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Januari 

1 Vlaardingen telt 73 395 inwoners, 669 mindei dan per 
1 lanudii 2004 

Persfotograat Roel Dijkstra heeft vannacht twee uur in een 
politiecel in Nieuwerkerk aan de IJssel doorgebracht De foto
journalist wilde een foto van een brand in een winkelcentrum 
maken toen hij door een agent werd gesommeerd weg te gaan 
Na wat duw- en trekwerk werd Dijkstra opgepakt In een brief 
aan de korpsleiding zegt de fotograaf zich ernstig belemmerd 
te voelen in zijn werkzaamheden 

Bram den Hamer, onder meer erevoorzitter van voetbalvereni
ging VFC, IS benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
vanwege zijn vele maatschappeli|ke activiteiten 

4 De gemeente stelt 75 000 euro ter beschikking voor 
de slachtoffers van de tsunami in Azie op Tweede Kerstdag 
2004 Daai naast reseiveeit de gemeente 25 000 euro om door 
burgers ingezamelde gelden te verdubbelen 

5 Na enkele vergeefse maatiegelen gaat de gemeente 
over tot een rigoureuzere aanpak om de criminaliteit op indu-
strieteirein Het Scheur een halt toe te roepen Op het gebied 
van ruim 7 500 vierkante meter worden bomen gekapt en 
andei groen verwijderd, zodat het bosplantsoen door crimine
len niet langer gebruikt kan worden als schuilplaats 

Jeugdstad is met circa 700 bezoekers per dag nog nooit zo 
succesvol geweest als dit seizoen Meer dan 120 000 kinderen 
brachten in de loop der jaren een bezoek aan het vakantie
evenement De 120 000^"^ bezoekster Laura wordt feestelijk in 
de bloemetjes gezet 

6 Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam kan niet op de 
huidige fundering woiden gebouwd Uit onderzoek is gebleken 
dat de 950 heipalen van onvoldoende kwaliteit zijn Door deze 
tegenvaller loopt de bouw van het nieuwe regioziekenhuis 
zekei een |aai vei traging op 

8 Onder het motto 'Veelkleurig Vlaardingen' start van
daag een fotowedstrijd van de gemeente Inwoners worden 
opgeroepen om bijzondere foto's op te sturen naai de gemeen
telijke website De mooiste toto s worden verwerkt tot zoge
naamde digikaarten, die vanaf de website verstuuid kunnen 
worden 

De Delftsc kunstenaar C de Jong is benoemd tot nieuwe 
HoogstiaatMaker Het project bevindt zich in de laatste fase, 
die 'Doen' heet 

Nieuwjaarsreceptie in het stadhuis In zijn nieuwjaarstoe
spraak verwijst burgemeestei T Biuinsma naar de ramp in 

Azie en de spanningen na de moord op Theo van Gogh Het 
duo Tejo Buischwater sr en Kees van de Gooswilligen blikt op 
cabaieteske wijze terug op het functioneren van de gemeen
tepolitiek in 2004 

10 De provincie Zuid-Holland en het ministerie van 
Economische Zaken geven 3,8 miljoen euro subsidie voor 
projecten in de Rivierzone Het betreft het bedrijventerrein De 
Vergulde Hand II en het project NAM-haven/OBR-terrein Het 
geld IS bedoeld voor het opzetten van de infrastructuur 

11 De Vlaaidingse familie Van Campenhout herdenkt op 
perron 1 van het Londense metrostation Euston hun dochter 
Margueiite, die daar drie jaar geleden door haar ex-vriend 
werd vermoord Vorige maand is in het metrostation een her
denkingsplaquette aangebracht 

De veerdienst Norfolk Line verhuist definitief vanuit Scheve-
ningen naar Vlaardingen De rederij vestigt zich op het terrein 
van de voormalige scheepsieparatiewerf Vlaardingon-Oost 
aan de Vulcaanhaven Daar bouwt het bedrijf een nieuwe fer-
ryterminal met werkgelegenheid voor 250 mensen 

12 Kemal Kuruoglu gemeenteraadslid voor GioenLinks, 
verlaat dit jaai de raad Kuruoglu wil met zijn gezin terugkeren 
naar Turkije vanwege het veranderde klimaat in Nederland na 
11 september 2001 Hij neemt de tweede helft van dit jaar 
afscheid Het is nog niet bekend wie hem zal opvolgen 

Cafes in de regio Waterweg staan hoog op de lijst van hore
cabedrijven met veel lawaaioverlast Dit blijkt uit de jaarlijkse 
klachteniapportage van de DCMR Milieudienst Rijnmond De 
Vlaardingse cafes Van dei Valk en De Highlander staan geno
teerd als nummer vier en vijf 

13 De hannglogger VL 92 Balder is definitief terug in 
Vlaai dingen Het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amster
dam heeft het schip in langduiige biuikleen afgestaan aan het 
Visserijmuseum/Vlaardings Museum De Baldei ligt voort
aan permanent in de Oude Haven Het museum probeert nu, 
samen met de Stichting Stadslogqer Vlaardingen, genoeg geld 
bijeen te krijgen om het schip in eigendom over te nemen 

Bokspiomotoi Louis van Sinderen ontvangt uit handen van 
wethoudei B van dei Velde de Vlaaidingse Stadsspeld Samen 
met het Sportservicebuieau van de gemeente organiseert de 
nu 85-jarige oud-bokser wekelijks boksinstuiven vooi jonge
ren 

De Omroep Vlaardmgen-sportpiijs is dit jaar gegaan naar het 
waterpoloteam van ZV Vlaai dingen Het team slaagde er in om 
het hoogste competitieniveau te bereiken 

16 Op het Fortunapad is een 17-jaiige jongen zwaai mis-
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handeld door een onbekend gebleven dader. Het slachtoffer is 
door de GGD overgebracht naar het Vlietland Ziekenhuis. 

20 Makelaardij De Witte is onlangs verhuisd van de Schie-
damseweg naar het complex De Vlijt aan de Korte Hoogstraat. 
Naast alle informatie over het Buizengatproject is hier ook een 
vitrine vol prachtige archeologische vondsten te bezichtigen. 

De gemeenteraad zegt steun toe aan het project van VVD-
fractievoorzitter Yvonne Batenburg voor de sponsoring van 
vissersboten in Sri Lanka. 

Uitslaande brand in een flatgebouw aan de Dirk de Derdelaan. 
Bewoners van de zesde tot de twaalfde verdieping moeten 
worden geëvacueerd. Vier woningen branden totaal uit, terwijl 
een aantal andere woningen rook- en waterschade oploopt. 
Oorzaak is een brandende sigaret van een in slaap gevallen 
bewoner. 

21 In de Oude Hal van het stadhuis wordt judoka Edith 
Bosch uitgeroepen tot Sportvrouw van 2004, mede vanwege 
het behalen van een zilveren medaille tijdens de Olympische 
Spelen. De waterpoloërs van ZV Vlaardingen worden Sport
ploeg van het Jaar. Tennister Nicolette van Uitert wordt uitge
roepen tot Sporttalent van 2004. 

24 Huurders die wegens financiële problemen uit hun 
woning dreigen te worden gezet, krijgen eerder hulp. Dat 
hebben woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en 
de gemeente afgesproken. Woningstichting Waterweg Wonen 
- met ruim 14.000 huurders - heeft vorig jaar 87 huurders 
uitgezet wegens een te grote huurschuld. 

Louis van Sinderen krijqT de Vlaardingse Stadsspeid opgespeld dooi loco
burgemeester en wethouder van sport Ben van der Velde (13 januari, zie 
ook 7 september). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

25 Op de Marathonweg wordt duizend vierkante meter 
luchtreinigende bestrating aangelegd. De met titaniumdioxide 
bewerkte stenen zetten schadelijke uitlaatgassen om in min
der schadelijke producten. Vlaardingen is de eerste Neder
landse gemeente die meedoet aan de proef met milieuklinkers. 
Wetenschappers uit Leuven en Delft gaan de komende maan
den de effectiviteit en duurzaamheid ervan onderzoeken. 

26 Burgemeester Bruinsma reikt de geboorte-CD van 
Unicef uit aan de ouders van Mandy Hoogeveen, de eerste 
nieuwe Vlaardingse burger van 2005. Iedereen die geboorte
aangifte komt doen, krijgt deze CD, die is uitgegeven door Uni
cef vanwege het 50-jarig bestaan, cadeau. De gemeente steunt 
Unicef door per uitgereikte CD 40 eurocent te doneren. 

Het dagelijkse bestuur van de Stadsregio Rotterdam en Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland willen in de Broekpolder 
honderden luxe woningen bouwen. Dit blijkt uit het bestuur
lijke concept van het ruimtelijk plan Regio Rotterdam 2020. 
Het Vlaardingse college is buitengewoon ontstemd dat de 
Stadsregio en de provincie eerdere bezwaren van de gemeente 
naast zich hebben neergelegd. 

27 Staatssecretaris Medy van der Laan opent op het 
Veerplein de Landelijke Gedichtendag met het schrijven van 
de eerste twee regels van een 'aanbreigedicht'. Basisschool
leerlingen proberen vervolgens haar gedicht zo ver mogelijk 
aan te vullen. 

In restaurant HARD Times aan de Rijkestraat bekendmaking 
van de winnaar van de Landelijke Gedichtenwedstrijd 2005. 
Winnaar wordt Aat Rolaff uit Vlaardingen met het gedicht 
'Bloedbandbrug'. Eervolle vermeldingen zijn er voor Piet 
Broekharst uit Maassluis, Barbara Harpe uit Vlissingen en de 
oudste deelneemster, de 84-jarige Vlaardingse Lenie Meer-
tens. 

Op de ranglijst van gemeentelijke websites is de site van de 
gemeente Vlaardingen verder gestegen. De site, www.vlaar-
dingen.nl, staat inmiddels op de 41^'^ plaats. In 2002 was dat 
nog de 227̂ '̂ '̂ . Daarmee worden steden als Utrecht en Den 
Bosch voorbijgestreefd. 

'Het Lokaal Compliment 2004', een prijs van de Rabobank 
voor opvallende en inspirerende vrijwilligersprojecten is door 
burgemeester R. Scheeres in Schiedam uitgereikt aan het 
Schiedamse Ouderenfestival en het Vlaardingse Maatjespro
ject. Beide organisaties hebben een geldprijs van 1.250 euro 
gewonnen. Het Vlaardingse project heeft als doel mensen met 
psychische problemen uit hun sociaal isolement te halen. 

Overleden op 65-jarige leeftijd Jelle Wijnstok, oud-wethouder 
voor de PCG van 1978-1984. 
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28 De gemeenteraad staat pal achter het collegebeleid om 
drie historische panden aan de Kortedijk te slopen. Evenals 
het college vindt de raad het behoud van de panden financieel 
onhaalbaar. 

De treinwagon, die dertig jaar lang dienst heeft gedaan als 
clubgebouw op de Bouwspeelplaats aan de Amsterdamlaan, 
gaat Vlaardingen verlaten. De 'Plan D', gebouwd in de jaren 
'50, is het enige overgebleven derdekias-exemplaar in Neder
land. Het rijtuig wordt naar Beekbergen gebracht, waar het 
wordt opgeknapt door de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. 

De oude treinwagon, die decennia heett gediend als clubgebouw op de 
Bouwspeelplaats aan de Amsterdamlaan, gaat Vlaardingen verlaten (28 
januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

29 Vluchtelingenwerk Vlaardingen viert het 25-jarig 
bestaan in het Accent College aan de Rotterdamseweg met 
o.a een modeshow van kinderen in traditionele kleding en de 
presentatie van het nieuwste boek van de Vlaardingse schrij
ver Reza Asadi. De vrijwilligers Gudrun Schreuder en Leen 
den Boer ontvangen uit handen van wethouder A. Attema een 
koninklijke onderscheiding. 

Opening van het Sportcentrum Vlaardingen aan de Zwa-
nensingel door Leontien Zijlaard-van Moorsel. Ook geeft de 
meervoudig Olympisch- en wereldkampioene een tweetal 
spinning-clinics. Met 2.000 leden is het centrum één van de 
grootste in de regio. 

Februari 

1 De politie kan zich in het kader van veiligheid nog 
meer concentreren op toezicht, handhaving en opsporing. De 
gemeente heett met ingang van vandaag de administratie van 
gevonden voorwerpen overgenomen van de politie. 

3 IJsclub DVIJC keek onlangs terug op het 125-jarig 
bestaan. Het jubileumfeest wordt in juni gehouden op het 
terrein van tennisclub VLTC, de voormalige locatie van de 
ijsbaan. 

Vlaardingers die tussen 1000 en 1050 leefden, aten veel en 
kampten daardoor zelfs met overgewicht. Dit blijkt uit onder
zoek naar de resten van 41 skeletten uit die tijd. De botten 
werden in 2002 opgegraven in het centrum. Uit de verschil
lende vormen van de schedels kan worden opgemaakt dat hier 
verschillende nationaliteiten leetden. 

4 Rijkswaterstaat voorspelt een verkeerschaos op de 
rijkswegen als de A4 tussen Delft en Schiedam wordt aan
gelegd. Bovendien is het effect op de A20 zo desastreus dat 
serieus een variant wordt overwogen, waarbij de A4 geen 
aansluiting krijgt op de A20. 

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de 
Vlaardingers Tjerk Bruinsma opnieuw uitroepen tot burge
meester. Daarmee behoort Vlaardingen met Amsterdam, 
Rotterdam en Almere tot de steden waar de zittende burge
meesters zouden worden herkozen. Dit blijkt uit een rapport 
van Blauw Research onder inwoners van de 50 grootste steden 
van Nederland. 

5 Een verwarde man, die het verkeer staat te regelen op 
het kruispunt Marathonweg/Marnixlaan, bekent eerder op de 
avond zijn 76-jarige moeder in haar woning aan de Vossius-
straat om het leven te hebben gebracht. 

7 In de Stadskelder uitreiking van de Vlaardingse Hore-
caprijs 2004 aan Ben Vuyk, eigenaar van De Salon aan de 
Oosthavenkade. De bijbehorende wisseltrofee 'De UITblinker' 

Leontien Zijlaard-van Moorsel geeft een spinnmg-clinir m Spoitcentrum 
Vlaardingen aan de Zwanensingel (29 januari). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Het gemaal op de hoek van de Anthony Knottenbeltsingel en de Irisstraat 
verdwijnt na 75 jaar uit het straatbeeld (9 februari). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

is een fraai ontwerp van kunstenares Marjon Hoogendijk. Een 
gezamenlijke tweede plaats is voor de restaurants El Loco 
Babbe aan de Brede Havenstraat en HARD Times aan de Rij
kestraat. 

8 Nog voor het einde van de zaalcompetitie is het man-
nenelftal van hockeyclub Pollux onder leiding van trainer 
Wouter Schutte kampioen geworden. Het verschil met andere 
teams is zo groot dat de vereniging de KNHB heeft verzocht 
volgend seizoen een klasse te mogen overslaan. De Vlaardin-
gers willen uitkomen in de eerste klasse. 

9 Het gemaal op de hoek van de Anthony Knottenbelt
singel en de Irisstraat zal worden gesloopt. Het uit 1930 date
rende gemaal is nog gebouwd in opdracht van de toenmalige 
gemeente Vlaardinger-Ambacht. In 1965 werd het buiten 
bedrijf gesteld en heeft sindsdien geen functie meer. 

Het bestuur van voetbalvereniging Deltasport stelt na een 
hoogoplopend conflict trainer Ton Pattinama met directe 
ingang op non-actief. 

10 In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum opening 
van een tentoonstelling van oude vaandels. Deze geven een 
goed beeld van de verzuiling die de Vlaardingse samenleving 
in de vorige eeuw kenmerkte. De expositie is vormgegeven 
door kunstenaar Leen Droppert. 

Overleden op 78-jarige leeftijd Joop Houdijk, oud-directeur 
van Houdijk Holland. 

11 Wethouder Attema heropent het volledig gerenoveerde 
en heringerichte schoolgebouw van de VOS aan de Claudius 
Civilislaan. Het schoolgebouw uit 1962 bezit nu een zoge
naamde Technohal met de modernste voorzieningen. 

De Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord start in 

de dienstencentra Babberspolder en West een spreekuur voor 
allochtone ouderen. 

12 In het Streekmuseum Jan Anderson opening van de 
expositie 'Rivierzone' door wethouder P. Scheffer. 

Overleden te Schiedam op 81-jarige leeftijd de Vlaardingse 
kinderboekenschrijfster Tonny Vos-Dahmen von Buchholz. 
Zij debuteerde in 1964 met 'Divico', een jeugdboek over de 
Vlaardingen-cultuur. 

De Vlaardingse Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de 
Stadsbibliotheek, is gewonnen door Ellyne Wieringa en Lisa de 
Schepper. Zij gaan door naar de provinciale wedstrijd die op 19 
maart a.s. in Nieuwerkerk aan de IJssel wordt gehouden. 

13 De stichting Vrienden van Drieën-Huysen viert haar 
10-jarig bestaan met o.a. een jubileumconcert met medewer
king van het Shantykoor Rotterdam. 

15 De editie Waterweg van het Rotteidams Dagblad ver
schijnt met ingang van vandaag in tabloidformaat. 

16 De D66 Vlaardingen Participatieprijs gaat dit jaar naar 
Jan van Duin, oprichter van www.mijnvlaardingen.nl. De prijs 
wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die 
zich inzet voor democratie, inspraak, medezeggenschap of 
participatie. 

Het college van burgemeester en wethouders ontbijt in Zaal 
De Deel met leden en betrokkenen van wijkvereniging Hoe-
venbuurt. 

17 Vlaardingers maken steeds meer gebruik van de Bui
tenlijn, de klachtenlijn over vervuiling en onderhoud van de 
buitenruimte. Het aantal meldingen steeg van 6.674 in 2003 
naar 9.623 in 2004, een stijging van maar liefst 45 procent. 

Agnes Newton-Immerzeel neemt afscheid van de jongste leer
lingen van openbare basisschool De Klimop. De 'juf' verlaat na 
42 jaar het kleuteronderwijs. 

De Ringlever-bokaal van AV Fortuna is dit jaar in handen geko
men van de jeugdige atleten van de 4 x 100 meter en 4 x 400 
meter estafetteploeg, bestaande uit Julio Castro Mata, Kevin 
de Haan, Jasper Vervoert en Rogier Hoogerwerf. De Dini van 
der Pas-trofee gaat naar de Fortuna runners en het Fortuna-
schild naar de leden van de jeugdcommissie. 

Het in november 2003 gestarte project Buurtbemiddeling 
krijgt het steeds drukker. Het eerste jaar werden 31 dossiers 
behandeld. In de afgelopen drieënhalve maand zijn vijftien 
zaken binnengekomen. Buurtbemiddeling behandelt vooral 
lawaaioverlast en overlast door spelende kinderen. 
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Een Amerikaanse Senaatscommissie heeft bewijs dat een 
medewerker van het Vlaardingse bedrijf Saybolt betrokken is 
bij corruptie rond het voormalige olie-voor-voedselprogramma 
in Irak Saybolt moest toezien of het land zich hield aan de 
afspraken maar zou hebben toegestaan dat meer olie werd 
geëxporteerd 

18 In het Theater van Vlaardingen Salon de Harmonie 
onder het motto 'Het verdriet van Vlaardingen' Onder leiding 
van Liesbeth van der Kruit en Dick van der Lugt praten Merel 
van Houwelingen, Merel Zaat, Nel Kester en Bert van Bommel 
over droefenis en ei gei nis aan het Buizengat en jong zijn in 
een gn|ze stad 

22 De politie heeft een Vlaardinger aangehouden die 
ervan wordt verdacht zijn zus te hebben vermoord Het leven
loze lichaam werd vanochtend gevonden in hun gemeenschap
pelijke woning aan de Duifstraat Broer en zus leidden een 
compleet teruggetrokken bestaan Het is de tweede keer deze 
maand dat Vlaai dingen wordt opgeschrikt dooi een moord 

24 Vlaardingen neemt deel aan de landelijke wedstrijd 
'Schoonste Gemeente van Nederland' Alle Vlaardingers wor
den opgeroepen om digitaal of schriftelijk een stemformulier 
in te vullen ovei de situatie in hun buurt 

25 Onlangs verschenen het fotoboek 'TijdsBEELD' met 
ruim 800 foto's van Vlaardingse jongeren, door Angelique van 
Woerkom Met dit boek wil de fotografe een beeld geven van 
de Vlaardingse jeugd aan het begin van de 2P'^ eeuw 

26 In het Streekmuseum Jan Anderson piesentatie van de 
DVD en CD met foto's en filmpjes van de Willem Beukelszoon-
straat Initiatiefnemer is musicus en oud-bewonei Ben van der 
Linden 

Oekiainedag in het stadhuis, georganiseeid dooi de Stichting 
Platfoim Samenwerking Nederland Oekraïne Waai nemers van 
de verkiezingen aldaai vertellen over hun ei varingen Vrijwil-
ligstei Beja Kluiteis ontvangt de Vlaaidingse Stadsspeld 

28 Bijna de heltt van de Vlaaidingse organisaties heeft 
niets geregeld om hun vii|willigeis te verzekeren Beleid om 
vri|willigers te wciven, op te leiden en vast te houden is er 
nauwelijks, zo blijkt uit een gemeentelijke nota ovei vrijwiUi-
qersbeleid Verdei daalt het aantal jonge vri|willigers Eender
de van de oiganisaties geett aan dat er te weinig viijwilligers 
zijn om activiteiten te kunnen uitvoeien 

Op de gemeentegiens van Schiedam en Vlaaidingen startsein 
voor de aanleg van TiamPlus naar Vlaaidinqen De li|n wordt 
een belangrijke oponbaarvervoerveibinding van Vlaaidingen 
via Schiedam naai het centium van Rotteidam 

Maart 

2 Het komt er dan eindelijk toch nog van Hevige 
sneeuwval bedelft Vlaardingen ondei een witte deken Er 
wordt vorst verwacht tot min 10 graden 

3 Regelmatige bezoekers van cafe Tjeers en coffeeshop 
The Buil worden door de GGD verzocht zich te laten controle
ren op tbc BIJ een klant is de besmettelijke variant van open 
tbc vastgesteld 

De gemeente deelt strooizout uit Per adres is ongeveei zeven 
kilo met emmer gratis mee te nemen Bij de Stadswerf zi|n tot 
nu toe al 300 emmertjes opgehaald 

Richard Gere spreekt een dankwoord na uitreiking van de 
Geuzenpenning aan Interndtional Campaign forTibel (12 maait) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Henk de Haan, oprichter van Kritisch Vlaardingen, houdt de 
Vlaardingse politiek nauwlettend in de gaten. Volgens hem 
hebben CDA, AOV en CU/SGP nauwelijks gereageerd op zijn 
vele e-mails. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en burge
meester Bruinsma krijgen een dikke pluim. Zij reageren bijna 
altijd. 

5 Carl Voorbach en Krista Groen beleven een primeur. 
Zij zijn de eerste Vlaardingers die elkaar in het Delta Hotel het 
jawoord geven. Burgemeester Bruinsma geeft voor de speciale 
gelegenheid acte de presence. Het hotel verwacht dit jaar nog 
meer trouwlustigen. 

De PvdA is een handtekeningenactie begonnen om de Broek
polder groen te houden. Tijdens de zaterdagmarkt zetten ruim 
100 mensen hun handtekening. 

7 Fortuna-atleet Michel de Maat is winnaar geworden 
van de tweede halve marathon door Midden-Delfland. De 42-
jarige atleet liep de afstand in 1.13.46. 

8 In wijkcentrum 't Nieuwlant viering van de Interna
tionale Vrouwendag onder het motto 'Ontmoeting', georgani
seerd door het Internationaal Vrouwennetwerk Vlaardingen 
(IVNV) in samenwerking met de NBvP Vrouwen van Nu. 

9 In de Stadsbibliotheek aan de Waalstraat reikt wethou
der Scheffer namens de Stichting Stadshart Vlaardingen 'Het 
Gouden Stadshart' uit aan Jildou Huisman. 

9-19 yô **̂  Nationale Boekenweek. Onder de titel 'Vlaardin
gen schrijft geschiedenis' organiseert de Stichting Stadshart 
o.a. een expositie, een jongerenforum en een aantal voordrach
ten. 

10 Tijdens de Zuid-Hollandse kampioenschappen zwem
men behaalde Jurriën Hartman goud op de 100 meter school
slag en brons op de 50 meter vrije slag. Zoe Strohmayer won 
zilver op de 100 meter vlinderslag en Nadya Putter brons op de 
100 meter vrije slag. 

11 Overleden op 74-jarige leeftijd Arie Verburgh, vooral 
bekend als voormalig betaald voetballer bij Fortuna en later 
trainer van HSC. 

Het pas 19-jarige racetalent Carlo van Dam presenteert bij 
Renault-dealer Dorzo zijn nieuwe bolide Formule Renault 
2005 waarmee hij het komende seizoen als lid van het Franse 
SG Formula-team gaat deelnemen aan de races om de Euro
pacup 

12 In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning 
2005 aan Lodi Gyari, speciaal afgezant van de Dalai Lama 
namens International Campaign for Tibet. ICT-voorzitter 
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Richard Gere spreekt een dankwoord. De Geuzenpenning is 
toegekend aan de ICT vanwege de voortdurende steun aan de 
vreedzame strijd van de Tibetanen. Sinds 1949 is Tibet bezet 
door China. 

In de Grote Kerk 25̂ ®̂ uitvoering van de Matthaus Passion door 
het Gemengd Rijnmondkoor en het Randstedelijk Begeleidings 
Orkest onder leiding van Toon de Graaf. 

14 Met de ingebruikname van de zogenaamde 'insecten
hotels' opent wethouder Attema het seizoen in de Heemtuin in 
het Marnixplantsoen. De uit o.a. boomstronken vervaardigde 
hotels zijn gemaakt door de tuinbeheerders Ben van As en Ton 
Tobé. 

Sandra Roelofs, echtgenote van de president van Georgië, geeft een 
lezing in het schoolgebouw van de VOS aan de Koninginnelaan (14 
maart). 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 

In de VOS-vestiging aan de Koninginnelaan houdt de uit 
Nederland afkomstige vrouw van de president van Georgië, 
Sandra Roelofs-Saakasjvili, op uitnodiging van de Soroptimis-
ten Beneden Maas Vlaardingen een lezing over haar ervarin
gen als first lady van dat land. 

15 Bertus Stigter (64), trainer van de loopgroep Thof in 
Maasland, overlijdt tijdens de training aan een hartstilstand. 

Unilever Research & Development aan de Olivier van Noort-
laan neemt een nieuw Consumenten Centrum voor onderzoek 
in gebruik. Per jaar testen 1.000 a 2.000 personen Unilever-
producten. 

De gemeente is begonnen met het inzetten van interven-



tieteams tegen illegale woningverhuur en wietplantages 
Medewerkers van Sociale Zaken, sociale recherche, politie en 
woningcorporaties bezoeken in de Indische Buurt zo'n twintig 
adressen De acties worden uitgebreid naar andere delen van 
de stad 

16 Nationale Boomfeestdag Ruim 200 schoolkindeien 
planten meer dan 1 800 bomen en struiken rond de sportvel
den in de Broekpolder 

Officiële opening van een polikliniek voor de hele regio voor 
alcohol- en drugsverslaafden aan de Van Hogendorplaan Del-
taBouman verwacht dat hiermee het opsporen, diagnosticeren, 
behandelen en begeleiden van verslaafde patiënten in de regio 
een nieuwe impuls krijgt 

17 Vijftien boerderijen in het buitengebied van Vlaai din
gen worden aangesloten op de gemeentelijke riolering Het 
gaat om woningen in de Holierhoeksepolder, de Broekpolder, 
de Zuidbuurt en de Aalkeet-Binnen- en Aalkeet-Buitenpolder 
BIJ de woningen wordt een pompput geplaatst die via een pers
leiding wordt verbonden met het rioleringsstelsel 

19 Het Gemengd Seniorenkoor Andantino onder leiding 
van Dick Borst viert het 20-jarig bestaan met o a een concert 
in de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan 

19-20 Slotmanifestatie van de vorige HoogstraatMaker Wim 
Nijenhuis met o a presentatie van zijn boek 'De schaduw van 
het ongedachte' en vertoning van de film 'Uit de schaduw van 
het ongedachte (een denker in de Hoogstraat van Vlaardin-
gen)' 

21 Negen Vlaardingers zijn tijdens cafébezoek besmet 
geraakt met tbc Dat is de uitkomst van de Mantoux-test en 
van longfoto's die vorige week door de GGD zijn gemaakt 

De ontmanteling van scheepsreparatiewerf Vlaardingen-Oost 
is een feit Dok2 wordt vanuit de Vulcaanhaven versleept naar 
de Oranjewerf in Amsterdam 

Uit handen van wethouder Van der Velde ontvangt H van 
Elsacker de Vlaardingse Stadsspeld Hi| kri|gt de onderschei
ding omdat hij zich op vrijwillige basis veidienstelijk heeft 
gemaakt vooi o a de Stichting Vlaardings Oveileg Revalida
tie, het kerkelijk werk en de verstandelijk gehandicapten- en 
ouderenzorg 

22 Het Volksgebouw aan de Valenusstraat sluit per 1 juli 
a s zijn deuren De kosten wegen niet meer op tegen de baten 
Alleen tijdens de belastingspreekuren van de FNV wordt het 
pand, een voormalige ijzerwinkel, goed gebiuikt De stichting 
Volksqebouw gaat slapend veidei 

23 Rob van Zanten wint in zijn leeftijdscategorie de NK 
Veldloop voor ambtenaren in Emmen In totaal nemen 4 100 
ambtenaren aan het evenement deel 

24 Ook Groenlinks gaat actie voeren tegen woningbouw 
in de Broekpolder De Vlaardingse bevolking moet met argu
menten komen waarom de Broekpolder groen moet blijven 

Het recept van Annie van der Land wordt door bakker Wim 
Scholtes en wethouder Van der Velde uitgeroepen tot Meest 
Originele (koekjes)Recept (MORE) van de Oostwijk De com
petitie IS een onderdeel van het kunstproject MOM (Mobiel 
Oostwijks Museum) 

25 Vier apotheken hebben tevergeefs een rechtszaak aan
gespannen tegen de vestiging van een apotheek in de HOED 
(Huisartsen Onder Een Dak) aan de Kopenhagenlaan Zi] zijn 
van mening dat de HOED zorgt voor oneerlijke concurrentie 

Het college stelt 40 000 euro beschikbaar voor de voorbe
reidende werkzaamheden voor een tweede fietsbrug over de 
Vaart De brug is nodig voor de gebruikers van sportcomplex 
Polderpoort 

Dankzij het snelle ingrijpen van drie vrienden worden vogels 
uit de brandende volières van kinderboerderij Holywood 
gered 

26 Corrie Kortleven keert binnenkort terug in de gemeen
teraad ZIJ neemt voor Groenlinks de plaats in van Kemal 
Kuruoglu In oktober 2003 heeft zij wegens ziekte haar raads-
zetel opgegeven 

26-27 Het Delta Hotel viert het 50-jarig bestaan met een 
open huis en vuurwerk aan het water 

29 In het stadhuis overhandiging van het eerste exem
plaar van het boek 'De donkere dagen van Vlaardmgen van 
mobilisatie tot bevrijding' van Jan Andeison en Hjalmar Ten
nissen aan Harmen Siezen, kleinzoon van oud-burgemeester 
M C Siezen Speciale gasten zijn Peter Scotese en Hans van 
Swaaij Beiden waren betrokken bij de bevrijding van verzets
man Piet Doelman uit het Scheveninqse Oraniehotel 

30 Naai aanleiding van een te hoge concentiatie dioxine 
in het gras van het lickebaertgebied onderzoekt de Voedsel-
en Waien Autoriteit (VWA) gras- en melkmonsters De DCMR 
onderzoekt tegelijkertijd verschillende mogelijke bronnen van 
besmetting 

/ 
31 'De Dag van het larfd' in het Albeda College aan de 
Buys Ballotlaan, georgamseeid door het Al Awda Netwerk 
Palestina De dag staat voor het verzet tegen onteigening en 
verdrijving van de Palestijnen van hun grondgebied Burge-
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meester Bruinsma houdt een toespraak over de Palestijnse 
gemeenschap in Vlaardingen en wethouder Van der Velde over 
het project "Cultureel erfgoed van Palestijnen aan de Water
weg' 

In de sloopwijk Babberspolder-Oost vallen prijzen van de Post
codeloterij Drie bewoners uit de Johan de Wittstraat winnen 
elk een prijs van 12 500 euro 

April 

1 Vlaardingen is afgevallen in de race om de 'Schoonste 
Gemeente van Nederland' Er zi]n 41 gemeenten die wel de 
halve finale hebben bereikt 

Wethouder Bot en L de Jong, directeur van Waterweg Wonen, 
geven het startsein voor de bouw van 146 sociale huurwonin
gen van het eerste deelplan Babberspolder-Oost 

2 De wethouders Attema, Bot en Van der Velde zaaien m 
het kadei van de actie 'Bloeiende Kernen' zaden van bijzondere 
bloemen en planten aan de Burgemeester Heusdenslaan Deze 
landelijke actie is bedoeld om de biodiversiteit een positieve 
impuls te geven Ook langs de Zwanensingel en op de hoek van 
de Floris de Vijfdelaan/Marathonweg woidt gezaaid 

Kinderdagverblijf De Krentenmik viert het 30-jarig bestaan op 
de plek waar het allemaal begon het voormalige ziekenhuis-
tei rein aan de Hofsingel 

Ondanks verzet van de nachtzaken gaat de proef met verrui
ming van de openingstijden van de cafes rond de Westhaven-
plaats door Vanaf vandaag mogen de cafes zaterdags tot vier 
uur open blijven Als compensatie mogen de nachtcafes eerder 
open gaan De proef loopt tot mei, waarna een evaluatie volgt 
In het najaai valt de beslissing of de verruiming doorgaat 

2-3 Het 25^'^ Judotoernooi Gioot Vlaardingen met het EK 
voor visueel beperkte judoka s De winnaars ontvangen ook dit 
jaar een speciaal ontworpen beeldje van kunstenares Dike Hof 
Ruim 1 150 judoka's nemen deel aan het toernooi 

4 Vlaardingen vei grijst In 2010 zal 59% van de bevol
king boven de 55 jaar zijn Op initiatief van wethouder Schef-
fer tekenen achttien partijen het convenant 'Samenwerking 
Wonen-Zorg-Welzijn', dat ei voor moet zorgen dat ouderen en 
gehandicapten ook in de toekomst op een aangename manier 
in de stad kunnen blijven wonen 

5 Het Theater van Vlaardingen is er in geslaagd om 
tijdens de lenovatie locaties te vinden voor eigen producties 
Het gaat om de Grote Kerk voor concerten, het Delta Hotel 
voor cabaret en de Koningshof te Maassluis voor nog eens acht 
voorstellingen Het theater sluit in juli voor twee jaar 

6 Met een foto van het Vlaardings Loggerfestival wint 
Carla Osephius-de Man de digitale fotowedstrijd 'Veelkleurig 
Vlaardingen' De tweede prijs is gewonnen door Sander Schen
kel, de derde prijs gaat naar Arie Gog 

7 De havens bij Hydro Agri en NAM zijn niet langer 
naamloos De haven bij Hydro Agn krijgt de naam Zeven-
manshaven, vernoemd naar de Zevenmanspolder De andere 
haven m industriegebied het Scheur wordt de Koggehaven 
genoemd, naar het koggeschip dat op een oud stadszegel staat 
afgebeeld 

Het dioxine in het Lickebaertgebied is niet alleen afkomstig 
van de afvalverbranding AVR Volgens de provincie moeten er 
meer vervuilende bronnen zijn Inclusief de afvalverwerking 
worden nu acht bedrijven in de Botlek onderzocht 

De schoorsteen van distilleerderij Van Toor voor de restauratie (14 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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9 Gemengd Koor Holy viert het 35-jarig bestaan met 
een jubileumconcert in de Pax Christi kerk aan de Reigerlaan 
Tegelijkertijd wordt er afscheid genomen van dirigent Anton 
van Tilborg, die ruim 30 jaar het koor heeft geleid Hij wordt 
opgevolgd door Jannie van der Sande 

10 De finale van het Vlaardings Songfestival in het 
Theater van Vlaardingen is een grote overwinning voor de 
Vlaardingse deelnemeis Winnares wordt Caroline Hunt De 
Omroep Vlaardingen Bokaal is voor Sandy Strui|s De mini-
playbackshow wordt gewonnen door Liselotte van den Berg 
en de Aanmoedigingspiijs van de gemeente Vlaaidingen gaat 
naar Sarah Veiweij Anne Nobel uit Maassluis ontvangt De 
Groot Vlaardingen Perspiijs 

11 De politie heeft zich gewend tot het tv-programma 
'Opsporing Verzocht' in de hoop tips te krijgen die kunnen 
leiden tot het oplossen van de moord op Yvonne Schneider Het 
levenloze lichaam van de vrouw werd op 25 september 2004 m 
haar woning aan de Dr Wiardi Beckmansingel aangetroffen 

14 De schoorsteen van distiUeerderij Van Toor aan de 
Maassluissedijk is gered Een gespecialiseerd bedrijf heeft de 
schoorsteen o a voorzien van nieuwe spanbanden en een blik
semafleider Voriq laar werd nog een sloopvergunning wegens 
bouwvalligheid en instortingsgevaar aangevraagd 

16 De gemeente krijgt 862 000 euro van het ministerie 
van OCW voor het opgraven van archeologische vondsten op 
het industrieterrein De Vergulde Hand-West In dit gebied zijn 
goed bewaarde resten gevonden uit de Ijzertijd, de Romeinse 
Tijd en de Middeleeuwen Echt uniek en van internationaal 
belang is de vondst van een 2 800 jaar oude boomstamkano 
van tien meter lang Niet eerder gaf het rijk zo'n groot bedrag 
om het werk van archeologen mogelijk te maken 

17 De zondagsselectie van voetbalvereniging Victoria '04 
wordt kampioen in de derde klasse B dooi een overwinning op 
RSKVM uit Monster 

18 De gemeente sluit het financiële boekjaar af met een 
positief saldo van 5,1 miljoen euro Dit is voor een groot deel te 
danken aan de integratie van de boekhouding van het Grond
bedrijf in de financiële administratie van de gemeente Zonder 
dit financiële vooideel komt de gemeente op een positief saldo 
van negen ton 

20 Ter voorbereiding op een nieuwe wandelpromenade 
wordt momenteel de Westhavenkade onder handen genomen 
De promenade is een belangrijk onderdeel van de wandelroute 
'Van t Oft naar t Oofd 

Officiële opening van de Vlaardingse Kindertuinen door wet
houder Attema en initiatiefnemer Jack Tsang In totaal 160 

basisschoolleerlingen gaan van api il tot oktober, onder bege
leiding van enthousiaste vrijwilligers, groenten en bloemen 
kweken in de tuintjes aan de Marnixlaan en de Zuidbuurise-
weg 

21 De inbreng van gemeenteraadsleden kan voortaan op 
internet worden beluisterd De fragmenten zijn per spreker 
en agendapunt beschikbaar, zodat er sprake is van 'sprekende 
notulen' De gemeenteraad hoopt hiermee meer mensen te 
interesseren voor de debatten 

In de Grote Kerk inspraakbi|eenkomst over het stieekplan 
RR2020 Vertegenwoordigeis van de stadsregio kri|gen ca 
10 000 handtekeningen oveihandigd tegen de bouw van villa's 
in de Broekpolder 

22 De Historische Vereniging Vlaardingen heeft een extra 
nummei uitgebracht van Tijd-Schrift In dit nummer legt de 
vereniging uit waarom zij de sloop van de historische panden 
aan de Kortedijk heeft afgekeurd Ook bevat het nummer de 
pleitnota die de HVV bij de rechtbank had willen indienen De 
Historische Vereniging besloot uiteindelijk niet naar de rechter 
te gaan 

23 In sportcomplex Polderpoort presentatie van het boek 
'Duizend redenen om de Bioekpolder groen te houden' In dit 
boek, een initiatief van Groenlinks, zijn de reacties van Vlaar-
dingers verwerkt die vinden dat de Broekpolder niet bebouwd 
mag worden 

Oveileden Jan Johannes Hooijmeijer (92), medeoprichter en 
oud-directeur van het gelijknamige bedrijf 

24 Een uitslaande brand verwoest het restaurant en de 
winkel van golfclub Freegolf aan de Zuidbuurtseweg Het 
rieten dak is deels ingestort De schade loopt in de honderd
duizenden euro's De brand is m de keuken ontstaan 

25 Meviouw Mosteit-Rocouit 100 jaar 

26 In het Theater van Vlaardingen lezing, georganiseerd 
door de Historische Vereniging Vlaardingen Luitenant-kolonel 
buiten dienst A P de Jong spreekt ovei de oorlogswinter 1944-
'45, gevolgd door vertoning van de film Honger 

Peiger de Jong van zwemclub ZV Vlaardingen heeft ti|dens het 
NK in Amsterdam een zilveren medaille behaald op de 1500 
meter vrije slag en een bronzen op de 800 meter vrije slag 

27 Het drinken van alcohol op straat is voortaan verboden 
m het uitgaansgebied van de Koningin Wilhelminahaven Het 
verbod geldt ook voor de VOP-Oost en de West- en Oosthaven-
kade Volgens het college komt overlast, veroorzaakt door over
matig drankgebruik, in deze gebieden de laatste ti|d veel voor 
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Ook het vervoer van aangebroken flesjes alcohol is verboden Mei 

Schoolkinderen genieten van de voorstelling 'Petrouchka', 
uitgevoerd door het poppentheater van Jos Werkman en Jac
queline van Es. Het tweetal gaat binnenkort naar Oostenrijk 
voor deelname aan het Festival Narren en Visionare in Bad 
Aussee. 

4 Dodenherdenking. Stille tocht naar het monument op 
het Verploegh Chasséplein. De herdenkingstoespraak wordt 
gehouden door drs. E. J. Hengeveld. Daarna presentatie van het 
project 04/05 door leerlingen van het Accent College/Groen 
van Prinsterer in de Oosterkerk. 

De Beneluxtunnel verkeert volgens de Duitse automobielclub 
ADAC in goede staat. De organisatie testte 49 tunnels in veer
tien Europese landen. Als minpunten gelden de dagelijkse file, 
nooduitgangen aan slechts één zijde, geen verlichting bij de 
vluchtwegen en geen automatisch brandmeldsysteem. 

28 Vlaardingers hebben vorig jaar meer geklaagd over 
het dumpen van grofvuil. Bij de reinigingsinspectie van Irado 
kwamen 650 klachten binnen, tegen 608 in 2003. De stijging 
is voor Irado reden om dit jaar strenger op te treden. De 
inspectie gaat de overtreders actief opsporen. 

29 Drie Vlaardingse bouwprojecten kunnen in gevaar 
komen door de strenge Europese regelgeving voor schone 
lucht. De gemeente moet zich zorgen maken om De Vergulde 
Hand-West, de herstructurering in de Babberspolder en Holy-
Zuidoost. Wethouder Bot is niet van plan bouwprojecten te 
laten stilleggen in afwachting van jurisprudentie van de Raad 
van State 

Lintjesregen in Vlaardingen Benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau de dames I. de Beer-Nieuwstraten, N Boender
van der Luit, S.M de Graaf-Hoffenaar, L.H. Vink-Assenberg 
van Eijsden, D.J. Ponte-de Korte, M.M. Post en de heren J.M. 
van Dorp, H. van der Lee, G. van der Schalk en C.P Snijders. 

30 Koninginnedag. Vlaardingen viert - in aanwezigheid 
van ruim 40 oorlogsveteranen - op spectaculaire wijze 60 jaar 
bevrijding Op de Markt onthulling van de Operatie 
Manna-plaquette door burgemeester Bruinsma en 
de jongste veteraan. Daarna wachten duizenden 
mensen tevergeefs aan het begin van de Maas-
sluissedijk op de allerlaatste voedseldropping. Ver 
verwijderd van de menigte vallen de bevrijdings
broodjes in een weiland. De Koninklijke Marine is 
present met de mijnenjager Hr.Ms. Vlaardingen. 
Vanaf de Maasboulevard zijn demonstraties te 
zien van een Lynx helikopter. De 59̂ '̂ ^ Havenloop 
wordt gewonnen door Michel de Maat 

Burgemeester Bruinsma en een ooriogsveterdan onthullen 
de plaquette ter herinnering aan Operatie Manna (30 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

5 Bevrijdingsdag met o a ontsteking van het bevrij-
dingsvuur op de Markt, helikoptervluchten boven de Krabbe-
plas, taptoe op het Veerplein en kermis aan de Broekweg. 

De 45^'^ Bevrijdingsronde van Vlaardingen op het circuit 
Hoflaan-Hofsingel wordt gewonnen door Odwin Bink uit 
Amsterdam. 

6 In Matara (Sri Lanka) is gemeenteraadslid én initiatief
neemster Yvonne Batenburg aanwezig tijdens de overdracht 
van de eerste tien boten in het kader van de actie 'Hulp voor 
de vissers van Sri Lanka' In totaal kunnen 25 boten aan de 
tsunamislachtoffers worden geschonken. 

8 Voetbalvereniging FC Mozaïek viert feest. De pas twee 
jaar oude club wordt opnieuw kampioen in de vierde klasse en 
promoveert nu naar de dei de klasse. 

9 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Orga
nisatie Vlaardingse Ondernemers (OVO) wordt slager Arie 
Wapenaar onderscheiden met de Vlaardingse Stadsspeld. 

12 Met het ontwerp van twee eilanden met daarop 68 
woningen hebben Roos Vastgoed uit Ridderkerk en het Vlaar
dingse bedrijf Van Zanten Bouw de prijsvraag gewonnen voor 
woningbouw op het WIK-terrein in de Westwijk. Naar ver
wachting kan volgend jaar een begin worden gemaakt met het 
bouwrijp maken van de grond en de verkoop. 
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'Dag van de verpleging Ruim 800 vei-
pleegkundigen van de locaties Vlaardingon 
en Schiedam van het Vlietland Ziekenhuis 
aanschouwen tijdens lunchbijeenkomsten 
de ziekenhuismoeders Alida van der 
Stadt Gretha Hofstra en zuster Gabrielle 
Het toneelstuk is gebaseerd op het boek 
'Ziekenhuis stroomopwaarts van Anne 
Jongstra en Ellen Boonstra-de Jong 

13 Sporters uit de Tsjechische pait-
nerstad Moravska Trebova brengen een 
bezoek aan Vlaardingen Zij nemen deel 
aan een tennistoernooi bij VLTC en een 
internationaal jeugdvoetbaltoernooi bij 
VFC 

14 De jaarlijkse opening van het vaar-
seizoen wordt bij watersportvereniging 
De Bommeer dubbel gevierd Met trots 
worden de nieuwe aanlegsteigers en een nieuwe kraan voor 
het in- en uithalen van de boten officieel in gebruik genomen 
De jachthaven in de Broekpolder telt nu 160 ligplaatsen De 
nieuwe steigers zijn voorzien van stromend water en elektrici
teit 

19 Na de bouwvakvakantie wordt opnieuw begonnen met 
de bouw van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam Inmiddels 
ligt de bouw al anderhalfjaar achter op de planning De extra 
kosten lopen hierdoor in de miljoenen euro s 

Laatste 'Salon de Harmonie in het Theater van Vlaardingen 
De presentatoren Dick van der Lugt en Liesbeth van der Kruit 
praten met o a Bas Goudriaan Charlotte Dumas en Hans 
Molenkamp 

Verschenen het 'Verslag van werkzaamheden 2004' van 
ombudsman M van Kinderen Ondanks dat de Vlaardingers 
meer klagen dan inwoners in vergelijkbare steden is het aan
tal klachten afgenomen met bijna 40 procent van 295 in 2003 
naar 172 in het verslagjaar 

21 Bewoners van de regio Rijnmond ademen de meest 
vervuilde lucht van Nederland in Om dat nog eens extra onder 
de aandacht te brengen is Milieudefensie een actie gestart 
Vlaardingers kunnen met eigen ogen aanschouwen hoe ver
vuilend een auto werkelijk is door een filtei bij een ronkende 
uitlaat te houden 

23 Judoka Edith Bosch heeft tijdens het EK in Rotterdam 
een gouden medaille behaald Oud-Vlaardinger Mark Huizinga 
behaalde brons Edith Bosch gaat binnenkort verhuizen naar 
Lopik De judoka heeft zes jaar in Vlaardingen gewoond 

De aankomst van de Hollandse Nieuwe wordt opgeluisterd met een 
historische ceremonie (31 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

26 165 Paardenkastanjes verspreid over de hele stad zijn 
besmet met de destructieve bloederziekte Slechts een van de 
bomen moet worden gekapt de andere worden in de gaten 
gehouden 

In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum officiële onthulling 
van de Vlaardingse haringsjees door burgemeester Bruinsma 
Het rijtuig dat vroeger werd gebruikt om de eerste haring van 
het nieuwe seizoen aan te bieden aan leden van het Koninklijk 
Huis stond lange tijd in het Rijtuigmuseum in Leek 

Het treinverkeer tussen Vlaardingen en Rotterdam ligt bijna 
een uur stil door het uitzetten van de spoorbrug door de hitte 
Hierdoor kan de brug niet meer dicht De brandweer is ingezet 
om te koelen 

27 In het Harmonie'Poëzie in de nacht Tussen twaalf en 
drie uur s nachts dragen o a Sander Groen stadsdichter Kees 
Alderliesten en Benne van der Velde voor uit eigen werk 

28 Open üag bij waterzuiveringsinstallatie De Groote 
Lucht 

Landelijke fietsdag onder het motto Water Deelnemers star
ten bij molen Aeolus aan de Kortedijk 

29 De Ichthuskerk aan de Van Maerlantlaan viert het 40-
jarig bestaan De dag staat in het teken van vis, de betekenis 
van het ichthussymbool 
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In het Theater van Vlaardingen uitvoering van de musical 
'Oliver' door leerlingen van de Jeugd Theater School Vlaar
dingen. 

31 De haringlogger VL 92 Balder brengt de eerste echte 
Hollandse Nieuwe de haven binnen Voor de kade van het 
Visserijmuseum/Vlaardings Museum wordt het eerste vaatje 
haring gelost en gekeurd. 

Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen ontvangt samen met nog 
zes andere bedrijven in de Beurs van Berlage te Amsterdam de 
Numico Supplier Award 2005 vanwege de bijzondere service 
bij het verpakken van babymelk voor de tsunamislachtoffers 
in Indonesië. 

Juni 

1 Referendum voor invoering van de EU-grondwet. 
Opkomst in Vlaardingen 61,8%, waarvan 30% voor en 70%) 
tegen Nederland stemt in zijn geheel ook tegen de invoering. 

2 De helft van de milieuklinkers die begin dit jaar bij de 
Marathonweg zijn gelegd, moet nu al weer worden vervangen. 
De stenen slijten sneller dan verwacht. 

4 Vlaardings Voetbal Kampioenschap op het complex 
van Zwaluwen Winnaar wordt het elftal van Victoria '04. 

Met nog zo'n drie jaar te gaan, is de reconstructiecommissie 
Midden-Delfland momenteel druk bezig met de aanleg van het 
deelplan Holierhoekse Polder Het gebied wordt ingericht voor 
de avontuurlijke wandelaar, met voet- en vlonderpaden die 
voeren langs waterpartijen, moerassen, rietkragen, bebossing 
en grasvlakten 

4-5 Open Dag bij muziekcentrum OpMaat aan de Mei
doornstraat. Daaropvolgend in het Theater van Vlaardingen 
uitvoering van de musical 'Gnmmsalabim! Wil toveren' door 
het musicalkoor OpMaat onder leiding van Anja Brands ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het muziekcen
trum. 

5 Van der Knaap Horeca Toernooi op het complex van 
Delta Sport in de Broekpolder. Winnaar wordt het elftal van De 
Salon door een overwinning op De Stulp 

6 FNV Bondgenoten eert de 96-jarige W. van Vliet met 
het 75-jarige lidmaatschap van de bond. 

Burgemeestersharing in café De Waal De opbrengst van de 
veiling en het eerste vaatje Hollandse Nieuwe (3.861 euro) gaat 
naar aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade. 

8-10 In het Theater van Vlaardingen uitvoering van 'Het 

Bassie en Adnaan zyn vereeuwigd voor het nageslacht (10 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Theater voorbij' door het Vlaardings Musical Gezelschap In 
de nieuwe productie van het VMG staat de sloop/renovatie 
van de voormalige Stadsgehoorzaal van architect Sybold van 
Ravesteyn centraal. Ontroerend is de hommage aan de overle
den directeuren Walter van Ginniken en Marten Putman. 
Na afloop wordt een borstbeeld van Bassie en Adriaan door 
burgemeester Bruinsma en wethouder Van der Velde aangebo
den aan Bas en Adriaan van Toor Het beeld, gemaakt door de 
Haarlemse kunstenaar Cees Vriesekoop, krijgt na de renovatie 
een plaats in het theater. 

11 Zeilregatta op de Foppenpias. Zeekadetten uit Rotter
dam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen strijden om de fel
begeerde Foppencup. Winnaar wordt het Vlaardingse team. 

13-16 Avondvierdaagse met ruim 1.500 deelnemers, georga
niseerd door de Vlaardingse Politie en Ontspannings Vereni
ging, die al vanaf de jaren '50 zorgdraagt voor dit evenement. 

14 De Vlaardingse havens hebben vorig jaar 5.773 000 
ton goederen overgeslagen tegen 5 329.000 ton in 2003. Voor
al de groei in droge bulk is de laatste jaren fors toegenomen. In 
1999 werd 1.044.000 ton aan droge bulk overgeslagen tegen 
2.983.000 ton vorig jaar. 

De Hoflaan is weer opengesteld voor alle verkeer De straat 
was ruim een halfjaar afgesloten wegens bodemsanering. 

15 In de showroom van PA. van der Kooij aan de Kethel-



weg opent de Deense ambassadeur J Bernhard de tentoon
stelling '200 jaar Hans Christian Andersen' van het Streekmu
seum Jan Anderson 

Het Theater van Vlaardingen heeft in het afgelopen seizoen 
meei bezoekers getiokken dan ooit 60 000 tegen 44 901 m 
het seizoen 2003/2004 Afgelopen zaterdag beleefde het thea
ter zijn laatste voorstelling voor de renovatie 

16 In opdracht van ING Real Estate, eigenaar van het 
vooi malige V&D-pand aan het Veerplein, is een begin gemaakt 
met het strippen van de begane grond en de eeiste veidieping 
De werkzaamheden duren tot november Momenteel onder
zoekt de gemeente of het mogelijk is op de tweede veidieping 
een bioscoop een casino en een restaurant te vestigen 

Omwonenden van het Hof tekenen bezwaar aan tegen de 
komst van zeven portocabins van Waterweg Wonen als opvang 
vooi zwervers en daklozen Volgens hen zijn ei genoeg vei van
gende locaties in de stad 

17 In het stadhuis discussieren bestuurders en burgers 
uit Vlaardingen met inwoners van de Tsjechische partnerstad 
Moiavska Trebova over de Europese Unie en de gevolgen van 
het lidmaatschap hiervan voor Tsjechië en Nederland 

Zorgcentrum Dneen-Huysen viert het 30-|aiig bestaan met 
o a een reunie van (oud-)medewerkers, bewoners en vrijwil
ligers De etages van het zorgcentrum zullen voortaan worden 
aangeduid met verdwenen Vlaardingse straatnamen 

In het hele plangebied Stationslocatie wordt het 24-uuisge-
middelde van fijn stof overschreden Om diezelfde reden heeft 
de Raad van State onlangs een voorlopige streep getrokken 
door de bouwplannen voor de Koningin Wilhelminahaven De 
gemeente hoopt op betere luchtkwaliteit door verhuizing van 
o a bedrijven als Zethameta, Aigos en de laad- en losplek van 
het rangeerterrein 

17-18 Het Vlaaidings Loggeifestival woidt ingeluid met de 
binnenkomst van de hannglogger VL 92 Balder en een concert 
van twee klassieke koren uit Moravska Trebova Het feest vindt 
plaats op de West- en Oosthavenkade, het Grote Vissenjplein, 
de Dayer, de Buitenhaven en de Schiedamseweg De Groot 
Vlaaidingen Sloepeniace woidt gewonnen dooi de zeekadetten 
van de Assam II De sloep van burgemeestei en wethoudeis 
eindigt op de dei tiende plaats 

18 De Vlaardingsche IJsclub (DVIJC) viert het 125-jang 
bestaan onder tropische omstandigheden De club bestaat 
anno 2005 vooinameli|k uit leden uit het Westland 

20 Tijdens een tocht met de fluisteiboot Andante over
handigt burgemeester Bruinsma het Burgerjaarverslag 2004 

aan het burgerpanel Nieuw in het verslag is een overzicht van 
de inspiaaktraiecten in 2004 

De gemeente kiijgt van minister Verdonk 220 000 euro voor 
extra hulp aan Antillianen Ondei de Antilliaanse |eugd heerst 
0 a grote werkloosheid schuldproblematiek, taalachteistand 
en oveimatig gebruik van alcohol en diugs 

De gemeente heeft in de afgelopen vijf jaar rond de dertig 
'kleine werken' uitgevoerd zonder de vereiste vergunning Dat 
ambtenaren het zelf met zo nauw nemen met de geldende 
veigunningspiocedure kwam aan het licht toen onlangs in 
het verlengde van de Buys Balloilaan een brug weid gebouwd 
zondei veigunning 

23 Aan de Kopenhagenlaan hebben wethouder Scheffer 
en huisarts P Stigter gezamenlijk de eerste paal geslagen voor 
de bouw van een HOED Het gezondheidscentrum gaat huis
vesting bieden aan zes huisartsen van Holystaete, Thuiszorg 
NWN, tandarts A Scholten en een apotheek De komende vier 
jaar komen in totaal vier HOED-en in verschillende delen van 
de stad 

Vijftien parkeerautomaten in het centrum zijn voorzien van de 
mogeli|kheid om met de chipknip te betalen Het blijft overi
gens ook mogeli|k om met kleingeld te betalen 

30 De gemeente zegt de huurovereenkomst met voetbal
vereniging CION per 1 juli 2006 op Als het aan wethouder Van 
der Velde ligt, is de samenwerking tussen de voetbalverenigin
gen CION en DVO 32 een gepasseerd station De wethouder 
had 530 000 euro voor een gepast onderkomen voor de clubs, 
maai dit bedrag was voor CION niet voldoende 

Aicheologen hebben in het industiiegebied De Vergulde Hand 
resten blootgelegd van drie verschillende nederzettingen van 
circa 2 000 jaar oud De conservering is zo goed dat van een 
van de boeiderijen zelfs de houten vloer nog deels bewaard is 
gebleven 

Juli 

1 El heeist grote oniust ondei bewoners van de Vet-
tenoordsepolder en de industriewijk aan de Van Beethoven-
singel nu bekend is geweiden dat het oude GAK-gebouw aan 
de Ni|verheidsstraat als favoiiete locatie voor de opvang van 
dak- en thuislozen is aangewezen 

2 Do wijk Holy krijgt een nieuw postkantoor in winkel-
centium De Loper In de Brunawinkel aan de Loper 47 komt 
een kantooi dat naast alle pioducten van TPG Post ook andere 
diensten aanbiedt, zoals het te naam stellen van kenteken- en 
openbaarvei voerbewijzen 
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3 In het zonovergoten Kralingse Bos wint het team van 
het Theater van Vlaardingen het Theater Voetbal Toernooi 
2005 

Uitslaande brand bi| restauiant Bons Beer aan de Westhaven
kade Een bewoner van een bovenwoning moet met ademha
lingsproblemen naar het ziekenhuis 

6 Stadsregio en provincie zijn gezwicht voor de forse kri
tiek van Vlaardingen De Broekpolder blijft tot 2010 een groen 
gebied Daarna zal opnieuw worden gekeken of woningbouw 
wenselijk is 

8 Heiko Kuipers, directeur van het Theater van Vlaar
dingen, heeft zijn ontslag ingediend Voor het zoeken naar een 
geschikte opvolger neemt de gemeente even de tijd Voorlopig 
wordt het theater gerenoveerd en is het 'Theater op Reis' 

9 In het Volksbos tussen de Maassluissedijk en de spoor
lijn Rotterdam-Hoek van Holland worden binnenkort 460 
bomen gekapt om plaats te maken voor de aanleg van een 
fietspad, ruiterpad, wandelpaden en ecologische poelen Het 
bos ontstond in 1992 toen de Stichting Gioeiend Verzet opriep 
tot illegale aanplant uit protest tegen de aanleg van een puin-
stortplaats in het Lickebaertgebied 

Open dag bij de opgravingen in De Vergulde Hand Onder 
begeleiding mogen de bezoekers de opgravingen met eigen 
ogen bekijken 

12 De Rotterdamse lechtbank veiooideelt een 45-jarige 
Vlaardinger tot acht jaar cel De man mishandelde vorig jaar 
zijn ouders zodanig dat zij aan de gevolgen zijn ovei leden Vol
gens de rechter is gedwongen behandeling met nodig omdat 
de kans op herhaling vrijwel nihil is 

14 De Vlaardingse afdeling van het Vlietland Ziekenhuis 
mocht voiige week een di leling verwelkomen De trotse ouders 
van Joost Koen en Fleur zijn Harm en Esther Viveen uit Maas
sluis In Vlaardingen is in de afgelopen jaren slechts eenmaal 
eerder een drielinggeboorte voorgekomen 

Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen mag zich met recht een 
gezond bedrijf noemen Het TBV heeft het laagste ziektever
zuimpercentage van alle sociale werkvoorzieningen in Neder
land Vorig jaai lag het veizuimpeicentage op 5,7%, landelijk 
was dit 13,6% 

Door een grote stroomstoring moet Shell het gehele produc
tieproces stilleggen met als gevolg dikke zwarte rookpluimen 
over het Rijnmondgebied Bij de DCMR komen bijna 500 klach
ten binnen 

15 De herinrichting van en nieuwbouw op het voormalige 

tennispark Soenda heeft een nieuwe straat opgeleverd Aan de 
Graaf Arnulfstraat moeten in het eerste kwartaal van 2006 72 
woningen worden opgeleverd 

16 Het hekwerk voor de oprijlaan van golfterrein Freegolf 
in de Zuidbuurt is benoemd tot i ijksmonument De gemeente 
krijgt nu subsidie om het ijzeren hek op te knappen 

Een onlangs gehouden controle door woningcorporaties, poli
tie. Sociale Zaken en het ministerie van VROM in 175 wonin
gen heeft veertien adressen aan het licht gebracht waar 
onterecht huursubsidie werd ontvangen, achttien Vlaardingers 
met een onterechte uitkering, zes twijfelgevallen, een aantal 
woningen dat illegaal werd onderverhuurd en een hennepkwe
kerij De politie hield ook een persoon aan wegens openstaande 
boetes 

21 Het inwoneraantal van Vlaardingen daalt gestaag 
Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende vergrijzing Dit 
blijkt uit de sociale structuurschets 'Mensen maken de stad' 
Als de bevolkingsafname zich op dezelfde wijze doorzet, ver
wacht de gemeente dat het aantal inwoneis m 2030 gedaald 
zal zijn naai 69 935 personen 

Start van het Zomerterras vier weekeinden lang theater, 
muziek, film en vermaak voor jong en oud in het Oranjepark 
en 't Hof 

Het 14-|arige tennistalent Nicolette van Uitert is op de wereld
ranglijst (t/m 18 jaar) gestegen van plaats 1 189 naar 287 Zi] 
heeft de stijging te danken aan haar uitstekende prestaties van 
de afgelopen weken 

22 Aan de zuidzijde van de Koningin Wilhelminahaven 
opent Theatercafé Anvers zijn deuren Met het theatercafé wil 
de Rotterdamse ondernemer Nico Lagerweij zich richten op het 
uitgaanspubliek vanaf 23 jaar Anvers heeft als eerste horeca
gelegenheid m Vlaardingen een vergunning gekregen om dag 
en nacht open te zijn 

25 Het college heeft negen miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor nieuwbouw voor voortgezet onderwijs aan de 
Korhoenlaan De toekomstige school omvat 20 leslokalen, 
een sporthal en twee kunstgrasvelden De school met de 
meeste leerlingen mag in 2008 in het nieuwe gebouw trekken 
Momenteel lijkt de VOS do meest geschikte kandidaat 

28 Archeologen hebben op het terrein van De Vergulde 
Hand giaanschuren ontdekt uit de vierde eeuw voor Christus 
Het zijn de oudste qiaanschuren die in het West-Nederlandse 
veengebied zijn aangetroffen 

119 



Augustus 

I Rond de Julianabrug zijn in het weekeinde twee ver
nielzuchtige jongeren en een dertiger met vandalistische nei
gingen aangehouden. In de afgelopen tijd was de brug vaker 
doelwit van vandalen. De totale schade bedraagt inmiddels 
rond de 36.000 euro. 

4 Met het roedel edelherten in de Broekpolder gaat het 
goed. Er zijn vier kalveren geboren, waardoor de groep nu uit 
twaalf dieren bestaat. De verhuizing van de herten naar een 
nieuwe locatie loopt vertraging op vanwege het uitblijven van 
de benodigde bouwvergunning. Waarschijnlijk verhuizen de 
dieren in oktober. 

6 Het Varend Corso Westland start vanaf het nieuwe 
sportcomplex Polderpoort de tweede dag van het evenement. 
Onder het motto 'Kleurrijk Koninkrijk' staan ruim 50 boten in 
het teken van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin 
Beatrix. Langs de route grote belangstelling. 

8-13 In de Grote Kerk start van de Internationale Orgelweek 
met het concert 'Hymnes' door organist Michel Chapuis uit 
Frankrijk. De orgelweek eindigt met een wandelconcert door 
de deelnemers van een cursus van Chapuis en Andres Gea 
Galan. 

II Nooit eerder stonden in de regio Waterweg zoveel hui
zen te koop. Schiedam is koploper met 465 woningen, gevolgd 
door Vlaardingen met 348 en Maassluis met 138 Vlaardingen 

Het Varend Corso staat dil jaar in het teken van het 25-jarig 
regeringsjubileum van Koningin Beatrix (6 augustus). 
(Foto. Roel Dijkstra Fotografie) 

heeft een huizenbestand van 34.455 woningen. Het bestand 
aan koopwoningen is rond de 15.000. Bij elkaar opgeteld ver
tegenwoordigen de huizen een waarde van 199.331.900 euro. 

14 Het echtpaar Van Everdingen-van Halewijn 65 jaar 
getrouwd. 

17 De directeur-generaal van het ministerie van OCW 
neemt een kijkje bij de in 2003 door archeologen ontdekte 
boomstamkano op het industrieterrein De Vergulde Hand. 

Wethouder Van der Velde feliciteert Fortuna-atleet Teo Maat 
met zijn onlangs in Canada behaalde wereldkampioenschap j 
vijfkamp in de categorie 55-plüs. Bij een sterk bezette World 
Masters, met niet minder dan 22.000 deelnemers, bleef hij zijn 
twee Canadese opponenten 250 punten voor 

^ 
18 Bij kinderboerderij Holywood komen vier bewakings
camera's. Met de plaatsing hiervan hoopt beheerder Arie Poot 
dat roofpartijen en vernielingen voortaan tot het verleden gaan 
behoren. 

23 Op het opgravingsterrein De Vergulde Hand wordt de 
boomstamkano gereedgemaakt voor het transport ter conser- ; 
vering. 

24 Twee scholen voor speciaal basisonderwijs, de Prof. 
Kohnstammschool en de Dr. Albert Schweitzerschool gaan 
samen verder als SBO Kameleon. Op beide locaties feestelijke 
onthulling van het nieuwe naambord. 

Fortuna-atleet Teo Maat is wereldkampioen geworden bij de vijfkamp 
voor senioren in Canada (17 augustus) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 



25 Sandra Bruinsma benoemd tot projectleider voor het 
Theater van Vlaardingen. De opvolgster van Heiko Kuipers 
moet zorgdragen voor de verbouwing en de verzelfstandiging 
van het theater. Tevens is zij verantwoordelijk voor het alge
meen management. Sandra Bruinsma was werkzaam bij de 
afdeling P&O van de gemeente. 

VZC-zwemster Conny Boer-Buijs behaalde onlangs in Stock
holm tijdens de tiende Europese Masterkampioenschappen in 
de categorie 55-plus vier gouden medailles op de afstanden 
200, 100 en 50 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag en een 
zilveren medaille op de 50 meter rugslag. 

Elke donderdagavond is voortaan raadsavond. De ene week 
vergaderen de raadsleden in het stadhuis, de andere week 
gaan zij de stad in voor bijvoorbeeld een werkbezoek of hoor
zitting. Er komen twee nieuwe commissies in plaats van de 
huidige vier. Burgers kunnen ook het woord voeren tijdens 
commissievergaderingen. 

29 Het bezwaar van omwonenden tegen de opvang van 
dak- en thuislozen in 't Hof is door de Algemene Kamer van 
de commissie voor Bezwaarschriften ongegrond verklaard. 
Dit betekent dat vier daklozen binnenkort een portocabin in 
het park kunnen betrekken. De omwonenden zijn bang voor 
overlast. Ook vrezen zij dat de zwervers agressief worden en 
bezoekers van het park lastigvallen. 

30 Om de onderlinge relatie te verbeteren, onderneemt 
vrijwel het gehele gemeentebestuur samen met bestuursleden 

De boomstamkano wordt voorzichtig gelicht (23 augustus). 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 

van de Historische Vereniging Vlaardingen een fietstocht door 
de stad. 

31 Ben van As is te zien in het televisieprogramma 'Wroe
ten' van Arjan Ederveen. Hij werd vanwege zijn grote kennis 
van nachtvlinders door de Vlinderstichting benaderd om mee 
te werken aan dit programma. 

September 

2 Tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum als voor
zitter van de Vereniging van Scheidsrechters Vlaardingen e.o. 
ontvangt M. van de Most de Vlaardingse Stadsspeld uit handen 
van loco-burgemeester Van der Velde. 

2-4 De haringlogger VL 92 Balder promoot Vlaardingen 
tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het schip, dat 
sinds begin van dit jaar een vaste plek heeft voor het Visse-
rijmuseum/Vlaardings Museum, neemt een delegatie van het 
museum mee aan boord. 

3 Brandweer Vlaardingen gaat verhuizen. Eind 2006 
kunnen de brandweerlieden hun intrek nemen in het bedrijfs
pand Hoogstad 501. Volgens planning zal in mei 2006 gestart 
worden met de verbouwing. De kosten van de verhuisoperatie 
bedragen circa vijf miljoen euro. 

5 Aan de Binnensingel wordt een bordeel volledig door 
brand verwoest. Buurtbewoners en leerlingen van een nabij
gelegen school moeten worden geëvacueerd. Twee brandweer
lieden raken gewond. Het lijk van de eigenaar wordt in het 
pand aangetroffen. Men vermoedt dat de brand door hem zelf 
is aangestoken. 

Volgens het televisieprogramma 'Netwerk' heeft Kees Bors-
boom jaren onschuldig in de cel gezeten voor de Schiedammer 
Parkmoord. Zijn advocaat onderzoekt of het mogelijk is om 
aangifte te doen tegen vertegenwoordigers van het Nederlands 
Forensisch Instituut en het Openbaar Ministerie. 

De Ashton Brothers, bestaande uit o.a. oud-Vlaardinger Pepijn 
Gunneweg, ontvangen binnenkort de Johan Kaartprijs voor 
hun voorstelling 'Ballyhoo', een mix van variété, muziek, 
mime, dans en acrobatiek. 

6 De onlangs gelichte boomstamkano uit 800 voor Chris
tus blijkt langer dan de archeologen aanvankelijk dachten. 
Met 10,6 meter is de kano daarmee het langste prehistorische 
vaartuig van Nederland. 

7 Koningin Beatrix heeft onlangs het kunstwerk 'Cradle 
of life' van beeldend kunstenaar Winnie Teschmacher genomi
neerd als geschenk voor haar jubileum. De Haagse buurtschap 
Noordeinde biedt het cadeau aan het eind van dit jaar aan de 
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koningin aan. Op 17 oktober a.s. maakt de koningin haar keuze 
bekend 

De bekende bokstrainer Louis van Sinderen (85) heeft om 
gezondheidsredenen besloten om te stoppen met de boks-
instuif. De Vlaardinger heeft zijn sporen in de bokssport 
verdiend als promotor, trainer en begeleider van diverse boks-
teams op EK, WK en Olympisch niveau. Hij wordt opgevolgd 
door Bas van Huijgen. 

9 De fusie tussen muziekcentrum OpMaat en de Vrije 
Academie is een stap dichterbij gekomen. Het college stelt 
een projectleider aan die alle mogelijkheden tot samenwerking 
gaat onderzoeken. 

De qerestdureerde molen Aeolus woidt otficieel geopend dooi minister 
Van Ardenne, geflankeerd door Wim Groen en burgemeester Bruinsma 
(10 september). 
(Foto- Roel Dijkstra Fotografie) 

Judoka Edith Bosch behaalt tijdens het WK in Cairo een 
gouden medaille. Oud-Vlaardingcr Mark Huizinga wint een 
bronzen medaille. 

Met de onthulling van het kunstwerk 'De Polderlogger' van 
Kees Lesuis openen de wethouders Van der Velde en Bot de 
nieuwe sportaccommodatie Polderpoort. 

10 Open Monumentendag met als thema 'religie'. Naast 
kerkgebouwen is ook de Cuyperstoren aan de Hoogstraat 
opengesteld. In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum ver
toning van een film over de afbraak van de R.K. kerk aan de 
Hoogstraat. In Vlaardinger-Ambacht rondleiding over de oude 
begraafplaats en opening van de tentoonstelling 'De kerk in 
het midden' in Streekmuseum Jan Anderson. 
In het Stadsarchief aan het Plein Emaus twee verschillende 
tentoonstellingen: over de Vlaardingse kerkgebouwen én over 
het archiefgebouw zelf Dit voormalige raadhuis van de voor
malige gemeente Vlaardinger-Ambacht viert zijn 100-jarig 
bestaan. 

Officiële opening van de gerestaureerde molen Aeolus door 
de in Vlaardingen woonachtige minister van Ontwikkelings
samenwerking A. van Ardenne-van der Hoeven De renovatie 
heeft 350.000 euro gekost en is mogelijk gemaakt dankzij 
subsidies van het rijk, de provincie, de gemeente en het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e.o. 

11 In het Delta Hotel 'Uitzicht op Kunst', een expositie 
van maritieme kunst, georganiseerd door het hotel in samen
werking met Netwerkplus.nl. Bekende regionale kunstenaars 
exposeren hun beste werken. Voor het eerst is ook een replica 
van het grootste schilderij ter wereld, 'Panorama Rotterdam', 
te bewonderen. 

Met de uitvoering 'Hedda Gabler' van Henrik Ibsen opent 
theatergroep Roth het nieuwe seizoen in het theater aan het 
Kuipershof. 

13 Kringloopcentrum Hot Goed heeft een nieuw onder
komen. In een pand aan de Heliniumweg heeft de winkel de 
beschikking over ruim 1.900 vierkante meter. 

14 Het Vlaardingse vrijwilligersbeleid is genomineerd 
voor 'Het GemeentenCompliment 2005'. De Vereniging Neder
landse Organisaties Vrijwilligerswerk en het ministerie van 
VWS reiken de onderscheiding uit aan de gemeente die het 
beste vrijwilligersbeleid heeft ontwikkeld en daarmee het vrij
willigerswerk structureel stimuleert. 

In het stadhuis huldiging van de kersverse wereldkampi
oenejudo Edith Bosch. Voor deze prestatie mag burgemeester 
Bruinsma haar een koninklijke onderscheiding uitreiken. Zij 
wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Wereldkampioene judo Edith Bosch is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau (14 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

15 In het Vhetland Ziekenhuis, met vestigingen in Schie
dam, Vlaardingen en Maassluis, is met teleurstelling gerea
geerd op de QŜ '*̂  plaats in de test van het Algemeen Dagblad. 
Toch kiest het ziekenhuis zijn eigen koers in de kwaliteitsver
betering 

In Vlaardingen wonen de meeste 90- en 100-plussers van 
Nederland Het levende bewijs is Vlaardingens oudste inwoon
ster Dirkje van den Berg-Bos. Zij wordt door burgemeester 
Bruinsma gefeliciteerd met haar 105"̂ ^ verjaardag. Ook de 
oudste inwoonster van Nederland, de 110-jarige Alexandrine 
van Donkelaar-Vink, kwam hier (in de voormalige gemeente 
Vlaardinger-Ambacht) ter wereld. 

De Rotterdamse rechtbank legt de bouw van de HOED in Holy 
stil. De vier apothekers in Holy hebben een kort geding aan
gespannen wegens oneerlijke concurrentie. In de HOED komt 
een apotheek van zorgverzekeraar DSW en daarvoor is volgens 
de apothekers in Holy geen plaats. 

Vlaardingen heeft een tastbare herinnering aan de fietsenfa-
briek Bakker en Zonen. Op de hoek Zomerstraat/Willem Pij
perstraat schilderden Peter de Jong en Leo Man in 't Veld van 
het Vlaardings Taalgenotschap een muurreclame van zeven bij 
vier meter 'Benzo' begon in 1918 in Vlaardinger-Ambacht en 
verhuisde in 1930 naar de Hoogstraat om in 1964 te verkassen 
naar de Gedempte Biersloot 

17 De inventaris van het Theater van Vlaardingen gaat 
onder de hamer. Vooral de theaterstoelen zijn favoriet bij het 
publiek. 

De Scouting Wesselgroep viert het 55-|arig bestaan met een 
kanotocht rondom de Westwijk. 
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De Wereldwinkel viert het 35-jarig bestaan met tal van acti
viteiten 

De Vereniging Zieken & Bejaarden Omroep Vlaardingen 
(VZBOV) viert het 40-|arig bestaan. De vrijwilligers A.A. 
Hanemaaijer en S. Plomp ontvangen een koninklijke onder
scheiding. 

CKC Oranje Nassau viert het 70-jarig bestaan op het complex 
aan de Claudius Civilislaan. De korfbalclub werd opgericht als 
onderdeel van CJV Liefde en Vrede. 

17-25 Winkelcentrum Het Liesveld werd tien jaar geleden 
drastisch vernieuwd. Het winkelcentrum viert dit feit met 
allerlei festiviteiten en een optreden van zanger Gerard 
Joling. 

20 In haar beleidsplan kondigt Woningstichting Samen
werking Vlaardingen aan het aantal huurwoningen de komen
de tien jaar met 700 uit te breiden. Daarnaast krijgen alle 
bestaande woningen, die veelal in de jaren '70 en '80 van de 
vorige eeuw zijn gebouwd, een fikse opknapbeurt. 

Vlakbij NS-station Vlaardingen-West wordt een 58-jarige 
invalide man voor de ogen van zijn 7-jarige zoontje aangereden 
door een bestelwagen. Het slachtoffer overlijdt ter plekke. Het 
zoontje wordt gewond overgebracht naar het Erasmus MC in 
Rotterdam. 

De muujieclame van Benzo op de hoek Zomerstraat/Willem Pijperstraat 
onthuld in bi|zi|n van vele Benzofietsbezitters (15 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



21 Oud-Tweedekamerlid Remi Poppe treedt op als raads
man voor de veehouders in Midden-Delfland die te maken heb
ben met dioxinevervulling op hun land en in de geproduceerde 
melk De SP-er wil met de rijksoverheid een schadevergoeding 
voui ae getroffen boeren treffen 

Het college is akkooid met het ontwerp van het Rotterdamse 
bureau WestS voor de nieuwe fietsbrug 'De Twist' over de 
Vaart De rode brug moet de toegang tot sportcomplex Polder
poort gemakkelijker maken De bouw start eind dit jaar/begin 
volgend jaar 

22 De reconstructie van Midden-Delfland bedreigt een 
van de mooiste weggetjes tussen Vlaardingen en Schiedam 
De Woudweg en omgeving dreigen plaats te moeten maken 
voor percelen bos, rietmoeras en kronkelende beekjes Het 
Actiecomité Behoud Woudweg e o zet zich in voor behoud van 
dit eeuwenoude poldergebied 

22-25 Een twintigtal raadsleden brengt een bezoek aan de 
Tsjechische zusterstad Moravska Trebova 

24 De nieuwe atletiekbaan van Atletiekvereniging Fortuna 
officieel in gebruik genomen door wethouder Van der Velde 
De baan maakt deel uit van sportcomplex Polderpoort Met de 
opening is de verhuizing van de sportaccommodatie Vijfsluizen 
naar de Broekpolder voltooid 

27 De Vlaardingse stichtmg Annabel is genomineerd voor 
de aanmoedigingsprijs Rotterdam 2005, in de categorie Hulp 
en Zorg Annabel houdt zich bezig met het bevorderen van de 
mobiliteit van alle chionisch zieke en gehandicapte kinderen in 
Nederland 

De Marathonweg en de Holysingel behoren tot de tweehonderd 
'vieste' straten van Nederland Dit blijkt uit een zwarte lijst van 
Milieudefensie 

De beeldengroep 'Kinderfiguren' - beter bekend als 'Ot en 
Sien' - van kunstenaai H J Etienne is na restauratie terug in 
Vlaardingen De beelden keren terug op hun oude plek in het 
plantsoen aan de Van Duyn van Maasdamlaan en de Van Lim
burg Stirumstraat 'Pomona', het beeld van kunstenaar Wim 
van Hoorn, gaat nu voor restauratie naar Anton Geerlings, die 
het beeld al due keei eeider heeft hersteld 

29 Dag tegen Geweld Bijeenkomst bij het Monument van 
Bezinning bij station Vlaardingen-Oost Leerlingen van het 
Accent College zingen nummers van U2, Black Eyed Peas en 
Toon Hermans 

In afwachting van de realisatie van het nieuwbouwproject 
Corso Ardea (Latijn voor Reigerlaan) is men begonnen met 
de sloop van het voormalige Holybad Op deze plek komt een 

nieuw dagactiviteitencentrum van de stichtmg IPSE, gecombi-
neeid met kantooriuimte en 22 appartementen 

30 In De Salon aan rlp Onsthnvenkade eerste nietiwe Vlaar
dingse talkshow ondel de naam Sexposure In de interviews 
komen loverboys, aids en de worsteling van homomoslims 
aan bod De oigamsatie is in handen van dejongerenstichtinq 
Trends 'n Tragedies, bestaande uit Salome Aussen, Rutger van 
Houwelmgen en Valida Muratovic 

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e o heeft besloten voortaan 
op verzoek kunst uit de regio aan te kopen en deze vervolgens 
in bruikleen te geven aan musea Op deze wijze is het Visse-
rijmuseum/Vlaardings Museum in het bezit gekomen van het 
olieverfschilderij 'Noodvischhal aan de Koningin Wilhelmina-
haven' van C A Bartels 

Nog voordat Kees Borsboom is vrijgesproken van de Schiedam
mer Parkmoord is de staat al aan het onderhandelen met zijn 
advocaten over een schadeveigoeding De onderhandelingen 
moeten voorkomen dat een schadevergoedingsproces tegen 
de staat wordt aangespannen Borsboom heeft ruim vier jaar 
onschuldig vastgezeten 

Oktober 

1 Het voltallige college opent de heringerichte Westha
venkade officieel met de historische wandeling 'Van 't Oft naar 
't Oofd' Tijdens de wandeling onthulling van een 'bloemen-
bankje' van Wilma Kuil De jubilerende Rotary heeft in totaal 
vier van deze bankjes geschonken 

Open Nederlands kampioenschap schaken in sportcentrum 
Polderpoort Toeschouwers kunnen kennismaken met bekende 
schakers als Lev Gutmann uit Israel en Alexander Berelovich 
uit de Oekraïne 

5 In het theatei De Zwaite Doos aan de Havenstiaat 
zijn vanaf 16 oktober elke drie weken de muzikale sprookjes 
'De Notenkrakersuite' van Tchaikovsky en Petrouchka' van 
Strawinsky te zien Uitvoerenden zijn 'Die Werkelmanner', 
bestaande uit Jacqueline van Es en Jos Werkman, met hun 
marionetten en stokmaskers 

7 Overleden A A J M van Lier, burgemeester van Vlaar
dingen van april 1982 tot september 1992 Hij was een 
toegankelijke burgemeester die veel voor Vlaardingen heeft 
betekend De familie neemt in besloten kring afscheid van Van 
Lier 

Jaap Jongeian, sinds 1980 jeugdvoorzitter van de Vlaardingse 
voetbalvereniging VFC, benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 

124 



8-9 Open Ateliers. Dertig Vlaardingse kunstenaars stellen 
dit weekeinde hun werkplaats open voor het publiek. Over
zichtstentoonstelling in Galerie Pervelle aan de Fransenstraat. 
In het HoUandiagebouw laten enkele kunstenaars hun visie op 
hun woon- en werkomgeving zien. 

9 Het echtpaar Stigter-Schouten 70 jaar getrouwd. 

10 De Waalstraat krijgt eindelijk een opknapbeurt. De 
riolering wordt vervangen, waarna de herbestrating begint. De 
karakteristieke bomen blijven ongemoeid. 

Presentatie meerjarenbegroting 2006-2009. Het college ziet 
definitief af van harde bezuinigingen op de subsidies voor 
instellingen. Hierdoor zijn maatregelen zoals duurdere bezorg-

Oud-burgemeester Vdn Lier ovei leden (7 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

maaltijden voor ouderen van de baan. Dit is te danken aan een 
grotere bijdrage uit het Gemeentefonds 

12 Het aantal bijstandsgerechtigden is sinds januari dit 
jaar gedaald van 2.575 naar 2 271 De daling is mede tot stand 
gekomen door het inzetten van interventieteams. 

De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben 
een nieuwe culturele prijs ingesteld. De Waterweg Cultuurprijs 
bestaat uit een geldbedrag van € 25.000 en wordt uitgereikt 
aan een persoon, stichting of instelling Het Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o. tekent voor een groot deel van het bedrag. 

Verschenen het boek 'Borstbeelden' van Ingeborg Mares-
Engelberts, chirurg van het Vlietlandziekenhuis. 

13 In navolging van Schiedam krijgt ook Vlaardingen een 
'lichtblauwe brigade'. Stadswachten, reinigingsinspecteurs 
en parkeercontroleurs zullen samen met controleurs van bui
tenreclames deze brigade vormen. Het is de bedoeling dat de 
politie hierdoor meer ondersteuning krijgt en zich meer kan 
gaan richten op traditionele taken. 

14 De in Vlaardingen geboren kunstenaar Frits Vogel 
exposeert in Design Doek Rotterdam. In 1973 vestigde hij zich 
in Frankrijk en opende een galerie in Chabadie. Vogel maakt 
schilderijen en beeldhouwwerken. 

15 Drs. Lucas Elting, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het Vlietland Ziekenhuis, heeft om persoonlijke redenen 
per direct zijn functie neergelegd. Zijn taken worden voorlopig 
overgenomen door Janneke van Vliet, die samen met Elting de 
directie voerde over het ziekenhuis met vestigingen in Schie
dam, Vlaardingen en Maassluis. 

Onder leiding van dominee Neely Kok vertrekt een delegatie 
Vlaardingers naar het Keniaanse Mpeketoni waar a.s. zondag 
een nieuwe kerk met 1.500 plaatsen in gebruik zal worden 
genomen. De Emmaus/Immanuël Kerk, die in 2002 vijftig jaar 
bestond, heeft geld ingezameld voor het dak van de kerk. 

20 Hein Geers, productontwikkelaar bij Damco Bakke
rijgrondstoffen, gaat naar de finale van de World Chocolate 
Masters in Parijs. In 2003 werd Geers 'Beste Chocolatier van 
Nederland' en vorig jaar won hij de Dutch Chocolate Masters. 

26 De gemeente is begonnen met voorzorgsmaatregelen 
tegen de vogelgriep. Op kinderboerderij Holy wood zijn de 
kippen in tijdelijke onderkomens geplaatst. In de Westwijk 
worden kippen weggevangen. Hobbypluimveehouders worden 
verzocht maatregelen te treffen. 

29 Landelijke Archievendag, met als thema 'Buren'. Het 
Stadsarchief houdt Open Dag met o.a. vertoning van films. 
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In winkelcentrum De Loper wordt de nieuwe TramPluslijn officieel in 
gebruik genomen (31 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

2 Officiële start van het Watch Out'-team in de 
Babberspolder en Holy-Zuidoost Voor het team 
zijn twaalf jongeren geselecteerd om toezicht
houder te wolden Ei is specifiek vooi jongeren 
gekozen omdat zij gemakkelijker oveilastgevende 
jeugd kunnen aanspieken De opleiding duurt 
eenjaar, waarna de deelnemers zullen doorstro
men naar de beveiligingsbranche 

3 De start van TramPlus loopt allesbehalve 
op lolletjes In de ochtendspits ontspoort een 
tramstel bij het keerpunt aan de Holysingel Het 
wagenstel is door een takelwagen weer op de 
rails gezet Tot overmaat van ramp blijft deze 
vastzitten in de drassige bodem Dat zorgt voor 
een verkeersoponthoud van diieenhalf uur 

5 Jeugdbrandweerwedstnjden op het terrein 
van de Groote Lucht aan de Maassluissedijk 

7 Officieel fuseren de politiedistricten Water
weg vandaag, maar officieus is dat een jaar gele
den al gebeurd Het nieuwe korps heet voortaan 

Wateiweg Noord Het samenvoegen van afdelingen als finan
ciën en communicatie heeft veertien volledige banen opgele
verd die konden worden omgezet in meer blauw op straat 

openstelling van de Topografisch-Histonsche Atlas, verkoop 
van overtollige boeken en een tentoonstelling over de voor
malige gemeente Vlaardinger-Ambacht en haar 100-jarige 
raadhuis 

De volgens de Koninklijke Horeca Nederland jongste chef-kok 
Ben de Ruyter (20) is sinds september tevens eigenaar van 
restaurant The Paddock aan de Westhavenkade Voor hem 
een terugkeer naar zijn roots, want hier leerde hi| - toen het 
restaurant nog De Wijnmeesteis heette - de eerste beginselen 
van het koken 

Oveiledenmi GD Wicait (76), vooimalig raadslid en bestuuis-
lid van de PvdA 

31 De officiële opening van TramPluslijn 23 tussen Vlaai-
dingen-Holy en do Beverwaard loopt flinke vertraging op 
dooidat seipentines uit het kanon van clown Bassie op de 
bovenleidingen blijven hangen waardoor de tiam niet veider 
kan rijden 

November 

1 Wethouder Bot maakt bekend na de verkiezingen van 
volgend jaar niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuw col
lege 

8 Bewoners van de Floreslaan voelen zich overvallen 
door het voornemen van woningcoiporatie Waterweg Wonen 
om op korte termijn ruim 50 huizen te slopen Volgens de 
corporatie verkeren de huizen uit 1951 in zeer slechte staat en 
zi|n zij niet meer te renoveren 

9 De boomstamkano blijkt minder oud dan archeologen 
aanvankelijk dachten Nader onderzoek wijst uit dat de kano 
dateert van 683 voor Chr in plaats van 800 voor Chr Daarmee 
IS voor de aicheologen wel een mystei ie opgelost, want in 800 
voor Chr was de vindplaats nog een verlaten veengebied In 
de zevende eeuw voor Christus ai i iveerden de eerste veenko-
lomsten, mogelijk dus met de boomstamkano 

Wethouder Bot sluit de woning Maassluissedijk 188 officieel 
aan op de druknolenng Hiermee komt een einde aan het 
lozen van ongezuiverd atvalwatei in het buitengebied van 
Vlaardingen 

10 In een gemeenschappelijke veiklaiing spieekt de 
gemeenteraad zich afkeurend uit over de uitlatingen van Leo 
ten Have, fractievoorzitter van VV2000/Leefbaar Vlaardingen 
Ten Have deed tijdens de algemene beschouwingen een aantal 
uitspraken over de burgemeester en de gemeentesecretaris 

De gemeenteraad wil dat er voorlopig geen UMTS-masten in 
de buurt van woningen worden geplaatst Eerst moet duidelijk 
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worden of deze masten schadelijk zijn voor de volksgezond
heid Wanneer het niet lukt om via de APV de plaatsing te 
verhinderen, moet het college een andere manier bedenken 

11 Opening van het carnavalsseizoen Door de restauratie 
van de Harmonie moeten de Leutloggers voor de jaarlijkse 
verkiezing van de nieuwe prins en de jeugdprins uitwijken naar 
De Kathedraal aan de Koningin Wilhelminahaven Herkozen 
worden Prins Remald I en Prins Robbert I 

Wethouder Van der Velde feliciteert de handbikers WiUemina 
Raaijmakers en John Vink met hun prestatie bij de marathon 
van New York John Vink behaalde met 1 uui 29 minuten en 13 
seconden een derde plaats Willemina Raaijmakers reed haar 
eerste marathon in 2 uui 36 minuten en 9 seconden 

12 Cor de Jonge, fractievoorzitter van de CU/SGP, verlaat 
na de gemeenteraadsveikiezingen de raad De Jonge heeft 22 
jaar in de gemeenteraad gewerkt Hij blijft werkzaam voor de 
fractie als adviseur 

13 Het echtpaar Van Wijk-Karsel 65 jaar getrouwd 

16 De tijdelijke opvang voor vier Vlaardingse dak- en 
thuislozen naast de watertoren in het Hof gaat deze week van 
start De zwervers hebben ieder een eigen portocabin om te 
wonen Daarnaast is er een portocabin met vier noodbedden 
en een met kantoorruimte voor het Leger des Heils, dat de 
daklozen begeleidt Verder is er nog een ruimte om te kunnen 
wassen en koken De voorziening is bedoeld voor maximaal 
eenjaar 

17 Voor het stadhuis wordt een wake gehouden voor de 
elf slachtoffers van de Schipholbrand De wake wordt geopend 
door Rob van Herwaarden van de Stichting Uitvlucht De stich
ting begeleidt uitgeprocedeerde asielzoekers 

Overleden Nel van der Linden-van Dorp, oud-gemeenteraads-
lid voor de PCG en het CDA van 1974-1986 

19 Kampeercentrum De Hoogkamer beheert naast de 
gewone camping ook een eigen natuurkampeerterrein Dit zal 
echter worden opgeheven per 1 januari a s , waarmee Vlaar-
dingen verdwijnt uit het 'Groene Boekje', de natuurkampeer-
gids van Nederland 

'Kunst voor het volk' Onder die noemer heeft de gemeente drie 
kunstvitrines laten ontwerpen door kunstenares Dike Hof De 
vitrines zijn bedoeld voor publieke ruimtes en tonen kunst en 
cultuur uit Vlaardingen 

21 Vandaag gaat bi| de drinkwaterzuivering Berenplaat de 
knop om Het Maaswater wordt dan niet meer gedesinfecteerd 
met chloorbleekloog, maar met behulp van UV-licht Deze 

overschakeling moet volgens waterbedrijf Evides leiden tot 
smaakverbetering van het drinkwater 

23 Judoka Natascha van Gurp veroverde afgelopen week
einde in de Oekraïne een bronzen medaille op de EK voor 
vrouwen onder de 23 jaar 

De kiesvereniging van de CU heeft vorige week Cor de Jonge 
en Maarten Rietveld in het zonnetje gezet De Jonge is al 30 
jaar bestuurslid van de kiesvereniging en Rietveld 25 jaar Zij 
hebben de zilveren speld van verdienste gekregen 

Met de aankoop van het schilden] "Aankomst van de Nieuwe 
Haring' van Adriaen de Lelij en Willem van Leen heeft het 
Visserijmuseum/Vlaardings Museum een nieuwe ontdekking 
gedaan Op het schilderij uit 1815 is een hanngkroon afge
beeld De oudst bekende afbeelding tot nu toe dateerde echter 
uit 1840 

25 Op het terrein van het voormalige Holybad aan de 
Reigerlaan wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwbouw
project Corso Ardea Naar verwachting wordt het complex rond 
de jaarwisseling 2006/2007 opgeleverd 

Dioxinevervulling blijft de veehouders in Midden-Delfland 
achtervolgen Bij een boer in het Lickebaertgebied tussen 
Vlaardingen en Maassluis is onlangs opnieuw een verhoogde 
concentratie dioxine in de melk aangetroffen De norm is met 
zodanig overschreden dat de melk moet worden vernietigd 
Dezelfde boer werd afgelopen voorjaar ook al gedupeerd 

Het Actiecomité Behoud Woudweg e o krijgt steeds meer 
steun in de stiijd tegen de leconstructie van het Midden-
Delflandgebied Het verzet groeit met alleen in het polderge
bied, maar ook in de aangrenzende wijken in Vlaardingen en 
Schiedam Met name bewoners uit de Femimstenbuurt zijn 
in opstand gekomen tegen de plannen met betrekking tot de 
zuidrand van de groene long 

26 In het Albeda College discussieavond ter gelegenheid 
van de Internationale Solidariteitsdag van het Palestijnse volk, 
een initiatief van het Vlaardingse Al Awda Netwerk Palestina 
en de interkerkelijke organisaties voor ontwikkelingssamen
werking ICCO en Badil 

27 In De Salon kiijgt Mary Brown een feestje aangeboden 
van klanten van Nachtbar Intiem Inmiddels is het tien jaar 
geleden dat de bar aan de Kornelis Speelmanstraat de deuren 
sloot 

28 Tijdens de ledenvergadering van Victoria '04 wordt 
Koos de Ruijter onderscheiden met de gouden KNVB-speld 
voor zijn grote verdienste voor de voetbalsport Wim Maunts 
en Jan Bouman worden benoemd tot leden van verdienste 
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Victoria '04 zelf krijgt het normen- en waardencertificaat van 
de KNVB 

Op het woonwagenkamp aan de Holyweg overlijdt een 47-
jarige bewoner aan zijn verwondingen Zijn viouw en twee 
dochters worden aangehouden op verdenking van betrokken
heid bij de gewelddadige schietpartij 

29 Teen Challenge Vlaardingen gaat fuseren met Timon 
in Zeist De twee organisaties willen hiermee de christelijke 
zorgverlening aan jongeren in de Ri|nmond verder ontwikke
len In het onderkomen aan het Veiploegh Chasseplein wonen 
momenteel tien |ongeren, die hier worden voorbereid om op 
eigen benen te staan 

30 De horecaondernemers restaurant HARD Times, tea
room De Zeeman en restaurant The Happy Farmer zijn geno
mineerd voor de UITblinker, de voiig jaar ingestelde jaarlijkse 
horecaprijs De jury onderwerpt de genomineerde bedrijven de 
komende maanden nog aan een nadeie beooideling 

December 

1 Met de symbolische sloop van de eerste steen komt 
cabaretiei Youp van 't Hek de stai t van de renova
tie van het Theater van Vlaardingen de voorma
lige Stadsgehoorzaal, luistei bijzetten 

Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat het 
DNA in een van de duizend jaar oude Vlaai dingse 
schedels nog van zeer goede kwaliteit is Het is het 
oudste menselijke DNA dat tot dusver in Neder
land IS ontdekt Naar verwachting zullen nadere 
analyses meer inzicht verschaffen over de migra
tie van onze voorouders en recente evolutionaiie 
selectieprocessen van de moderne mens 

2 Hoog oplaaiende emoties bi| bezorgde 
bewoners van de VOP tijdens een informatieavond 
ovei de mogelijke opvang van dak- en thuislozen 
in het voormalige GAK-gebouw aan de Nijver
heidsstraat Het college heeft deze locatie onlangs 
aangewezen, maar de wijkbewoners zijn faliekant 
tegen 

Vlaardingse vrijwilligersbeleid beloond met de tweede prijs 
Het 'GemeentenCompliment' wordt dit jaar voor de vijfde keer 
uitgereikt 

6 Petto Koop, lid van theatergioep Facetten, heeft bij het 
Eenakterfestival in Rotterdam de pnjs gewonnen vooi beste 
acteur 

De 24-jarige dochter van de vorige week doodgeschoten woon
wagenbewoner heeft de moord op haar vader bekend 

De ophoging van het Mai nixplantsoen zorgt voor grote water
overlast Het plantsoen wordt sinds september heringericht De 
gemeente wil er een groen hart voor de Westwijk van maken 
met wandelroutes, fietspaden en speeltoestellen Ook als het 
niet regent, is het park een onbegaanbare modderpoel 

7 Freelance persfotograaf Roel Dijkstra gaat in hoger 
beroep, nadat hij schuldig is bevonden aan het negeren van 
een politiebevel Hij fotografeerde tijdens de jaarwisseling 
een brand in een winkelcentrum in Nieuwerkerk aan de IJssel, 
waarbij hij door een agent werd aangehouden De rechter legde 
geen straf op, maar volgens de fotograaf is het een principe
kwestie 

3 Tijdens de restauratie van de Grote Kerk in 1938/1939 
hebben drie timmerlieden op een plankje hun namen en de 
volgende tekst geschreven "De internationale toestand is 
zorgwekkend Hitler, de Fuhrer van Duitschland, is de duivel 
m eigen persoon, of hij is krankzinnig" Het toienplankje, dat 
dl in 1993 werd ontdekt, is nu uit de koepel veiwijderd en 
ondergebracht in het museum 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht wordt het 

Cabaretier Youp van l Hek geefl het btaitbein voor de renovatie van het 
Theater van Vlaardingen de voormalige Stadsgehoorzaal (1 december) 
(Foto Roel Dijkstid Fotogiafie) 

8 Na maandenlange leegstand is er in het V&D-pand 
aan het Veerplein weei activiteit te bespeuren Opende eeidei 
al het Kruidvat zijn deuren, sinds afgelopen week is ei ook de 
Hema te vinden 
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Uit lianden van wethouder Van der Velde ontvangt Theo de 
Vree, voorzitter van voetbalvereniging Victoria '04, de eerste 
oorkonde behorende bij de titel Tluim van de maand'. De pluim 
is een particulier initiatief van Cees Maree, eigenaar van het 
Scheele Hoekje. Elke maand zal de winnaar van de pluim ook 
een etentje aangeboden krijgen als blijk van waardering. 

Onder grote belangstelling van honderden verontruste wijk
bewoners uit de VOP geeft een meerderheid van de gemeen
teraad goedkeuring aan de aankoop van het GAK-gebouw als 
opvang voor dak- en thuislozen. 

Volgens wethouder Bot is er geen behoefte meer aan het Plat
form Buizengat. Na elf jaar van participatie en directe inspraak 
wil de gemeente bij de komende ontwikkeling van de tweede 
bouwfase bij het Hof alleen nog maar informatieoverleg met 
het Platform Oostwijk. 

De gemeenteraad stemt in met een wijziging van het sloopbe-
sluit. Voortaan mag het college geen sloopbesluit meer nemen 
of een sloopvergunning afgeven zonder de gemeenteraad te 
raadplegen. 

kering aan bij zorgverzekeraar DSW. Voorwaarde is wel dat 
zij een basisverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar nemen. 
Zowel voor de minima als ook voor Sociale Zaken betekent dit 
een enorme vereenvoudiging van het papierwerk. 

De bronzen voetafdruk van oud-burgemeester J. Heusdens is 
na ruim tien jaar teruggevonden. De afdruk werd tijdens de 
opening van het Liesveld in 1963 ingemetseld in het wegdek, 
maar in het kader van de renovatie van het winkelcentrum ver
wijderd en vervolgens opgeslagen bij Stadswerk. De voetafdruk 
krijgt binnenkort weer een plaatsje op het Liesveld. 

16-17 Kerstmarkt rond de Grote Kerk met o.a. Westlandse 
Midwinterhoorn Blazers, bespeling van het carillon door Bas 
de Vroome, levende kerststal en ontsteking van de kerstboom-
verlichting door burgemeester Bruinsma. 

17 Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. krijgt steun 
van de Vlaardingse politiek. De fracties van PvdA, Groen-
Links, CDA en CU/SGP zijn bezorgd dat door de plannen van 
de reconstructiecommissie Midden-Delfland het historische 
agrarische polderlandschap verdwijnt. 

In de Grote Kerk presentatie van het boek 'De Grote Kerk, 
geschiedenis van een monument'. In 1995 werd hiermee reeds 
een begin gemaakt. Nadat het werk jaren had stilgelegen, werd 
in 2005 aan historicus Klaas Kornaat gevraagd het boek samen 
te stellen. Aan het boek werkten mee: J.P. ter Brugge, de 
inmiddels overleden Matthijs A. Struijs, Piet Heinsbroek, Joop 
van Dorp en Johan ter Molen. De redactie was in handen van 
Klaas Kornaat en stadsarchivaris Harm Jan Luth. 

18 In de Grote Kerk Volkskerstzang met medewerking van 
het musicalkoor van muziekcentrum OpMaat onder leiding van 
Anja Brands en het Brass Ensemble De Bazuin onder leiding 
van Bram Sabel. Pastoor Guus Ruijl verzorgt de meditatie. 

Directeur Piet van Woelden neemt na 27 jaar afscheid van Vaartland (21 
december). 
(FotO' Roel Dijkstra Fotografie) 

9 Werf van Pronk, Werf Dammes Erve, Werf De Hoop en 
Buizengat. Zo luiden de straatnamen in het woningbouwpro
ject Buizengat. De straatnamencommissie put daarmee uit het 
scheepsbouwverleden van het Buizengat. 

11 Inwijding van de nieuwe Lucaskerk door bisschop A. 
van Luyn van Rotterdam. De nieuwe kerk vervangt de Joannes 
de Dooperkerk, die vorig jaar plaats moest maken voor woning
bouw. 

13 De Tweede Kamer is het getreuzel rond de aanleg van 
de A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen zat. Een meer
derheid eist dat het kabinet vóór april 2007 de knoop doorhakt. 
VVD, CDA en LPF hopen dat de aanleg nog voor 2009 kan 
beginnen. Als het aan de VVD ligt, komt er zelfs een noodwet 
om dit mogelijk te maken. 

TV-kok Ad Janssen geeft kookdemonstraties tijdens de vijfde 
kerstmarkt van het Accent College. 

15 De drie Waterweggemeenten bieden minima en bij
standsgerechtigden gratis een collectieve aanvullende verze-
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19 In het Delta Hotel overhandigt de echtgenote van 
burgemeester Bruinsma symbolisch een cheque voor 12 000 
kilo meel aan de voorzitter van het Rode Kruis NWN Het geld 
IS bijeengebracht met een actie door Wim Groen, huurder van 
molen Aeolus, en is bedoeld voor hulp aan het noodlijdende 
Afrikaanse Niger 

20 In de Grote Kerk kerstconcert door het Vlaarding's 
Mannenkoor Orpheus onder leiding van Bernhard Touwen 
Medewerking verlenen het Brass Ensemble De Bazuin en het 
jeugdkoor Young Voices uit Berkel en Rodenrijs 

21 Zorgcentrum Vaartland neemt afscheid van Piet van 
Woerden De directeur, die gebruikmaakt van de VUT-rege-
ling, was 27 jaar verbonden aan Vaartland 

22 De provincie heeft 1,3 miljoen euro toegezegd voor 
het deelproject Rivierzone Het geld uit de zogenoemde BIKL 
(Bestemmingsreserve Impulsen in Kwaliteit en Leefbaarheid) 
zal in de eerste plaats worden ingezet voor het slopen, saneren 
en bouw- en woonrijp maken van de bouwlocaties in het stati
onsgebied Daar moeten kantoren en woningen verrijzen 

28 The Amazing Stroopwafels staan met hun hit Oude 
Maasweg' opnieuw in de Top 2000 van Radio 2 Het nummer 
IS van plaats 69 gestegen naar plaats 26 

Met een feestje in De Salon bedankt de gemeente jonge vrij
willigers tussen 16 en 26 jaar voor hun inzet 

Vlaardingen heeft de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 
goed op orde Dit is gebleken uit een onderzoek dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken eens in de drie jaar laat 
uitvoeren 

30 Vanuit heel Europa en zelfs Canada en de VS komen 
honderden Eritreers naar Vlaardingen om de laatste eer te 
bewijzen aan Mikail Sium, een van de oprichters van het Eri-
trean Liberation Front, dat strijdt voor een onafhankelijk Eri
trea De vrijheidsstrijder overleed onlangs in Addis Abeba Zijn 
vrouw en kinderen wonen al veertien jaar in Vlaardingen 

31 In het Delta Hotel geeft het bruidspaar Eringaaid-de 
Jonge als allereerste stel in de regio elkaar op oudejaarsavond 
het jawoord 
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