duurzaam hout en de strijd tegen het gebruik van 
tropisch hardhout 

Nationale Boomfeestdag Leerlingen van verschillen
de basisscholen planten bomen aan de Gelderlandlaan, 
Arnold Hoogvlietstraat en de Kwartel- en Merellaan 

27 Voor iedereen die bezorgd is over de oorlog in Irak 
is er een Vredesdienst in de Grote Kerk met medewerking 
van ds J de Geus en pastor K Koeleman Zolang de 
oorlog in Irak duurt wordt door het Vlaardings Vredes-
plattoim elke tweede en vierde donderdag van de maand 
een dienst georganiseerd, telkens in een andere kerk of 
moskee 

28-29 In de Harmonie uitvoering van Peer Gynt door 
toneelgroep Het Masker 

29 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthaus Pas
sion van J S Bach door het Gemengd Rijnmondkoor en 
het Randstedelijk Begeleidings Orkest 

Met een 0-3 overwinning op voetbalclub PGS/Vogel 
wordt voetbalvereniging Zwaluwen in Den Haag kampi
oen in de derde klasse B 

Theatergroep Roth bestaat deze maand tien jaar en viert 
dit met een voorstelling in het Roth Theater aan de Kui
pershof 

30 In de Pax Chnstikerk aan de Reigerlaan gaan 

Palestijnse jongeren uit Bethlehem en jongeren uit Vlaar-
dingen een uui lang via een videoverbinding met elkaar 
in gesprek De videosessie is een van de activiteiten van 
Vrede in Bethlehem', een multireligieus vredesproject 

van de landelijke Vastenactie, Pax Christi, IKV en het 
bisdom Rotterdam 

31 In de publiekshal van het stadhuis is vanaf van
daag cameratoezicht ingesteld voor de veiligheid van 
publiek en personeel en voor het vastleggen van eventuele 
incidenten 

April 

1 Leefbaar Vlaardingen wil dat het rapport over 
mogelijk frauduleus handelen door ambtenaren door het 
college openbaar wordt gemaakt Op 11 maart jl hebben 
alleen de fractievoorzitters vertrouwelijk de bevindingen 
van Hoffmann Bedrijfsrecherche ontvangen 

2 Het college dient een aanklacht in tegen de raads
leden Leo ten Have en Edward van der Raaf wegens 
vermeende schending van de geheimhoudingsplicht Ze 
zouden hebben gelekt uit het vertrouwelijke rapport van 
Hoffmann Bedrijfsrecherche 
Nadat overduidelijk is gebleken dat de gemeenteraad 
geen vertrouwen meer heeft in Leo ten Have, treedt de 
fractievoorzitter van Leefbaar Vlaardingen terug als 
waarnemend voorzitter van de raad 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar ontsnapt aan 
zware mishandeling Als de ambtenaar de bestuurder van 
een auto wil verbaliseren, rijdt deze op hem in De politie 
probeert aan de hand van het kenteken de gevluchte man 
te achterhalen 

3 De Vlaardinger Saleem Dabours is onlangs met 
zijn verhaal 'Ooggetuige' winnaar geworden van de El 
Hizjra Literatuurprijs 2003 

5 Voetbalvereniging HVO viert het 75-jarig 
bestaan 

6 De finale van het Vlaardings Songfestival in 
de Stadsgehoorzaal wordt gewonnen door Lindy van 
Wanum uit Rhoon De Vlaardingse Sandy Struijs wint de 
perspiijs van Groot Vlaardingen en de publieksprijs van 
Omroep Vlaardingen 

9 Vijf wijken krijgen een eigen vrijwilliger, die 
spanningen en conflicten tussen verschillende culturen 
moet voorkomen of oplossen De wijkbrigade is een van 
de activiteiten die in het kader van het convenant 'Vele 
Vlaardingers een huis' zijn opgezet 
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10 Het voormalige NAM-terrein tussen bedrijventer
rein 't Scheur en de waterzuivering aan de Maassluis-
sedijk is door de gemeente aangekocht. De grond is nodig 
om bedrijven rond de Koningin Wilhelminahaven en de 
Buitenhaven in het kader van het Rivierzoneproject te 
kunnen verplaatsen. 

Op onorthodoxe wijze heeft de gemeente een einde 
gemaakt aan de overlast van een koffiehuis, waar het 
bewonersplatform Oostwijk al jaren over klaagde. De 
gemeente heeft het pand van de eigenaar gekocht en 
waarschijnlijk krijgt het een woonbestemming. 

Tafelronde Vlaardingen '56 en Hoogstad Autodealers 
hebben ervoor gezorgd dat de stichting Ipse een spring-
kussen heeft gekregen voor leerlingen van de Zonnehof 
Ipse biedt zorg en begeleiding aan mensen met een ver
standelijke of meervoudige beperking. 

11 Salon de Harmonie onder het motto 'Even afreke
nen'. Liesbeth van der Kruit en Dick van der Lugt onder
vragen het college over de behaalde resultaten. Gasten en 
publiek geven het college het voordeel van de twijfel. 

Op het plein bij station Vlaardingen-Oost komen defini
tief geen camera's. Volgens burgemeester Bruinsma kun
nen camera's misdrijven niet voorkomen. Hij wil inzetten 
op betere verlichting, een nieuwe inrichting van het stati
onsplein en extra toezicht van politie en stadswachten. 

12 In de Harmonie viert toneelvereniging Varia het 
130-jarig bestaan met de opvoering van 'Hedde 't al 
gebeurd'. Het jubileumstuk met een Brabantse tongval 
wordt op Koninginnedag herhaald op diverse plaatsen in 
de stad. 

12-13 Museumweekend. In het Visserijmuseum/Vlaar-
dings Museum trekt het onderdeel 'Kunst of Kitsch' veel 
bezoekers. 

13 Michel de Maat loopt de Marathon van Rotterdam 
in een tijd van net boven de 2 uur en 31 minuten. Hij is 
daarmee de snelste atleet uit het Rijnmondgebied. 

14 Op een nieuwe plek in het Buizengat wordt begon
nen met de aanleg van de houten voetgangersbrug. Nog 
deze week zal de brug in gebruik worden genomen. 

15 Met het aanbieden van "t Loggertje' aan het 
college van B&W start de actie 'Geef Vlaardingen een 
Stadslogger'. De Stichting Stadslogger Vlaardingen krijgt 
van elk verkocht broodje 0,25 cent. Het speciale broodje 
is ontwikkeld door de bakkers Hazenberg, Herweijer en 
Scholtes. 

16 Peuterspeelzaal Peuterleut aan de Wilhelmina
straat bestaat 30 jaar. 

Wethouder Bot opent de vernieuwde speelplaats in het 
Oranjepark. De bijna 30 jaar oude speeltuin was hoogno
dig aan renovatie toe. 

23 Eerste paal geslagen voor nieuwbouwproject De 
Vlijt. Op de hoek Hoogstraat/Korte Hoogstraat komen 
veertien appartementen en vijf winkels met ondergrondse 
parkeerruimte. De Jugendstilgevel van het oude pand De 
Vlijt wordt verwerkt in de nieuwbouw. 

De eerste paal wordt geslagen voor het nieuwbouwproject De 
Vlijt op de hoek van de Hoogstraat en de Korte Hoogstraat (23 
april). 
(Foto Marie Suzanne Assié). 

De aanleg van de voetgangersbrug over het Buizengat is eindelijk 
begonnen (14 april). 
(Foto Fred Libochant). 
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28 Het college presenteert het rapport 'Stank en 
Sirenes', dat door de Haagse B&A Groep is opgesteld 
naar aanleiding van het incident bij Vopak op 16 januari 
)1 Daaruit blijkt dat - hoewel politic en brandweer snel 
paraat waren - de alarmering en de publieksvoorlichting 
behoorlijk tekort zijn geschoten 

29 De horeca rond de Westhavenplaats viert voor het 
eerst 'Koninginnenacht Tot tien uur s avonds zijn er 
optredens van bands op het podium op de Westhaven-
plaats waarna het feest binnen wordt voortgezet Het 
feestje moet de horeca o m compenseren voor het verlies 
van het Haring en Bierteest 

In zwembad De Kulk heett de Vlaardingse Reddingsbri
gade onlangs een nieuwe reddingsboot in gebruik geno
men Het vaartuig zal vooral ingezet worden bij de bewa
king van evenementen en bi) calamiteiten, bij voorkeur in 
samenwerking met politie en brandweer De Vlaardingse 
Reddingsbrigade is geen overheidsinstelling, maar van 
oorsprong een zwemvereniging 

Koninklijke onderscheidingen 2003 
J Bans, mevr M H Hordijk, A van Keulen B Klui-
ters-Albers, T Roltes en A van Rij-Punt worden Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau H van Dijk en ds T 
Zevenbergen worden benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau 
In 's-Gravenzande ontvangt Wim van den Burg, docent 
van het Accent College afd Groen van Prmsterer uit 
handen van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen
werking A van Ardenne een koninklijke onderscheiding 
HIJ IS benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de armste 
bevolkingsgroepen in Kenia 

30 Koninginnedag staat dit jaar voor een groot deel in 
het teken van de Middeleeuwen, folklore en oldtimers De 
Compagnie van Biederode creëert de sfeer \an rond 1500 
in het Oranjepark en hartje stad De 57ste Havenloop 
wordt gewonnen door de Rotterdammer Sayid Ayada Bi) 
de vrouwen wint Petra Sloots 

Mei 

1 Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2002 Het 
aantal klachten over de gemeente is van 108 in 2001 
gedaald naar 67 klachten in 2002 Volgens de gemeente 
is dit mede te danken aan de invoering van klachtenfunc
tionarissen De atdcling Burgerzaken heett eenderde van 
de klachten opgeleverd hoofdzakelijk vanwege lange 
wachttijden en trage behandeling van verzoeken 

4 Dodenherdenking bij het monument voor de slacht

offers van de Tweede Wereldoorlog op het Verploegh 
Chasscplein Voorafgaand aan de kranslcgging dragen 
leerlingen van het Accent College afd Groen van Prmste
rer een kort gedicht voor De herdenkingstoespraak wordt 
gehouden door oud-Vlaardingei Koos Postema 

5 Bevrijdingsdag Door de slechte weersomstan
digheden wordt slechts met een vliegei deelgenomen 
aan de vliegerdemonstraties bij de Surfplas De 43ste 
Bevrijdingsronde wordt gewonnen door Niki Terpstra uit 
Krommenie Avondmarkt op de Westhavenkade 

6 Leo ten Have, fractievoorzitter van VV2000/Leef-
baar Vlaardingen vecht de strafvervolging aan die het 
college onlangs tegen hem instelde 

7 De gemeenteraad kiest VVD'cr Jan van Hemert 
als waai nemend voorzitter van de raad Hij is de opvolger 
van Leo ten Have 

8 Een gemiddeld Vlaardings meerpersoonshuishou-
den betaalt dit jaar 658 euro aan lokale lasten Dat is 30 
euro meer dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de 
Atlas van de lokale lasten 2003 

Heiko Kuiper, directeur van de Stadsgehoorzaal presen
teert m m V cabaretier Berry Lussenburg het programma 
voor het Theater van Vlaardingen' voor het seizoen 
2003/2004 Ook de Harmonie zal voortaan bekend staan 
onder deze naam 

De jaarlijkse Lentemarkt rond de Grote Kerk op de Markt trekt 
traditiegetrouw veel bezoekers (10 mei) 
(Foto Roel Dijkstra) 

96 



10 Op de Foppenpias houden de zeekadetten het jaar
lijkse Zeilereensuit, een waterfeest voor de jeugd van elf 
tot vijftien jaar. 

Achtste Lentemarkt rond de Grote Kerk. Naast de gebrui
kelijke kramen met een groot aanbod voor tuin en terras 
kan het publiek genieten van demonstraties van oude 
rijtuigen van 'Aanspanning 't Westland' en een bezoek 
brengen aan de Grote Kerk en de Waag. 

Landelijke Fiets- en Molendag. Bij molen Aeolus aan de 
Kortedijk start van de fietsroute door Midden-Delfland, 
waar in het kader van het 'Jaar van de Boerderij' enkele 
boerderijen kunnen worden bezocht. 

13 Café Anatolia aan de Hoogstraat moet tot maan
dag gesloten blijven. Inmiddels is het café al zes keer in 
overtreding geweest en de volgende keer kan burgemees
ter Bruinsma het definitief laten sluiten. 

14 Onder grote belangstelling openen juffrouw Dotje 
en juffrouw Lotje in kinderdagverblijf Pluisje de tiende 
Nationale Voorleesdag. 

Officiële opening van de nieuwbouw van de St. Jozef
school voor Mavo aan de Willem de Zwijgerlaan door A. 
van Ardenne, staatssecretaris van Ontwikkelingssamen
werking. De Afrikaanse zusterschool in Mbita (Kenia) 
wordt bij de opening betrokken en krijgt een cheque van 
10.243 euro voor een extra (computer)lokaal. 

15 Wethouder Van der Velde legt in de Broekpolder 
de eerste steen voor het nieuwe clubgebouw van voetbal
vereniging Victoria '04, ontstaan uit de fusie van Fortuna 
en TSB. 

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Terminale 
thuiszorg ontvangt S. Polderman de Stadsspeld uit handen 
van loco-burgemeester H. Roijers. Daarnaast is hij actief 
geweest voor de Cliëntenraad Sociale en Economische 
Zaken, de Arme Kant van Vlaardingen, het Noodfonds 
Vluchtelingenwerk en als lid van de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk. 

17 Bij de Stadskraan aan de Westhavenkade doopt 
Fabiënne Bruinsma, echtgenote van de burgemeester, de 
nieuwe fluisterboot met de naam 'Andante'. Bedenker 
van de naam is de 12-jarige scholier Vinny van Us. 

Burgemeester Bruinsma opent in de Zuidbuurt het met 
negen holes uitgebreide Freegolfterrein. Het complex 
bestaat nu in totaal uit 27 holes. 

Het NIVON viert het 40-jarig bestaan met de overhan-

Wethouder Ben van der Velde metselt de symbolische 'eerste 
steen' voor het nieuwe clubgebouw/ van Victoria '04 in de 
Broekpolder (15 mei). 
(Foto Roel Dijkstra). 

De zojuist gedoopte fluisterboot 'Andante' glijdt de Oude Haven 
uit op vi/eg naar de Vaart en de Vlieten (17 mei). 
(Foto Roel Dijkstra). 
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diging van het boek 'De Hoogkamer, van boerderij tot 
natuurvnendenhuis' aan burgemeester Bruinsma, een 
receptie en een Open Dag 

Met een gezamenlijke vaartocht van watersportvereni
gingen De Kulk, De Bommeer, Buitenlust, De Fuut en 
De Kleiput wordt het vaarseizoen 2003 geopend Bipia 
100 gepavoiseerde boten maken een tocht over de Vaart 
en de Vlieten 

18 In sportpark 't Nieuwelant 'Kleurrijk Voetbaltoer
nooi', georganiseerd door de Interculturele Vereniging 
Babberspolder Naast voetbal is er muziek uit diverse 
culturen, een barbecue en diverse kinderactiviteiten 

Het echtpaar De Heer-Van der Krans 65 jaar getrouwd 

22 Tijdens een speciale raadsvergadering, waarin de 
aanpak van het Vopak-incident wordt geëvalueerd, maakt 
burgemeester Bruinsma bekend dat zodra de sirenes 
afgaan Radio Rijmond onmiddellijk dienst doet als ram
penzender 

24 Tweede editie van het sportevenement 'Aangepast 
Bewegen' in sporthal Westwijk Grootste publiekstrek
kers 7ijn tafeltennisster Bettine Vriesekoop en zanger 
Koos Alberts Uit handen van wethouder Van der Velde 
ontvangt Peter Bernhart de Stadsspeld voor zijn inzet 
voor de gehandicaptensport 

Officiële opening van het HoogstraatMakerspand, met 
het project 'Conversation with the sky' 

Achttien chauffeurs maken met hun bedrijfswagens een 
rondrit door Vlaardingen en Schiedam met bewoners van 
de Herman Frantsenhuizen 

27 Een 53-jarige Vlaardinger doet aangifte van dief
stal van een bijenkast inclusief bewoners uit zijn volks
tuin in de Zuidbuurt 

28 De Westhavenplaats is vanaf het komend weekein
de tot begin juli tussen 22 00 en 2 30 uur afgesloten voor 
het verkeer De bedoeling van deze proef is het uitgaan 
veiliger te maken 

29 In de Broekpolder houdt de Radio Modelvlieg Ver
eniging haar jaarlijkse Recreade om de modelvliegsport 
te promoten 

30 De 98-jarige mevrouw Mostert-Rocourt viert een 
bijzonder jubileum Zij huurt al 75 jaar een woning van 
Waterweg Wonen, waarvan de laatste 36 jaar aan de 
Sperwerlaan 

Turnster Kiem Jie behaalde onlangs een bronzen medaille 
tijdens de NK in Utrecht, de eerste in de geschiedenis van 
gymnastiekvereniging Leonidas Dovido 

31 Een woedende automobilist mishandelt een 12-
jange jongen, die op de hoek Albert Schweitzersingel/ 
Aletta Jacobskade met een waterpistool naar voorbijrij
dende auto's schoot De jongen loopt hierbij een zware 
hersenschudding en een gebroken neus op 

Juni 

1 Wethouder Bot onthult het publicatiebord tussen 
kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk aan de Reiger-
laan Het bord staat symbool voor de hernieuwde samen
werking tussen beide kerken 

16de Van der Knaap Horecatoernooi op het terrein van 
Deltasport in de Broekpolder Winnaar wordt Tapperij De 
Stulp door een 2-0 overwinning op De Salon 

2 In cate De Waal neemt burgemeester Bruinsma 
het eerste vaatje nieuwe haring in ontvangst, de start van 
een nieuwe traditie 'burgemeestersharing' De opbrengst 
van de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 
(1 650 euro) komt ten goede aan het fonds 'Geef Vlaar
dingen een Stadslogger' 

4 Wethouder Bot presenteert in de regioraad het 
voorstel om meer huurwoningen aan Vlaardingers toe te 
wijzen De gemeente vindt dat de afgelopen jaren teveel 
woningen naar mensen van buiten de stad zijn gegaan 

5 De VVD wil opheldering over de gevaarlijke situ
atie bij de Vaart, waar kinderen van de brug springen en 
zich laten voorttrekken door pleziervaartuigen Aanlei
ding IS een ernstig ongeval, waarbij een 12-jarige jongen 
met zijn voet in de schroef van een boot terechtkwam 

Bloemist Jac Verkuil ontving deze week de Gouden 
Fleuropspeld De bloemist uit de Markgraaflaan kreeg de 
onderscheiding omdat hij al meer dan 25 jaar lid is van 
deze organisatie 

Rampenoefening in de Broekpolder, met een neergestort 
vliegtuig en een lekkende thloortankwagen Hieraan 
wordt deelgenomen door ongeveer 150 vrijwilligers van 
brandweer, scouting en Rode Kruis en door medewerkers 
van gemeente en brandweer 

6 In het Theater van Vlaardingen eerste editie van 
'Culture Goes Public', voor liefhebbers van poëzie, 
muziek, theater en cultuur 
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De rotonde Van Hogendorplaan/Mr. L.A. Kesperweg 
opengesteld voor alle verkeer. Vooruitlopend op de defi
nitieve herinrichting van het plein voor station Vlaardin-
gen-Oost is er een aansluiting gemaakt op de vrijliggende 
busbaan. 

In Galerie Hollandia opent wethouder Van der Velde een 
tentoonstelling van olieverfschilderijen en linosneden 
van Hana Horska, beeldend kunstenaar uit de Tsjechische 
zusterstad Moravska Trebova. 

10 Wethouder Bot overhandigt A. Fontijne, directeur 
van machinefabriek Fontijne Grotnes, de allereerste 
Vlaardingse 'vergunning op maat'. In aanmerking hier
voor komen alleen die bedrijven die de uitvoering van 
milieuaspecten integreren in hun bedrijfsvoering. 

12 De Vlaardingse stichting die zich verzet tegen 
sluiting van het Holy Ziekenhuis weigert zich neer te 
leggen bij de bouw van een fusieziekenhuis in Schiedam-
Bijdorp. De stichting heeft alsnog beroep aangetekend 
bij de Raad van State. Een eerder beroep was door het 
ministerie van Volksgezondheid ongegrond verklaard, 
omdat de stichting toen geen wettelijke basis had. 

Babberspolder-West is een kunstwerk rijker. Op de hoek 
van de Rotterdamseweg en de Van der Duynstraat staat 
een struisvogel van de hand van beeldend kunstenaar 
Herman Lamers. Naast de vogel zijn nog drie groepen 
marmeren eieren geplaatst in andere delen van de wijk. 

Babberspolder-West is verrijkt met een nieuw l(unstwerl< in de 
vorm van een struisvogel (12 juni). 
(Foto Fred Libochant). 

13 Er komt een postbus voor zwervers en daklozen 
in Aanloophuis De Groene Luiken. De gemeente Vlaar-
dingen is als centrumgemeente Maatschappelijke Opvang 
verantwoordelijk voor deze groep in de regio en verplicht 
een postadres in te stellen. 

14 De finale van het Vlaardings Voetbalkampioen
schap op het terrein van sportpark De Vijfsluizen wordt 
gewonnen door Delta Sport door een 4-0 overwinning op 
ClON. Ook de Penahybokaal wordt gewonnen door de 
club. 

Het Zeekadetkorps wint voor de derde achtereenvolgende 
keer de Foppencup. In de vierde editie van de zeilregatta 
op de Foppenpias winnen de Vlaardingers overtuigend 
van de teams van Schiedam, Maassluis en Rotterdam. De 
wisseltrofee mag nu voorgoed in de prijzenkast worden 
gezet. 

15 In het programma RadioMagazine van Omroep 
Vlaardingen interviewt Bram van Dorp stadgenote én 
kersverse minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Agnes van Ardenne. 

16 Presentatie Perspectiefnota, vooruitlopend op de 
begroting voor het komende jaar. Het college wil zes 
miljoen euro bezuinigen, waarvan de helft moet worden 
opgebracht door besparingen op de loonkosten van het 
ambtenarenapparaat. Alle diensten worden de komende 
maanden doorgelicht. 

In een afzuiginstallatie van de Nederlandse Erts- en 
Mineraalbewerking (NEM) aan de Koningin Wilhelmi-
nahaven woedt een korte brand. Wegens explosiegevaar 
wordt het treinverkeer stilgelegd, het station Vlaardin-
gen-Oost ontruimd, de Vulcaanweg afgesloten en het 
personeel geëvacueerd. Even na 13.00 uur is het gevaar 
geweken. 

18 In Zorgcentrum De Wetering wordt een preview 
gegeven van de film Als alles duister is'. De film dient 
ter ondersteuning van de scholing van vrijwilligers en 
leerlingen in verzorgingshuizen en in de ouderenzorg. 
De film werd gemaakt door Van Hemert Producties en is 
opgenomen in De Wetering zelf. 

19 Fortuna-atleet Teo Maat veroverde onlangs tij
dens de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor 
veteranen niet minder dan vier titels bij het kogelstoten, 
discuswerpen, hoogspringen en speerwerpen. Bij het 
polsstokhoogspringen bereikte hij een derde plaats, maar 
verbeterde wel het Nederlandse record in zijn leeftijds
klasse. 
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Opgericht de Lijst Pim Fortuyn Vlaardingen Het bestuur 
bestaat uit voorzitter Peter Hofman, penningmeester Jack 
Voordaid, secretaris Jaap de Jongste en de leden Tim 
Thiel en Peter van Zeventer Men hoopt op drie /ctels bij 
de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 

Aan de Floris de Vijfdelaan officiële opening van het 
Steunpunt Mantelzorg door wethouder Van der Velde Bij 
dit steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor infor
matie, advies of emotionele steun en hulp 

21 Eerste editie van het stadsfeest Halen & Brengen 
Na de opening stadsontbijt met tweehonderd genodigden 
aan de Westhaven kade Naast maritieme ambachten en 
een nautische markt komt de historie tot leven in een 
fototentoonstelling, oude films en een reunie van oud-
vissers in het Vissenjmuseum/Vlaardings Museum De 
zeesleper Hudson doet dienst als centraal podium voor 
muziekoptredens en als bioscoop 

In de Vrije Academie opent wethouder Van der Velde 
'Museum Oostwijk', het resultaat van het kunstproject 
'Je weet pas waar je bent als je de verhalen kent' van 
beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema Het eerste 
museumstuk is de Oostwijkse Koekjestrommel 

De Oostwi/kse Koekjestrommels van beeldend kunstenaar 
Jacqueline Heerema (21 juni) 
(Foto Roel Dijkstra) 

24 Groot Vlaardingen verschijnt voor het laatst op 
dinsdag Uitgeverij Wegener huis-aan-huisbladen heeft 
besloten de dinsdageditie te integreren in de donderdag
krant 

Projectontwikkelaar Proper Stok presenteert de bouw
plannen voor de eerste fase Bui/engat Het Platform 
Buizengat vraagt om zorgvuldigheid in de uitvoering De 
bedoeling is dat de eerste paal in het tweede kwartaal van 
2004 de grond in gaat 

25 Een Vlaardmgse delegatie brengt een bezoek 
aan de Tsjechische zusterstad Moravska Trebova Voor 
verlenging van de stedenband met voorlopig drie jaar 
ondertekenen burgemeester Bruinsma en zijn Tsjechische 
collega een protocol 

26 BIJ zijn afscheid als penningmeester van de 
NEVAS, de Nederlandse Vereniging voor de Activiteiten 
Sector, IS H Grooten benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau 

27 De Vlaardmgse jeugdbrandweer viert in Duitsland 
het 25-jarig jubileum van de vriendschapsband met de 
jeugdbrandweer van Neureut 

Juli 

1 Op het stadhuis eerste inloopavond over het hon-
denbeleid voor inwoners van Centrum-Zuid Eerder op de 
dag geeft VVD-raadslid en fractievoorzitter Jacqueline 
van Es met de opening van de eerste hondenhalte aan de 
Schepenstraat het startsein voor een reeks gemeentelijke 
maatregelen tegen hondenpoep 

2 Oud-gemeenteraadslid Hugo Paalvast (SP) keert 
terug in de gemeenteraad Hij neemt de plaats in van 
Ronald Wisse, die het gemeenteraadswerk niet meer kon 
combineren met zijn baan 

Woningcorporatie Waterweg Wonen heeft meer dan 
honderd aanmeldingen gekregen voor tijdelijke huur van 
sloopwoningen in de Babberspolder De corporatie wil de 
leegstaande woningen laten bewonen om vernielingen en 
verpaupering te voorkomen 

3 De gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd 
met het Integraal Uitvoeringsplan voor het project Rivier
zone De gemeente spreekt zich hiermee definitief uit 
voor de gefaseerde herontwikkeling van vijf kilometer 
rivieroever 

WD raadslid en fractievoorzitter Jacqueline van Es opent 
- onder warme belangstelling van haar eigen hond op ludieke 
wijze de eerste hondenhalte (1 juli) 
(Foto Fred Libochant) 
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4 Officiële openmg van de gerenoveerde skatebaan 
aan de Amsterdamlaan door burgemeester Bruinsma. 
De half pipe, die vijf maanden geleden door vandalen in 
brand werd gestoken, is vervangen door een kwart ramp. 

6 Cor Vollering, uitbater van café De Lijndraaijer, 
viert met al zijn vrienden, stamgasten en gebruikers van 
de Lijnbaanhal feest ter gelegenheid van zijn twintigjarig 
jubileum. 

7 Wethouder Roijers, Termeer Bouw en de Stichting 
Ipse ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor 
het ontwikkelen van de locatie van het voormalige Holy-
bad aan de Reigerlaan. Na sloop van het oude zwembad 
wordt hier een nieuw dagactiviteitencentrum gebouwd 
voor volwassenen met een verstandelijke handicap. 

De gemiddelde wachttijd bij de afdeling Burgerzaken is 
teruggebracht van één uur en zes minuten in mei, naar 
31,5 minuten in juni. De laatste twee weken van juni is 
de wachttijd verder gedaald naar zeventien minuten en 24 
seconden. Aantal bezoekers in mei 5.527 en in juni 6.533. 
Vooral het nieuwe afsprakensysteem voor het aanvragen 
van een paspoort heeft voor kortere wachttijden gezorgd. 

8 In een bedrijfspand aan de Bellstraat arresteert de 
politie 47 illegale Bulgaren en een Vlaardinger. Zij wor
den op heterdaad betrapt bij de verwerking van honder
den kilo's wiet tot handzame porties. Ruim tweehonderd 
kratten wiet staan gereed voor de handel. De Bulgaren 
zijn overgedragen aan de vreemdelingendienst. 

11 Zeker 27.000 mensen hebben inmiddels een bezoek 
gebracht aan kunstproject De Strip in de Westwijk. Zij 
bezochten tentoonstellingen, namen deel aan workshops 
en projecten en woonden lezingen bij. 

17 Het winkelcentrum aan de Van Hogendorplaan 
heeft een grote supermarkt nodig om neergang te voor
komen. Hiervoor moeten de groenstroken tussen de 
drie winkelblokken worden opgeofferd. Verder moet 
het winkelapparaat worden ingedikt. Dat is volgens het 
Nijmeegse onderzoeksbureau Droogh, Trommelen en 
Broekhuis de enige manier om de winkelstraat een toe
komst te bieden. 

18-20 In het kader van het 'Jaar van de Boerderij' kan 
gegeten worden bij de familie Hollaar aan de Zuidbuurt. 
Onder het motto 'Boerenwereldkeuken' koken gerenom
meerde regionale koks traditionele streekgerechten. 

21 Woningcorporatie Waterweg Wonen is vanaf van
daag gevestigd in de Vigilantistoren bij station Vlaardin-
gen-Oost. De vestigingen Schiedamseweg en Emaus zijn 
gesloten. 

Vlaardingen krijgt lokale televisie. Onder de naam Vlaar-
dingen tv wordt in september a.s. gestart met een kabel
krant, afgewisseld met reclame. Een halfjaar later moeten 
de eerste beelden op de kabel verschijnen. Hiervoor wordt 
samengewerkt met het Schiedamse Look tv. 

22 De politie heeft een 84-jarige fietsendief ontmas
kerd. De man bleek door de jaren heen 39 tweewielers 
te hebben gestolen en gebruikte zijn tuin om de buit te 
stallen. Van slechts twee fietsen zijn de eigenaren achter
haald. Of de man wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. 

25 Het Oranjepark staat de komende vier weekeinden 
weer in het teken van Het Zomerterras, het jaarlijks terug
kerende festival met veel cultuur en muziek. 

27-28 De majestueuze cruiseschepen ms Oosterdam en 
ms Rotterdam passeren Vlaardingen op weg naar Rotter
dam om het 130-jarig bestaan van de HAL op te luisteren. 
De onlangs in Italië afgeleverde Oosterdam wordt daar 
door prinses Margriet gedoopt. 

28 Molen Aeolus, het stadhuis en een boerderij aan 
de Zuidbuurt hebben van de provincie Zuid-Holland 
subsidie gekregen voor restauratie. De molen krijgt het 
grootste bedrag: 118.539 euro mag gestoken worden in 
het opknappen van het monument aan de Kortedijk. 

Inbrekers blijven tijdens het mooie weer balkons als 
klimwand gebruiken om woningen binnen te komen. De 
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afgelopen nacht gebeurde dat weer in twee woningen aan 
de Eksterlaan Eerder bezochten dieven al een flat op drie 
hoog aan de Aalscholverlaan 

29 Het echtpaar J Voogd-C C Letterdam 65 jaar 
getrouwd 

"51 Adriaan van Toor, van het clownsduo Bassie en 
Adriaan, is gestopt met de afscheidstournee omdat speek-
selklierkanker bij hem is geconstateerd 

De gemeente en ING Vastgoed hebben Multi Vastgoed, 
de projectontwikkelaar van het Liesveld, aansprakelijk 
gesteld voor de schade wegens wateroverlast die het win
kelcentrum al sinds de oplevering teistert De herstelkos-
ten bedragen 175 000 euro 

Augustus 

1 De VVV organiseert een arrangement met de 
fluisterboot om de vlootschouw van het Varend Corso bij 
te wonen 

Het wedstrijdbad van zwembad De Kulk is de afgelopen 
weken opnieuw betegeld De aannemer had bij de bouw 
een verkeerde verhouding /and/cement gebruikt, waar
door de tegels begonnen los te laten Binnenkort gaat het 
bad weer open 

Gewapende overval op het postkantoor aan de Dirk de 
Derdelaan De overvaller maakt een onbekend bedrag 
buit 

6 Hans Out, eigenaar van Villa Musica/Maddox, 
heeft niets met het kunstwerk van Femke Schaap de 
woorden DROOM, STEEL, BRAND en FLUIT op de 
gevel zijn afgedekt door een doek De Schiedamse scho
lengemeenschap Schravenlant wil nu de creatie adop
teren Het kunstwerk won in 2000 de Fortis Beeldende 
Kunstprijs 

Neeltje Paalvast-Hordijk viert haar 100ste verjaardag 

S De DCMR verwacht dat het warme weer de 
komende weken voor een toenemend aantal stankklach
ten zal zorgen Deze week kreeg men op een avond 45 
klachten binnen Voornaamste veroorzaker van de stank 
was het bedrijf AVRAM, onderdeel van Atval Verwer
king Rijnmond, dat GFT-atval verwerkt 

De in Vlaardinger-Ambacht geboren oorlogsmisdadi
ger Dirk Hoogendam is in zijn woonplaats Datterodc 
in Duitsland op 81-jarige leeftijd overleden aan een 
hartkwaal Diverse pogingen om de tot Duitser gena

turaliseerde Hoogendam naar Nederland terug te halen 
mislukten, omdat Duitsland geen staatsburgers uitlevert 
HIJ werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld, 
een straf die later werd omgezet in levenslang 

9 Zomerterras met optreden van de Vlaardingse 
band The Sprouts, bestaande uit (jeert de Graaf, Jan-
Martin van der Zwan, Reid van Immerseel en Sjaak van 
Steenbergen 

Met de parodie i k dacht dat ik een vrouw was' op de 
single ik wou dat ik jou was' van Veldhuis & Kemper 
staat het Vlaardingse duo Arjan Drost en Robert Snel 
(De Hooglanders) op nummer 29 van de Pepsi Chart De 
single IS de zomerhit in de vakantielanden rond de Mid
dellandse zee 

Triatlete Ellen van den Maagdenberg behaalt een zilveren 
medaille bij het WK triatlon voor militairen in de groep 
^5+ 

10 Het echtpaar M Bot-C Dijkshoorn 65 jaar 
getrouwd 

11-16 De 9de Internationale Orgelweek wordt geopend 
met een mis van J S Bach door de Franse organist Fran-
901S Espinasse en het koor Schola Cantorum uit het Bel
gische Sint-Niklaas Centraal staat deze week de Franse 
componist Nicolas de Grigny 

12 Viskraam 'Graatje' van Rinus Lodder naast de 
Visbank is vannacht roze geverfd De eigenaar is de hele 
dag bezig om de verf te verwijderen 

13 Minister-president J P Balkenende brengt samen 
met de staatssecretaris van Economische Zaken een 
werkbezoek aan Fontijne Grotnes, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van machines voor de nucle
aire industrie en de automobiel- olie-, gas- en kunststof
industrie De minister-president wil zich op de hoogte 
stellen van de gevolgen van de tegenvallende macro-eco
nomische ontwikkelingen voor bedrijven als deze 

14 Vanwege de aanhoudende warmte, waardoor er 
een hoge concentratie ozon in de lucht vrijkomt, heeft 
milieudienst DCMR een voorwaarschuwing aan de indu
strie gegeven Bedrijven moeten verladingen koolwater
stoffen aan de milieudienst melden 

15-17 Laatste 'Zomerterras' van dit seizoen met o a 
optreden van de muziekgroep Sambacademico, de 
Werelddansgroep van Katinka Judels, de Oost-Europese 
volksdansgroep Karousel en salsaorkest Rumbata 
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Minister-president Balkenende wordt tijdens zijn bezoek aan het 
bedrijf Fontijne-Grotnes rondgeleid door (oud-directeur) 
A. Fontijne (13 augustus). 
(Foto Roel Dijkstra). 

De watertaxi passeert op volle snelheid het Delta Hotel 
(19 augustus) 
(Foto Marie Suzanne Assié). 

16 Jaarlijks zomerfeest van Vluchtelingenwerk Vlaar-
dingen in de Westwijk. Op het WIK-terrein kunnen 
Vlaardingers en cliënten samen sporten, dansen en eten. 

17 Kraamvisite bij de herten in de Broekpolder, geor
ganiseerd door jagermeester Roel Blom. Onlangs zijn er 
bij de roedel herten twee jongen geboren. Cadeautip voor 
de dieren: oud brood en fruit. 

19 Officiële opening van de Watertaxisteiger naast 
het Delta Hotel door burgemeester Bruinsma. Watertaxi 
Rotterdam is tevreden over de vraag vanuit Vlaardmgen. 
Op dit moment maken de geel/zwarte boten gemiddeld 
tien tochten per dag van en naar Vlaardingen. 

20 Het college besluit het mentorentraject Ruman 
Grandi ('grote broer') 22.500 euro te geven voor de 
begeleiding van drie Antilliaanse jongeren die buiten de 
boot dreigen te vallen. De jongeren worden maximaal 18 
maanden gevolgd. 

De Raad van State verwerpt het laatste protest tegen de 
bouw van het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam-
Bijdorp. 

21 In het stadhuis wordt Rotterdammer J.C.J. Mak 
onderscheiden met een zilveren medaille van het Carne
gie Heldenfonds. Vorig jaar redde hij twee mannen uit 
een schip in de Vulcaanhaven. Eén van de slachtoffers is 
ondanks de reddingspoging later overleden. 

Gewapende overval op een apotheek aan de Schiedam-
seweg. Tijdens zijn vlucht berooft de overvaller een 
23-jarige Vlaardinger van zijn scooter, die later door de 
politie in de Arubastraat wordt aangetroffen. 

George Anderson, directeur van het 65-jarige bedrijf 
De Witte Garantiemakelaars, 30 jaar in dienst van het 
bedrijf 

22 Na jarenlang procederen overhandigt de Schie-
damse burgemeester R. Scheeres de vergunning voor 
de bouw van het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schie-
dam-Bijdorp aan L. Elting, voorzitter van de raad van 
bestuur. 

Eerste Friday night skate en dance evenement op de 
nieuwe skatebaan aan de Amsterdamlaan. Niet minder 
dan 150 jongeren komen in uiteenlopende skatekleding 
in actie. 

23 Bewoners van de Thorbeckestraat vieren het 75-
jarig bestaan van de straat. 
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25 Werkzaamheden aan de brug over de Vaart bij de 
Burgemeester Heusdenslaan zullen zes weken in beslag 
nemen De brug is verzakt, waardoor het asfalt slecht aan
sluit Naast nieuw asfalt krijgt de brug ook een nieuwe, 
lichtere fundering 

26 Het Visserijmuseum/Vlaardings Museum heeft 
een zilveren vork en lepel in bezit gekregen, vervaardigd 
door Arnold Hoogvliet Het is voor het eerst dat dergelijke 
stukken van de Vlaardingse zilversmid annex dichter zijn 
ontdekt 

27 Vlaardingen is volgens ondernemersblad Bizz 
en handelsinformatiebureau D & B momenteel de 16de 
zakenstdd van Nederland Vorig jaar stond Vlaardingen 
nog op plaats 42 De top honderd is samengesteld aan de 
hand van winst- en verliesrekeningen 

29 De gemeente gaat bekijken ot het mogelijk is de 
Konmginnelantaarn voor station Vlaardingen-Centrum 
weer in oude glorie te herstellen Enige tijd geleden is 
het rijksmonument door onbekenden zwaar beschadigd 
De lantaarn is op 2 september 1901, enkele jaren na de 
troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898, offi
cieel in gebruik genomen 

In een brief aan de stadsregio Rotterdam, die het open
baar vervoer in de regio regelt, protesteert Vlaardingen 
tegen het verdwijnen van lijn 125 per 15 december a s De 
gemeente noemt dit een achteruitgang, omdat de lijn van 
groot sociaal belang is voor Maassluis en Vlaardingen 
De bus rijdt namelijk via het Holy Ziekenhuis 

September 

1 Kunstproject De Strip in de Westwijk mag nog tot 
mei volgend jaar doorgaan Waterweg Wonen, eigenaar 
van de locatie aan de Floris de Vijfdelaan, en de gemeente 
trekken een klein bedrag uit voor de verlenging Twee
derde van het benodigde kapitaal voor nieuwe tentoon
stellingen moet door sponsoring worden gefinancierd 

Burgemeester Bruinsma opent de feestweek ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van OBS De Singel, CBS 
Het Anker en peuterspeelzaal Heibel 

Het postagentschap aan de Dirk de Derdelaan is met 
directe ingang gesloten, volgens Postkantoren BV wegens 
een verschil van inzicht met de exploitant Men probeert 
zo snel mogelijk een vervanger te vinden De agentschap
houder vecht de sluiting aan 

Eerste raadsledenspreekuur Elke eerste maandag van 
de maand zitten raadsleden in de Burgerzaal van het 

stadhuis klaar voor Vlaardingers die ideeën, klachten of 
opmerkingen over de stad hebben De raadsleden J Tsang 
en W Bans luisteren naar de eerste en enige bezoeker 

4 Dierentehuis Nieuwe Waterweg start een actie 
voor nieuwbouw in de Lickebaert of in de Broekpolder 
Voor vijf euro zijn bij o a dierenartsen, dierenwinkels en 
de plaatselijke horeca 'stenen' hiervoor te koop 

Het muzikale duo Le Petit Bleu (Jos Werkman en Hubert 
Bosua) dingt mee naar de maandprijs van het NCRV-pro-
gramma 'Ongekend Talent' met het nummer 'Ik heb je 
lief' Om in een volgende ronde te komen, moet het duo 
zoveel mogelijk stemmen verzamelen, die uitgebracht 
kunnen worden op www ongekendtalent nl 

5 Het bestuur van sportpark De Vijfsluizen is met 
Shell overeengekomen dat het openluchtzwembad nog 
een jaar open blijft, omdat er vertraging is opgetreden in 
de bouw van het vervangende sportcomplex in de Broek
polder 

6 In het Zonnehuis viert Vlaardings oudste inwoon
ster, Leentje van der Hidde-Hoftijzer, haar 105de verjaar
dag 

6-7 Vijfendertig beeldende kunstenaars zetten hun 
deuren open voor het publiek Om een beter beeld te 
krijgen van het aanbod is er een overzichtstentoonstelling 
ingericht in Galerie Pervelle aan de Fransenstraat De 
meeste kunstenaars hanteren een atelierkorting van 15% 
De gemeente heeft de subsidie op aangekochte werken 
afgeschaft 

7 In museumpaviljoen De Joon opent stadsarche
oloog Tim de Ridder de tentoonstelling 'Veelzeggend 
Vuilnis', een kleine greep uit de vondsten die de mede
werkers van Helinium en het VLAK de laatste vijftig jaar 
uit de grond hebben gehaald 

8 Het Volksbos aan de Maassluissedijk heeft met 
langer de status van protestbos De Reconstructiecom
missie Midden-Delfland heeft besloten het bos te ontwik
kelen tot een recreatiegebied 

Voor de tweede maal in drie maanden woedt er brand bij 
de NEM aan de Koningin Wilhelminahaven Uit voor
zorg wordt het treinverkeer tussen Schiedam en Vlaar
dingen enkele uren stilgelegd en wordt de Vulcaanweg 
afgesloten voor verkeer Evenals bij het eerste incident 
kan de brandweer wegens explosiegevaar geen water 
gebruiken om te blussen 

9 De dijk langs de Vlaardingse Vaart ten noorden van 
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de wijk Holy is verstevigd met zandzakken. Inspecteurs 
van het Hoogheemraadschap Delfland constateerden 
tijdens de dagelijkse inspectie dat de dijk was vervormd. 
Pas als er door regen weer voldoende vocht in de dijken 
zit, kunnen de inspecties worden teruggeschroefd. 

Eerste paal geslagen voor een nieuw schoolgebouw van 
het Accent College aan het Geuzenplein. In het nieuwe 
gebouw krijgen vanaf volgend jaar leerlingen les die extra 
zorg nodig hebben. Naast klaslokalen komt er een ruimte 
voor een psycholoog, een pedagoog en een logopedist. 

10 De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld 
om sponsorgeld voor de restauratie van het Theater van 
Vlaardingen binnen te halen. Het gaat om drie tot vijf 
miljoen euro, de helft van de geschatte kosten van de 
totale renovatie. 

In het Delta Hotel viert de Vlaardingse afdeling van 
BouwNed het 100-jarig bestaan. BouwNed is voortge
komen uit een fusie tussen VG Bouw en NOVB en is de 
grootste ondernemersorganisatie in één van de grootste 
bedrijfstakken van Nederland. 

V&D Vlaardingen gaat per 1 augustus volgend jaar 
dicht. Volgens het moederconcern wordt het pand aan het 
Veerplein voorlopig nog niet afgeschreven, maar wordt 
gekeken naar een andere invulling. 

Leerlingen van basisschool De Westwijzer luisteren in 
zorgcentrum De Wetering naar de verhalen van clown 
Bassie. Hij is de bindende factor tussen jong en oud, 
die in het kader van een schoolproject bij elkaar zijn 
gebracht. 

11 De ponton waarop het kantoor van Holland Diving 
is gevestigd, wordt versleept. Het is het eerste bedrijf dat 
verhuist vanwege de plannen van de gemeente voor de 
Rivierzone. De westelijke helft van de Koningin Wilhel-
mmahaven moet een nieuw uitgaansgebied worden. 

12 Winnaar van de wedstrijd 'Wie schrijft een legen
de' wordt Bouke Procee met de legende 'Kapelaan 
Thibalds doodkist'. Tweede wordt Sandor Gora met het 
verhaal 'Maree zit op de plee'. De derde prijs is voor 
Lily Kloots-Touwen voor 'De verzonken rivier'. De bij
behorende prijzen van respectievelijk 200, 150 en 100 
euro worden door burgemeester Bruinsma in het stadhuis 
uitgereikt aan de winnaars. 

13 25ste Hoogendijkloop. Naast de traditionele afstan
den zijn dit jaar de drie kilometer en een Fitwalk van zes 
kilometer toegevoegd aan het programma. 

De Open Monumentendag staat in het teken van 'Boeren-
bouw', met o.a. in het centrale bezoekerspunt Boerderij 
Hoogstad een tentoonstelling over vroegere Vlaardingse 
boerderijen en landbouwwerktuigen. Daarnaast is nog het 
thema 'vooroorlogse Vlaardingse kerken' uitgewerkt. 

14 Wethouder Van der Velde geeft het officiële start
sein voor de eerste thuiswedstrijd van FC Mozaïek op het 
Fortunaterrein. 

18 Judoka Edith Bosch wordt gehuldigd vanwege 
het behalen van een bronzen medaille tijdens de WK in 
Osaka. Met haar medaille heeft zij meteen een ticket ver
diend naar de Olympische Spelen 2004 in Athene. 

Het Openbaar Ministerie gaat de raadsleden Leo ten Have 
en Edward van der Raaf (Leefbaar Vlaardingen) vervol
gen wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Bur
gemeester Bruinsma heeft de twee aangeklaagd omdat zij 
gelekt zouden hebben over een vertrouwelijk rapport naar 
bijklussende ambtenaren. 

De ponton van het duikbednjf Holland Diving vi/ordt de Koningin 
Wilhelminahaven uitgesleept (11 september). 
(Foto Fred Libochant). 

Bewoners van de Wilhelminasingel en de Burgemeester 
Luijerinksingel verzetten zich tegen de gemeentelijke 
plannen om 122 bomen langs de Burgemeester Heus-
denslaan te kappen. Dit is nodig omdat de boomwortels 
het naastgelegen fietspad vernielen. De gemeente wil de 
tegels vervangen door asfalt. 

19 Café Hisar aan de Dr. Wiardi Beckmansingel moet 
dit weekeinde sluiten omdat het voor de vierde keer te laat 
dicht was gegaan. Het nieuwe café Liman aan het Wester-
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hoofd heeft de sluitingstijd drie keer overtreden en moet 
daarom de deuren dit weekeinde om 24 00 uur sluiten 

20 Muziekvereniging Jong Avalance in april 1948 
opgericht als de Jonge Pijpers - viert het 55-jarig bestaan 
met een groot testival op het feestterrein aan de Broek
weg 

De Vlaardingse zeekadetten winnen met overmacht de 
landelijke roeiwedstrijden in de Oude Haven De wis-
selbokaal 'De gedolde riem' blijft dus voor het tweede 
achtereenvolgende jaar op de Assam 2 Kwarticrmcester 
Dirk Baauw wordt wrikkampioen 2001 

22 Vlaardingse ambtenaren hoeven niet al hun bij
baantjes te meiden Alleen als men in nevenfunctie te 
maken heeft met de gemeente, moet toestemming worden 
gevraagd De integriteit van ambtenaren was het afgelo
pen jaar een heet hangijzer 

23 Omroep Vlaardingen krijgt van de gemeente 
eenmalig 10 000 euro voor investeringen Zo verhuist de 
studio naar museumpaviljoen De Joon Ook is nieuwe 
apparatuur nodig om de weergave van de radioprogram
ma's te verbeteren 

Al voor de opening van de nieuwe skatebaan in het Oran
jepark zijn er problemen De vaste groep skaters en skate
boarders wordt regelmatig lastig gevallen door andere 
jongeren die de baan gebruiken als hangplek Ook zijn 
er vernielingen aangericht De gemeente heeft inmiddels 
aangifte gedaan bij de politie 

H Walsmit, voormalig directeur van de Ericaschool, ont
vangt tijdens de officiële bijeenkomst ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de avondcursus, uit handen van 
burgemeester Bruinsma een koninklijke onderscheiding 

Gestart het project 'Huisbezoek Ouderen' Honderden 
Vlaardingers van 75 jaar of ouder kunnen bezoek ver
wachten van vrijwilligers van de stichting Ouderenwerk 
Na een afspraak gaat men bij de ouderen thuis praten over 
de voorzieningen 

24 Het Monument van Bezinning bij station Vlaardin-
gen-Oost wordt in zijn geheel vervangen Het kunstwerk 
is onherstelbaar beschadigd, doordat er vocht tussen de 
glazen platen is gekomen Tijdens de herdenkingsplech-
tigheden ter gelegenheid van de Dag tegen Geweld wordt 
de witte vochtstreep afgeplakt met donkere tape 

25 Verschenen het achttiende album van The Ama
zing Stroopwafels, getiteld 'Van de Straat' Teksten en 
muziek zijn geschreven door Wim Kerkhof 

Scooterrijders en bromfietsers die binnen twee jaar 
tweemaal worden aangehouden voor een strafrechtelijke 
overtreding zijn hun voertuig direct kwijt Met deze inbe
slagname ter plekke wil de politie Rotterdam-Rijnmond 
de scooteroverlast keihard aanpakken Het speciaal voor 
dit doel geformeerde team was zondag actief in Vlaar
dingen, waar 27 bekeuringen en zeven waarschuwingen 
werden uitgeschreven 

26 Omdat er gehandeld zou worden in harddrugs moet 
discotheek Maddox op last van burgemeester Bruinsma 
met onmiddellijke ingang een jaar de deuren sluiten 
Inmiddels is bekend geworden dat vorig weekeinde drie 
mensen zijn aangehouden wegens handel in pillen 

27 Verschenen de cd 'Logger in zicht met 22 liedjes 
mstrumentals en Vlaardingse verhalen van o a The Ama
zing Stroopwafels, Bas van Toor, Lobo en Kees Alderlies-
tcn De opbrengst is voor de Stadslogger Vlaardingen 

Hans Out, eigenaar van discotheek Maddox, is verbijsterd 
over de gedwongen sluiting die zijn zaak heeft getroffen 
Hij vecht de beslissing van burgemeester Bruinsma vol
gende week aan bij de Rotterdamse rechtbank 

28 Vijfde landelijke Dag tegen Geweld Leerlingen 
van het Accent College plaatsen fakkels bij het Monu
ment van Bezinning De bijeenkomst wordt verder bijge
woond door o a het schoolbestuur, het gemeentebestuur 
en het Tweede Kamerlid Orgu 

Een boot van de havendienst geeft de Burgemeester Van Lier een 
vi/aterballet ten afscheid (30 september) 
(Foto l\Aarie Suzanne Assie) 
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28-19 oktober 
De Vlaardingse band The Sprouts viert het 25-

jarig bestaan met een tournee langs tien lokale cafés. 

29 Bert van Bommel stapt uit de monumentencom
missie van de gemeente. Hij laakt al geruime tijd de 
'kortzichtige visie' van de politiek ten opzichte van het 
culturele erfgoed van Vlaardingen. 

Mevrouw Johanna Zonne-Struis viert haar 100ste ver
jaardag. 

30 Laatste dag voor de fietsveerpont Burgemeester 
Van Lier. Door de komst van de Tweede Beneluxtunnel is 
de pont overbodig geworden. Schipper Trouwel Fernhout 
en drie matrozen verliezen hun baan. 

Oktober 

1 Het Onderduikmonument is weer terug aan de 
muur van het waaggebouw aan de Markt. Het gedenkte
ken werd vorig jaar door vandalen van de muur getrok
ken. Om herhaling te voorkomen, heeft het monument 
een stalen drager gekregen. 

2 Vijf maanden na opening is het doek al weer 
gevallen voor muziekpodium Komzo. De twee exploitan
ten konden de huur van het gebouw aan de Zomerstraat 
niet langer opbrengen. 

Executieverkoop van de inventaris van restaurant De 
HoUandsche Tuin en café d'Oude Stoep. De val van het 
restaurant treft ook het café omdat beide in een vennoot
schap onder firma waren ondergebracht. 

Burgemeester Bruinsma is met een 35-koppige delegatie 
op studiereis naar het Engelse Kent en het Amerikaanse 
Baltimore, waar de vooruitstrevende en toonaangevende 
werkwijze van de politie zal worden bestudeerd. 

Het duo Le Petit Bleu heeft met het lied Tk heb je 
lief' met grote overmacht de septembervoorronde van 
NCRV's internetwedstrijd 'Ongekend Talent' gewonnen. 
De hoofdprijs van de finale op 5 mei 2004 is een optreden 
voor de radio. 

3 Officieel in gebruik genomen het nieuwe trek-
pontje over de Vlaardingse Vaart. De pont is een nieuwe 
(oost-west) verbinding in Midden-Delfland. Veerpont De 
Kwakel behoudt haar vaste vaartijden. De pont vaart tus
sen 1 april en 1 oktober. 

9 De twee geplande noodgymzalen aan de Zwanen-
singel gaan niet door. De vertraging van de bouw - door 

bezwaren van omwonenden - is van dusdanige aard dat 
het volgens het college van B&W de moeite niet meer 
loont ze te bouwen, omdat de nieuwe sportaccommodatie 
in de Broekpolder volgend jaar september klaar is. 

10 In het Delta Hotel spreekt de Rotterdamse burge
meester I. Opstelten voor leden van de Vlaardingse afde
ling van de VVD. 

Enkele tientallen Vlaardingers, waaronder burgemeester 
en wethouders, nemen deel aan een ludiek ontbijt in café 
De Waal. In navolging van de landelijke actie 'Feast for 
Peace' staan het Oud Hollandsch Koffy & Pannekoek-
huys. Hotel Ibis en bovengenoemd café een deel van de 
dagopbrengst af aan War Child. Vlaardingse artiesten 
treden belangeloos op. 

Grote verkeersactie aan de Burgemeester Heusdenslaan 
ter hoogte van de stadswerf door politie, douane, parket. 
Vreemdelingendienst, 3V0 en de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. In totaal worden dertien processen-verbaal en 
166 bekeuringen uitgeschreven. 

11 In de Grote Kerk uitvoering van de Carmina 
Burana van Carl Orff door Kamerkoor Animato met 
medewerking van Toonkunstkoor Bergen op Zoom en 
Vocaal Ensemble Pijnacker. 

13 Het college van B&W presenteert de programma
begroting 2004-2007. 

14 De bewoners van Babberspolder-Oost kunnen via 
een grote kijkdoos zien hoe de wijk de komende jaren 

Een grote 'kijkdoos' in de Babberspolder-Oost moet de bewoners 
een beeld geven van hoe hun wijk er in de toekomst uit gaat zien 
(14 oktober). 
(Foto Marie Suzanne Assié). 
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gaat veranderen Het oorspronkelijke plan dat steden
bouwkundige Willem van Tijen in de )aren vijttig voor 
het gebied heeft gemaakt, is min of meer in oude glorie 
hersteld 

15 Ruim een op de vijf Vlaardingers is het afgelopen 
jaar slachtoffer geworden van inbraak, diefstal, vernie
ling, bedreiging of geweld Voor de wijken Vlaardinger-
Ambacht en Babberspolder gaat het om 29% Dat blijkt 
uit de onlangs vrijgegeven Stadspeiling 2003 

16 De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft 
bepaald dat burgemeester Bruinsma de uitgaansgelegen
heid Maddox terecht voor een jaar heeft laten sluiten 
Ook vindt de rechter dat, gezien de vereiste spoed van de 
situatie, de eigenaar niet vooraf gewaarschuwd hoefde te 
worden Eigenaar Hans Out beraadt zich over een reactie 
op de uitspraak 

17 Burgemeester Bruinsma is tevreden over de nieu
we verdeling in het politiekorps Rotterdam-Rijnmond 
Alle drie de wijkteams blijven op sterkte Eerder was er 
sprake van dat het aantal agenten binnen een team van elf 
zou worden teruggebracht naar zes of zeven Wel gaat een 
aantal taken over naar het centrale niveau 

18 Mevrouw Mosterd-De Klerk viert haar 100ste ver
jaardag 

19 Overleden op 84-jarige leeftijd PA van der Kooij, 
oprichter van het gelijknamige automobielbedrijf 

21 Ertsverwerker NEM levert ook bij het slechtst 
denkbare incident geen gevaar op voor omwonenden Dit 
blijkt uit een onderzoek van de DCMR naar aanleiding 
van twee recente branden bij dit bedrijf 

22 De bewoners van de woonboten aan het Jaagpad 
blijven vasthouden aan hun voorstel om voor hun tuin-
grond een euro per vierkante meter te betalen Wethouder 
Roijers heeft onlangs een prijs geboden van tweeënhalve 
euro Al jaren betalen de bewoners 36 eurocent voor hun 
tuintjes 

In een bedrijfsruimte aan de Koningin Wilhelminahaven 
ontdekt de politie een hennepkwekerij met vijftigduizend 
planten Een camera met microfoon boven de ingang gaf 
de illegale kwekers voldoende tijd om te ontsnappen 

25 Voetbalvereniging VFC viert het 90-jarig bestaan 
met een reunie op sportpark De Vijfsluizen 

27 De nieuwbouw van kringloopcentrum Het Goed 
gaat door het faillissement van de aannemer voorlo

pig niet door Het Goed is nu op zoek naar een andere 
projectontwikkelaar en bouwer Ook kijkt het centrum, 
in samenwerking met IR ADO, naar een andere uitbrei-
dingslocatie 

28 De voorbereidingen voor de tweede fase van 
woningbouwproject Buizengat worden zichtbaar De 
voormalige kantoren van ENECO aan de Hoflaan worden 
nu gesloopt Volgend jaar is het de beurt aan de benzi
nepomp, kantine en loods De watertoren blijft gehand
haafd 

29 Het Vlaardings Vissersvrouwen Koor stopt na 25 
jaar wegens gebrek aan opvolging Al jaren kampt het 
koor met een dalend ledenaantal, terwijl de gemiddelde 
leeftijd hoog ligt Het jongste lid is 55 jaar 

30 In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum opent 
prof dr G Rooijakkers de tentoonstelling 'Klederpracht' 
door de overhandiging van het eerste exemplaar van 
het gelijknamige boek aan Herman Roza, een van de 
auteurs 

31 Naar aanleiding van een grootscheepse horecacon-
trole, waarbij 39 bedrijven zijn gecontroleerd, sluit burge
meester Brumsma na de vondst van softdrugs voorlopig 
de cafes Zeezicht en Zeespiegel 

November 

1 Tientallen nazaten van de oude redersfamilie 
IJzermans komen naar Vlaardingen om de onderlinge 
familiebanden aan te halen In de voormalige villa van de 
familie aan de Schiedamseweg worden ze door de heer 
Verbiest namens de huidige bewoner, het Fonds Schiedam 
Vlaardingen e o , op de koffie onthaald 

De Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers Ver
eniging viert het 80-jarig bestaan met een jubileumtcn-
toonstelling in de hal van de Jeu de Boules Club aan de 
Watersportweg 

3 Voor de tweede keer in twee weken is brand 
gesticht op het voormalige complex van Fortuna, waar nu 
FC Mozaïek is gevestigd 

Het Bewonerscomité Babberspolder-Oost en de SP over
handigen 900 bezwaarschriften tegen het Stedenbouw
kundig Plan voor Babberspoldcr-Oost aan wethouder 
Bot Het comité en de SP vinden het onbegrijpelijk dat de 
gemeente 1 400 woningen wil slopen en daarvoor in de 
plaats maar 1 100 nieuwe woningen wil bouwen 

Het college besluit het raadsvoorstel voor renovatie van 
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de Stadsgehoorzaal m te trekken en door te schuiven naar 
volgend jaar Het college heeft meer tijd nodig om alle 
varianten voor renovatie nader te bestuderen 

De tandartsen Andre Brockhus en Paul van Vugt vertrek
ken met hun partners naar de zogenaamde Dental Camps 
in Nepal 

5 Moestapha Bouchnt (GroenLinks) keert terug in 
de gemeenteraad Hij vervangt Corrie Kortleven die om 
gezondheidsredenen is gestopt 

De voltallige fractie van Leefbaar Vlaardingen stapt uit 
het debat over de begroting voor volgend jaar Fractie
voorzitter Leo ten Have zegt geen vertrouwen meer te 
hebben in de antwoorden van het college 

6 Schrijver Hafid Bouazza leest voor leerlingen van 
de VOS aan de Koninginnelaan voor uit eigen werk 

7 Kamerkoor Magister Cantat viert het 25-jarig 
bestaan met een jubileumconcert in de Grote Kerk 

8 GGD Nieuwe Waterweg Noord wil mensen, die 
tussen maart en juli regelmatig in cafes en coffeeshops in 
het centrum zijn geweest, onderzoeken op tbc Aanleiding 
IS de ontdekking van een besmettelijke vorm hiervan bij 
een Vlaardmger Deze man heeft mogelijk al elf mensen 
besmet 

Burgemeester Bruinsma reikt de Stadsspeld uit aan Henk 
Putman, Bram Sterrenburg en Marco Vons Het drietal 
zet zich al 25 jaar in voor Showbrassband Thalita 

In Zaal Buytelant viert carnavalsvereniging De Leutlog-
gers het 22-jang bestaan Jacques Nagtegaal, die het 
afgelopen jaar de scepter zwaaide, blijft dit jaar nog 
Prins Jacques Robbert de Voogd wordt geïnstalleerd als 
jeugdprms 

11 De resultaten van de twee hondenhaltes die dit jaar 
in gebruik zijn genomen, zijn niet 'hoopgevend' De zak
jes worden wel uit de haltes getrokken, maar daar blijft 
het dan ook bij Binnenkort wordt een derde hondenhalte 
in gebruik genomen 

In de Pax Christikerk presentatie van het Historisch Jaar
boek 2003 Voormalig stadsarchivaris Hans Mathijssen 
beschrijft de geschiedenis van de Vlaardingse rooms-
katholieken en Max Thurmer de geschiedenis van de 
Oude Lijnbaan 

12 Toekomstig secretaris-generaal van de NAVO, 
minister J de Hoop Scheffer, heeft bij de afdeling Groen 

van Prinsterer van het Accent College onlangs het start
sein gegeven voor een project dat tweetalig onderwijs 
moet bevorderen De school aan de Rotterdamseweg 
begint volgend schooljaar met een tweetalige opleiding op 
vwo-mveau 

13-14 'Reuvensdagen' in Vlaardingen Het archeologie-
congres, vernoemd naar de eerste hoogleraar archeologie 
Caspar Reuvens, wordt m Vlaardingen gehouden van
wege het 10-jarig bestaan van de gemeentelijke archeolo
gische dienst 

14 Scheidend voorzitter Bram den Hamer is tijdens de 
ledenvergadering van VFC benoemd tot erelid Dick den 
Romph en Eis Thobokholt worden benoemd tot lid van 
verdienste 

Peter Bernhart onderscheiden met het lidmaatschap in 
de Orde van Oranje-Nassau Hij krijgt de onderscheiding 
voor het organiseren van succesvolle zwemmstuiven 
voor mensen met een handicap in zwembad De Kulk 
Daarnaast is hij de bedenker en medeorganisator van het 
sportevenement Aangepast m Beweging' 

15 Onder grote belangstelling arriveert Sinterklaas in 
Vlaardingen 

17 De strafzaak die de gemeente heeft aangespannen 
tegen de raadsleden Leo ten Have en Edward van der 
Raat IS uitgesteld tot januari De rechter bepaalde dat hij 
nog enkele aannemers onder ede wil horen 

20 Burgemeester Bruinsma gaat over de inhoud 
van het burgerjaarverslag 2003 het gesprek aan met een 
'burgerpanel', bestaande uit vijftien Vlaardingers, die 
duidelijk moeten maken wat zij terug willen zien in het 
volgende jaarverslag Het eerste burgerjaarverslag is 
huis-aan-huis verspreid in een oplage van 39 000 exem
plaren 

Hannie van Ingen van wijkcentrum De Telder krijgt de 
participatiepnjs van D66 

De gemeente gaat onderzoek doen naar de toekomst van 
de Broekpolder, waarbij niets op voorhand is uitgesloten 
Natuurmonumenten bleek geen interesse in de Broekpol
der te hebben wegens de geringe natuurwaarde van het 
gebied 

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan overhandigden 
leden van de Vereniging tegen Milieubederf onlangs twee 
nestkasten voor torenvalken aan wethouder Bot 

21 Geopend in Galerie HoUandia een groepsten-
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toonstelling van 41 Vlaardingsc kunstenaars Het is de 
242ste tentoonstelling die artothecaris Erica Stock in 
haar 25-jarige loopbaan heeft ingericht De kunstuitlecn 
wordt volgend jaar overgenomen door de Stichting Vrijc 
Academie 

22 Omdat de Joannes de Dooperkerk aan de Hoog
straat binnenkort wordt gesloopt om plaats te maken voor 
woningen en een nieuw kerkgebouw, viert het katholieke 
St Caeciliakoor het 100-jarig bestaan met een concert in 
de protestantse Emmauskerk 

Het St Caeciliakoor viert tiet 100 jarig bestaan met een 
jubileumconcert in de Emmauskerk (22 november) 
(Foto Marie Suzanne Assie) 

In Amsterdam wordt Edith Bosch Nederlands kampioen 
judo in de klasse tot 70 kg Natascha van Gurp verovert 
de nationale titel in de klasse tot 5^ kg 

23 De deze zomer opgerichte voetbalclub FC Moza
ïek wint de eerste periodetitel in de vijtde klasse D De 
club stevent rechtstreeks at op het kampioenschap en dus 
de promotie naar de vierde klasse 

24 De GGD heeft tussen de 35 en 40 nieuwe tbc-
besmettingen geconstateerd Dat blijkt uit de resuhaten 
van de Mantoux-test onder ca 1 300 Vlaardingers Hier
mee komt het totaal op rond de 50 besmettingen 

25 Het Chinese restaurant op het Liesveldviaduct mist 
sinds gisteren de twee gouden leeuwen voor de ingang 
De dieven moeten zwaar materieel hebben ingezet om de 
ruim 1,60 meter hoge beelden te ontvreemden 

De Rotary VL 80 is een actie begonnen om geld in te 
zamelen voor de nieuwbouw van het dierenasiel De 
opbrengst van door Hosman Freres geselecteerde wijnen 
gaat, op de kostprijs na, geheel naai het asiel 

28 In het stadhuis ondertekenen burgemeester 
Bruinsma en burgemeester J A Karssen van Maassluis 
een overeenkomst over verregaande samenwerking op 
het gebied van de archieven van beide plaatsen De Maas-
sluise archieven krijgen een plaats in het Stadsarchief aan 
het Plein Emaus 

In wijkgebouw De Deel jubileumreceptie ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van Wijkveremging Hóeven-
buurt Wethouder Bot ontvangt het eerste exemplaar van 
het jubileumboek 'Een stad, een wijk, een buurt en een 
vereniging' door o a Matthijs A Struijs Jos Sloot, die al 
25 jaar voorzitter is van de vereniging, krijgt een konink
lijke onderscheiding 

29 Gemeenteraadslid Jan Barendregt heeft zijn func
tie als fractievoorzitter van de PvdA neergelegd Hij 
wordt opgevolgd door Joop van Papeveld 

29-30 In het Roththeater aan het Kuipershot speelt de 
gelijknamige toneelgroep 'Hamlet' Theatergroep Roth, 
opgericht door Mare Eikelenboom en Maurice de Jong, 
bestaat tien jaar 

December 

1 NS-station Vlaardingen-Centrum wordt per 1 
januari een volledig onbemand station Reizigers die geen 
gebruik willen of kunnen maken van de kaartautomaat 
kunnen terecht bij het postkantoor in de Waalstraat 

3 In de Westlandscweg ter hoogte van molen Aeolus 
en in de Maassluissedijk ter hoogte van De Groote Lucht 
zitten scheuren die zo ernstig zijn dat er onderzoek door 
Geo Deltt wordt verricht De droogte van de afgelopen 
zomer is overigens met de oorzaak van de problemen met 
de dijklichamen 

4 Het ministerie van VROM heeft 453 800 euro 
beschikbaar gesteld voor de bouw van een multifuncti
oneel centrum in de Westwijk In het nieuwe centrum 
zullen verschillende groepen, zoals buurtvereniging De 
Telder en stichting Mozaïek, een onderkomen moeten 
krijgen 

Het werfkraantje aan de Havenstraat is afgelopen week 
met snijbranders gedemonteerd Buurtbewoners en muse
umdirecteur J P ter Brugge hadden zich onlangs nog 
uitgesproken voor behoud van de kraan 
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De twee wijkorganen van de gemeente, 'De Westwijzer' 
en het 'Holygoon Journaal', die elk kwartaal in Groot 
Vlaardingen worden bijgevoegd, gaan stoppen Volgens 
een woordvoerder van de gemeente drukken de kosten 
hiervan te zwaar op de begroting 

Vier Vlaardingers, in leeftijd variërend van 28 tot 42 
jaar, worden in de Boerhaavestraat aangehouden nadat 
ZIJ eerder na een aanrijding op de Marathonweg waren 
doorgereden en bij een benzinestation medewerkers en 
klanten hadden bedreigd 

9 Dierentehuis Nieuwe Waterweg heeft een nieuwe 
dierenambulance in gebruik genomen Het nieuwe voer
tuig is er gekomen dankzij steun van de Dierenbescher
ming in de regio, waar de stichting in juni mee is gefu
seerd 

Mark Huizinga is in het Italiaanse Catania voor de zesde 
keer in zijn loopbaan wereldkampioen judo voor militai
ren geworden Zijn zesde wereldtitel betekent een unicum 
in de Nederlandse militaire sportgeschiedenis 

10 Twaalfduizend leerlingen van het basis en voort
gezet onderwijs zullen binnenkort een speciale herin-
neringsmedaille ontvangen ter ere van de geboorte van 
prinses Cdtharina-Amalia op 7 december jl De medaille 
IS een initiatief van de Stichting Nationale Gedenkdagen 
Vlaardingen 

De traditionele kerstboomverbranding op het Messchaert-
plein gaat door De politie zal nog nadere afspraken 
maken met de jongeren die de kerstbomen inzamelen 
Eerder had burgemeester Bruinsma besloten het vuur te 
verbieden 

11 In de Broekpolder slaat wethouder Van der Velde 
de eerste paal voor De Polderpoort, het nieuwe sport-, 
vergader- en ontspanningscomplex dat Shell-sportpark 
De Vijfsluizen moet vervangen 

In Schiedam slaat oud-staatssecretans Hans Simons de 
eerste paal voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis Het 
nieuwe streekziekenhuis beslaat een oppervlakte van 
vijftigduizend vierkante meter De bouwkosten bedragen 
126 miljoen euro en de inrichtingskosten 50 miljoen 
euro Naar verwachting wordt het ziekenhuis in 2006 in 
gebruik genomen 

Mevr Adnana Brussaard Wijker 100 jaar 

12-13 Traditionele ontsteking van de kerstboomverlich-
ting op de Markt door burgemeester Bruinsma, voorafge
gaan door een inloopconcert met samenzang m de Grote 

Kerk en kerstliederen op het carillon door beiaardier 
Bas de Vroome De kerstmarkt rond de kerk wordt op de 
tweede dag vanwege het slechte weer afgelast 

Tachtig verkeersbngadiers worden door wethouder Bot in 
het zonnetje gezet ledere dag opnieuw zorgen ze voor de 
veiligheid van kinderen op weg naar school 

15 Het echtpaar Van den Berg-Van Buuren 65 jaar 
getrouwd 

17 Het aantal autokraken overschrijdt dit jaar voor het 
eerst de duizend Bij de politie zijn tot nu toe 1 052 inbra
ken gemeld In 2001 waren er 647 meldingen De politie 
heeft extra teams ingezet 

18 De supermarktoorlog is in alle hevigheid losge
barsten Van de dertig geplaatste reclameborden van 
ClOOO Baks aan de Reigerlaan waren er in het afgelopen 
weekeinde al tien verdwenen De filiaalhouder van Albert 
Heijn in de De Loper heeft inmiddels toegegeven dat hij 
een aantal borden heeft laten verwijderen en vernietigen 

Tijdens een bijeenkomst in het Delta Hotel ter gelegen
heid van de opheffing van de Vlaardingse afdeling van 
de NVVH ontvangt mevrouw M Nusse-Braat de Stads-
speld voor haar jarenlange inzet De vereniging, die wordt 
opgeheven wegens gebrek aan bestuursleden, zou op 25 
januari 2004 vijftig jaar hebben bestaan 

19 De herinrichting van het plein voor station Vlaar-
dingen-Oost is bijna voltooid Bussen mogen weer gebruik 
maken van het plein Eerder deze week werd de nieuwe 
fietsenstalling in gebruik genomen 

De NS hebben besloten ook het loket op station Vlaardin-
gen-West per 1 januari te sluiten Voor treinkaartjes zijn 
de reizigers dan aangewezen op automaten en de service-
en alarmzuil 

De levensgrote kerststal in de Antonie Duyckstraat wordt 
steeds bekender Drommen mensen komen kijken naar de 
uitbeelding van het kerstverhaal 

20 In de Grote Kerk traditioneel kerstconcert van 
mannenkoor Orpheus met medewerking van het Inter
kerkelijk koor Militia Christi, het Dordts kamerorkest en 
organist Andries Stam De algehele leiding is in handen 
van dirigent Bernhard Touwen 

21 Volkskerstzang in de Grote Kerk, georganiseerd 
door de Raad van Kerken, met medewerking van kamer
koor Animato en Christelijke Harmonievereniging Sur-
sum Corda 
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Een zware storm zet gedeelten van de Oost- en Westha
venkade onder water. Ook gedeelten van de Koningin 
Wilhelminahaven, de Maasboulevard en het Grote Vis
serijplein staan blank. De politie moet verscheidene auto's 
wegsiepen om schade te voorkomen. 

22 30ste Jeugdstad in de Lijnbaanhallen. Speciaal 
voor deze jubileumeditic worden de festiviteiten geopend 
door het glamourduo Giechel en Goochel, een vervelende 
nar en burgemeester Bruinsma. 

24 Het college van B&W wil een einde maken aan 
de openbare verkoop van auto's in een groot deel van de 

De herinrichting van het plein voor station Vlaardingen-Oost 
nadert zijn voltooiing (19 december). 
(Foto Fred Libochant). 

stad. Aanleiding hiertoe zijn klachten van winkeliers aan 
de Van Hogendorplaan. Auto's staan te koop op parkeer
plaatsen die eigenlijk zijn bedoeld voor het winkelend 
publiek. 

26 In de Pax Christikerk aan de Reigerlaan wordt het 
kerstverhaal verteld en uitgebeeld door ouders en kinde
ren van de Willibrordparochie. 

27 Voorbijgangers vinden in het Oevcrbos het stof
felijk overschot van een 37-jarige Rotterdammer. De man 
is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. 

Op de Dr. Wiardi Beckmansingel is een 89-jarige vrouw 
door een jongen beroofd van haar handtas. Het slachtoffer 
wordt met vermoedelijk een gebroken neus naar het Holy 
Ziekenhuis overgebracht. De dader is in een onbekende 
richting verdwenen. 
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29 Het college van B&W heeft bij het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een verzoek ingediend voor ver
laging van de snelheidslimiet voor het Vlaardingse deel 
van de A20 naar 80 kilometer per uur Uit onderzoek 
IS gebleken dat de geluidshinder voor enkele honderden 
woningen in de Westwijk erg hoog is 

30 De overlast van vuurwerk is dit jaar tot nu toe 
aanzienlijk minder dan vorig jaar De politie in het dis
trict Waterweg schrijft dit toe aan de strengere aanpak 
Vergeleken met vorig jaar is minder vuurwerk in beslag 
genomen, maar het vuurwerk dat de politie wel invordert, 
IS zwaarder van kaliber 

31 Adriaan van Toor, acrobaat van het duo Bassie 
en Adriaan, neemt tijdens een marathonuitzending van 
kinderzender Nickelodeon afscheid van zijn jeugdige 
publiek HIJ bedankt de kinderen voor de tienduizend 
brieven en kaarten die hij tijdens zijn ziekte heeft ontvan
gen 

Onder aan de Maassluissedijk wordt de grootste kerst
boomverbranding van Vlaardingen voorbereid Hier 
mogen 2 500 bomen en 1 200 pallets in vlammen opgaan 
De buit wordt in continudiensten door circa 20 man 
bewaakt 
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