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Januari 

1 Vlaardingen telt 74.064 inwoners, 300 minder dan 
per I januari 2003. 

Jaarwisseling in Vlaardingen. Op oudejaarsavond 
breekt brand uit in een sportzaak aan de Dirk de Derde
laan. De politie arresteert twee omstanders die het blus
sen trachten te verhinderen. Een 62-jarige vrouw wordt 
met ademhalingsproblemen overgebracht naar het Holy 
Ziekenhuis. 

3 In het Theater van Vlaardingen luidt de gemeente 
het nieuwe jaar in met een Gelukkig Nieuwjaar Show met 
o.a. praatshow 'De Salon' door Liesbeth van der Kruit 
en Dick van der Lugt, optredens van Vlaardingse musici, 
films en een Caribisch feest. 

4 In café De Waal presenteert de LP Blues Band 
haar nieuwe cd 'One Way Out'. 

5 Brandweercommandant Ad van Leeuwen legt zijn 
functie per I mei a.s. neer. Hij wil de afronding van de 
fusie van de brandweerkorpsen van Schiedam, Vlaardin
gen en Maassluis overlaten aan een nieuwe commandant. 
Van Leeuwen is op 1 mei 55 jaar, de leeftijd waarop een 
brandweerman recht heeft op functioneel leeftijdsont
slag. 

Feestelijke ingebruikname van de nieuwe basisschool De 
Ark. Het oude gebouw brandde in juli 2001 compleet af 
De Ark is nu de eerste basisschool met camerabewaking. 
Daarnaast is de school uitgerust met brandmelders en 
andere veiligheidsvoorzieningen. 

8 De Vlaardingse theatergroep Facetten bestaat dit 
jaar vijfjaar. De groep viert dit met o.a. een 'vijfsterren-
programma', waaronder het Wijktheater VL05, een thea
terstuk dat op vijf verschillende locaties wordt gespeeld 
en geïnspireerd is op het haringverleden van Vlaardin
gen. 

De meer dan tweehonderd alarmsirenes in de regio Rijn
mond zijn maandag te laat getest. Het maandelijkse alarm 
klonk een kwartier te laat, hetgeen leidde tot nogal wat 
verontruste telefoontjes. De regionale meldkamer, die de 
sirenes handmatig bedient, heeft beterschap beloofd. 

9 Overleden op 49-jarige leeftijd voormalig PvdA-
wethouder John Ranshuijsen. 

10 Omwonenden van het Marnixplantsoen protes
teren tegen de dreigende kap van vijfhonderd bomen in 
verband met herinrichting. Ruim zeshonderd handteke

ningen worden overhandigd aan raadsleden van de com
missie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Ter plekke 
krijgen de volksvertegenwoordigers voorlichting van een 
Utrechtse boomdeskundigc. 

12 De afdeling Sociale en Economische Zaken van de 
Dienst Welzijn van de gemeente heet sinds 1 januari afde
ling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vanwege 
de Wet Werk en Bijstand gaat de afdeling zich nog meer 
richten op werk. Economische Zaken is ondergebracht 
bij de sectie Economische Ontwikkeling van de Dienst 
Stadswerk. 

De 13-jarige Shanna Louise Dirks is vorige week in de VS 
wereldkampioene Line Dance voor jeugdigen geworden. 
Vier van de vijf verplichte dansen sloot zij winnend af; de 
vijfde dans werd een tweede plaats. Raymond Sariemijn 
won twee wereldtitels in de klasse choreografie. 

De Hoogstraat heeft een nieuwe HoogstraatMaker. Wim 

John Ranshuijsen, voormalig PvdA-wethouder, overlijdt op 49-
jarige leeftijd (9 januari). 
(Foto Roel Dijkstra). 
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Nijenhuis gaat dit jaar kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor de noodlijdende winkelstraat. 

Installatie van de Cliënten Advies Raad van de Centrale 
Huisartsen Post voor Maassluis, Vlaardingen en Schie
dam. De CHP-NWN is daarmee de eerste huisartsenpost 
in Nederland met een dergelijke raad. 

14 Vlaardingers kunnen vanaf volgende maand zelf 
onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. 
Door deze mogelijkheid kan men een uitspraak van de 
raad afdwingen. 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Vlaar-
dingse Monumentencommissie wijzen de sloop van de 
touwbaan af Voor de Rijksdienst heeft de touwbaan een 
authentieke waarde, ook al betreft het een reconstructie. 

15 Alle bedden in het Vlietland Ziekenhuis op de 
locaties Vlaardingen en Schiedam worden deze week 
vervangen. De 425 bedden gaan in 2006 mee naar het 
nieuwe ziekenhuis in Schiedam. De oude bedden worden 
geschonken aan ziekenhuizen in Roemenië en de Oekra
ïne. 

Vorig jaar is het aantal milieuklachten bij de DCMR 
met circa 4.000 gestegen naar 18.117. De oorzaak van de 
stijging is de stankoverlast bij Vopak door het lekken van 
1,6 miljoen liter orthocresol. De klachten over het vlieg
verkeer stegen van 3.739 naar 8.303. 

Steeds meer mensen weten de internetsite van de gemeen
te Vlaardingen te vinden. Het aantal bezoekers in 2003 
lag 74% (285.773 tegen 181.543) hoger dan het jaar 
ervoor. Het aantal opgevraagde pagina's steeg zelfs met 
125% van 4.744.222 naar 10.687.987. 

Ondernemers zijn in Vlaardingen duur uit vergeleken 
met hun collega's elders. Na de gemeente Nederlek had 
Vlaardingen vorig jaar de hoogste gemeentelijke lasten 
voor bedrijven in de regio Rijnmond. Schiedam staat op 
de vierde plaats. Maassluis op de 32ste. 

Twee 35 jaar oude platanen verhuizen van de Hoflaan 
naar het plein van station Vlaardingen Oost. De Hoflaan 
moet worden gesaneerd ter voorbereiding op de bebou
wing van het Buizengat. 

Het college stelt 325.000 euro ter beschikking voor het 
uitbaggeren van de Koningin Wilhelminahaven. Door het 
vertrek van het drijvende verzamelgebouw de 'Omnia' is 
het mogelijk om het uitdiepen van de haven vervroegd uit 
te voeren. 

Leerlingen van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap 
protesteren tegen de dreigende uitzetting van hun medeleerling 
Moheb Azizi (19 januari). 
(Foto Mirjam van der Hoek/Fotobureau Roel Dijkstra). 

16 Verloskundige Nanny Trouerbach neemt afscheid 
van 'haar' kinderen. In ruim 42 Vlaardingse jaren haalde 
zij meer dan 5.500 kleine haringkopjes. De vroedvrouw, 
zoals zij zichzelf liever noemt, gaat met pensioen. 

VVD-fractievoorzitter Jacqueline van Es heeft om 
gezondheidsredenen haar functie neergelegd. Zij wordt 
opgevolgd door Yvonne Batenburg. 

18 De elfvoudige wereldkampioen darten Phil Taylor 
speeh in de Ierse Pub O'Sheas aan de Westhavenkade 
tegen twintig geselecteerde Vlaardingers. Binnenkort 
komt Bobby George zijn pijltjes werpen. 

19 Honderden VOS-leerlingen protesteren op de 
Markt tegen de dreigende uitzetting van hun schoolge-
noot Moheb Azizi en zijn gezinsleden. Burgemeester T. 
Bruinsma zegt stille diplomatie toe te willen passen als de 
rechter de uitzetting niet tegenhoudt. 

20 De moord op de Rotterdammer 'Darra' Sewlal is 



opgelost De ex-partner, haar twee dochters en een vriend 
van een van de meisjes hebben bekend de moord te heb
ben gepleegd Het slachtoffer werd op 27 december 2003 
in het Oeverbos gevonden 

Pianiste Ria Korpershoek neemt afscheid van het kinder
koor 'Jong Vlaardingen' Zij was vanaf de oprichting de 
vaste pianiste en heeft het koor bijna 15 jaar begeleid 

21 Onder het motto 'Hoe voorkom ik slachtoffer te 
worden van een misdrijf' is de politie van het district 
Waterweg momenteel bezig ouderen m de zorgcentra 
in de regio te waarschuwen tegen o a babbeltrucs en 
meekijken bij het pinnen 

22 Het protest van omwonenden van het Marnixplant-
soen werpt vruchten af Er is redding voor tenminste 105 
bomen aan de zuidzijde van de Marmxlaan Het beschutte 
karakter van de heemtuin blijft behouden en de komst van 
een horecagelegenheid is geschrapt 

23 Autodealers in de VOP, meubelboulevard Hoog-
stad en tuincentrum Staelduinsebos mogen vaker op 
zondag de deuren openen De winkeliers hadden hierom 
gevraagd omdat de Vlaardingers vaker naar andere meu-
belcentra en autostrada's buiten de stad gaan 

Dominee Neely Kok van de Emmauskerk neemt onder 
barre omstandigheden deel aan de Alternatieve Elfste
dentocht op de Weissensee Zij schaatst elfhonderd euro 
bij elkaar voor de bouw van een kerk in Kenia 

24 In de kamer van wethouder B van der Velde ten
toonstelling van aquarellen van amateur-kunstenares R 
Eigenraam-van der Kooij 

In Zorgcentrum De Meerpaal speciale vakantiebeurs 
voor ouderen, georganiseerd door 'De Cultuurkring', 
een initiatief van de Zorggroep Waterweg Noord en het 
Ouderenwerk NWN 

27 Nieuwe bewoners van een deel van de West-
wijk worden binnenkort begroet met een welkomtas 
Woningcorporatie Waterweg Wonen heett samen met de 
gemeente en Bcwonersgroep Tramonta hiervoor het pro
ject 'Bewoners Begroeten Bewoners' opgezet Men hoopt 
hiermee de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij de 
wijk te bevorderen 

28 De gemeenteraad stemt met grote meerderheid in 
met de plannen voor de Rivierzone Hiermee is de weg 
vrijgemaakt voor daadwerkelijke uitvoering ervan Vanaf 
2006 starten de bouwwerkzaamheden, als eerste in het 
stationsgebied Centrum 

De sneeuwpret is op twee plaatsen in de stad behoorlijk 
uit de hand gelopen Op het Keizerhot wordt een 15-
jarige jongen het ziekenhuis ingeslagen door een 42-jarige 
man die zich stoort aan de pret Aan de Joh Naberkade 
worden vijf jongens tussen 15 en 17 jaar gearresteerd op 
verdenking van mishandeling van een 56-jarige man Het 
slachtoffer was het sneeuwbalgooien beu en had de jon
gens gewaarschuwd 

29 Met het gedicht 'Ureterp 1944' wint de 81-jarige 
Lily Touwen de Vlaardingse dichtwedstrijd De prijs is 
een reis naar Londen 

30 In de Broekpolder officiële opening van het nieu
we complex van SC Victoria '04 (de fusieclub van For-
tuna Vlaardingen en TSB) 

Het conflict tussen de bewoners van de woonarken in de 
Vaart en de gemeente verhardt zich De rekeningen die de 
gemeente vorige maand stuurde voorde huur van de tuin-
grond zijn onbetaald geretourneerd De bewoners verwij
zen naar een contract uit 1982, waarin een huurprijs van 
23 eurocent met inflatiecorrectie was overeengekomen 

31 Zware zuidwesterstorm In de Roemer Visscher-
straat loopt een gloednieuwe auto schade op door een 
omgewaaide boom 

Informatiedag over de nieuwbouw aan het Buizengat 
georganiseerd door het Platform Buizengat Het platform, 
dat de belangen van bewoners en enkele bedrijven verte
genwoordigt, maakt zich grote zorgen over de voortgang 
van het project 

Elizabeth Fredenka Broekhoven-van der Steene 102 jaar 

Adriana Gerardina Possel-de Deugd 100 jaar 

Februari 

1 Drs WG Amesz benoemd tot griffier van de 
gemeente Hij volgt de huidige griffier E J Nevens op die 
binnenkort met pensioen gaat 

Overleden op 46-jange leeftijd freelance journalist Peter 
Braad 

2 Vlaardingen krijgt de landelijke primeur om men
sen per sms-bericht bij een ramp te alarmeren Proefper
sonen krijgen tegelijk met de sirenetest een sms op hun 
mobiele telefoon Aanleiding is het Vopak-incident van 16 
januari 2003 De sms-alarmtest duurt tot juni 

3 Hannie van Ingen van wijkcentrum De Telder 

90 



ontvangt uit handen van Pascale Goesten, voorzitter van 
de plaatselijke afdeling van D66, de Vlaardingse Partici-
patiepnjs 

7 Hoogwater en harde storm zetten de Westha
venkade onder water Ondanks waarschuwingen van 
het KNMI hadden nietsvermoedende mensen hun auto 
geparkeerd op het Westerhoofd Het water staat tot aan de 
deur van het Chinese restaurant 

Kinderen van Villa Kakelbont aan de Baarnhoeve vieren 
het 10-jarig bestaan van de kinderopvang 

10 Gewapende overval op supermarkt Lidl aan de 
Wmkelhoeve Uit de kluis wordt een onbekend geldbe
drag meegenomen 

11 Sylvia Gouka van basisschool De Hoeksteen en 
Maaike Arts van 't Palet-Holy winnen de lokale ronde 
van de Nationale Voorleeswedstnjd Zij gaan door naar 
de kwartfinale die op 20 maart a s in Nieuwerkerk aan 
den IJssel wordt gehouden 

12 De bezwarencommissie van de gemeente steh 
dat de geconstateerde handel in drugs reden genoeg is 
geweest om discotheek Maddox een sluiting van een jaar 
op te leggen Hiermee worden de tegenargumenten van 
exploitant Hans Out nu ook door de bezwarencommissie 
opzij geschoven 

13 De DCMR Milieudienst Rijnmond krijgt tiental
len klachten over een olielucht Oorzaak van de stank zou 
een lekkage zijn van een gasolietank bij Vopak 

Huldiging Vlaardingse Sportkampioenen in de Oude Hal 
van het stadhuis Judoka Edith Bosch wordt uitgeroepen 
tot Sportvrouw van het jaar 2003 De 16-jarige zwemmer 
Fons Westerdijk wordt 'Talent van het Jaar' en de vrou-
wenturnploeg van Leonidas Dovido 'Team van het Jaar' 

Tijdens de jaarvergadering van Fortuna ontvangt Teo 
Maat de Ringleverbokaal voor zijn prestaties tijdens het 
WK voor veteranen m Puerto Rico De Dim van der 
Pas-trofee komt in handen van Michel de Maat en het 
Fortunaschild wordt uitgereikt aan het kantinepersoneel 
van Fortuna 

16 Vlaardingers klagen met alleen over lawaai en 
stank van de industrie Ook gewone ondernemers veroor
zaken overlast Dat blijkt uit het laatste kwartaaloverzicht 
van de DCMR Zo presteerde een slager het om hartje 
zomer een container vleesafval dagenlang buiten te laten 
staan 

Bram den Hamer wordt tijdens een buitengewone alge
mene ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter van 
VFC HIJ IS - na Jan Barendregt - de tweede voorzitter 
die voor deze eretitel in aanmerking komt 

17 In Partycentrum Middelhuyse informatiebijeen
komst over de aanleg van TramPlus in Holy Negentig 
procent van de lijn, inclusief het Vlaardingse deel, moet 
in juni 2005 af zijn De eerste werkzaamheden voor het 
TramPlus-traject dateren van negen jaar geleden 

Vlaardingen heeft een nieuwe website voor jongeren 
Onder het adres wwwjongeren vlaardingen nl wil men 
jongeren betrekken bij wat er in de gemeente gebeurt 

Fakkeloptocht tegen het uitzettingsbeleid van minister 
Verdonk Uit Vlaardingen moeten naar alle waarschijn
lijkheid 28 asielzoekers terug naar het land van herkomst 
Zes zijn aan de minister doorgegeven als schrijnend 
geval 

18 De raadscommissie verkeer stemt in met de maat
regelen die worden genomen om het sluipverkeer door 
Midden-Delfland in te dammen De raad had eerder geen 
zin om 120 480 euro uit te geven aan de oplossing van een 
probleem dat zich afspeeh in andere gemeenten Een ern
stig ongeluk op de polderwegen heeft de coalitiepartijen 
CDA en PvdA van gedachten doen veranderen 

19 De gerenommeerde architect Kees Spanjers is 
door het college van B en W gevraagd drie varianten over 
de toekomst van het theater in Vlaardingen te onderzoe
ken Een van de varianten is een compleet nieuw theater 

De wijnactie van de Rotary VL80 voor de nieuwbouw 
van het dierenasiel heeft tot nu toe vijfduizend euro 
opgeleverd Het dierenasiel aan de Van Linden van den 
Heuvellweg moet m 2005 wijken voor de nieuwbouw aan 
het Buizengat 

20 Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 
de Vereniging Tegen Milieubederf hangt wethouder C 
Bot twee nestkasten voor torenvalken in bomen langs de 
Holyweg 

21 Uit handen van burgemeester Bruinsma neemt 
carnavalsvereniging De Leutloggers o 1 v Prins Jacques I 
de stadssleutel in ontvangst 

23 Slopers zijn begonnen met het strippen van wonin
gen aan de Adriaan Pauwstraat De sloop van dit deel van 
de Babberspolder-Oost duurt ongeveer drie maanden 

26 Onlangs is de Vlaardinger Frits van Ooststroom 
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onderscheiden met de Gouden Lis van de Provincie Zuid-
Holland Van Ooststroom kreeg de onderscheiding voor 
zijn inzet voor het behoud van de Zuid-Hollandse boerde
rij 

In het Theater van Vlaardingen trakteert de gemeente 
ruim 600 vrijwilligers van 60 organisaties op een feest
avond als dank voor al het goede werk 

27 De politie treedt deze week hard op tegen het 
sluipverkeer op de Europaboulevard tussen Schiedam 
en Vlaardingen Afgelopen woensdag kregen ruim 70 
bestuurders een bekeuring De controles worden voorlo
pig voortgezet 

Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) en TPG Post 
sluiten een contract voor pakketbezorging De postop-
dracht levert TBV vier extra werkplekken op De sociale 
werkvoorziening moet dit jaar van het rijk 50 extra werk
plekken creëren 

29 De 20-jarige Victor Boender is in het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam overleden aan de gevol
gen van hersenletsel dat hij opliep nadat hij gisteren met 
zijn fiets op de Burgemeester Heusdenslaan werd aange
reden door een 26-jarige automobilist Deze raakte om 
nog onbekende redenen de macht over het stuur kwijt en 
belandde op het fietspad 

Maart 

1 De ledenvergadering van VV Zwaluwen geeft 
toestemming voor de komst van FC Mozaïek op het com
plex van Zwaluwen Mozaïek knjgt een eigen ingang, 
bestuursruimte, kantine en een veld ter beschikking 
Voorwaarde is dat Zwaluwen kunstgrasvelden krijgt van 
de gemeente 

2 De vernieuwde aanpak van hangjongeren werkt 
volgens de politie De locaties waar de jeugd zich vaak 
ophoudt, worden voortaan onderverdeeld in drie cate
gorieën A-toestaan, B-toestaan onder voorwaarde en 
C-absoluut verboden Jongeren weten nu waar ze aan toe 
zijn 

3 Wethouder en loco-burgemeester H Roijers ver
laat begin juni de plaatselijke politiek Roijers is sinds 
1994 wethouder met de portefeuilles Financien en Eco
nomische Zaken, Grondzaken, Sociale Zaken en Volks
gezondheid In de laatste periode was hij tevens project-
wethouder Rivierzone Over zijn opvolging is nog niets 
bekend 

4 Door een rigoureuze facelift kan het Theater 

van Vlaardingen weer veertig jaar mee De verbouwing 
wordt hierdoor ingrijpender dan in eerdere plannen werd 
voorgesteld De kosten van de renovatie bedragen 9,2 
miljoen euro Varianten als nieuwbouw of een beschei
denere renovatie zijn door het college verworpen Als de 
gemeenteraad instemt, vinden de werkzaamheden plaats 
van juni 2005 tot november 2006 

Het aantal Vlaardingers dat hulp zoekt bij het oplossen 
van financiële schulden stijgt dermate, dat de capaciteit 
van de Gemeentelijke Kredietbank tijdelijk wordt uitge
breid Tussen 2001 en 2003 is het aantal aanvragen met 
bijna veertig procent gestegen 

5 De Cuyperstoren aan de Hoogstraat staat voor 
de tweede keer alleen De sloop van de Joannes de 
Dooperkerk is bijna afgerond Op deze plek komt straks 
'Residence Callenburgh', stadswoningen en appartemen
ten gecombineerd met een kleine kerkzaal voor de Wil-
librordparochie 

Heropening van de centrale vestiging van de bibliotheek 
aan de Waalstraat Twee weken is er gewerkt aan de her
inrichting, die nodig was door de sluiting van de filialen 
in de Babberspolder en de Westwijk wegens bezuinigin
gen Het filiaal in Holy ondergaat eind deze maand om 
dezelfde reden een herinrichting 

9 Archeologen hebben een boomstamkano uit 800 
voor Christus gevonden De kano is bijna tien meter lang 
en werd aangetroffen op een diepte van een meter op het 
bedrijventerrein De Vergulde Hand Volgens de Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek gaat het 
om een vondst van internationaal belang 

10 Een felle brand legt het clubhuis van voormalig 
tennispark Soenda in de as Het clubhuis aan de Claudius 
Civilislaan in de Westwijk werd met meer gebruikt De 
politie houdt op basis van getuigenverklaringen een 14-
jarige jongen aan Uitgerekend vandaag publiceert de 
gemeente een sloopvergunning voor het gebouw 

11 Aanloophuis De Groene Luiken viert het 10-jarig 
bestaan met de uitgave van een speciale verjaardagska
lender en een buffet voor de 'gasten' Jaarlijks zoeken 
ongeveer 9 500 mensen het pand aan de Oosthavenkade 
op voor een luisterend oor 

12 BIJ afvalbedrijf Van Gansewinkel wordt volgende 
week begonnen met de aanleg van een steiger voor het 
vervoer van afval over water Na ingebruikname hoeven 
vrachtwagens jaarlijks tweeduizend ritten minder te rij
den naar het bedrijf aan de Waterweg Van Gansewinkel 
verwacht de steiger in het najaar in gebruik te nemen 
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'Blauwe Dag' in de Waterweggemeenten. Met 375 poli
tieagenten worden ruim veertig acties uitgevoerd, van 
alcoholcontrole tot inbraakpreventie en van controle op 
de Hoekse Lijn tot het zoeken naar spijbelaars. In totaal 
worden 39 mensen opgepakt en 350 bekeuringen uitge
deeld. 

12-13 In het Theater van Vlaardingen uitvoering van 
de musical 'Dood van een sprookjesverteller' door het 
Vlaardings Musical Gezelschap. De musical gaat over 
het leven, de dood en het werk van auteur Godfried 
Bomans. 

13 In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpen
ning 2004 door prinses Maxima aan Yolanda Pulecio, 
moeder van de onderscheiden Ingrid Betancourt. De 
Colombiaanse senator wordt al sinds februari 2002 gegij
zeld door guerrilla's van FARC, een marxistische rebel
lenbeweging. 

Prinses Maxima reild de Geuzenpenning uit aan de moeder van 
Ingrid Betancourt (13 maart). 
(Foto Roel Dijkstra). 

16 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes Pas
sion door Gloria Toonkunst, met muzikale begeleiding 
door het Randstedelijk Begeleidings Orkest o.l.v. Aad van 
der Hoeven. 

18 Het aantal incidenten op de Hoekse Lijn is het 
afgelopen jaar gedaald. Dit resultaat wordt toegeschreven 
aan de bindende afspraken die NS, politie, justitie en alle 
gemeenten langs de lijn vorig jaar hebben gemaakt over 
de gezamenlijke aanpak van agressie in en rond de trein. 

Het aantal stadswachten wordt uitgebreid met drie en 
komt daarmee in totaal op twaalf. Het is de bedoeling dat 
de werknemers van deze gesubsidieerde banen uiteinde
lijk doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de 
afgelopen jaren zijn vijftien stadswachten terechtgeko
men in een reguliere baan. 

20 Overleden op paleis Soestdijk op 94-jarige leeftijd 
H.K.H. Prinses Juliana. Het belangrijkste Vlaardingse 
aandenken aan de oud-koningin is het Oranjecarillon in 
de Grote Kerk. Twee jaar na haar aantreden stelde zij dit 
klokkenspel in gebruik. 

Officiële ingebruikname van de nieuwe studio van 
Omroep Vlaardingen in De Joon aan de Westhavenkade. 

20-22 De Amazing Stroopwafels vieren het 25-jarig jubi
leum met o.a. drie optredens in het Bibliotheektheater in 
Rotterdam. 

21 In café De Kroon aan de Hoogstraat wint de 17-
jarige Danny Molier met een daverende driebander de 
Heto-bokaal, de belangrijkste biljartbeker van Schiedam 
en Vlaardingen. 

22 Het echtpaar Beukelman-Mostert 65 jaar 
getrouwd. 

23 Het echtpaar Wabeke-De Vrieze 65 jaar 
getrouwd. 

25 Veel hulpbehoevende ouderen en zieken in Vlaar
dingen moeten voortaan weer voor zichzelf zorgen, 
omdat zij de Thuiszorg NWN niet meer kunnen of willen 
betalen. De eigen bijdrage is begin dit jaar verhoogd van 
4,60 naar 11,80 euro per uur. Er zijn tot nu toe 239 opzeg
gingen en 60 gedeeltelijke opzeggingen gemeld. 

Wethouder A. Attema brengt een bezoek aan de Neder
landse taallessen, die het bedrijf Damco Bakkerijgrond
stoffen BV, met medewerking van de gemeente en het 
Albeda College, zijn allochtone medewerkers aanbiedt. 
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In het HoogstraatMdkerspand maakt HoogstraatMaker 
Wim Nijenhuis zijn werkwijze voor 'Het jaar van het 
denken' bekend Hiermee gaat de tweede fase van het 
driejarige kunstproject rondom de verbetering van de 
historische winkelstraat van start Nijenhuis nodigt alle 
Vlaardingers uit hem aan te spreken op de door hem 
geformuleerde thesen 

27 Vlaardings Mannenkoor Orpheus bestaat dit jaar 
honderd jaar en viert dit o a met een jubileumconcert in 
de Grote K.erk Medewerking verleent het Voorns Dames
koor Er staan vooral geestelijke liederen en spirituals op 
het programma 

Verschenen 'Vrije Vlucht', het tweede boek van Reza 
Asadi, assistent-bedrijfsleider van Het Goed 

29 In de Grote Kerk herdenkingsdienst naar aanlei
ding van het overlijden van Prinses Juliana, georganiseerd 
door de Stichting Nationale Gedenkdagen Medewerking 
verlenen het koor Gloria Toonkunst, Brass Ensemble 
De Bazuin en organist Aad Zoutendijk Burgemeester 
Bruinsma houdt de herdenkingstoespraak 

De echtparen Van Rij-Overveld en Poot-Koonings 65 jaar 
getrouwd 

In de Stadskelder nemen Kees Maree, Man van Hattem 
en Lucas Petit afscheid van het Vlaardingse bestuur van 
de Koninklijke Horeca Nederland De bestuurders wor
den opgevolgd door Floris-Jan Zwaag, Marco van Hattem 
en Peter van Uffelen Voorzitter wordt Ben Trooster van 
cafe De Waal 

30 Door heel Vlaardingen hebben gisteren negen con
tainerbrandjes gewoed Door de brand in vier containers 
op het Erasmusplein sneuvelen ruiten van basisschool De 
Westwijzer De andere branden woeden aan de Baarn-
hoeve, de Zwanensingel en de Vinkenstraat 

April 

1 Het college van B en W heeft ingestemd met een 
voorstel om in een gedeelte van de Oostwijk de straten 
voor eenrichtingsverkeer in te richten De gemeente 
hoopt hiermee tot een betere en veiligere verkeersafwik
keling in het gebied te komen en extra parkeerplaatsen te 
kunnen realiseren 

De Westwijk heett weer een eigen postagentschap in de 
Tabakswinkel van Koos Oostveen 

Gestart de sloop van 121 woningen in de Schnjversbuurt 
Woningcorporatie Waterweg Wonen verwacht dat de 

Hef Vlaardings TaalGenotschap bevestigt de gevelsteen met 
het opschnft Rund en Varkensslagenj op zijn oude plek aan de 
Hoogstraat 80b (20 april) 
(Foto Roel Dijkstra) 

werkzaamheden vijftien weken zullen duren 

2 Na een drie maanden durende renovatie wordt de 
gereformeerde kerk aan de Groen van Prmstererstraat 
weer in gebruik genomen 

3 Om de politiek dichter bij de bevolking te brengen, 
gaan leden van de PvdA-tractie iedere eerste zaterdag van 
de maand de markt op 

Het echtpaar Poot-De Winter 65 jaar getrouwd. 

Een uit de hand gelopen woordenwisseling tussen een 
echtpaar en hun zoon ontaardt in zware mishandeling 
De zoon, die later wordt gearresteerd, slaat zijn ouders 
het ziekenhuis in Volgens de politie is hun toestand 
zorgelijk 

4 Tennisvereniging Holy viert het 30-jarig bestaan 
Het jubileumprogramma start met een openingstoernooi 
met clinic door Paul Haarhuis 

7 Ter gelegenheid van de geboorte van kroonprinses 
Amalia planten leerlingen van de Johannes Calvijnschool, 
bijgestaan door wethouder Attema, een koningslinde in 
het Marnixplantsoen 

Andre Fokker (CU) volgt Ruud van Harten (SGP) op 
als lid van de gemeenteraad Dit is het resultaat van een 
afspraak tussen beide partijen over de invulling van de 
derde zetel die zij als gezamenlijke fractie hebben 
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8 De uitkomst van een onderzoek naar de gevolgen 
van de uitstoot van het verkeer na de aanleg van de A4 is 
alarmerend. Uit het TNO-onderzoek (2002) naar de lucht
kwaliteit blijkt dat zowel Vlaardingers als Schiedammers, 
woonachtig in de omgeving van het Kethelplein, te maken 
krijgen met luchtvervuiling boven de vastgestelde norm. 
Voor de Vereniging Tegen Milieubederf reden om een 
protestbijeenkomst te organiseren. 

De fotowedstrijd in het kader van de kunstmanifestatie 
Museum Oostwijk is gewonnen door Onno Bronsema. De 
winnende foto is een spiegelbeeldopname met een deel 
van een trap bij de Prinses Julianabrug. 

9 De gemeente brengt in plaats van het glossy 
'Stadsmagazine' in het vervolg drie keer per jaar 'Berich
ten' uit, met gemeentelijke en wijkgerichte informatie. 
Dit acht pagina's tellende blad wordt huis-aan-huis ver
spreid. 

14 De Westhavenkade wordt ook dit jaar weer in de 
weekeinden afgesloten voor het verkeer. De maatregel 
gaat in op Koninginnedag en duurt tot eind september. De 
maatregel geldt op vrijdag- en zaterdagavond van tien uur 
tot half drie. 

Fotograaf Roel Dijkstra, die normaal uitrukt om branden 
te fotograferen, blust zelf een brandje in een schoolge
bouw aan de Van Maerlantlaan. Nadat hij de brandweer 
had gealarmeerd, ging hij direct over tot actie. 

16 Feestelijke heropening van de Centrale Biblio
theek door wethouder Van der Velde en het filiaal Holy 
door burgemeester Bruinsma. 

De aanhang van Fortuna viert in het 
clubgebouw van SC Victoria '04 dat hun 
inmiddels met TBS gefuseerde club hon
derdjaar geleden werd opgericht. Erevoor-
zitter Dick Haddeman krijgt het eerste 
exemplaar van het jubileumboek 'Mensen 
van rood en geel' en de zilveren speld van 
de KNVB. 

16-17 In het Theater van Vlaardingen uit
voering van de zwarte komedie 'Een dag 
uit de dood van verdomde Loewietje' door 
toneelgroep De Fakkel. Evert Roest - dit 
jaar 25 jaar aan het amateurtoneel - wist 
de leden van de toneelgroep over te halen 
om dit toneelstuk in zijn jubileumjaar te 
spelen. 

17-18 Nationaal Museumweekeinde onder 

het motto 'De Kunst van het vertellen'. In Streekmuseum 
Jan Anderson vertellen o.a. het burgemeestersechtpaar 
Tjerk en Fabiënne Bruinsma, Dick van der Lugt en Wim 
Kerkhof van de Amazing Stroopwafels. 

18 15de Vlaardings Songfestival. De 19-jarige Vlaar-
dingse Anne van Aperen wordt winnares met het nummer 
'Wade in the water'. Daarnaast ontvangt zij uit handen 
van redacteur Ger van Veen de persprijs van Groot Vlaar
dingen. Rita Young zet samen met haar {geluids)man Jan 
de Jong een punt achter de organisatie en de presentatie 
van het songfestival. 

18-19 In sporthal Westwijk 24ste editie van het Groot 
Vlaardingen-judotoernooi met ruim 900 deelnemers. 

20 Met vereende krachten plaatsen leden van het 
Vlaardings TaalGenotschap een replica van een twee 
meter lange gevelsteen met de tekst 'Rund en Varkenssla
gerij' op zijn oude plaats aan de Hoogstraat. De huidige 
eigenaar, Ben van Zelm, zocht contact met het TaalGe
notschap in het kader van het project tot herstel van oude 
muurschilderingen en reclames. 

Glamourhuwelijk in het stadhuis. Burgemeester Bruinsma 
vohrekt het huwelijk tussen GTST-acteur Winston Post 
met Denise van Rijswijk, voormalig lid van de Venga-
boys. 

De Vlaardingse bevolking loopt massaal uit om een glimp op te 
vangen van het huv/elijk van het showbizz-paar Winston Post en 
Denise van Rijswijk (20 april). 
(Foto Roel Dijkstra). 
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Een 72-jarige vrouw, die onlangs door haar zoon zwaar 
werd mishandeld, is in het ziekenhuis aan haar verwon
dingen overleden 

22 Onlangs bracht Jan Plantinga, voorzitter van de 
wijkgemeente Immanuel, een bezoek aan Wim van der 
Burg, docent van het Groen van Prinsterer, die een jaar 
met onbetaald verlof naar Mpeketoni (Kenia) is vertrok
ken De wijkgemeente heeft 35 000 euro bijeengebracht 
voor het dak van de in aanbouw zijnde kerk 

Oud-wethouder Ton van der Steen wordt directeur van de 
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Hij volgt 
Nico Nieuwstraten op die met vervroegd pensioen gaat 

23 In het scoutcentrum aan de Broekpolderweg wordt 
het Jan Botpad geopend Het pad langs de boerderij rich
ting Prins Mauntsgroep krijgt de naam van de in 1999 
overleden Jan Bot, die gedurende 55 jaar actiefis geweest 
binnen Scouting Vlaardingen 

24 In de Grote Kerk uitvoering van 'Die Jahreszeiten' 
van F J Haydn door het Gemengd Rijnmondkoor en het 
kamerorkest Continuo o 1 v Ton de Graaf 

Een interim-manager moet de gestrande fusie van de 
brandweerkorpsen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis 
vlottrekken Scheidend commandant Ad van Leeuwen 
handelt alleen nog de lopende zaken at De burgemeesters 
van Schiedam en Vlaardingen hebben onlangs besloten 
dat een gezamenlijke kazerne van de baan is Vlaar
dingen IS op zoek naar een nieuwe locatie, omdat op de 
huidige plek woningbouw staat gepland 

26 Het college van B en W heeft het Delta Hotel aan
gewezen als huwelijkslocatie Vanaf juni kunnen paren 
terecht in het hotel langs de Nieuwe Maas Daarmee heeft 
de gemeente nu drie plaatsen waar men kan trouwen 
naast het stadhuis kan dit ook nog in het Visserijmuseum/ 
Vlaardings Museum 

27 De Vlaardingse Reddingsbrigade viert haar 40-
jarig bestaan De grootste wens van de brigade is een 
eigen terrein in Vlaardingen voor de reddingsboten 

De 18-jarige Renco van de Kreeke, kelner van het Delta 
Hotel, redt door een sprortg van het terras een 59-jarige 
Vlaardingse van de verdrinkingsdood De vrouw, die al 
buiten bewustzijn was, is overgebracht naar het zieken
huis 

In de Harmonie ontvangt wethouder Roijers het eerste 
exemplaar van het nieuwe theaterprogramma voor het 
seizoen 2004/2005 uit handen van Heiko Kuipers, direc

teur van het Theater van Vlaardingen Het is het laatste 
jaar voordat het theater zijn deuren sluit voor renovatie 

29 Paul Scheffer, ex-wethouder uit Zoetermeer, is 
door de VVD voorgedragen als opvolger van de vertrek
kende wethouder Roijers De in 1948 geboren politicus is 
in Vlaardingen de eerste kandidaat die - in het kader van 
het nieuwe politieke dualisme - als wethouder zal worden 
aangesteld zonder uit de gemeenteraad te zijn gekozen 

Begraafplaats Emaus wordt weer in bedrijt gesteld 
Binnenkort kunnen Vlaardingers kiezen of ze begraven 
willen worden op Holy of op Emaus In 1974 besloot de 
gemeenteraad om het Emaus te sluiten 

Traditionele lintjesregen in Vlaardingen Benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau worden de dames M 
van Leeuwen-Brouwer, L Bijl-van der Marel, F Stoffers-
Smid en de heren O van Asten, J Lamens, K Flokstra, 
J M P Venselaar, G Stoffers, C P Alers, W Smaal en M 
Bezuijen Ridder in de Orde van Oranje Nassau N A 
Nieuwstraten en H C J Roijers 

30 Koninginnedag De Haringnt, die tussen 1946 en 
1958 jaarlijks werd gehouden, wordt in ere hersteld Het 
verschil tussen het Oldtimerfestival en de authentieke 
Haringnt is dat alleen auto's - van voor 1970 - mee mogen 
doen 

Mei 

1 Overleden op 64-jarige leeftijd voormalig archief
medewerker Matthijs A Struijs Zijn laatste boekje over 
de Vlaardingse jaren van de negentiende-eeuwse schilder 
Johan Barthold Jongkind wordt op 15 mei a s gepresen
teerd in het Visserijmuseum/Vlaardings Museum 

3 Het Openbaar Ministerie eist een boete van 500 
euro tegen de Vlaardingse raadsleden Edward van der 
Raaf en Leo ten Have (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) 
Beide raadsleden hebben volgens het OM hun geheim
houdingsplicht geschonden De raadsleden reageren 
geschokt 

4 Bij een schietpartij in de Van Limburg Stirum-
straat vallen drie gewonden De twee zwaargewonden 
worden met behulp van een hoogwerker van de brand
weer uit de woning gehaald en per ambulance naar het 
Erasmus Medisch Centrum gebracht Een Vlaardinger 
met een schotwond in een been is door de politie aange
houden 

Dodenherdenking Stille tocht van het stadhuis naar het 
Verploegh Chasseplein In de Oosterkerk zingt het koor 
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Gloria Toonkunst uit de Johannes Passion en het Requiem 
van Mozart. 

5 De bibliotheek is vorig jaar bijna duizend leden 
kwijtgeraakt. Het aantal ingeschreven leners daalde van 
16.000 in 2002 naar 15.056 in 2003. De sluiting van de 
twee filialen in de Westwijk en de Babberspolder heeft 
hierbij een rol gespeeld. 

8 De Vereniging Vluchtelingenwerk Vlaardingen 
viert het 25-jarig bestaan met o.a. een theateropvoering 
in de Harmonie. 

9 Nostalgische Lentemarkt op de Hoogstraat, Korte 
Hoogstraat, Markt en Fransenstraat. Kunst, antiek, bro-
cante, curiosa en planten en bloemen zorgen voor een 
gezellige, drukke binnenstad. 

11 Het sloopbesluit voor 'School C' aan de Ooster
straat 86 ligt klaar. Ondanks alle inspanningen is het 
projectontwikkelaar Bremamax niet gelukt om kopers 
te trekken voor het plan om dure appartementen in de 
school te realiseren. 

12 Vakbond AbvaKabo vindt het onbegrijpelijk dat 
brandweercommandant Ad van Leeuwen nog een half 
jaar mag aanblijven, terwijl hij per 1 mei zou vertrek
ken. De vakbond verwijt de commandant en het bestuur 
laakbaar gedrag. Ook de brandweerlieden willen dat de 
commandant vertrekt. De problemen rond Van Leeuwen 
spelen al twee jaar. 

Uitslaande brand bij Romi Smilfood aan de Koningin 
Wilhelminahaven. Een toevallig in de haven varende 
blusboot van Rotterdam Port Authorities heeft het vuur 
binnen de kortste keren geblust. 

13 Basisscholen De Dolfijn, De Klimop en De Singel 
gaan fuseren. Reden hiervoor is het afnemende aantal 
leerlingen wegens veranderende populatie, vergrijzing en 
verhuizingen in de wijk. 

14 'Salon de Harmonie'. Onder het motto 'De kinde
ren van '68' passeren provo's, kabouters, hippies en Dolle 
Mina de revue. 

Het Nood Opvang Centrum voor mensen in een crisis
situatie bestaat 25 jaar. 

15 Club de Kathedraal - het voormalige Maddox 
- mag zijn deuren op 29 mei a.s. (vervroegd) openen. Na 
een positief bevonden screening van de nieuwe eigenaren 
Peter van der Harst en Umberto Negro door gemeente. 

De plaquette ter herinnering aan de Vlaardingse jaren van de 
schilder Jongkind (15 mei). 
(Foto Roel Dijkstra). 

politie en justitie is het pand nu vrijgegeven. Extra voor
waarde van de gemeente was een uitgebreid veiligheids
plan. 

Het Delta Hotel heeft de finale bereikt voor de Dutch 
Hotel Award. Uit de tien genomineerde hotels kwam het 
hotel samen met het Okura Hotel in Amsterdam en het 
Scandic Hotel Sanadome in Nijmegen als beste uit de 
bus. 

Aan het pand van Warmelo & Van der Drift onthulling 
van de Jongkind-plaquette door wethouder Van der Velde. 
De plaquette is aangebracht op de plek waar de schilder 
vroeger woonde. Aansluitend in het Visserijmuseum/ 
Vlaardings Museum presentatie van de laatste publicatie 
van Matthijs A. Struijs, getiteld 'Jongkind in Vlaardin
gen'. In zijn toespraak roemt Jaap Jongkind, een verre 
achterneef, de inzet van Struijs voor de totstandkoming 
van de plaquette. 

In atelier 1 van het kunstproject De Strip 'Hanngstrip-
pen', georganiseerd door het Vlaardings TaalGenotschap. 
Onder leiding van Har Pekel ing. worden o.a. wethouder 
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Van der Velde, Joke van Assendelft en Jeanne van Hees-
wijk ondervraagd over het nut van De Strip 

16 Judoka Edith Bosch wordt tijdens de EK in Boe
karest Europees kampioen Natascha van Gurp wordt 
teleurstellend vijfde Mark Huizinga moet genoegen 
nemen met een tweede plaats 

17 De gemeenteraadsleden Leo ten Have en Edward 
van der Raat worden te Rotterdam conform de eis van het 
OM veroordeeld tot een boete van 500 euro De rechter 
acht het wettig en overtuigend bewezen dat het tweetal 
de geheimhoudingsplicht heeft geschonden De advocaat 
heeft direct hoger beroep ingesteld 

De verwondingen, die een 43-jarige Vlaardinger zijn beide 
ouders vorige maand bij een mishandeling toebracht, kost 
ook het leven van de 69-jarigc vader De man werd m de 
woning van zijn ouders aangehouden en zit vast 

Het echtpaar Forrer-Verheul 65 jaar getrouwd 

19 Het gebouw van de inmiddels opgeheven Marok
kaanse vereniging Rahma aan de Van Boisotstraat wordt 
door brandstichting grotendeels in de as gelegd 

21 Met een wandeling door de nog altijd groene West-
wijk maakt de Stichting Boombehoud Vlaardingen haar 
oprichting bekend De stichting wil m actie komen tegen 
de ongebreidelde bomenkap in Vlaardingen 

22-23 De Strip, het kunstproject van Jeanne van Hees-
wijk m de Westwijk, sluit zijn deuren Wethouder Van der 
Velde overhandigt de eerste exemplaren van het boek 'De 
Strip 2002-2004, Westwijk Vlaardingen' aan buurtbewo
ners De Strip trok 48 500 bezoekers 

24 Burgemeester Bruinsma heeft een cafe aan de 
Hoogstraat laten sluiten Het cafe, voorheen Anatolia, 
beschikte niet over de benodigde vergunningen De 
nieuwe eigenaren hadden ondanks aandringen van de 
gemeente hiertoe geen aanvragen ingediend 

Door werkzaamheden aan de Holysingel zijn de op- en 
afritten van de A20 afgesloten voor het verkeer De straat 
wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag De werkzaam
heden duren tot 23 juli 

26 Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangen 
belangstellenden op het Westerhoofd, onder het genot van 
haring en schelvispekel, de eerste exemplaren van het 
Burgerjaarverslag 2003 

De eigenaren van bouwbedrijf Baauw ondertekenen op de 

kamer van scheidend wethouder Roijers de koopovereen
komst voor de terreinen en opstallen van het bedrijf aan 
de Havenstraat en de Kortedijk Het bedrijf gaat volgend 
jaar verhuizen naar de Bellstraat op bedrijventerrein De 
Vergulde Hand 

27 Uit een onderzoek van de Districts Huisartsen 
Vereniging blijkt dat er de komende jaren een huisart
sentekort dreigt in Vlaardingen De Facilitaire Stichtmg 
Gezondheidszorg wil om het tekort op te vangen in de 
periode van 2004-2008 vier HOED-en (Huisartsen Onder 
Een Dak) openen Hiervoor is door het college inmiddels 
500 000 euro beschikbaar gesteld 

Het vorig jaar opgestarte festival Halen en Brengen heeft 
inmiddels een nieuwe naam Het maritieme feest gaat 
voortaan door het leven als Vlaardings Loggerfestival 

Henk Roijers neemt tijdens de raadszitting afscheid als 
wethouder Hij wordt opgevolgd door Paul Scheffer, voor
malig wethouder van Zoetermeer 

Frans van der Hulst begint aan zijn 2 400 km lange tocht 
naar Rome, waarmee hij geld bijeen wil brengen voor de 
Vlaardingse stadslogger Als alles goed gaat, komt hij op 
20 juni a s aan op het Sint Pietersplein 

29 Voetbalvereniging Zwaluwen speelt zich door een 
3-1 overwinning op HVO naar de eerste klasse Uiteraard 
viert de vereniging, die vorig jaar haar rentree maakte, 
opgetogen de overwinning 

30 In het park bij de Rotterdamse Euromast treedt de 
dichter Benne van der Velde op tijdens het Dunya festi
val De Vlaardinger staat in het programma 'The best of 
Poetry Slam' 

'Kleurrijk' voetbal op het sportcomplex van HSC m 
Park 't Nieuwelant, georganiseerd door de Vlaardingse 
Interculturele Vereniging i o Doel van de vereniging is 
de kloof te dichten tussen de verschillende bevolkings
groepen 

Juni 

1 Ombudsman M van Kinderen vindt dat de 
gemeente veel te lang wacht met het behandelen van 
klachten De gemeente maakt gebruik van de maximale 
wettelijke termijn Vorig jaar deden 114 Vlaardmgers een 
beroep op de ombudsman Hiervan werden 77 klachten 
behandeld Het aantal bezwaarschriften is vorig jaar 
gedaald naar 71 (158 in 2002) 

2 De Hollandse Nieuwe is er weer Haring- en 
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zoutgroothandel Warmelo & Van der Drift levert de bur
gemeestersharing die binnenkort in café De Waal wordt 
gepresenteerd. 

De arbeidsinspectie onderzoekt momenteel de brand die 
begin vorige maand een deel van het Catshuis, de ambts
woning van premier Balkenende, in de as legde. Hierbij 
kwam een 49-jarige schilder van het Vlaardingse bedrijf 
De Goede om het leven. Volgens een woordvoerder is 
het duidelijk dat de schilders thinner hebben gebruikt. 
Volgens FNV Bouw is thinner binnenshuis sinds 2000 
verboden. 

3 In het Delta Hotel uitreiking van de Dutch Hotel 
Award. Het hotel ontvangt de vakprijs van de hotelsector 
voor uitzonderlijk management. 

Het Recreatieschap Midden-Delfland heeft de zelfbe
dieningspont De Trekschuit op de Vaart voorlopig uit de 
vaart gehaald. Aan het besluit liggen veiligheidsoverwe
gingen ten grondslag. De trekpont vertoont kuren en de 
recreanten kunnen er niet van op aan dat hij werkt. 

Door het vertrek van wethouder Roijers is wethouder 
Attema loco-burgemeester geworden. Tweede loco-bur
gemeester is wethouder Bot, gevolgd door R Scheffer en 
B. van der Velde. 

De 15-jarige Anne-Fré Swager is door Coca Cola uitge
kozen om op 23 juni a.s. naast bekende Nederlanders de 
Olympische vlam te dragen tijdens de ATHENS 2004 
Olympic Torch Relay. De wereldwijde staffelestafette 
doet op die dag Amsterdam aan. 

4 De actie 'Tonnen voor Vlaardingen' is een suc
ces. In totaal zijn al 268 regentonnen verkocht. Met dat 
aantal is Vlaardingen koploper van alle gemeenten met 
een soortgelijke actie. Een deel van de opbrengst gaat 
naar een ontwikkelingsproject van het Accentcollege in 
Kenia. 

Wijkcentrum De Telder viert het 35-jarig bestaan. In 
plaats van cadeaus wil De Telder geld om bouwstenen te 
kopen voor het nieuwe dierenasiel, dat waarschijnlijk aan 
de Van Boendaleweg gebouwd gaat worden. 

5 Een korte, hevige brand brengt flinke schade toe 
aan het in aanbouw zijnde sportcomplex Polderpoort. 
Hierdoor zal de oplevering vertraging ondervinden. 
De omvang van de schade wordt nog geïnventariseerd. 
Brandstichting wordt niet uitgesloten. 

Sailorfestival. Op verschillende locaties verspreid door 
de stad weerklinken de nostalgische liederen van diverse 
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shantykoren. 

Finale van de 32ste editie van het Vlaardings Voetbal 
Kampioenschap tussen FC Mozaïek en Deltasport. Win
naar wordt Deltasport met een 5-0 overwinning. De 
Penaltybokaal wordt gewonnen door HVO. 

5-6 Fotogalerie 'In Beeld' aan de Landstraat 'viert' het 
5-jarig bestaan met een opheffingsuitverkoop. 

7 De deelnemers aan de sms-alarmtest ontvangen 
voor het laatst een bericht op hun mobiele telefoon. De 
resultaten van de proef worden in september verwacht. 

Veiling van de burgemeestersharing in café De Waal. De 
opbrengst van 4.500 euro komt ten goede aan de actie 
'Geef Vlaardingen een Stadslogger'. De inhoud wordt 
aangeboden aan de bewoners van het Herman Frantsen-
huis aan de Schiedamseweg. 

8 Leny van Halteren, voormalig fractievoorzitter 
van de VVD, is geheel onverwacht in een ziekenhuis in 
Lausanne aan een hartinfarct overleden. Zij is 64 jaar 
geworden. 

9 Wethouder Bot opent op ludieke wijze het ver
nieuwde stationsplein Vlaardingen Oost. Achter het stuur 
van een RET-bus rijdt hij het lint stuk. 

De ravage na de botsing tussen een vrachtwagen vol zand 
en RET-bus 56 op de oprit Vijfsluizen van de A4 rictiting 
Beneluxtunnel (15 juni). 
(Foto Roel Dijkstra). 



10 Burgemeester Bruinsma heeft namens kroonprins 
Willem-Alexander en prinses Maxima een speciale set 
euromunten aangeboden aan de ouders van Jade Louiza 
van Toor en Milan Struijs. Het geschenk komt alle 442 
kinderen toe die, evenals prinses Catharina-Amalia, op 7 
december 2003 zijn geboren. 

Europese Verkiezingen. De opkomst ligt in de regio onder 
het landelijke gemiddelde, maar de verkiezingen trekken 
veel meer stemmers dan vijfjaar geleden (opkomst 35,1% 
tegen 25,7 in 1999). Uitslagen: CDA 18,9 (20); PvdA 28,8 
(24,4); VVD 10,7 (17,8); GroenLinks 6,1 (11,3); CU-SGP 
5,6 (10,4); D66 3,6 (4,6); SP 9 (9); EuroTransparant 8,2; 
LPF 4,3 en PvdD 3,5. 

De bouw van het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schie
dam is stopgezet, nadat is gebleken dat een aantal heipa
len breuken vertoont. 

De aanstelling van procesmanager Kees Kappetijn moet 
rust brengen bij de Brandweer Waterweg. Commandant 
Van Leeuwen blijft tot 1 oktober a.s. 

Oud-Vlaardinger Arnold Roodenburg wordt burgemees
ter van de nieuwe gemeente Midden-Delfland. 

11 Herman Schaar-o.a. 60 jaar actief voor de EHBO 
Vlaardingen - ontvangt uit handen van burgemeester 
Bruinsma de Vlaardingse Stadsspeld. 

13 J. Houdijk, voormalig directeur van Machine
fabriek Houdijk, koninklijk onderscheiden. Hij wordt 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, o.m. 
vanwege het organiseren van klassieke concerten in De 
Meerpaal. 

15 Het Monument van Bezinning tegenover sta
tion Vlaardingen Oost is voor renovatie verwijderd en 
wordt naar verwachting in augustus teruggeplaatst. Het 
monument, bestaande uit drie glasplaten, was door vocht 
onherstelbaar beschadigd. 

Bij de oprit van de A4 aan de Mr. L.A. Kesperweg rijdt 
een vrachtwagen in op een lijnbus van de RET. Bij de 
botsing raken zeven passagiers en de bestuurders van 
beide voertuigen gewond. De slachtoffers worden naar 
verschillende ziekenhuizen vervoerd. Passagiers met 
lichte verwondingen worden ter plekke behandeld en in 
het stadhuis opgevangen. Als gevolg van de aanrijding 
wordt de op- en afrit naar de rijksweg bij metrostation 
Vijfsluizen voor enkele uren afgesloten. 
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16 In het stadshuis afscheidsreceptie van wethouder 
Roijers. Hij is inmiddels benoemd tot waarnemend bur
gemeester van Waddinxveen. 

De restauratie van molen Aeolus is door het college 
gegund aan molenmaker Herrewijnen uit Spijkenisse. 
Met de restauratie moet haast worden gemaakt omdat de 
gemeente anders de subsidie van het rijk en de provincie 
van 150.000 euro misloopt. 

Een onbekende schutter neemt een coffeeshop aan de 
Oosthavenkade onder vuur. Eén medewerker raakt licht 
gewond door een schampschot. De recherche verricht 
onderzoek. 

Vertegenwoordigers van de Willibrordparochie en wet
houder Bot slaan de eerste paal voor 'Residence Cal-
lenburgh'. 

17 De Vlaardingse huisschilder Kees van Gulik is 
onlangs tijdens werkzaamheden aan de Burgemeester 
Luijerinksingel aangevallen door een aantal kraaien. De 
man moest voor behandeling naar het Holy Ziekenhuis. 
Hij bleek tevens een lichte hersenschudding te hebben 
opgelopen. 

19 Het Vlaardings Loggerfestival, georganiseerd 
door de Stichting Halen en Brengen en de gemeente, trekt 
45.000 bezoekers. Het programma voor het stadsfeest met 
nautisch karakter is uitgebreider dan vorig jaar. Bezoe
kers van het festival hoeven niets te missen van het EK 
voetbal. Oranjefans kunnen de wedstrijd Nederland-Tsje-
chië op de Westhavenkade op een enorm scherm volgen. 

21 In sportpark Vijfsluizen start van de zwemvier-
daagse. Het is de laatste vierdaagse in het zwembad. Na 
deze zomer gaat het dicht. 

Na drie lekke banden arriveert Frans van der Hulst na zijn 
fietstocht naar Rome weer in Vlaardingen. Burgemeester 
Bruisma sponsort 1.000 euro per lekke band voor de 
Stadslogger. 

23 De raad- en trouwzaal worden in de zomervakan
tie onder handen genomen. Naast het opknappen van de 
parketvloer worden het meubilair, de verlichting en de 
geluidsinstallatie vervangen. 

25 In 't Hof zijn door de hevige storm drie beuken 
gesneuveld. De inmiddels door de dienst groenbeheer 

Muziek- en showkorps Avalance viert liet 75-jarig bestaan met 
een taptoe op tiet feestterrein aan de Broekweg (26 juni). 
(Foto Fred LibochantIFotobureau Roel Dijkstra). 

gekapte bomen waren tussen de honderd en honderdvijf
tig jaar oud en gezichtsbepalend voor het park. 

26 In het Delta Hotel start projectontwikkelaar Pro
per Stok de verkoop van de eerste 173 woningen aan het 
Buizengat. Ruim 1.000 mensen tonen belangstelling. Men 
hoopt in het begin van 2005 de eerste paal te kunnen 
slaan. 

Bloemenman Piet van Oeveren staat na 38 jaar voor de 
laatste keer met zijn bloemenkar aan de Van Hogendorp-
laan. 

De werkloosheid in Vlaardingen is in een jaar tijd met 
ruim 26 procent gestegen. Het aantal werklozen nam toe 
van 3.616 in mei 2003 naar 4.567 in mei 2004. 

Met een wervelende taptoe op het feestterrein aan de 
Broekweg viert het muziek- en showkorps Avalance het 
75-jarig bestaan. 

Overleden op 68-jarige leeftijd Theo Poelstra, oud-stads-
archivaris van Vlaardingen. 

Oud-stadsarchivaris Theo Poelstra overlijdt op 68-jarige leeftijd 
(26 juni; zie ook jaan/erslag Stadsarchief). 
(Foto coll. Stadsarchief). 
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29 Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 
stemmen CDA, AOV en de SP alsnog in met de groot
scheepse renovatie van het Theater van Vlaardingcn 
Hierdoor is er een meerderheid voor de zogeheten plus
variant 

Vlaardingen krijgt volgend jaar twee miljoen minder uit 
het Gemeentefonds Bij de behandeling van de begroting 
2005 in november a s zal het college dan ook naar alle 
waarschijnlijkheid nieuwe bezuinigingsvoorstellen pre
senteren Volgens wethouder Schetter was wel rekening 
gehouden met een tegenvaller, maar deze is groter dan 
verwacht 

In de kantine van sportclub Victoria inspraakavond over 
de toekomst van de Broekpolder, georganiseerd door het 
recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Ter 
sprake komen de recreatiemogelijkheden, beplanting, vei
ligheid, wandel-, fiets- en ruiterpaden, hondenbeleid, eco
logische waarde en onderhoud en beheer van de polder 

De Nederlandse Erts- en Mineraalbewerking en de Mag-
nesiet en Amarilfabrieken blijven zich verzetten tegen 
woningbouw aan de Koningin Wilhelminahaven De 
twee bedrijven hebben bij de Raad van State bezwaar 
gemaakt tegen het zogenoemde 'Stap-3 besluit' van het 
ministerie van VROM Naast een hoge geluidsbelasting 
vrezen de NEM en de MAF dat door de woningbouw 
uitbreiding van de bedrijven onmogelijk wordt 

Clown Bassie is begonnen aan een tournee met Circus 
Althoff Nederlands bekendste clown treedt alleen op 
tijdens de middagvoorstellingen met een konijnenwasma
chine De 68-jarige Bas van Toor is daarmee terug bij het 
circus, zijn oude liefde 

Juli 

1 Het echtpaar Borsboom-Libregts onlangs 65 jaar 
getrouwd 

Het kunstproject De Strip aan de Floris de Vijfdelaan 
krijgt een vervolg met een Geheugenwerkplaats voor 
activiteiten die te maken hebben met het erfgoed van de 
Westwijk, een Podiumwerkplaats bestemd voor podium
kunsten en een Expositiewerkplaats waar tentoonstel
lingen plaats kunnen vinden De ruimten worden steeds 
voor een periode van twee jaar verhuurd 

2 Opening van het Jeneverpad, een wandelroute van 
Rotterdam-centrum naar Maassluis In Vlaardingen voert 
de route vooral door het groen langs het Shell-sportpark 
en de Parkweg naar het Hof, het Buizengat, de Visbank 
en het Geuzenmonument, naar kampeerboerderij De 

Hoogkamer en de Krabbeplas door de Zuidbuurt naar 
Maassluis 

3 Vlaardings Mannenkoor Orpheus bestaat 100 jaar 
Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangt het 
koor de Koninklijke Erepenning Het koor is opgericht op 
30 juni 1904 als onderafdeling van de Volksbond Tegen 
Drankmisbruik Het koor o 1 v dirigent Bernhard Touwen 
telt nu 88 leden en treedt regelmatig op 

Burgemeester Bruinsma reikt de Koninklijke Erepenning uit aan 
Vlaardings Mannenkoor Orpheus, dat tiet 100 jarig bestaan viert 
met een receptie in tiet stadtiuis (3 juli) 
(Foto Roel Dijkstra) 

4 Voor tientallen Vlaardingers begint de dag met 
verbijstering Langs de Lepelaarsingel, Van Hogendorp-
laan en aangrenzende straten staan auto's met lek geprik
te banden Ook in Holy en de Babberspolder zijn banden 
doorgestoken Rond vier uur 's ochtends arresteert de 
politie een 18-jarige Vlaardinger 

6 Door de routewijziging van de RET rijdt bus 55 
vanaf 20 00 uur niet meer langs de Maasboulevard De SP 
vreest dat de bewoners hierdoor in een isolement zullen 
raken 

8 Wethouder Bot geeft het startsein voor grondsa-
nenngswerkzaamhcdcn aan het Buizengat De sanering 
wordt gefaseerd uitgevoerd de locatie Havenstraat wordt 
gesaneerd tussen juli en december en de locatie Kortedijk 
van september tot maart 2005 Tot slot is de voormalige 
gasfabriek aan de Hoflaan tussen september en juni 2005 
aan de beurt 

9 Streekmuseum Jan Anderson steh zijn 150 col-
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lecties toch ter beschikking aan het Visserijmuseum/ 
Vlaardings Museum. Jan Anderson is gezwicht na aan
houdende druk van raadsleden, burgemeester Bruinsma 
en zijn eigen stichtingsbestuur. Het museum krijgt hier
mee de vrije hand om voor tentoonstellingen te putten 
uit 33.851 voorwerpen, 23.747 prenten, 20.402 boeken en 
15.469 foto's. Wanneer de nieuwbouw van het Vlaardings 
Museum gereed is, zal het Streekmuseum zijn deuren 
sluiten. 

14 De gemeente zegt het contract op met de aanne
mer die vijf ambtenaren van de dienst Stadswerk in zijn 
skybox in het Spartastadion heeft laten fêteren. Vier van 
de vijf ambtenaren krijgen een disciplinaire straf hier
voor opgelegd. De vijfde betrokkene, een leidinggevende, 
treedt vervroegd uit dienst. 

Opgraving van de eeuwenoude nederzetting op bedrij
venterrein Vergulde Hand West kost de gemeente twee 
miljoen euro. Het college zegt dit bedrag niet te kunnen 
vrijmaken. Vlaardingen doet nu een beroep op een arche
ologisch noodfonds van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. 

15 Oud-Vlaardinger Mark Huizinga zal bij de ope
ningsceremonie van de Olympische Spelen in Athene de 
Nederlandse vlag dragen. 

19 Het college stemt niet in met het idee van de Stads
regio om woningbouw mogelijk te maken in de randen 
van Midden-Delfland. Ook maakt men bezwaar tegen de 
typering van de Broekpolder als 'veenweidegebied'. De 
Broekpolder bestaat immers uit opgespoten verontreinigd 

Het cruiseschip Queen Mary 2 passeert het Delta Hotei (21 juli). 
(Foto Roel Dijkstra). 

havenslib. Vlaardingen wil nu dat het Regionaal Groen-
blauw Structuurplan 2, waarin dit voorstel staat, wordt 
aangepast. 

20 Vier van de vijf allochtonenorganisaties die vorig 
jaar subsidie hebben ontvangen, hebben er niet mee 
gedaan wat ze van tevoren hadden opgegeven. Daarom 
moeten de Koerdische Vereniging en de Palestijnse Vrou
wenunie het gehele bedrag en stichting The World Family 
een gedeelte teruggeven. Alleen de Turks Nederlandse 
Solidariteitsvereniging heeft alle activiteiten uitgevoerd. 
De vereniging Rahma is een geval apart: deze Marok
kaanse vereniging is inmiddels opgeheven. 

Drie 'civiehechnische kunstwerken' - de officiële bena
ming van de vissteiger aan de Zoutelandehoeve, de 
houten brug aan het einde van de Samuel Esmeijerstraat 
en het vlonderbruggetje aan het einde van de Kethelweg -
worden in het najaar gesloopt omdat er te weinig gebruik 
van wordt gemaakt. 

21 Deze week is de gemeente begonnen met de aan
leg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen Zwa
luwen en V.F.C., bij korfbalvereniging Oranje Nassau en 
bij handbalvereniging WIK. Het project wordt uitgevoerd 
door Nootenboom Sport voor een bedrag van 1.424.000 
euro. 

Het grootste cruiseschip ter wereld, de Queen Mary 2, 
passeert Vlaardingen onder grote belangstelling. Het 
schip bracht een eendaags bezoek aan Rotterdam. Het 
Delta Hotel brengt de traditionele vlaggengroet. 

Twee weken eerder dan oorspronkelijk aangekondigd, 
sluit warenhuis V&D voorgoed zijn deuren. Wat er met 
het gebouw gaat gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. 
De huidige onderhuurders vrezen dat het gebouw wel 
eens lange tijd leeg kan blijven staan, omdat V&D nog 
een twee jaar durend contract heeft bij onroerend goed
beheerder KBB, het moederconcern dat kortgeleden ook 
van eigenaar wisselde. 

23 Start van de vijfde editie van Het Zomerterras met 
optreden van het volksdansensemble Zaporozhye Cos
sacks uit de Oekraïne. In het Hof en Oranjepark is er vier 
weekenden feest met optredens van onder meer Brainbox, 
Jan Akkerman, de Dogtroep en Lunatics. 

27 De konijnenziekte myxomatose is bij de surfplas 
uitgebroken. De ziekte kan via beten van muggen, vlooien 
of vliegen worden overgebracht. Dierenartsen adviseren 
huis- en tuinkonijnen in te laten enten. 

29 Op station Vlaardingen Centrum worden de eerste 
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chippoortjes van de Hoekse Lijn geplaatst Bij de poort
jes kunnen reizigers in- en uitchecken, tevens zorgt het 
systeem ervoor dat alleen reizigers met een geldig plaats
bewijs toegang hebben tot het station Op de Hoekse 
Lijn wordt naar verwachting komend voorjaar als eerste 
treinverbinding in Nederland de ov-chipkaart in gebruik 
genomen 

Maarten van der Vlis neemt na ongeveer 45 jaar afscheid 
van zijn werkgever Boekhandel Den Draak 

Maarten van der Vlis hier omringd door zijn vele boeken -
neemt afscheid van Boekhandel Den Draak (29 juli) 
(Foto Roel Dijkstra) 

De gebouwen van begraafplaats Holy worden binnenkort 
gerenoveerd De opknapbeurt duurt drie weken Uitvaart
diensten worden in deze periode gehouden in de Vredes-
kerk of in Uitvaartcentrum Holy 

Augustus 

3 C B de Jong, vrijwilliger bij het Stadsarchief, viert 
zijn 90ste verjaardag De jarige heeft in de afgelopen 
jaren 3 000 keer het archief bezocht 

5 Zwemster Wilma van Rijn heeft na tien jaar zwem
men op topniveau besloten te stoppen Als hoogtepunt in 
haar carrière behaalde de zwemster een zilveren medaille 
met de nationale estafetteploeg op de Olympische Spelen 
van Sydney in 2000 

6 Jannes Visboetiek bij station Vlaardingen Cen
trum moet van de NS per 1 oktober a s de deuren sluiten 
Eigenaar Jan Pronk heeft tot nu toe geen uitsluitsel gekre
gen waarom hij moet vertrekken 

7 Annemieke van Dam, net afgestudeerd aan het 
conservatorium in Tilburg, bereidt zich voor op de under
study van de hoofdrol in de musical 'Crazy for you' van 
Joop van den Ende De Vlaardingse won zes jaar geleden 
de Soundmix Show 

7-14 In het kader van de tweejaarlijkse uitwisseling 
brengt de jeugdbrandweer van Neureut weer een bezoek 
aan Vlaardingen 

13 In Zorgcentrum Vaartland geopend een schilderij
ententoonstelling van de 98-jarige amateur-kunstenares 
Yka Freijlink-Stienstra 

14 Regionaal kampioenschap dressuur en springen 
voor paarden bij Die Flardingha Ruiters aan de Broekpol
derweg 

In het Vissenjmuseum/Vlaardings Museum opening van 
een tentoonstelling over de bekende familie De Zeeuw 
Tegelijkertijd verschijnt het boekje 'Het geslacht De 
Zeeuw te Vlaardingen' 

15 Recreatiedag bij de Krabbeplas in het kader van 
De Groene Toer 2004 met o a de voorstelling 'Tam, tam
mer, tamst' 

16 De eerste schooldag van 170 leerlingen van basis
school Johannes Calvijn valt in 'het water' Door de over
vloedige regenval staan lokalen blank Schooldirecteur 
P Peters moet de kinderen naar huis sturen Men hoopt 
morgen de lessen te hervatten 

17 Zes huisartsen van de praktijk Holystaete onder
tekenen samen met de Facilitaire Stichting Gezondheids
zorg een intentieverklaring die moet leiden tot stichting 
van een HOED aan de Kopenhagenlaan De vier apothe
kers in Holy blijven de HOED afwijzen omdat er in het 
complex ook een apotheek komt Er is volgens de apothe
kers in Holy geen ruimte voor een vijfde branchegenoot 

De Vlaardingse pianist Ben van der Linden maakt zijn 
opwachting in het televisieprogramma Tros Tnviant Hij 
was jarenlang pianist en muzikaal begeleider van Paul 
van Vliet 

18 Bij opgravingen in het centrum is een grafkist uit 
1043 aangetroffen, vervaardigd uit de restanten van een 
Engels vikingschip Stadsarcheoloog Tim de Ridder is 
bijzonder opgetogen over de bijzondere vondst Alleen in 
Tiel IS eerder hergebruikt hout uit vikingschepen gevon
den Echt uniek is dat in het centrum resten van meerdere 
vikingschepen zijn aangetroffen 
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Na de sluiting van Komzo en Villa Musica zijn oefen
ruimtes voor bandjes schaars Aan de Fultonstraat start 
muzikant Per SoUeveld op eigen initiatief oefenruimtes 
in een leegstaand bedrijfspand Na de verbouwing van het 
pand zijn er vijf oefenruimtes en een opnamestudio 

Judoka Edith Bosch wint tijdens de Olympische Spelen 
in Athene een zilveren medaille in de categorie tot 70 
kg Oud-Vlaardinger Mark Huizinga wint brons in de 
categorie tot 90 kg 

21 Shantykoor Vlaardingen wint het Shantykorenfes-
tival m Ter Heijde, volgens het juryrapport onder meer 
vanwege de presentatie en het gevarieerde repertoire Het 
IS de eerste keer in zijn nog korte bestaan dat het koor een 
trofee wint 

26 Een groep van honderd Vlaardingse sporters en 
hun begeleiders vertrekt voor een internationaal voet
bal- en tennistoernooi naar de Tsjechische partnerstad 
Moravska Trebova 

Sinds kort staat de Aeolus aan de Kortedijk in de steigers 
De molen wordt de komende maanden gerestaureerd De 
in 1790 gebouwde molen was bijna 25 jaar in bezit van 
de familie Boekestijn en is sinds eenjaar weer eigendom 
van de gemeente 

Tijdens de Europese kampioenschappen in het Deense 
Aarhus veroverde Fortuna-atleet Teo Maat onlangs een 
zilveren medaille op het onderdeel vijfkamp voor Mas
ters 

30 De Hoflaan wordt wegens bodemsanering van het 
Buizengat gedeeltelijk afgesloten De werkzaamheden 
duren vermoedelijk tot maart 2005 Het doorgaand ver
keer wordt omgeleid Door de start van de bodemsanering 
IS de eerste fase van het project Buizengat daadwerkelijk 
ingegaan 

Wethouder Van der Velde opent samen met kinderen van 
groep 6 van 't Palet-Holy de nieuwe informatieruimte van 
de eendenkooi Aalkeetbuiten De eeuwenoude eenden
kooi is eigendom van Natuurmonumenten en is het hele 
jaar beschikbaar voor excursies 

Grootscheepse nachtelijke verkeerscontrole langs de A20 
tussen Vlaardingen en Maassluis In totaal nemen 16 
instanties en diensten aan de controle deel Er worden 
71 processen-verbaal opgemaakt en zes mensen aange
houden op grond van de Opiumwet Zeven vrachtwagen
chauffeurs krijgen een rijverbod opgelegd 

September 

1-2 Tijdens de World Fire Fighters Games in het 
Engelse Sheffield behaalt hoofdbrandwacht Sandra van 
Waasdijk van de Vlaardingse brandweer maar liefst vijt 
gouden medailles op het onderdeel zwemmen Vierdui
zend deelnemers uit de hele wereld streden onderling op 
60 verschillende olympische onderdelen 

2 Philip Westerduin heeft het toernooi om het 
Open Schaakkampioenschap van Vlaardingen op zijn 
naam geschreven In de B-groep ging de zege naar Bart 
Voogt 

3 Majestic, de nieuwste club aan de Koningin Wil-
helminahaven, opent zijn deuren De loungediscotheek 
moet de hotste club van Vlaardingen en omgeving wor
den 

4 Vlaardingen huldigt judoka Edith Bosch met het 
behalen van haar zilveren Olympische medaille Na een 
rijtoer, vergezeld door wethouder Van der Velde, ontvangt 
ZIJ uit handen van burgemeester Bruinsma de Stadspen
ning van Vlaardingen 

4-5 Open Ateliers Ondanks of dankzij het zonnige 
weer hebben de kunstenaars over aanloop met te klagen 

5-6 Voetbalvereniging RKWIK viert het 70-jarig 
bestaan op het complex in Park 't Nieuwelant met o a 
een tombola. Rad van Fortuin en een optreden van de 
Amazing Stroopwafels 

6 Het Vlaardmgs Senioren Orkest o 1 v Johan van 
den Berg viert het 20-jarig bestaan Het orkest is een initi
atief van de dirigent en bestond in het begin uit negentien 
leden Nu teh het orkest ruim 50 leden 

7 De gemeente heeft flats aan de Maasboulevard 
aangekocht De gemeente ziet de aankoop als een strate
gische verwerving in het kader van de realisering van het 
Rivierzoneproject In 2016 wordt naar verwachting een 
begin gemaakt met de nieuwe inrichting van het gebied 

Blauwe verrassing m Vlaardingen In totaal deelt de poli
tie 138 bekeuringen uit Vijf hennepkwekerijen worden 
opgerold en 28 fietswrakken van straat gehaald Bij de 
VOS worden kluisjes van scholieren gecontroleerd Een 
man wordt gearresteerd 

8 De Stichting Boombehoud Vlaardingen maakt 
bezwaar tegen de geplande houtkap van 52 bomen aan 
het Geuzenplein en de Arij Koplaan Het plein en de laan 
worden opnieuw ingericht 
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Het echtpaar C Gast-D van Eijk 70 jaar getrouwd 

Het bedrijf Van der Linden & Veldhuis is door het bestuur 
van de Kamer van Koophandel Rotterdam onderscheiden 
voor innovatief ondernemerschap 

11 Open Monumentendag met o m een expositie 
over het Vlaardingse stadswapen in het Vissenjmuseum/ 
Vlaardings Museum Museumdirecteur J P ter Brugge 
overhandigt de eerste prijs van de stadswapenwedstrijd 
aan Kimberly Wakkary voor haar ontwerp van gevleu
gelde haringen op paardenbenen 

Feest in de Westwijk Wijkcentrum De Telder en de win
keliersverenigingen Dr Wiardi Beckmansingel/Dirk de 
Derdelaan herdenken het feit dat 50 jaar geleden werd 
begonnen met de bouw van de wijk 

14 Lucas Petit, eigenaar van het Delta Hotel en 
het Badhotel Rockanje, uitgeroepen tot Meest Mar
kante Horecaondernemer van Zuid-Holland Hij dingt in 
november samen met elf andere regionale winnaars mee 
naar de nationale titel voor 2004 

15 Watertaxi Rotterdam is een jaar na opening van 
de Vlaardingse steiger erg tevreden Gemiddeld maakt de 
taxi zestig tochten per week tussen Vlaardingen en Rot
terdam 

Een 37-jarige Vlaardingse, haar twee dochters en haar 
schoonzoon zijn door de Rotterdamse rechtbank schuldig 
bevonden aan de moord op S Sewlal De man, die zwaar 
verslaafd was en zijn gezin jarenlang terroriseerde, werd 
eind vorig jaar om het leven gebracht 

17 Feestelijke heropening van het Korpsgebouw van 
het Leger des Heils aan de Magnoliastraat De speci
ale samenkomst wordt bijgewoond door burgemeester 
Bruinsma 

De politie IS een nieuw onderzoek gestart naar de moord 
op de tienjarige Nienke Kleiss uit Schiedam Nieuwe 
informatie wijst in de richting van een andere verdachte 
dan de Vlaardinger die in 2002 door het gerechtshof in 
Den Haag werd veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs 

18 Landelijke roeiwedstrijden in de Oude Haven, 
georganiseerd door het Zeekadetkorps Vlaardingen 
Korpsen uit het hele land strijden om 'De gedolde riem' 
De ploeg uit Arnhem keert huiswaarts met de begeerde 
trofee 

19 Gasexplosie in de Van Bleiswijkstraat in de Bab-
berspolder Zowel een beneden- als bovenwoning worden 

Een gasexplosie vaagt een hoekwoning aan de Van 
Bleiswijkstraat volledig weg (19 september) 
(Foto Roel Dijkstra) 

in een klap weggevaagd Ook de aangrenzende woning 
loopt zware schade op De 34-jarige bewoner overlijdt in 
de loop van de dag in het ziekenhuis aan zijn verwondin
gen Zijn bovenbuurman overleeft de klap wonder boven 
wonder en loopt slechts lichte verwondingen op 

21 In het Zonnehuis opening van het eerste Vlaar
dingse Alzheimercafe 'De Brasserie' kent naast de 
gezelligheid van een echt cafe ook de gelegenheid om 
informatie over dementie in te winnen Vanaf november 
IS het cafe iedere eerste dinsdag van de maand geopend 

De vervanging van de kades aan de Havenstraat is in 
volle gang De gemeente plaatst tijdelijke damwanden, 
vervolgens worden de oude kades gesloopt en nieuwe 
geplaatst 

24 De 'Buitenlijn' van de gemeente is een groot 
succes Op de klachtenlijn kwamen het eerste halfjaar 
vijfduizend meldingen binnen Dat zijn er gemiddeld 38 
per dag, een stijging van 46% ten opzichte van dezelfde 
periode in 2003 Bijna 80% wordt binnen vier dagen 
afgedaan en 91% binnen tien werkdagen Daarmee is de 
doelstelling gehaald 

Archeologen hebben bij het Buizengat de fundamen
ten van de buitenplaats van Wilhem van Ruytenburgh 
opgegraven De 'heer van Vlaardingen en Vlaardin-
ger-Ambacht' staat prominent afgebeeld als de 'man 
in het geel' op Rembrandts wereldberoemde schilderij 
De Nachtwacht De buitenplaats is mogelijk rond 1627 
gebouwd en twee eeuwen later, in 1830, gesloopt 
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25 De VOGG, vereniging van ouders en verwanten 
van mensen met een verstandelijke handicap, viert het 
50-jarig bestaan en tevens het 40-jarig bestaan van de 
eigen wandelvereniging. Voorzitter H. Bravenboer wordt 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Een 49-jarige vrouw wordt in haar woning aan de Dr. 
Wiardi Beckmansingel dood aangetroffen. Zij blijkt als 
gevolg van een misdrijf om het leven te zijn gekomen. 

26 In café De Waal wordt een benefietconcert gege
ven voor Lawrence Payne, wiens woning aan de Van 
Bleiswijkstraat zondag door een gasexplosie werd ver
woest. De bands LP Blues Band en De Band schenken 
hun gages aan de gedupeerde zanger van de LP Blues 
Band. 

28 Dag tegen Geweld. De plechtigheid bij het Monu
ment van Bezinning wordt geopend met een toespraak 

door burgemeester Bruinsma, gevolgd door een optreden 
van de band Holy Click, een voordracht door stadsdichter 
Kees Alderliesten en door acteur Winston Post. Afslui
ting door Bram Keizerwaard, directeur van het Accent 
College. 

Gerrit Spruit, commandant van de brandweerregio Rot
terdam-Oost, benoemd tot commandant van het Brand
weerkorps Waterweg. 

29 Mevrouw Zonne-Struis viert haar 100ste verjaar
dag. 

Oktober 

1-2 De vrijmetselaarsloge Delta houdt open huis in de 
Gereformeerde Kerk aan de Emmastraat. Tientallen vrij
metselaars zijn aanwezig om vragen van belangstellenden 
te beantwoorden. 

2 Michel de Maat wint met tien seconden voor
sprong de vijftiende Geul Techniekloop over 15 kilometer 
in een tijd van 51 minuten en 4 seconden. Snelste vrouw 
is Petra van Loon met 59 minuten en 7 seconden. 

In de Vrije Academie veiling van 56 door bekende Neder
landers beschilderde vazen, georganiseerd door de Lions 
Club Vlaardingen. De opbrengst, 10.250 euro, gaat naar 
de Stichting Elckerlyc, onderdeel van de Stichting Nood
opvang Vlaardingen. 

4 Minister Dekker van VROM opent het 650ste 
Huursubsidie Informatie Punt bij Waterweg Wonen. Het 
HIP maakt gebruik van een computerverbinding met het 
ministerie. Hiermee heeft de corporatie rechtstreeks toe
gang tot beveiligde informatie van het ministerie. 

5 Renco van der Kreeke ontvangt uit handen van 
burgemeester Bruinsma een bronzen medaille van de 
Stichting Carnegie Hcldenfonds. De ober van het Delta 
Hotel redde in april met gevaar voor eigen leven een 
vrouw van de verdrinkingsdood. 

6 Start van de 15de Kinderboekenweek onder het 
motto 'Muziek' met optreden van de Kaapverdische band 
Rabasa bij basisschool Het Visnet aan de Stationsstraat. 

In de kelder van de buitenplaats van Wilhem van Ruytenburgh 
hebben archeologen een goed bewaarde tegelvloer gevonden 
(24 september). 
(Foto Mirjam van der Hoek/Fotobureau Roel Dijkstra). 
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Een 25-jarige man, verdachte in het hernieuwde onder
zoek naar de moord op Nienke Kleiss, heeft opnieuw 
bekend de gruweldaad te hebben gepleegd. Hij had al eer
der bekend, maar trok kort daarna zijn bekentenis weer 
in. Het OM zegt in een later stadium te besluiten welke 
actie zal worden ondernomen met betrekking tot Vlaar-
dinger Kees B. die al vier jaar vastzit voor de moord. 

7 Bij het Accent College aan het Geuzenplein 
afscheidsreceptie voor de scheidende docenten Willem 
van Bcntum, Piet Heinsbroek, Rien van Houdt, An Moer-
kens. Els Oosterhagen, Martin Verhelst en K.ees Zeven
bergen. 

Muziekkorps Jong Avalance heeft een geweldige prestatie 
geleverd door op het EK Drum Corps in Den Haag een 
fraaie vierde plaats te behalen. Niet minder dan dertig 
korpsen uit binnen- en buitenland streden om de Euro
pese titel. Jong Avalance is het enige jeugdmuziekkorps 
in Vlaardingen voor kinderen van zes tot en met zestien 
jaar. 

Het doek is gevallen voor HVO. De scheepswerf van 
Damen Shiprepair gaat dicht. Een deel van het personeel 

Renco van der Kreeke ontvangt een medaille van de Stichting 
Carnegie Heldenfonds (5 oktober; zie ook 27 april). 
(Foto Roel Dijkstra). 

wordt ontslagen. Met de sluiting verdwijnt een belangrijk 
stuk Vlaardingse geschiedenis voorgoed. 

Na jarenlange discussie zullen drie historische panden 
aan de Kortedijk alsnog worden gesloopt. Volgens het 
college kost het 2,5 miljoen euro om de panden op te 
knappen, geld dat er niet is. De panden, waaronder het 
sluishuis, zouden worden opgenomen in het nieuwbouw
project Buizengat. Met de bewoners van de panden is 
overeenstemming bereikt. De Historische Vereniging 
Vlaardingen is verbijsterd over de sloopplannen. 

8-9 Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van 
wooncomplex De Bolder uitvoering van de revue 'Denk 
je nog aan die tijd' o.l.v. Dick Borst met medewerking van 
bewoners van het wooncomplex. 

12 Bij verbranding van chemisch afval door de AVR 
is gedurende een onbepaalde periode zes keer zoveel 
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dioxine vrijgekomen als toegestaan Na constatering is de 
verbrandingsoven stilgelegd 

Presentatie programmabegroting 2005-2008 Om de 
financiële tegenvallers op te vangen, moet de gemeente 
tot eind 2008 80 arbeidsplaatsen hebben afgebouwd 
Hiervoor is met de bonden een 57-jarigen-maatregel 
opgesteld, die ambtenaren de kans biedt op vrijwillige 
basis te vertrekken met een aanvulling op het salaris tot 
75 procent tot 65 jaar 

14 In aanloophuis De Groene Luiken aan de Oostha-
venkade expositie van werk van tekenaar Len Munnik 

15 Kees Alderliesten ontvangt uit handen van wet
houder Van der Velde een oorkonde voor zijn benoeming 
tot stadsdichter, vervaardigd door de Vlaardingsc kunste
nares Zhanhong Liao 

In de Deel aan de Baarnhoeve reunie van oud-bewoners 
van de Maassluissedijk 

Burgemeester Bruinsma en M Keizerwaard, districtschef 
Waterweg van de politie Rotterdam Rijmond, onderteke
nen het convenant dat de samenwerking tussen politie en 
gemeentelijke stadswachten moet intensiveren 

16 Romi Smilfood stopt in Vlaardingen met raffi
neren en brengt eind 2005 de margarineproductie over 
naar Heerenveen Voor de 118 werknemers is een sociale 
regeling uitgewerkt De Rotterdamse Margarine Industrie 
begon in 1937 in Vlaardingen en is m 1986 overgegaan 
naar voedingsconcern Koninklijke Smildegroep 

18 De tinanciering van de inrichting van sportcom
plex Polderpoort is eindelijk rond Het gebouw is het 
afgelopen weekend opgeleverd en wordt eind november 
officieel geopend 

Wethouder Van der Velde geeft het startsein voor de ver
bouwing van het stadskantoor Er komen nieuwe wanden, 
vloerbedekking en verlichting en er wordt geschilderd In 
maart 2005 moet de renovatie klaar zijn 

19 De wachtlijst voor inburgeringcursussen is met 
de helft gedaald van 120 naar 60 De daling wordt ver
oorzaakt doordat er minder nieuwkomers zijn Voor de 
'oudkomers' starten nog dit jaar 99 trajecten, waarbij zij 
alsnog de Nederlandse taal kunnen leren 

Voetbalvereniging VFC opent het nieuwe kunstgrasveld 
met een oefenwedstrijd tegen het hoogste jeugdelftal van 
Feyenoord 

21 De maquette van het Plan Buizengat is momenteel 
uitgeleend aan stedenbouwkundigen Palmboom & Van 
der Bout voor tentoonstellingen in Milaan en Barcelona 
Eerder was de maquette al gebruikt op tentoonstellingen 
in Amsterdam en Delft Ook de gemeenten Groningen en 
Eindhoven hebben belangstelling 

23 Onthulling van het gevelopschrift van de 'NV 
Eerste Vlaardingsche Auto-Garage' (EVAG) aan de Wil
lem Beukelszoonstraat Tegelijk reunie van oud-straat-
bewoners, georganiseerd door oud-bewoner Ben van der 
Linden 

Het voortbestaan van de Vlaardingse schooltuinen is 
verzekerd Zes jaar geleden waren er nog vijftien school-
tuintjes, waarvan er drie zijn overgebleven Volgens het 
college zijn twee locaties aan de Zuidbuurtseweg en de 
Marnixlaan geschikt voor een gezamenlijke schooltuin 
Op die twee terreinen kunnen naar verwachting zo'n 
vierhonderd kinderen tuinieren 

25 Het echtpaar Schenk-Noks 65 jaar getrouwd 

26 Showbrassband Thalita bestaat dit jaar 40 jaar Ter 
gelegenheid hiervan brengt beschermheer burgemeester 
Bruinsma een bezoek aan het complex van de band aan 
de Surinamesingel 

28 De voet- en fietspaden ter hoogte van de krui
sing Marathonweg/Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan krij
gen binnenkort 'milieuklinkers' De naar Japans model 
gemaakte betonstraatsteen moet luchtzuiverend gaan 
werken Het project wordt in een proefvlak van duizend 
vierkante meter aangelegd 

30 In Muziekinformatie- en Documentatie Cen
trum Ton Stolk officiële opening van de tentoonstelling 
'Katharina Verhoeff-Torn, een bevlogen dingente' door 
W den Breems, voorzitter van de Historische Vereniging 
Vlaardingen Tevens presentatie van het gelijknamige 
boek, samengesteld door Ton Stolk 

Open Dag bij het opgravingsterrein aan het Buizengat 
Te zien zijn vooral de resten van het buitenverblijf van 
Wilhem van Ruytenburgh Grote belangstelling 

Landelijke Archievendag Open Dag bij het Stadsarchief 
met o a vertoning van oude Vlaardingse films, advies 
van de restaurator en een tentoonstelling met tekeningen 
van het echtpaar Midderigh-Bokhorst, dat van 1905 tot 
1927 in Vlaardingen woonde Tevens verkoop van dub
bele boeken, tijdschriften en prenten 
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November 

2 Bewoners van de Havenstraat zijn bang dat hun 
woningen gevaar lopen door de huidige sloopwerkzaam
heden Door de zware trillingen zijn inmiddels grote 
scheuren ontstaan in verscheidene woningen aan het Bui-
zengat 

4 De 15-jarige Vlaardinger Jeroen Naring heett 
razendsnel naam gemaakt in de wereld van het hand-
boogschieten Onlangs is hij toegetreden tot Jong Oranje 
van de Nederlandse handboogbond en hij maakt kans om 
uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden 

Burgemeester Bruinsma reageert in een open brief aan 
alle Vlaardingers geschokt op de moord op Theo van 
Gogh De cineast werd op 2 november vermoord door een 
26-jarige Amsterdammer met zowel de Nederlandse als 
de Marokkaanse nationaliteit 

Orgelliefhebbers kunnen sinds kort een website (www 
vlaardingseorgels nl) bezoeken waarin alle Vlaardingse 
orgels staan beschreven De gegevens zijn verzameld 
door Jan van Roon, organist van de Sionkerk 

5 Vlaardings Mannenkoor Orpheus sluit de viering 
van het honderdjarig bestaan af met een jubileumconcert 
in de Grote Kerk Medewerking verlenen de solisten 
Marten Smeding, Matthijs Mesdag, Willekc te Brummel-
stroete en het Randstedelijk Begeleidings Orkest 

6 Open Dag op begraafplaats Holy Belangstellen
den kunnen een kijkje nemen in de gerenoveerde aula en 
een rondleiding krijgen over de begraafplaats 

De formatie Bitch viert in de Lijndraaier het 25-jarig 
bestaan met een concert voor trouwe fans 

7 In het Theater van Vlaardingen krijgen Ritd 
Young, bekend als zangeres, presentatrice en entertai
ner, en haar technicus en echtgenoot Jan een muzikaal 
afscheid aangeboden onder het motto 'Dit is jullie leven' 
Tijdens deze unieke voorstelling treden lokale, regionale 
en landelijk bekende artiesten op 

8 Zorgcentrum Soenda viert het 10-jarig bestaan 
met een teestweek met tal van activiteiten 

De apotheken Holystaete en Holy-Noord spannen een 
rechtszaak aan tegen zorgverzekeraar DSW Zij beschul
digen DSW van belangenverstrengeling door volgend jaar 
een eigen apotheek onder te brengen in de HOED aan de 
Kopenhagenlaan 

Dodelijk ongeval op de Binncnsinge! Een 49-jarige 
vrouw wordt tijdens het oversteken geschept door een 
sportwagen De vrouw overlijdt ter plekke 

9 Minister A van Ardenne van Ontwikkelings
samenwerking waagt zich op de catwalk De bewinds
vrouwe neemt deel aan een modeshow om te bewijzen 
datje goed voor de dag kunt komen met kleding die in de 
Derde Wereld op een milieuvriendelijke manier en zonder 
kinderarbeid is gemaakt 

Lucas Petit, eigenaar van het Delta Hotel en het Badhotel 
Rockanje, wordt tijdens het jaarlijkse congres van Horeca 
Nederland uitgeroepen tot Meest Markante Horecaonder
nemer van Nederland 

Lucas Petit is verkozen tot Meest Markante Horecaondernemer 
van Nederland (9 november zie ook 14 september) 
(Foto Roel Dijkstra) 

10 In het kerkgebouw van het Leger des Heils infor
matieavond over de plannen voor een 24-uursopvang voor 
dak- en thuislozen in de voormalige huishoudschool aan 
de Van Hogendorplaan Bewonersvereniging Babberspol-
dcr IS fel tegen de komst van een sociaal pension Volgens 
G Stoffers van het Leger is de opvang in Vlaardingen 
geen luxe Jaarlijks worden 130 personen uit Vlaardingen 
opgevangen in de voorzieningen van het Leger in Rotter
dam 

11 De gemeenteraad gaat - met uitzondering van 
VV2000, SP en SBV - akkoord met de programmabegro
ting 2005-2008 
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In de Rotterdamse St. Laurenskerk wordt in bijzijn van 
minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking 
het masterplan voor de campus van het Hope College in 
Addis Ababa overgedragen aan twee vertegenwoordigers 
van Hope Enterprises. Het plan is opgesteld door Geluk
Treurniet Architecten, die dit jaar tevens het 50-jarig be
staan herdenken. Het bureau werd opgericht door Gilles 
Geluk en is inmiddels uitgegroeid tot een allround archi
tectenbureau met achttien medewerkers. Een bureau dat 
zich als onderneming bewust is van zijn verantwoording 
ten opzichte van de maatschappij, niet alleen lokaal, maar 
wereldwijd. 
Gilles Geluk was de eerste voorzitter van de Historische 
Vereniging Vlaardingen van 1967 tot 1970 en daarna be
stuurslid tot 1979. Door zijn beschouwende manier van 
werken is hij van groot belang geweest voor de vereni
ging-
Sportschool Egbert Thomas heeft op het NK karate voor 
junioren vier eerste plaatsen in de wacht gesleept. Nadia 
Tomaello, Angela van der Hoeven en Mike van Vliet en 
de Maassluise Mushin Sumer waren het succesvolst. In 
totaal waren 21 karateka's afgevaardigd. 

12 Leerlingen van basisschool Het Anker sturen 
250 rugzakken naar hun leeftijdgenoten in de Oekraïne. 
Met de vrachtwagen van de stichting Spoetnik gaan ook 
voedselpakketten, schoenen en speelgoed naar het Oost-
Europese land. 

13 Carnavalsvereniging De Leutloggers viert in zaal 
Buytenlant 'De Elfde van de Elfde'. Reinald Don wordt 
gekozen tot prins voor het komende seizoen. 

Brass Ensemble De Bazuin viert het 50-jarig bestaan met 
een jubileumconcert in de Rehobothkerk aan de Billiton-
laan. Medewerking verleent het Don Kozakkenkoor uit 
Den Haag. Dirigent Bram Sebel ontvangt voor zijn inzet 
de Stadsspeld uit handen van wethouder Van der Velde. 

Overleden ir. J.G. Gerritze, voormalig directeur van het 
bedrijf Gemeentewerken, de Reinigings- en Ontsmet-
tingsdienst en het Marktwezen. 

Overleden Ch.F. Hendriks, o.a. voormalig medewerker 
van Omroep Vlaardingen. 

15 Mede dankzij een aanzienlijke subsidie van het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondergaat de haven van 
watersportvereniging De Bommeer een volledige meta
morfose. Niet alleen worden de 160 ligplaatsen tellende 
steigers vernieuwd, ook de oude kraan wordt vervangen. 
Hierdoor wordt het uit het water halen van boten niet 
alleen veiliger maar ook werkbesparend. 

In de Laurenskerk te Rotterdam overhandigen GelukTreurniet 
Architecten het masterplan voor de campus van het Hope 
College in Addis Ababa aan vertegenwoordigers van Hope 
Enterprises (11 november). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Honderden werknemers van de sociale werkvoorzienin
gen in Nederland overhandigen burgemeester Bruinsma, 
tevens voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de 
werkgevers, een petitie waarin opgeroepen wordt zo snel 
mogelijk de onderhandelingen met de bonden over een 
nieuwe CAO te hervatten. 

Overleden op 87-jarige leeftijd ds. Adrianus van Zetten. 
De emerituspredikant was in de Hervormde gemeente 
Vlaardingen werkzaam tussen 1961 en 1982. 

16 Skateboarders en rolschaatsers kunnen hun lol op. 
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De Maassluizer Alexander Blatt organiseert de komende 
vijf maanden een wekelijkse Roller Disco in de Lijnbaan
hal 

De Salon en de restaurants El Loco Babbe en Hard Times 
zijn genomineerd voor de Vlaardingse horecapnjs De 
gemeenteraad heeft de Vlaardingse UITblinker ingesteld 
om een prettig en veilig uitgaansklimaat te bevorderen en 
de maatschappelijke samenhang te versterken Horecaon
dernemers die bijdragen aan deze doelstelling komen in 
aanmerking voor de wisseltrofee 
In cafe De Waal onthulling van het ontwerp van kunste
nares Marjon Hoogendijk, bestaande uit drie opeenge
stapelde visjes, uitgevoerd in dik melkachtig glas met de 
Vlaardingse kleuren rood, geel en blauw 

18 Het echtpaar Van der Lee onlangs 60 jaar 
getrouwd 

Verkiezing van de 'Kunstenaar van het jaar 2004' tijdens 
het Nationale KunstGala in de voormalige Van Nelle 
fabriek in Rotterdam Kunstenares Wilma Kuil eindigt 
op de 10de plaats 

De markante schoorsteenpijp van distiUeerdenj Van Toor 
aan de Markt is gered Het college draagt 30 000 euro 
bij om de laatste van de verzameling schoorstenen uit 
het industriële verleden van Vlaardingen te redden De 
eigenaar had een sloopvergunning aangevraagd voor de 
bovenste drie meter van de pijp 

Burgemeester Bruinsma overhandigt de opbrengst van de 
actie 'Tonnen voor Vlaardingen' (1 685 euro) aan Wim 
van der Burg, docent van het Accent College en initiator 
van ontwikkelingsprojecten in Kenia Het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd het bedrag 
te verdubbelen Het geld zal worden besteed aan het aan
leggen van waterputten in Kenia 

Dertig medewerkers van Thuiszorg Nieuwe Waterweg 
Noord raken hun baan kwijt door bezuinigingen van het 
rijk Thuiszorg NWN ontvangt naar verwachting 5 mil
joen euro minder dan in 2003 Er werken 1 550 mensen 
bij Thuiszorg De instantie heett op jaarbasis achtduizend 
cliënten in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Mid
den-Delfland 

19 De Jeu de Boulesclub Vlaardingen viert het 20-
jarig bestaan met een receptie in het clubgebouw in de 
Broekpolder 

20 Intocht van Sinterklaas De Sint was al een week 
eerder in Nederland gearriveerd Door de drukke agenda 
en een verwarde piet komt de Goedheiligman dit jaar een 

week later naar Vlaardingen 

23 Actievoerders van Milieudefensie beklimmen met 
een spandoek met de tekst 'Who's afraid ot red, yellow 
and blue'' Clean air now'' de reclamemast aan de A20 
ter hoogte van Vlaardingen Milieudefensie laat vanat 
volgende week de luchtkwaliteit rond het Kethelplein 
meten Met de resultaten verwacht de organisatie aan te 
kunnen tonen dat de aanleg van de A4 door Midden-Delt-
land illegaal is De lucht rond het knooppunt zou volgens 
Europese normen nu al te vuil zijn 

24 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
Vluchtelingenwerk Vlaardingen ontvangt burgemeester 
Bruinsma het kookboek 'Veelkleurige kookpotten van 
Vlaardingen' 

Overleden op 85-jarige leeftijd Walter van Ginneken, 
directeur van de Stadsgehoorzaal van 1964-1982 De 
voormalige directeur heeft tot het laatste moment mee
gewerkt aan de voorbereidingen van de grootschalige 
renovatie van het theater 

25 I 500ste lunchconcert door Aad Zoutendijk op het 
Van Peteghemorgel van de Grote Kerk 

29 De echtparen Van Boerum-van der Krans en De 
Prielle-Mus 65 jaar getrouwd 

30 Het Visserijmuseum/Vlaardings Museum heeft 
bijgedragen aan het oplossen van een misdrijf waarmee 
gelijk ook een stuk cultureel erfgoed is veiliggesteld Het 
gaat om een antiek inktstel uit 1877, dat via het televi
sieprogramma Opsporing Verzocht terechtkwam bij het 
museum Inmiddels is de rechtmatige eigenaar weer in 
het bezit, maar deze wil het uiteindelijk weer terecht laten 
komen in het museum Het inktstel werd door haringhan
delaar Van Harwegen den Breems geschonken aan Jan 
Brobbel, ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum als 
kuiper 

De 17-jarige Europees kartkampioen in de Super A-klasse 
Nick de Bruijn krijgt in Valencia een contract aangeboden 
bij het team van Joset Kautmann Volgend seizoen komt 
hij uit in de Formule BMW ADAC kampioenschap 

December 

1 Architect Kees Spanjers heeft het definitieve ont
werp voor het renovatieplan van de Stadsgehoorzaal afge
rond Het oorspronkelijke ontwerp van Van Ravesteyn 
en de nieuwe wijzigingen gaan elkaar versterken In juli 
2005 kan volgens de planning gestart worden met de 
renovatie 
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Een loodzware penbalk wordt door een hijskraan in de nok van 
molen Aeolus aan de Kortedi/k getild (3 december). 
(Foto Roel Dijkstra). 

Overleden op 93-jarige leeftijd Z.K.H. Prins Bernhard. In 
het stadhuis en op verschillende locaties in de stad liggen 
condoleanceregisters. 

2 Met de website www.mijnvlaardingen.nl hoopt Jan 
van Duin dat Vlaardingers gaan meedenken en communi
ceren over hun eigen leefomgeving. 

3 Een enorme hijskraan tilt de 500 kg wegende pen-

balk in de nok van de Aeolus. De algehele renovatie van 
de molen moet in april 2005 klaar zijn. 

4 De torenspits aan de Ie Van Leyden Gaelstraat 
wordt een officiële jongerenontmoetingsplek. De toren 
wordt aan drie zijden afgeschermd, zodat de jongeren 
beschut zijn tegen regen en wind. Ook komen er betonnen 
zitplekken en verlichting, zo mogelijk via zonne-energie. 

Het echtpaar Willeman-De Jong 70 jaar getrouwd. 

7 De Historische Vereniging Vlaardingen vraagt bij 
de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening 
om de sloop van de historische panden aan de Kortedijk 
tegen te houden. De HVV vindt dat projectontwikkelaar 
Proper Stok de restauratiekosten van de twee woonhuizen 
en het sluishuis op zich moet nemen. 

10 Na vier jaar te hebben vastgezeten voor moord 
op de Schiedamse Nienke is Kees B. in vrijheid gesteld. 
De Vlaardinger, die onterecht voor de moord werd ver
oordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf met tbs, wil 
voorlopig tot rust komen. 

Speciale kerstmarkt rondom de Grote Kerk, georgani
seerd door de Vereniging Historische Markt, met inloop
concert en ontsteking van de kerstboomverlichting. 

Overleden in zijn woonplaats Apeldoorn op 58-jarige 
leeftijd de van oorsprong Vlaardingse journalist Aad 
Struijs. Struijs werkte in de jaren zestig van de vorige 
eeuw bij de Nieuwe Vlaardingsche Courant. 

In het Delta Hotel presentatie van het boek 'Ziekenhuis 
stroomopwaarts, een eeuw gezondheidszorg langs de 
Waterweg', door Anne Jongstra en Ellen Boonstra-de 
Jong. 

18 Showbrassband Thalita viert het 40-jarig bestaan 
met een jubileumconcert in de Rehobothkerk aan de Bil-
litonlaan. 

Stichting Boombehoud Vlaardingen is verbijsterd over 
het definitieve bomenplan 2004-2005 van de gemeente. 
Er is geen enkel voorstel van de stichting overgenomen. 
In totaal worden 437 bomen gekapt en 430 bomen ge- of 
herplant. 

22 De besturen van het Streekmuseum Jan Anderson 
en het Visserijmuseum/Vlaardings Museum onderteke
nen een samenwerkingsintentie. Hiermee is een begin 
gemaakt met de integratie van Jan Andersons levenswerk 
in het museum. 

113 

http://www.mijnvlaardingen.nl


23 Eerste paal geslagen voor de bouw van het project 
Buizengat Aan de Havenstraat wordt na de jaarwisseling 
begonnen met de bouw van 46 appartementen, verdeeld 
over zeven blokken Door sloop en andere werkzaam
heden zijn in twaalf historische panden grote scheuren 
gekomen Bewoners protesteren door middel van span
doeken aan hun woningen 

Ruim vijftig medewerkers van de gemeente maken 
gebruik van regelingen waarmee ze de gemeente in 2005 
vervroegd verlaten De bezuinigingen op de loonkosten 
kunnen nu gerealiseerd worden zonder gedwongen ont
slagen 

In de Engelsche Boomgaert staat sinds kort een 3,5 meter 
groot ridderstandbeeld van de kunstenaar Hans van der 
Pennen Op de sokkel staan de afbeeldingen van de boer
derij, het kasteel en het Kolpabad, die moesten wijken 
voor de huidige woningen De rieten mand met appels bij 
het been van de ridder verwijst naar de boomgaard die 
ooit op deze plek lag 

24 De verdediging van Kees B doet aangifte tegen 
de rechercheurs die de Vlaardinger hebben gedwongen 
tot het afleggen van een bekentenis in de zaak Nienke 
Kleiss Ook tegen het Openbaar Ministerie wordt volgens 
advocaat mr Gerard Spong aangifte gedaan 

Bea Kluiters van de stichting Spoetnik, die al jaren hulp
goederen naar de Oekraïne stuurt, is een van de zeventig 
Nederlandse waarnemers tijdens de komende presidents
verkiezingen aldaar 

26 Mevrouw Elizabeth Christina Dekker-Leentvaar 
100 jaar 

27 Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op 
zondag bij de watersportverenigingen De Kulk en Kleiput 
ruim dertig boten vernield De politie stelt een onderzoek 
in 

28 De politie zet extra rechercheurs in om helers 
van gestolen fietsen op te sporen Daarnaast pendelen 
twee stadswachten continu tussen de drie treinstations 
De afgelopen weken is het aantal gestolen fietsen al fors 
afgenomen 

31 Het veer 'Burgemeester van Lier' is aangekocht 
door de Partyschepencentrale uit Rotterdam Het schip 
zal worden gebruikt voor rondvaarten en tentoonstellin
gen Door de opening van de Tweede Beneluxtunnel was 
de pont Vlaardingen-Pernis overbodig geworden Het ridderstandbeeld (met kerstmuts) in de Engelsche Boomgaert 

(23 december) 
(Foto Joep van der Pal/Fotobureau Roel Dijkstra) 
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