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Januari 

1 Vlaardingen telt 71.463 inwoners, 1.105 minder dan 
in 2006. 

De jaarwisseling is in Vlaardingen rustig verlopen. De poli
tie meldt kleine incidenten, waarbij voornamelijk materiële 
schade is aangericht. De kerstboomvuren laaien door de harde 
wind hoog op, waardoor er sprake is van rookoverlast. Bij de 
brandweer komen 90 meldingen binnen van vooral container-
branden. 

3 De DCMR ontvangt in 2006 het laagste aantal stank-
meldingen sinds 1988. Het aantal lawaaimeldingen is in 2006 
toegenomen. Het aantal meldingen over vliegtuiggeluid ten 
opzichte van 2005 is gedaald. 

4 Het poppentheater Die Werkelmanner neemt met 
een reprise van Tetroesjka' van Igor Stravinsky deel aan de 
Nieuwjaarsvoorstelling in schouwburg De Kring in Roosen
daal. 

het cabaret 'De Prik met de drie koppen' door gemeenteraads
leden . Ruim 750 bezoekers. 

10 Yvonne Zandbergen wint voor de vierde keer het in-
door ABN-AMRO tennistoernooi van Sportcentrum Vlaardin
gen. Bij de heren enkel gaat de overwinning naar Yoran Ver
schoor. 

In de Irish Pub O'Sheas ondertekenen gemeente, horeca, po
litie en justitie het convenant "Veilig Uitgaan'. Het convenant 
geldt voor het centrum en het gebied rondom de Koningin 
Wilhelminahaven met als doel 10% minder meldingen en aan
giftes in 2007. 

11 Archeologen starten rond de Grote Kerk een nieuw bo
demonderzoek. Door middel van een zogenaamde grondradar 
hoopt men iets meer te weten te komen over de geheimen van 
de Vlaardingse kerkheuvel. Ook in de kerk vindt bodemonder
zoek plaats. Veertig jaar geleden werd bij archeologisch on
derzoek de restanten van een oude tufstenen kerk gevonden. 

6 Onder het motto "Voor elkaar' houdt de gemeente de 
traditionele nieuwjaarsreceptie in het stadhuis aan de Markt. 
In de stadhuisgangen kunnen bezoekers kennismaken met 
hulpverlenende organisaties. In de raadszaal opvoering van 

Archeologisch onderzoek m en rond de Grote Kerk (11 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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12 Na ruim 40 dienstjaren in het onderwijs neemt adjunct
directrice Margreet Joosten afscheid van De Hoeksteen. 

Opnieuw is het SP-raadslid Ingrid Wijker kampioen m het 
stellen van schriftelijke vragen. Wijker stelt in 2006 vijftien 
vragen aan het college. Collega raadsleden komen gemiddeld 
niet verder dan twee vragen. 

13 Winkeliers van de Peperstraat doen er alles aan om 
het straatje bekender te maken bij het winkelende publiek. 
Is deze in december nog omgedoopt tot The Scrooge Alley', 
rond Valentijnsdag staat de Peperstraat in het teken van de 
liefde 'Het verliefdste stel van Vlaardingen' wordt gekozen. 

15 Start van de 17e editie van 'Ken uw stad'. Leden van 
het Service Team VVV Vlaardingen verzorgen achttien 'histo
rische' rondleidingen door Vlaardingen. 

17 Vlaardingen wordt sinds een paar weken opgeschrikt 
door een inbraakgolf van gemiddeld twintig inbraken per 
week. De politie roept de hulp van de bevolking in bij het 
vinden van de daders. 

De Vlaardingse kok Ewout de Bruin wint tijdens de Horecava 
in Amsterdam de prestigieuze hoofdprijs voor het 'Lekkerste 
Broodje van Nederland'. Het lekkerste is tevens het 'Gezond
ste Broodje van Nederland'. 

18 Zware storm. Bij de gemeente komen zeventig meldin
gen binnen van gesneuvelde bomen en afgewaaide takken. 
Twee bomen belanden op een auto. Bij sportcentrum Polder-
poort scheurt de toplaag van de gloednieuwe atletiekbaan. De 
gemeenteraadsvergadering wordt afgelast. 

De uitreiking van de sportpnjzen (20 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

20 De Historische Vereniging Vlaar
dingen viert het 40-jarig bestaan met 
een Open Dag in het Accent College in de 
Westwijk. 

In sportcentrum Polderpoort wordt ten
nisster Nicolette Uitert uitgeroepen tot 
'Sportvrouw van het jaar 2006', korf
balvereniging KW Ridderhof wordt 
'Sportploeg van het jaar', Judoka Dennis 
de Goede krijgt de 'Sportprijs van de ge
meente'. 

24 Het zwem- en recreatiebad De 
Kulk bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid 
van dit jubileum wordt elke maand een 

thema-activiteit georganiseerd. Het zwembad telt jaarlijks 
280.000 bezoekers. 

25 Landelijke gedichtendag. Op initiatief van stadsdichter 
Teuntje Verheul-Vreugdenhil en dichteres Eva Timmermans 
is er een poeziewandeling door het stadshart. Op de route ko
men wandelaars elf dichters tegen die ter plekke een gedicht 
voordragen. 

De fietsenwinkel van Miranda en Nicole Kortenhof in Holy 
IS door leden van de ANWB, RAI en vakblad Tweewieler ge
kozen tot de beste fietsenzaak van Zuidwest Nederland. De 
zussen openen in het voorjaar nog een nieuwe vestiging aan 
de Van Hogendorplaan. 

26 In het Vlietland Ziekenhuis, locatie Vlaardingen neemt 
uroloog F. van Meenen na 33 jaar afscheid. 

In het kader van de Postcode Straatprijs verdeelt Gaston Star-
reveld 150.000 euro onder zeven gezinnen aan de Parallel
weg. 

27 Bewoners van Holy-Zuidoost krijgen in een klankbord
groep gelegenheid om over de toekomst van hun wijk mee te 
praten. De groep kan niet de bestemming van de complexen 
ter discussie stellen, maar wel discussieren over zaken als 
verkeer, parkeren, veiligheid en het toekomstbeeld van hun 
wijk. 

29 Sportcafé De Kroon aan de Hoogstraat krijgt de 'UIT-
blinker' van de gemeente. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een zaak die op bijzondere wijze de Vlaardingse horeca 
uitdraagt. De twee andere genomineerden waren L'Escargot 
en 't Scheele Hoekje. 

105 



31 De doseerinstallaties op de polderwegen in Vlaardin-
gen, Schiedam en Midden-Delfland hebben succes. Het sluip-
verkeer is een half jaar na de maatregel aanzienlijk afgeno
men. 

De wijk met de postcode 3132 is bij de Postcode Loterij in 
de prijzen gevallen. Alle winnaars, in totaal 2.946, kunnen 
een beker ijs ophalen bij Coop Compact aan de 2e van Leyden 
Gaelstraat. 

Oud-Vlaardinger en archeoloog Leo Verhart schrijft een boek 
over de Vlaardingencultuur. In de Westwijk werden 50 jaar 
geleden de eerste voorwerpen opgegraven. Het boek ver
schijnt in 2008. 

Februari 

1 Het antiquariaat 'De Vlaardingse Librije' van Maarten 
van der Vlis en Bouke Procee opent in de Landstraat de deu
ren. In de winkel zijn voornamelijk oude geschiedenisboeken 
te koop. 

3/4 27ste editie van het Groot Vlaardingen Judotoernooi 
met ruim 800 deelnemers uit o.a. Duitsland, Turkije en Enge
land. Winnaars ontvangen het kunstwerk van Dike Hof. 

5 Jan Hoogerwerf treedt na 15 jaar af als voorzitter van 
de voetbalvereniging Zwaluwen. Uit handen van wethouder 
B. van der Velde ontvangt hij de Stadsspeld voor zijn onver
moeibare inzet voor de vereniging. Hij laat een goed georga
niseerde en bloeiende vereniging met 850 leden achter. 

6 Wethouder J. Versluijs verstrekt de eerste twee star
tersleningen. De leningen zijn bedoeld om starters op de wo
ningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven. De le
ning bedraagt maximaal 40.000 euro en is de eerste drie jaar 
rente- en aflossingsvrij. Twaalf starters hebben inmiddels een 
verzoek bij de gemeente ingediend. 

Directeur van het Visserijmuseum Jeroen ter Brugge neemt 

Keurmerk 'Erkende Kinderboerderij' voor Holywood (7 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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per 1 mei ontslag. Hij heeft een functie 
aanvaard bij het Maritiem Museum in 
Rotterdam. 

Lucas Petit, directeur-eigenaar van o.m. 
het Delta Hotel begint zijn vierde hotel. 
Hij neemt in het Twentse Lattrop het 
landgoed De Holtweijde over. 

7 Kinderboerderij Holywood krijgt 
het keurmerk 'Erkende Kinderboerderij' 
van de stichting KinderBoerderijen Ne
derland. Holywood is de vijfde kinder
boerderij in Nederland en de eerste in 
Zuid-Holland met dit keurmerk. 

Postbode Rob Brekelmans is getuige van 
een tasjesroof bij een tachtigjarige vrouw 
in haar scootmobiel. Door zijn kordate 
optreden weet hij de overvallers zover te 
krijgen dat zij de tas en inhoud' loslaten. 
De jeugdige daders ontkomen. 

De nieuwe almanak van de Zwartwitte 
Vlaardinger onder het motto 'Mannen 
van de Straat' verschijnt. In de uitgave 
van het 'S/laardings Taaigenootschap zijn 
door Peter de Jong foto's opgenomen 
die in 1989 zijn gemaakt door John van 
Heusden. 

10 Fotograaf Auke Bergsma heeft 
een groot aantal foto's aan het Deense 
Museet For Fotokunst (Museum voor Fo
tokunst) in Odense geschonken. Het gaat om een serie geën
sceneerde foto's waarmee hij bekend is geworden. Volgens de 
fotograaf een logisch vervolg op de uitbreiding van zijn col
lectie in het museum. 

Wethouder C. Oosterom begint als eerste van het college met 
een weblog. Zijn ontboezemingen staan op www.cda.-vlaar-
dingen.nl 

14 De zoektocht in Vlaardingen naar de oudste burcht 
van Holland heeft nog niet tot een vondst geleid. Grondonder
zoek rond de Grote Kerk toont aan dat Dirk Hl zijn burcht daar 
niet heeft gebouwd. Waar de burcht wel heeft gestaan is nog 
niet duidelijk. Archeologen zoeken nu op andere mogelijke lo
caties. 

15 In aanwezigheid van burgemeester T. Bruinsma ont
hult mevrouw W.G. van Lier - te Flierhaar, weduwe van 
burgemeester Van Lier, het nieuwe naambordje voor het sta
tionsplein Vlaardingen-Oost. Het plein heet voortaan Burge-

Marja van Asperen schrijft een boek over haar zoon Daan (26 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

meester Van Lierplein. Van Lier was van 1982 tot 1992 bur
gemeester van Vlaardingen. 

16 Twaalf hangjongeren van 13 tot 18 jaar presenteren 
in jongerencentrum Europe hun rapvideo 'Nix te doen'. Hier
mee maken zij duidelijk hoe ze als hangjongeren tegen de wijk 
Holy aankijken. 

Ook in Vlaardingen is het dit jaar 'Warme Truiendag'. Op ver
schillende scholen gaat de verwarming een paar graden lager 
om de uitstoot van C02 tegen te gaan. Deze dag wordt jaar
lijks gehouden op 16 februari, de dag waarop het verdrag van 
Kyoto in 2005 in werking trad. 

21 GroenLinks wil circussen waarin wilde dieren optre
den weren uit Vlaardingen. Fractievoorzitter J. Tsang vindt 
het een slecht voorbeeld voor kinderen. 
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De oud-Vlaardinger en topdanser Sanny Kleef danst binnen
kort in het Rotterdamse Luxor Theater. Het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen geeft daar een meerdaagse uitvoering van 
het sprookje 'Sleeping Beauty'. 

Mercurius is terug op zijn vertrouwde plek. Het bronzen beeld 
van Albert Termote, dat sinds 1956 in de nis bij de ingang 
van het stadhuis staat, is vorig jaar van zijn sokkel gevallen. 
Oorzaak was de doorgeroeste verankering. 

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de hand
balvereniging HWC ontvangt Puck Parlevliet de "Gouden 
Fluit' van het Nederlandse Handbalverbond. Parlevliet heeft 
de arbitrale fluit al in 2005 aan de wilgen gehangen. 

22 Voorleesmiddag in wijkcentrum De Telder. Kinderboe
kenschrijfster Ellen den Hollander, o.a. bekend van haar boe
ken "Spekkie en Sproet' en "Een huis vol dozen', leest voor en 
speelt muziek voor kinderen van 6 tot 8 jaar. 

De Vlaardingse Antoinette van de Water zet zich in Thailand 
in voor het lot van de straatolifant met de oprichting van haar 
stichting "Bring the Elephant home'. Ze start met een school
project over het leven van de olifant op straat. Antoinette 
heeft ook een boek over haar belevenissen geschreven. 

25 Judoka Gabriëlla Brussé verovert het provinciaal kam
pioenschap in de leeftijdscategorie vrouwen onder de 17 jaar 
in de gewichtsklasse tot 52 kg door een overwinning op haar 
clubgenote Tess van 't Westende. 

26 Het boek "Onze Daan heeft het UPsyndroom' ver
schijnt. Marja van Aperen schrijft daarin over haar zoon met 
het Downsyndroom. 

Maart 

1 Vlaardingers met een bijstandsuitkering kunnen bel
len naar het gratis telefoonnummer van Sociale Zaken. Hier
mee hoopt het college burgers met een laag inkomen niet on
nodig op kosten te jagen als zij de afdeling willen bereiken. 

De gemeente gaat een verregaande samenwerking aan met 
het Stadshart Vlaardingen. Tijdens de bijeenkomst krijgt An-
nemarie van Santen uit handen van wethouder Oosterom de 
Stadshart Trofee als blijk van waardering voor haar jarenlan
ge inzet voor de activiteitencommissie van het Stadshart. 

2 Het Theater van Vlaardingen wordt weer Stadsge
hoorzaal. Het college neemt de motie van de gemeenteraad 
over nadat gebleken is dat de naamswijziging betaalbaar 

blijft. Voortaan wordt in alle communica
tiemiddelen de nieuwe, oude naam weer 
gebruikt. 

De nieuwe oeververbinding voor fietsers 
en voetgangers tussen Hoflaan en Kor-
tedijk is in gebruik genomen. De brug is 
een creatie van drie vrouwen, waaronder 
de Vlaardingse ir. Esther van Krochten. 
De brug heeft een speelse constructie 
met een hefboom. 

Henk den Haan onderscheiden met de 
Stadsspeld van Vlaardingen. Den Haan 
neemt na elf jaar voorzitterschap afscheid 
van de Stichting Wijzer. 

3/4 Voetbalvereniging DVO'32 viert 
het 75-jarig bestaan met een receptie en 
een feestavond. 

Kubuszuilen met historische informatie op de 
Hoogstraat (8 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De Geuzenpenning voor Human Rights Watch (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

5 Het forum van de website 'Mijn Vlaardingen' is tijde
lijk uit de lucht. Het forum van en voor Vlaardingers heeft last 
van hackers. 

7 De paddentrek is in volle gang. Aangespoord door het 
zachte, vochtige weer trekken de padden massaal naar de slo
ten. In de Zuidbuurt en aan de Holyweg helpen vrijwilligers 
de padden oversteken. Automobilisten wordt gevraagd lang
zaam te rijden. 

Provinciale Statenverkiezingen. De SP is de onbetwiste win
naar in de regio Waterweg. Opkomst 41,9%. CDA 19,9 % (in 
2003 22,2%); PvdA 19,5% (28,5%); SP 20,3% (7,9%); VVD 
16,9% (16,7%); GL 5,4% (5,9%); CU 5,8% (3,4%); SGP 2,7% 
(3,2%), D66 1,6% (3,6%); PvdD 3,3%; Fortuyn 0,7% (5,7%); 
Lokaal ZH 0,6%; Leefbaar ZH 3,0%; Islam Dem. 0,3%. 

8 Wethouder Van der Velde onthult op de Hoogstraat 
een van de vijf kubuszuilen met historische informatie over 
Vlaardingen in het algemeen en het rijke verleden van de 
Hoogstraat in het bijzonder. 

10 De gemeente waarschuwt voor controles van de rei
nigingsinspectie. Rondslingerend grof afval en vuilniszakken 

naast blokcontainers staan hoog op de lijst van ergernissen 
van Vlaardingers. De boete bedraagt minimaal 50 euro. 

Acht sportverenigingen gaan actief proberen gehandicapten 
aan het sporten te krijgen. Hiervoor stelt de gemeente en het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. geld ter beschikking, waar
mee de verenigingen noodzakelijke aanpassingen kunnen 
doen. Gehandicapten die bij de clubs gaan sporten krijgen na 
één jaar lidmaatschap de helft van de contributie terug. 

12 Astrid Minco, weduwe van verzetsman Bill Minco, 
onthult het straatnaambord van het Bill Mincoplein tegenover 
NS-station Vlaardingen-Centrum. Minco was medeoprichter 
van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 en overleed op 5 
mei 2006. 

13 In de Grote Kerk ontvangt Carroll Bogert, de Ame
rikaanse vice-voorzitter van Human Rights Watch de Geu
zenpenning. De onderscheiding wordt uitgereikt door oud-
minister prof. dr. J.P. Pronk. Voorafgaand aan de uitreiking 
kranslegging bij het Geuzengraf op het Emaus, gevolgd door 
een stille tocht en kranslegging bij het Geuzenmonument op 
de Markt. 

Het LTS gebouw aan de Deltaweg, een ontwerp van architect 
van Dirk Roosenberg, valt ten prooi aan de slopershamer. 
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Het stadsbestuur wil, in navolging van Schiedam, haar raads
vergaderingen live via de lokale tv-zender en internet uitzen
den Men hoopt de relatie tussen burger en politiek op deze 
manier te versterken en de raad meer bekendheid te geven 

Cees Meerman overlijdt op 63-jarige leeftijd Hij was voorzit
ter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Vlaardingen 

14 Voormalig gemeentearchivaris Cornells Postma over
lijdt op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Delft Postma was 
archivaris in Vlaardingen van 1953 tot 1963 

15 Bezoekers van de donderdagmarkt op de Loper worden 
"gefeliciteerd' met hun markt De markt is tijdens de Merca-
tobeurs uitgeroepen tot een van de tien beste markten van 
Nederland in 2006 

Oud-minister Agnes van Ardenne is benoemd tot permanent 
vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO, de voedsel- en 
landbouworganisatie van de VN in Rome Daarnaast verte
genwoordigt ze Nederland bij het World Food Programme en 
het International Fund for Agricultural Development, even
eens in Rome 

Vogelvereniging Icarus bestaat 60 jaar De club telt 70 leden 
en heeft een verenigingsgebouw aan de Marathonweg 

Op initiatief van VVD-fractievoorzitter J van Es wordt een 
oud gebruik in ere hersteld Voor iedere raadsvergadering 
wordt de klok geluid Uit een ordonnantie van 1580, vastge
legd in het Eerste Keurboek Vlaardingen, blijkt dat de verga
deringen van het Stadsbestuur vroeger aangekondigd werden 
door het luiden van de klok in het torentje van het stadhuis 

16 De Historische Vereniging Vlaardingen is ontgoocheld 
dat de gemeente de Technische School aan de Deltaweg deze 
week heeft laten slopen Meteen nadat het college het be
zwaarschrift van de HVV ongegrond had verklaard, zijn de 
slopers in actie gekomen 

Officiële start van de opgravingen van een postmiddeleeuwse 
boerderij op het voormalige Ex Libnsterrein Het gaat hier 
om restanten van een boerderij die bekend staat als Engel 
Engelsz woning die waarschijnlijk dateert van voor 1560 De 
verwachting is dat deze opgraving meer informatie oplevert 

17 In een vergelijking van de gemeentelijke tarieven in 
het Rijnmondgebied staat Vlaardingen op de zesde plaats In 
het Waterweggebied is Vlaardingen de duurste gemeente. 
Maassluis de goedkoopste 

21 Nationale Boomplantdag 640 leerlingen uit groep 7 en 
8 van het basisonderwijs leveren met het planten van eiken. 

berken, elzen, essen en wilgen een bijdrage aan een nieuw bos 
in de Broekpolder 

De website van de gemeente (www vlaardingen nl) is beter 
toegankelijk gemaakt voor mensen die moeite hebben met het 
lezen van teksten op internet Wie de button 'lees voor' aan
klikt krijgt de betreffende tekst voorgelezen Vlaardingen is 
de eerste gemeente in de regio die deze service biedt 

22 Er IS bekendgemaakt dat in 2005 in Barendrecht een 
kruik IS gevonden met rond de vijfhonderd zilveren muntjes 
uit de vroege vijftiende eeuw De vondst is gedaan door ie
mand met een metaaldetector in een berg Vlaardings zand, 
bestemd voor de bouw van de nieuwbouwwijk Carnisselan-
de 

23 Het college heeft een nieuwe plek op het oog voor 
Stichting Dierentehuis NWN op het bedrijventerrein 'De Kog-
gehaven' Het oude dierenasiel aan de Van Linden van den 
Heuvellweg moet verhuizen door de bouw van het project Bui-
zengat 

24 Volgens stadsarcheoloog Tim de Ridder komen de in 
Barendrecht gevonden munten niet uit Vlaardingen In 2005 
is er alleen grond afkomstig uit het Buizengat afgevoerd naar 
Dordrecht 

Overleden op 63-jarige leeftijd Lien Vink - Assenberg van 
Eijsden, vice-voorzitter en lid van de Cliëntenraad Sociale Za
ken namens de Raad van Kerken 

26 De Raad van Toezicht van stichting Het Vlaardings 
Museum heeft E J Boelen benoemd tot nieuwe directeur Hij 
volgt op 1 mei Jeroen ter Brugge op Volgens de raad heeft 
de nieuwe directeur zijn sporen in het bedrijfsleven verdiend 
Bovendien heeft hij grote affiniteit met het Nederlandse ma
ritieme erfgoed 

27 Overleden op 64-jarige leeftijd Bram de Jong, steun-
raadslid van het Algemeen Ouderen Verbond 

Tijdens het Nederlands kampioenschap voor ambtenaren in 
Zutphen behaalt Rob van Zanten een zilveren medaille op de 
12 kilometer Een opmerkelijke prestatie levert de visueel be
perkte ambtenaar Arie van de Bos Samen met een andere 
ambtenaar loopt hij op de 6 km een tijd van 42 minuten en 
05 seconden 

28 De zwemploeg van ZV Vlaardingen heeft een uitste
kende prestatie geleverd door in de laatste landelijke compe
titiewedstrijd promotie naar de B-afdeling af te dwingen Het 
team presteert op zeer hoog niveau met veel persoonlijke re
cords en niet minder dan 33 medailles 
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29 De gemeente wil dat omwonenden van een vergun-
ningsplichtige UMTS-mast meedoen aan de instemmingpro
cedure Nu mogen alleen bewoners van het pand waarop de 
mast komt daaraan meedoen 

30 Dag van het Land In de aula van het Albeda College 
aan de Buys Ballotlaan vragen Palestijnen aandacht voor de 
onteigening van hun land Sprekers zijn o a Arjen El Passed 
en Jeanne Abdullah Burgemeester Bruinsma leidt een veiling 
om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor een kliniek m 
Nablus 

31 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthauspassion 
door het Gemengd Rijnmondkoor De muzikale leiding berust 
bij Toon de Graaf 

April 

3 De renovatie van flats aan de Koninginnelaan loopt 
enorm uit de hand Waterweg Wonen ging er van uit dat de 
klus binnen achttien werkdagen geklaard zou zijn Ruim veer
tig flatbewoners zitten al negen weken in de troep De flats 
krijgen nieuwe badkamers, toiletten en keukens 

4 Showband Thalita speelt bij de komende concertreeks 
van Frans Bauer in de Rotterdamse Ahoy De repetities zijn in 
volle gang 

5 Een nachtapotheek in Vlaardingen is volgens het col
lege van B&W niet haalbaar Gebruikscijfers tonen aan dat er 
in Vlaardingen tussen drie uur 's nachts en acht 's morgens 
een tot drie patiënten gebruik maken van een apotheek Dat 
IS te weinig om een 24-uurs apotheek rendabel te maken 

7 Wethouder Oosterom geeft het startsein voor de eer
ste tocht in het nieuwe vaarseizoen van fluisterboot Andante 
Nieuw IS de fotografietocht, waarbij de polder in het ochtend
gloren kan worden vastgelegd 

11 Burgemeester Bruinsma spreekt met vertegenwoordi
gers van de Vlaardingse moskeeën en omwonenden over de 
aanvraag tot oproep van het gebed Eerder dienen de Eyub 
Sultaan Moskee aan de Oosthavenkade en de Ummet Mos
kee aan de Emmastraat een verzoek in om vrijdagmiddag via 
de luidsprekers een oproep tot het middaggebed te doen Het 
verzoek is inmiddels ingetrokken wegens verzet van omwo
nenden 

14 In Vlaardingen heeft zich in het verleden één geval 
voorgedaan waarbij een trouwambtenaar weigerde een homo
huwelijk te voltrekken Dat blijkt uit een brief van de burge
meester aan de gemeenteraad De gewetensbezwaren van de 
ambtenaar zijn toen gerespecteerd Voor zover bekend is er 

nu geen enkele trouwambtenaar tegen het voltrekken van een 
homohuwelijk 

Twee historische schepen aangemeerd aan de steiger 
van de Westhavenkade Hiermee is de vloot oude schepen die 
langs het Vlaardings Museum liggen, uitgegroeid tot meer 
dan twintig vaartuigen 

14/15 Museumweekend onder het motto 'De kunst van het 
waarnemen' In het Visserijmuseum wordt tijdens rondleidin
gen dieper ingegaan op een aantal schilderijen Bij het Streek
museum Jan Anderson is een expositie over de Geuzen en 
oude grammofoonplaten 

16 Uit het jaarverslag 2006 van de gemeente blijkt dat 
Vlaardingers betrokken zijn bij de eigen woonomgeving In 
2006 komen bij de Buitenlijn 9 543 meldingen binnen, een 
stijging van een kleine twee procent ten opzichte van 2005 
Veruit de meeste klachten gaan over grof vuil naast de con
tainers of overvolle vuilcontainers Ook is 414 keer gebeld 
om een winkelwagentje weg te komen halen, een aanzien
lijke kostenpost voor de gemeente Het aantal meldingen over 
zwerfvuil is sterk afgenomen 

18 De gemeente roept de inwoners op, onlangs aange
plante bomen regelmatig water te geven Deze hebben het 
door het droge weer erg moeilijk Oudere bomen krijgen water 
van de gemeente 

De reconstructie van de Holierhoeksepolder is bijna 
voltooid Er kan al gefietst en gewandeld worden op paden 
langs nieuwe waterpartijen en door weilanden Karakteristie
ke elementen van het polderlandschap hebben plaats moeten 
maken voor moerassen en plassen 

19 Overleden op 81-jarige leeftijd Jacoba Cornelia (Toos) 
de Veer - Bijnagte, o a oud-bestuurslid van de Stichting Nati
onale Gedenkdagen Vlaardingen 

20 Vlaardingen telt meer oudere inwoners dan de overige 
steden in de regio maar heeft minder speciale seniorenwonin
gen beschikbaar 27% van de huishoudens bestaat uit inwo
ners van 65 jaar en ouder In de stadsregio ligt het percentage 
op 23% 

21 De Vlaardinger Mart Visser ontvangt een paaskaart 
die op 18 april 1984 is verstuurd De kaart is gericht aan de 
vorige bewoonster en afkomstig van ene Piet D De ontvanger 
wil de kaart aan de nabestaanden van de inmiddels overleden 
vrouw overhandigen 

25 In het Heempark in de Westwijk wordt een linde ge
plant die het trefpunt moet worden voor de wijkbewoners 
Rond de boom komen bankjes De wijkboom staat symbool 
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voor de samenwerking tussen de ver
schillende bevolkingsgroepen. 

De Stadsgehoorzaal presenteert het pro
gramma voor het nieuwe seizoen onder 
de slogan 'Uit en thuis in Vlaardingen'. 
Youp van't Hek heeft in september de 
eer als eerste in het nieuwe theater op te 
treden. 

26 Met de officiële opening van 
de BCC winkel is de metamorfose van 
Woonboulevard Hoogstad een feit. Vanaf 
de weg heeft hij een totaal ander aanzicht 
gekregen. Het winkelaanbod is behoorlijk 
uitgebreid en er is geen leegstand meer. 

27 Toneelvereniging VARIA viert het 135-jarig bestaan 
met de uitvoering van de thriller 'Dorst' in theater van De 
Valkenhof. 

Het tandartsenechtpaar Hermine Koning en Paul van Vught zet zich in 
voor Peru (3 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Mei 

Het aantal meldingen over spijbelaars is in vier jaar tijd bijna 
gehalveerd. Deze daling zet zich niet voort onder allochtone 
leerlingen. Bij het basisonderwijs moet het 'Zorg Advies Team' 
en bij het voorgezet onderwijs het 'Sociaal Team' ervoor zor
gen dat sneller ingegrepen wordt bij risicoleerlingen. 

Lintjesregen. In het stadhuis ontvangen 17 Vlaardingers een 
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Bruinsma. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: M. Keizer
waard en A. Wapenaar. Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. 
Dalfsen-Spikman, T. van Embden, J. Zegwaard W.B. de Jong, 
J. Kleijwegt, H.L. Veugelers, W. Sebel, A.M. Thurmer, H. van 
Teijlingen, A.K. Maat-Meerman, W.W. Meeuws-Verwilligen, 
S. Muse, J.W.M. Kroeze-Jongmans, F.G. Maas en A. Ouwen-
dijk. 

30 De 'rada', het dagelijks bestuur van de Tsjechische 
zusterstad Moravaska Trebova, viert Ko
ninginnedag in Vlaardingen. Bovendien 
verzorgt de muziek- en dansgroep Kasa-
nica een aantal optredens in de stad. De 
zeven bestuursleden krijgen ook een uit
gebreide rondleiding in de stad en omge
ving. Ook wonen zij een lezing bij over het 
openbaar bestuur. 

Koninginnedag. Vlaardingen spant we
derom de kroon in de regio; in de stad 
zijn de meeste optredens en artiesten en 
er worden de meeste wedstrijden gehou
den. De marine geeft demonstraties aan 
de Hoflaan. 

1 Mevrouw Van den Berg-Akkerman viert haar 101ste 
verjaardag. Zij is schrijfster van kinderboeken en verhalen
bundels en was de grote motor achter de hervormde vrouwen
beweging in Vlaardingen. 

2 ProRail is tevreden over de camerabewaking langs 
het Vlaardingse spoor. Het aantal gevallen van vandalisme 
en sabotage is gehalveerd. ProRail liet in 2006 tien camera's 
plaatsen. De schade liep op tot gemiddeld 40.000 euro per 
weekend. 

3 Het Vlaardingse tandartsenechtpaar Hermine Koning 
en Paul van Vught vertrekt ook dit jaar naar Peru. In hun va-

Patienten in het Vhetland Ziekenhuis krijgen voortaan 's avonds de 
warme maaltijd geserveerd (9 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



In het Vlietland Ziekenhuis wordt een driehng geboren (15 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

kantie helpen zij in een bergdorp mensen aan een beter gebit. 
Hun droom is een kleine kliniek te stichten die bemand wordt 
door Peruaanse tandheelkundige studenten. 

't Scheele Hoekje is overgenomen door het Marjon van Neu
ten en Ben Trooster. Binnenkort neemt eigenaar Cees Maree 
afscheid als horecaondernemer. Het pand wordt in de zomer 
ingrijpend verbouwd. 

Met een overweldigende meerderheid kiezen leden van de 
voetbalvereniging RKWIK voor een nieuwe stemronde over 
een fusie met HSC en HVO. Is er dan geen tweederde meer
derheid voor het fusievoorstel dan is er geen toekomst meer 
voor de club, die nu al niet meer in staat is om het eerste elftal 
volwaardig te bezetten. 

4 Bewoners van verzorgingshuis Drieën-Huysen hebben 
sinds kort de beschikking over twee duo-fietsen. De rijwielen 
bieden plaats aan twee fietsers naast elkaar. De gemotoriseer
de duo-fiets is bestemd voor bewoners die graag fietsen, maar 
dit alleen niet meer kunnen. 

Dodenherdenking. Na de stille tocht en kransleggingen houdt 
historicus dr. Perry Moree een indrukwekkende toespraak. Na 
afloop zingt kamerkoor Animate in de Oosterkerk Jiddische 
liederen. 

5 Een meerderheid in de gemeenteraad is voor invoering 
van het betalen per kwartier in parkeergarages. Men hoopt 

zo meer mensen over te kunnen halen om in de garages te 
parkeren en de woonwijken te ontzien. 

Vlaardingen viert Bevrijdingsdag traditioneel uitbundig met 
tal van activiteiten zoals vliegeren bij de Krabbeplas, korte 
rondvluchten per helikopter en een vaartochtje met de rub
berboot van de reddingsbrigade. 

7 In het Visserijmuseum ontvangt slager Arie Wapenaar 
een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

7-12 De Dinsdagochtendwandelaars DOW brengen een be
zoek aan Moravaska Trebova. Na de officiële ontvangst door 
burgemeester Josef Ostadal wordt er gewandeld. 

9 Het Vlaardingse Vlietland Ziekenhuis serveert de war
me maaltijd voortaan 's avonds. Om de patiënten nog beter te 
kunnen bedienen zijn buffetwagens aangeschaft. Patiënten 
kunnen ter plekke kiezen wat ze willen eten. 

ZV Vlaardingen zwemster Conny Boer-Buys verovert op de 
NK Masters te Eindhoven niet minder dan zes gouden medail
les. Zij wordt eerste op de afstanden 50, 200, 400 en 800 me
ter vrije slag, de 50 meter rugslag en 50 meter vlinderslag. 

11 Op honderd meter afstand van de huidige Vlaardingse 
gemeentegrens hebben archeologen de fundering van een 15e 
eeuwse Slinkslootmolen gevonden. De molen hoorde vroeger 
bij Vlaardinger-Ambacht. Archeoloog Epko Bult maakt in op
dracht van de gemeente Midden-Delfland een rapport over de 
opgraving. 
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12 Officiële opening van de nieuwe steiger aan de West
havenkade door wethouder Oosterom. Het eerste deel met 
elektriciteit en watervoorziening biedt plaats aan historische 
schepen. 

Het Aanloophuis De Groene Luiken wordt in 2006 ruim tien
duizend maal bezocht. Ruim duizend keer minder dan het jaar 
ervoor. Het aanloophuis heeft een behoorlijke toeloop van 
dak- en thuislozen. Zij maken gebruik van de 'adreslozenre-
geling' van de gemeente. 

14 De landelijke actiedag 'Houdt Hoop Levend' is erop ge
richt 50.000 olijfbomen te planten in de Palestijnse gebieden 
als krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. Omdat Vlaar-
dingen aan de actie deelneemt, neemt loco-burgemeester A. 
Attema symbolisch een olijfboom in ontvangst. 

Het Vlietland Ziekenhuis sluit zich als eerste ziekenhuis in 
Nederland aan bij de landelijke online-registratie voor ver
pleegkundigen. Het ziekenhuis wil hiermee investeren in een 
betere patiëntenzorg. 

15 De allerlaatste poging om de begrafenis van de drie 
maanden geleden overleden agente Habiba Yaakoubi te voor
komen, is mislukt. De Rotterdamse rechtbank wijst in een 

kort geding het verzoek van de voormalige echtgenoot om het 
lichaam te laten cremeren af. Habiba wordt morgen op een 
islamitische begraafplaats in Rotterdam begraven. 

In het Vlietland Ziekenhuis, locatie Vlaardingen wordt een 
drieling geboren. De twee jongens en een meisje maken het 
uitstekend. 

16 Vlaardingen heeft het jaar 2006 afgesloten met een 
positief saldo van meer dan 13 miljoen euro. Daarvan is 8,5 
miljoen bestemd voor stedelijke vernieuwing. De rest komt 
ten goede aan de algemene middelen. Het positieve saldo is 
te danken aan incidentele meevallers en de verkoop van erf
pachtgrond. 

18 Na ruim twee jaar is er eindelijk weer beweging in 
het Buizengat. Projectontwikkelaar Proper Stok laat een tij
delijke brug aanleggen voor heistellingen die niet door de Ha
venstraat mogen. De bouw aan de Havenstraat zou in 2004 
beginnen. 

19 Wethouder Van der Velde feliciteert korfbalvereniging 
Oranje Nassau met het kampioenschap. De ploeg van trainer 
Edwin Jansen is kampioen in de derde klasse en promoveert 
naar de tweede klasse. 

Kanovereniging Natsec bestaat 25 jaar (20 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

20 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan organiseert 
kanovereniging Natsec een kilometer lange kanoslinger op de 



Vaart Vanaf de brug over de Vaart is de kanoslinger uitste
kend te zien Overwogen wordt hiervan een jaarlijks evene
ment te maken met een steeds langer wordende slinger 

21 De ledenvergadering van de voetbalclub SV Deltasport 
IS tegen de opheffing van de club Het bestuur blijft demissi
onair om samen met een aantal verontruste leden een red
dingsplan voor de club op te stellen 

22 De inzet van interventieteams verloopt succesvol In 
2006 zijn bewoners op verschillende adressen bezocht, die 
zich mogelijk schuldig maken aan uitkeringsfraude Zestien 
uitkeringen zijn beëindigd 

Toeleveringsbedrijf Vlaardingen heeft in 2006 bijna 100 000 
euro winst gemaakt Dat is volgens directeur D T ten Brink 
een opmerkelijke prestatie omdat in Nederland een sociale 
werkvoorziening het jaar zelden afsluit met een positief sal
do Minder positief is de forse toename van de wachtlijst van 
mensen met een handicap voor een baan Deze steeg van 64 
in 2005 naar 93 in 2006 

23 Alice Makkinga, Astrid Meulman-van den Berg, Mar
griet Roehng-Plaisier en Jeanny Faas 'vieren' hun 25-jarig ju
bileum m de kraamzorg De vier vrouwen traden tegelijk in 
dienst bij kraamzorg Maasstede, nu Careyn 

Vlaardingen moet voor 2010 minsten 1 295 nieuwe wonin
gen opleveren anders volgt een boete van 2000 euro per met-
opgeleverde woning De teller staat nu op 110 Men denkt het 
streefgetal te halen De komende periode worden het Buizen-
gat- en het Ex Librisproject opgeleverd 

24 Vlaardingen gaat de graffiti aanpakken Een registra
tiesysteem van tags, de handtekening van de spuiter, moet 
ervoor zorgen dat de kosten op de dader worden verhaald 

De cabaretier Kees Torn verzorgt de eerste inspeelvoorstel-
ling van de 'nieuwe' Stadsgehoorzaal Voor aanvang van de 
eerste voorstelling heet directeur Sandra Bruinsma het pu
bliek welkom bij de ingang van het theater 

Tijdens de extra ledenvergadering van voetbalvereniging 
RKWIK spreken de leden zich uit voor een fusie met HVO en 
HSC Eerder spraken leden van RKWIK zich uit tegen een fu
sie 

25 Wilde achtervolging op de Vaart Drie mannen vluch
ten na het slopen van straatmeubilair in een speedboot rich
ting Schipluiden Tijdens de achtervolging krijgt de politie 
hulp van een helikopter en een brandweerboot Een agent 
raakt gewond De mannen worden uiteindelijk in Schipluiden 
aangehouden 

26 Slager Ruud Alblas sluit zijn slagerij Van der Valk aan 
de Hoogstraat Hiermee komt een einde aan een geschiedenis 
van 150 jaar slagerswinkel in het pand 

Burgemeester Bruinsma wil dat de wachttijden bij de balie 
van het stadhuis nog verder dalen Het is de bedoeling dat 
mensen die een rijbewijs of paspoort nodig hebben daarvoor 
een afspraak maken Tot nu toe maakt maar 25 % van alle 
cliënten gebruik van de afspraakservice 

27 Dag van het Park Ruim 3 000 mensen bezoeken de 
roofvogelshow en andere evenementen m het Oranjepark 

30 Burgemeester Bruinsma reikt op de Westhavenplaats 
het Burgerjaarverslag uit De eerste honderd Vlaardingers 
worden getrakteerd op een gratis haring van visboetiek Het 
Graatje Binnenkort valt het jaarverslag in alle Vlaardingse 
brievenbussen 

De Stadsbibliotheek is vorig jaar vaker bezocht dan verwacht 
Het bezoek nam toe van 215 000 naar 223 000 Ook het be
zoek op de website nam toe 

Eerste paal geslagen voor het project Havenstraat Tot schrik 
van ambtenaren en projectontwikkelaar ontstaan er tijdens 
het heien scheuren in een pand dichtbij het heiwerk Volgens 
de voorzitter van de Belangenvereniging Havenstraat is heien 
op de traditionele manier onmogelijk zonder schade aan te 
richten aan de bestaande woningen 

Juni 

1 Presentatie van het boek 'Buiten-gewoon-buiten' een 
verzameling van het Vlaardings kunstbezit dat anno 2007 
buiten en in openbare ruimten aanwezig is Het boek is sa
mengesteld door Henk Horsten en Arno Bauman 

1/2 Viering van het eerste lustrum van het Vlaardings 
Loggerfestival Spectaculaire openingsact met percussie en 
performance met vlammenwerpers die rondom en in de KW-
haven staan opgesteld Na het traditionele stadsontbijt zijn er 
o a rondvaarten op historische schepen, sloepenrace van het 
Zeekadetkorps, helikoptervluchten en optredens van Shanty-
koren 

3 De tennisclub Holy schrijft historie Voor het eerst in 
de geschiedenis van de club dringt het mannenteam door tot 
de eredivisie 

4 Uitreiking van de eerste 24 sleutels aan de bewoners 
van het appartementencomplex EVEN aan de Adriaan Pauw
straat door wethouder Versluijs 

6 Veiling van de 'Burgemeestersharing' in café De Waal 
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De opbrengst van 9.000 euro gaat naar Stichting Samawada 
voor ondersteuning van wederopbouwprojecten in Soma
lië van de Vlaardingse Sarah Muse. De Gouden Haring, een 
onderscheiding voor Vlaardingers die zich inzetten voor hun 
stad, gaat naar Peter de Jong. Hij krijgt de onderscheiding 
voor zijn werkzaamheden voor het Vlaardings Taaigenot-
schap. 

Stichting De Bruggen (opvang van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking) wil appartementen bouwen op de 
locatie van de Woutershof in de Broekpolder. De stichting gaat 

op eigen kosten onderzoek doen naar de haalbaarheid van dit 
project. 

7 Overleden op 87-jarige leeftijd verzetstrijder Piet van 
der Harst. Hij behoorde tot de tweede groep Geuzen die in 
1943 door de Duitsers werd opgerold. 

8 Officiële opening van het E-loket van het stadhuis door 
wethouder Oosterom. Bij het digitale loket kunnen producten 
en diensten van de gemeente worden geregeld. 

9 Wijkvereniging De Hoevenbuurt viert 
feest rond wijkcentrum de Deel omdat 30 
jaar geleden de eerste woningen werden op
geleverd. 

Finale 35ste Vlaardings Voetbalkampioen
schap. Winnaar wordt Deltasport door een 
overwinning op HVO. De Groot Vlaardingen 
Penaltybokaal wordt gewonnen door HVO 

In het Visserijmuseum een druk bezochte 
reünie van oud-vissers, -schippers en -boet-
sters, georganiseerd door de Vrienden van 
het Visserijmuseum. De gasten worden ge
trakteerd op Hollandse Nieuwe, liederen van 
shantykoor 'De Vlaerdingse Maatjes', een 
borrel en vooral oude bekenden. 

10 20e Horeca Voetbal Toernooi bij Del
tasport in de Broekpolder. Café The Buil 
wordt winnaar met een overwinning op eet
huis Yenita. De opbrengst van 1.250 euro 
gaat naar De Zonnebloem. 

In de Stadsgehoorzaal finale van het Vlaar
dings Songfestival. Winnaar wordt Edwin 
Monteyn uit Westmaas. In de categorie mi-
niplayback wint Liselotte van den Berg. De 
aanmoedigingsprijs gaat naar Nino Reintke 
Annefleur van den Berg wint de persprijs en 
de publieksprijs is voor Sasha van Raven. 

Stadsarcheoloog Tim de Ridder onthult de ge
zichtsreconstructie van de Krabbeplasman. 
In de kiezen van deze Bronstijdbewoner, die 
3300 jaar geleden hier leefde, is het oudste 
menselijk DNA van Nederland ontdekt door 
wetenschappers van het Leids Universitair 

Gezichtsreconstructie van de Krabbeplasman (10 
juni) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Wethouder B van der Velde legt met onmiddellijke ingang zijn functie 
neer (18 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Medisch Centrum. Het skelet werd in 1990 door de broers 
Pienbroek bij de Krabbeplas gevonden. 

14 Vlaardingen telt naar schatting tussen de vijf- en zes
honderd wietplantages, zowel in woonhuizen als bedrijfsge
bouwen. De gemeente baseert de schatting op Rotterdamse 
ervaringscijfers. Om de plantages aan te pakken wordt een 
Rotterdams hennepteam ingehuurd. 

De gemeente gaat volgend jaar strenger toezien op de kerst
boomverbranding. Voor het treffen van voorzieningen en het 
opruimen van verbrandingsresten was de gemeente dit jaar 
64.000 euro kwijt. 

15 De Beneluxtunnel wordt voor de tweede keer in een 
week tijd afgesloten voor alle verkeer. De wegsignalering is 
spontaan uitgevallen na een storing in de computers. In totaal 
leidt de storing tot 24 kilometer file. Tot ver na de spits onder
vindt het verkeer hinder van de storing. 

Voormalig stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen benoemd tot di
recteur Stadsbibliotheek. 

15-17 De Vlaardingse zusterstad Moravaska Trebova viert 
het 750-jarig bestaan. Vlaardingers trakteren de bewoners 
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op ijzerkoekjes, haring, ballonnen, suikerzakjes, wielrenner
tasjes en zang door het shantykoor De Vlaardingse Muiters. 
Het college, vertegenwoordigd door burgemeester Bruinsma 
en wethouder Van der Velde, biedt als cadeau een vlag aan, 
samengesteld uit de vlaggen van de twee partnersteden. 

18 Wethouder Van der Velde legt met onmiddellijke in
gang zijn functie neer. Zijn eigen partij (GroenLinks) heeft 
het vertrouwen in hem opgezegd. Reden van de vertrouwens
breuk is het onderzoek naar de mogelijke huisvesting voor 
verstandelijk gehandicapten in de Broekpolder. 

20 Een unieke prestatie van de gymnasiumleerlingen van 
het VOS College. 100% van de leerlingen slaagt in een keer 
zonder herexamens. Uitzonderlijk is de prestatie van Jennifer 
Snellink. Zij haalt op haar eindexamen een 10 voor Latijn en 
een 9 voor Grieks. Jesper van den Berg slaagt met een gemid
delde van ruim een acht. 

De Joodse begraafplaats aan het einde van de Schiedamse-
weg is zwaar verwaarloosd. De begraafplaats wordt gebruikt 
als hondenuitlaatplek en als domein voor hangjongeren. De 
begraafplaats is sinds 1938 niet meer in gebruik, maar is van 
grote symbolische betekenis voor de joodse gemeenschap. 
Willem de Man - die van joodse afkomst is - zet zich in voor 
de begraafplaats. 

21 Jaarverslag 2006 Ombudsman. De meeste klachten 
die bij de gemeentelijke ombudsman binnen komen betreffen 



de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om 
22 klachten, een daling van 33 ten opzichte van het vorige 
jaar. Voor het eerst sinds jaren komen er klachten binnen, ge
richt op de portefeuille van de burgemeester. De ombudsman 
verklaart geen van deze klachten gegrond. 

22 Massale vechtpartij tussen Rotterdamse Feyenoord-
supporters en aanhangers van de voetbalclub CION op de 
Westhavenkade. De twee groepen bekogelen elkaar met ter
rasstoelen en straatstenen. De politie ar
resteert tien relschoppers. 

23 Officiële opening van de Mediq 
Apotheek Hoylede door wethouder Oos
terom. De opening is tevens het startschot 
voor de opening van de zes andere Mediq 
Apotheken in Vlaardingen, De apotheken 
zijn ook op zaterdag geopend. Aan de Van 
Hogendorplaan is het mogelijk 24 uur per 
dag medicijnen op te halen uit speciale 
kluizen. 

De kunstenaar Jan van Dorp maakt sa
men met de leerlingen van de Vlaarding-
se Dagschool Erasmus een kunstwerk op 
de houten schutting bij de Huijgenstraat. 
De schutting staat daar tijdens de bouw
werkzaamheden op het Ex Libristerrein. 

25-30 11e Internationale Orgelweek on
der het motto "Muziek uit de bibliotheek 
van...'. Het openingsconcert wordt ver
zorgd door de Duitse organist Wolfgang 
Zerer. Hij speelt werken uit de bibliotheek van prinses Anna 
Amalia van Pruisen. 

27 Bij het Accentcollege Groen van Prinsterer aan de Rot-
terdamseweg opvoering van het toneelstuk 'En wat dan' ge
schreven door de Bosnische vluchtelinge Alma Ibrahimovic. 
Het stuk is een dialoog tussen een moslimvrouw uit Srebre
nica en een joodse man die Auschwitz weet te overleven. 

28 Het gaat goed met de Vlaardingse markten. De markt 
op het Veerplein zit in de top tien van de beste markten van 
Nederland en die van de Loper zelfs in de top drie. Om de 
markt nog aantrekkelijker te maken wordt het aantal plaatsen 
van de meeste branches verhoogd van één naar twee. 

29 Elf allochtone vrouwen hebben met succes de cursus 
sollicitatiecoaching doorlopen. De cursus is door de gemeente 
aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Inmiddels hebben al drie cursisten een baan gevonden. 

30 De scoutinggroep Willem de Zwijger viert het 75-jarig 

bestaan met jubileumdag op het terrein in de Broekpolder. 
J. Hartog krijgt een Koninklijke onderscheiding uit handen 
van burgemeester Bruinsma. Hij is sinds 1976 als leidingge
vende verbonden aan deze scoutinggroep. 

Dodelijk slachtoffer bij een botsing tussen twee auto's op de 
Deltaweg. De bestuurder van de tweede auto en zijn twee 
passagiers worden gewond overgebracht naar diverse zieken
huizen in de regio. 

Eduard Zuiderent is het verre familielid van de oer-Vlaardinger (3 en 6 
juli) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Juli 

2 De politie heeft in het weekeinde een bewoner van de 
Dirk de Derdelaan verbaliseerd wegens een, voor de tijd van 
het jaar, opmerkelijk vergrijp. De man stak vanaf het balkon 
van zijn woning vuurwerk af. 

3 Voor het eerst is het in Nederland gelukt om via DNA-
onderzoek een periode van duizend jaar te overbruggen. Uit 
de schedel van een man uit de 11e eeuw weten experts bruik
baar erfelijk materiaal te halen dat gekoppeld wordt aan het 
DNA van een levende man. Het verre familielid wordt vrijdag 
in de Grote Kerk bekend gemaakt. 

Installatie van J. Robberegt als nieuwe wethouder voor Groen-
Links. De nieuwe wethouder was werkzaam als gebiedsmana
ger in de wijken Oud Krispijn en Wielwijk in Dordrecht. 
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4 De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat de Em-
mauskerk, de Ichthuskerk en de Vredeskerk worden gesloten. 
De Grote Kerk, de Bethelkerk, kerk Holy Zuid en de Reho-
bothkerk worden de thuisbasis van de vier nieuwe wijkge-
meenten. De Nieuwe Oosterkerk wordt omgevormd tot een 
Diaconaal Missionair Centrum. De tien protestantse wijkge-
meenten worden daarmee teruggebracht tot vier. 

5 In het portiek van woningen aan de Talingstraat ont
hulling van een striptekening van Toon van Driel. De stripte
kenaar is bekend van FC Knudde en de strip Stamgasten. 

6 De zoektocht naar de oer-Vlaardinger heeft onomsto
telijk uitgewezen dat de Rotterdammer Eduard Zuiderent een 
familielid is van de boomkistman die archeologen begin 2002 
aan de Markt hebben opgegraven. Opvallend is ook dat het Vi-
king-DNA is aangetroffen. Verder maakt het onderzoek door 
het Leids Universitair Medisch Centrum aannemelijk dat de 
twee oude Vlaardingse families Bot en Drop één familie zijn. 

10 Op het circuit van de Nurburgring behaalt de Vlaar
dingse coureur Carlo van Dam tijdens de ATS Formule 3 Cup 
een tweede en derde plaats. In het algemeen klassement ver
groot hij zijn leidende positie. In de Rookie Cup is hij opgerukt 
naar de eerste plaats. 

Druk bezochte afscheidsreceptie van oud-wethouder B. van 
der Velde in de oude hal van het stadhuis. 

11 In de Holy worden roofvogels ingezet in de strijd tegen 
de overlast van duiven. Deze worden opgejaagd en vliegen in 
kooien met lokduiven. De gezonde exemplaren worden na drie 
maanden weer uitgezet. 

12 Eerste paal geslagen voor het wooncomplex Rietsin
gel in de Babberspolder. In de nieuwe wijk komt, naast veel 
groen, een spectaculair speeleiland voor kinderen. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van Ex Libris. Het project 
behelst 121 woningen. 

13 In het Zonnehuis viert het van oorsprong Schiedamse 
echtpaar Jaapje en Isaac van der Kooij-Wedaa het 75-jarige 
huwelijksfeest. Het paar wordt gefeliciteerd door de burge
meesters T. Bruinsma en M. Verver-Aartsen van Schiedam. 

75 jarig huwelijksfeest voor het echtpaar van der Kooij-Weeda (13 juh) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



Jumpmanifestatie voor tsumani weeskinderen in Sri Lanka 
georganiseerd door Rita Young. Burgemeester Bruinsma 
jumpt mee voor het goede doel. 

Wethouder Oosterom feliciteert machinefabriek Griffijn met 
het 400-jarig bestaan. Het bedrijf met een twintigtal mede
werkers werd door Pieter Claasz als smederij aan het einde 
van de Hoogstraat opgericht. In 1990 dacht de directie nog 
dat het bedrijf slechts 250 jaar oud was, maar archiefonder
zoek wees toen uit dat Griffijn al in 1607 bestond. 

16 Burgemeester Bruinsma trouwt de SP-gemeenteraads-
leden Alke van Marsbergen en Erica Toering. Eerder dit jaar 
vroeg bruidegom Alke zijn Erica tijdens een raadsvergadering 
ten huwelijk. 

18 Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van 
voetbalvereniging RKWIK zegt erevoorzitter Jan Remmers
waal na 60 jaar zijn lidmaatschap op. Aanleiding hiervoor is 
het besluit van de leden van RKWIK tot een fusie met HVO en 
HSC. 

24 De statiegeldbussen bij Vlaardingse supermarkten 
hebben inmiddels 3.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar 
de stichtmg Food for All, dat in samenwerking met Oxfam/ 
Novib armoede bestrijdt in Ethiopië. 

25 De industrieterreinen Groot Vettenoord en de Vergulde 
Hand worden in een snel tempo op een hoger plan gebracht. 
Dit is nodig omdat beide gebieden een tamelijk verpauperde 
uitstraling hebben en er een wildgroei aan illegale hennep
kwekerijen is. 

De 'onbekende voetballer' Martin Eden (At van IJperen), ie
dereen kent hem als zanger, heeft na 33 jaar kappersvoetbal 
voor een Vlaardingse kapper zijn voetbalschoenen aan de wil
gen gehangen. Hij speelde in zijn laatste wedstrijd tegen zijn 
favoriete artiesten uit de regio waaronder Martin van Waar
denburg, Jack Kerklaan en Wilfried de Jong. 

28 Op last van burgemeester Bruinsma is een growshop 
aan de Energieweg voor een periode van drie maanden ge
sloten. In de shop wordt bij een politiecontrole meer dan 50 
gram hennep aangetroffen. Dit is in strijd met de Opiumwet. 
Al eerder heeft de exploitant een waarschuwing gekregen. 

29 De verloskundige Leonoor Berendrecht gaat met pen
sioen. In de afgelopen 36 jaar hielp zij ruim 8.000 Vlaardin-
gers, op de wereld. 

De gemeente past het eenrichtingverkeer in de Oostwijk, dat 
twee jaar geleden werd ingevoerd, aan. Aanleiding is de uit
slag van een enquête onder bewoners. 

Augustus 

1 De Historische Vereniging Vlaardingen ageert fel te
gen de voorgenomen sloop van de voormalige huishoudschool 
aan de Van Hogendorplaan. De HVV richt zich op de Inven
tarisatie Wederopbouw waarin het gebouw staat aangewezen 
als één van de te handhaven objecten in Babberspolder-Oost. 

De gemeente gebruikt vanaf vandaag groene stroom. Hier
door draagt men bij aan de groei van het aandeel duurzame 
energie. Door het gebruik van groene stroom wordt de C02-
uitstoot verminderd. 

4 In de serie 'Van't Oft naar het Hooft' schrijft Gera van 
der Weijden de 6e editie over de geschiedenis van Vlaardingse 
molens. 

8 Dirigent Bernhard Touwen verlaat na ruim tien jaar 
het Vlaardings mannenkoor Orpheus. Hij wordt opgevolgd 
door Susanne Veerman. Voor het eerst in de ruim honderd 
jarige geschiedenis krijgt het koor een vrouw als dirigent. 

9 In het kader van het Generaal Pardon reikt wethouder 
A. Attema in het stadhuis de eerste verblijfsvergunningen uit 
aan een Afghaanse en Angolese vluchteling. 

Uitreiking verblijfsvergunningen in het kader van het Generaal Pardon 
(9 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Een bijzonder kookboek met recepten en verhalen van Lily Touwen 
(29 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

10 Opening van het "Zomerterras' met optreden van o.a. 
Paka the Incredible, een Brit met een mechanisch paard. Ver
langens worden kenbaar gemaakt op 'Het pad van Verlangen' 
van de stichting Mareado. Langs dit pad klinken uit tientallen 
geluidsspeakers verlangens. 

15 De 14-jarige Annefleur van den Berg is geselecteerd 
voor de hoofdrol 'prinses Marian' in de musical Robin Hood 
van Fan Works theaterproducties. Zij is gekozen uit 350 kin
deren. 

17 Opening van het nieuwe café Dim's in de Peperstraat 
met een optreden van de Vlaardingse zanger en auteur Tim 
O'Connor (zoon van de gelijknamige acteur uit Peyton Place). 
In een trilogie beschrijft hij zijn zeiltocht van Nantucket naar 
Vlaardingen. 

18 De Stadsgehoorzaal is vanaf de heropening geheel 
rookvrij. Bij de renovatie werd nog aan een aparte rookruimte 
gedacht, maar daar is men nu op teruggekomen. 

20-26 Bokx Vastgoed Open, het future toernooi van tennis
club Holy op het complex aan de Willem de Zwijgerlaan, wordt 
gewonnen door Arantxa Rus. Zij verslaat de Duitse Anne 
Schaefer. Bij de mannen wint Nick van der Meer van Matwe 

Middelkoop. Thiemo de Bakker en Igor Sijsling zijn winnaars 
van het herendubbel. Danielle Harmsen en Renee Reinhard 
winnen bij de vrouwen. 

22 De komst van voetbalclub FC Mozaïek naar het terrein 
van V.V. Zwaluwen is van de baan. Het is niet gelukt de finan
ciering voor een onderkomen van Mozaïek op het terrein van 
Zwaluwen rond te krijgen. Volgens de gemeente, die borg had 
moeten staan voor de helft van het bedrag, is de club te laat 
begonnen om het bedrag voor de nieuwbouw zeker te stellen. 

Vier jonge bewoners van twee antikraakpanden aan de West
havenkade zijn onlangs uit hun woning gezet om plaats te 
maken voor de zonen van wethouder C. Oosterom en gemeen
tesecretaris J. Brinkman. De panden werden beheerd door 
Ad Hoc beheer, een vastgoedbedrijf dat antikraakpanden be
waakt door ze te verhuren. Volgens de gemeente zijn de con
tracten met Ad Hoc opgezegd. 

24 De zonen van wethouder Oosterom en gemeentese
cretaris Brinkman zien af van de antikraak-woningen aan de 
Westhavenkade. Aanleiding is de commotie over de uitzetting 
van vier antikrakers uit die panden. 

Bijzondere naturalisatieceremonie aan boord van partyschip 
Diane. Wethouder Attema reikt de kennisgeving van het Ko
ninklijk Besluit uit aan zes nieuwe Nederlanders, waaronder 
de driejarige Karo. Alle Vlaardingers die in het afgelopen jaar 
het Nederlanderschap hebben ontvangen zijn met hun familie 
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uitgenodigd voor deelname aan de boottocht. Met ruim hon
derd gasten vertrekt het schip voor een tocht door de Rotter
damse havens. 

25 Het toerisme in Vlaardingen trekt aan Het aantal 
verkochte stadswandelingen is verdubbeld. In het weekend 
komen in de haven veel 'toervaarders'. Opvallend is volgens 
VVV-directeur Eric Schipper het stijgende aantal buitenland
se toeristen. 

honger gedreven maakten de meisjes receptenboeken. Het is 
een prachtig boek vol verhalen van de meisjes maar ook van 
hoop, liefde en ... recepten. 

30 Extra raadsvergadering over de verhuur van anti-
kraakpanden aan de zonen van wethouder Oosterom en ge
meentesecretaris Brinkman. Er komt een onderzoek naar het 
mogelijke machtsmisbruik van de wethouder en de gemeente
secretaris. 

29 Het Streekmuseum Jan Anderson bereikt vandaag een 
mijlpaal. In de catalogus wordt het 100.000ste museumstuk 
ingeschreven door wethouder Robberegt. Twee miniatuur ha
ringmandjes brengen de collectie van het museum op dit ma
gische getal. 

Verschenen het (kook)boek 'De smaak van het verlangen', van 
Lily Touwen e.a Samen met een aantal lotgenoten blikt de 
schrijfster terug op de tijd in het jappenkamp op Java. Door de 

Opening van de gerenoveerde Stadsgehoorzaal (12 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

September 

1 In 'Muziekinformatie- en documentatiecentrum Ton 
Stolk' een poèzie-instuif georganiseerd door Schrijfkring Ro
tonde. Schrijfkring Phoenix en dichters uit Voorne-Putten 
maken hun opwachting. 

De verloskundigen Nanny Trouerbach en Leonoor Berendrecht 
krijgen de Vlaardingse Stadsspeld. Het eerbeton valt de twee 
vrouwen ten deel voor hun jarenlange inzet. Berendrecht gaat 
na 36 jaar met pensioen. Trouerbach heeft in 2005, na 42 jaar, 
afscheid genomen. 
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7 Een 45-jarige schilder uit Maasland raakt in de Lust
hofstraat ernstig gewond door een val van een ladder. De man 
overlijdt in het Erasmus MC te Rotterdam. 

8 Nationale Monumentendag. De dag staat dit jaar in het 
teken van jonge monumenten (1900 - 1960). Vanuit het Vis
serijmuseum start op gezette tijden een stadswandeling met 
leden van de Service Club Vlaardingen. 

Tweede editie van het Vlaardings UITfestival. Op het Veer-
plein wordt het publiek getrakteerd op voorproefjes van het 
nieuwe theaterseizoen. 

Gemeenteraadsleden van Schiedam en Vlaardingen krijgen 
een rondleiding door het in aanbouw zijnde Vlietland Zieken
huis in Schiedam Nieuwland. 

12 Officiële opening van de gerenoveerde Stadsgehoor
zaal. Tijdens de twee jaar durende opknapbeurt is het gebouw 
van Sybold van Ravensteyn uit 1952 in oude luister hersteld. 
De technische installaties zijn vervangen, de zichtlijnen ver
beterd en ook De Harmonie uit 1817 is opgeknapt. 

13 De politie heeft een speciaal team gevormd om hang
plekken voor jongeren intensiever te controleren. Bovendien 
is sinds juli het toezicht intensiever geworden omdat de "licht
blauwe' brigade en medewerkers van Watch Out tussen 15.00 
en 23.00 uur de hangplekken controleren. 

16 In het theater 'De Hooimijt' aan de Zuidbuurt vertelt 
Anne van Delft verhalen onder begeleiding van muzikant 
German Popov. Het zomertheater is een initiatief van Kim Ze-
gers en Winnie Teschmacher. 

17 Vandalen verwoesten het clubhuis van tennisvereni
ging VLTC aan de Watersportweg in de Broekpolder. Het ge
bouw is ook nog met een brandspuit onder water gezet. 

19 Werknemers van de gemeente die via het bedrijf Areco 
Detachering zijn ingehuurd hebben over de maand augustus 
geen salaris ontvangen. Nader onderzoek wijst uit dat het be
drijf niet meer bereikbaar is. In de burgerzaal wordt een bij
eenkomst gehouden voor gedupeerden van het bedrijf. 

19-21 Korfbalvereniging Ridderhof viert het 45-jarig jubi
leum met tal van activiteiten. 

21 Eerste paal geslagen voor het nieuwe multifunctionele 
onderwijs/sportcomplex aan de Korhoenlaan. Een sportaccom
modatie met sporthal, twee korfbalvelden, een schoolgebouw 
voor de VOS en dertig appartementen. 

Door een felle uitslaande brand wordt de bovenverdieping van 
de voormalige ijzerwinkel van De Zeeuw aan de Hoogstraat 

Wethouder C Oosterom stapt op (26 september). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

volledig verwoest. Ook de daken van belendende panden lo
pen schade op. Een aantal panden heeft tevens rook- en wa
terschade. 

22 In de beeldentuin aan de Buys Ballotlaan onthulling 
van het kunstwerk 'Buitenbeeld' door wethouder Robberegt 
en Ingrid Breek, procesmanager van Waterweg Wonen. 

Een 16-jarige jongen wordt gearresteerd nadat hij een 90-
jarige vrouw voor zorgcentrum De Meerpaal van haar tasje 
heeft beroofd. Een kok van de instelling, die de diefstal ziet 
gebeuren, zet de achtervolging in. De verdachte springt in 
een singel waarna hij aan de andere kant door de gealarmeer
de politie wordt aangehouden. 

22/23 De Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel viert 
het 25-jarig bestaan met diverse activiteiten. Het predikan
tenechtpaar Ed en Cobie Meenderink is al 25 jaar aan de kerk 
verbonden. 

25 Wethouder Oosterom heeft zich niet schuldig gemaakt 
aan machtsmisbruik. Dat staat in het vertrouwelijke rapport 
van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Het inte-
griteitonderzoek naar gemeentesecretaris J. Brinkman volgt 
later. Het rapport wordt woensdag in een speciale raadsver
gadering besproken. 

26 In het hoofdgebouw van het voormalige Shell-sport-
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Herplaatsing kunstwerk 'Vuur, water en energie' (27 september) 
(Foto collectie Stadsarchief). 

park presenteert de gemeente het stedenbouwkundige plan 
voor het kantorenpark Vijfsluizen. Het 'Gaia Park' biedt vol
gens ontwikkelaar/eigenaar OVG over tien tot twaalf jaar 
werk aan 5.000 mensen. 

Wethouder Oosterom legt met onmiddellijke ingang zijn func
tie neer. Volgens het onderzoek door het Bureau Integriteit 
Nederlandse Gemeenten is de wethouder geen machtsmis
bruik te verwijten. Wel heeft hij volgens de onderzoekers de 
gedragscode voor wethouders overtreden. De wethouder komt 
in opspraak na toewijzing van een gemeentewoning aan zijn 
zoon, kort na de uitzetting van kraakwachten. 

27 Het college heeft nog niet beslist of gemeentesecreta
ris Brinkman kan aanblijven. Er wordt aangekondigd dat er 
een nieuw onderzoek komt naar de ambtelijke organisatie. 

Het kunstwerk 'Vuur, water en energie' van Jan de Winter 
is herplaatst op de gevel van het Accent College Groen van 
Prinsterer. Het plastiek van glas en brons sierde vroeger de 
gevel van het voormalige GEWB-gebouw aan de Hoflaan. Het 
gebouw dient plaats te maken voor woningbouw. 

28 De Vlaardingse ultraloper Cees Verhagen start in de 
meest tot de verbeelding sprekende 246 kilometer lange ul
tramarathon van Europa, van Athene naar Sparta. De atleet 
loopt in 2000 zijn beste Spartathlon. Hij finishte toen als 
derde in een tijd van 25 uur en 35 minuten, een Nederlands 
record. Helaas moet Verhagen nu na 93 kilometer opgeven. 

29 In theater De Zwarte Doos première van de marionet-
tenvoorstelling 'Pulcinella en de dood van moeder Kalkoen', 
een dramatische klucht, geïnspireerd op een Italiaans folklo
ristisch personage, geschreven door Jos Werkman en Jacque
line van Es. Alle poppen zijn gemaakt door Jos Werkman. 
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Oktober 

5 In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan presentatie 
van de CD "Orgels in Vlaardingen' met als speciale gast acteur 
Henk van Ulsen. Producent en musicus Ben van der Linden is 
de grote initiator achter de CD. 

6 Eerste Kinder Boek & Bal in het kader van de Kin
derboekenweek in de Stadsgehoorzaal. Kinderen kunnen een 
ontdekkingstocht door het theater maken en meedoen aan 
een gemaskerd discobal. Ook de nieuwste kinderboeken wor
den voor het voetlicht gebracht. 

Officiële opening van het volledig gerenoveerde en uitge
bouwde clubgebouw van voetbalvereniging Zwaluwen met 
o.a. voetbalclinics voor de jeugd, voetbaltrainingen en een 
barbecue. 

8 Business op het Water, bedrijvenbeurs georganiseerd 
door de Industriële Kring Vlaardingen en de gemeente. Uitrei-

Stadsarchivans H J Luth en stadsarcheoloog T de Ridder ontvangen 
Bob Verbiest Cultuurprijs (12 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

king van de award Sociaal Maatschappelijk Ondernemer 2007 
aan Arie Punt van het bouwbedrijf Waal. 

11 Introductie van de lichtblauwe brigade door burge
meester Bruinsma. Het 24-koppige team houdt extra toezicht 
op de handhaving van de regels. Het team opereert in auto's, 
op de fiets, te voet en op scooters. De "lichtblauwen' spreken 
mensen aan op hun gedrag en mogen ook boetes uitschrij
ven. 

12 De tweejaarlijkse Bob Verbiest Cultuurprijs wordt in 
Maassluis toegekend aan de Vlaardingse stadsarchivaris H.J. 
Luth en stadsarcheoloog T. de Ridder voor de zoektocht naar 
de oer-Vlaardinger. De prijs, een bedrag van 25.000 euro, is 
een initiatief van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen. 

13 Voetbalvereniging DVO viert het 75-jarig bestaan met 
een jubileumdag. 

Officiële heropening van het café restaurant Loenz (voorheen 
't Scheele Hoekje) door burgemeester Bruinsma. De naam is 
bedacht door Jan den Breejen en verwijst naar de vroegere 
naam van de zaak. 



16 De ertskranen van HVO aan de Vulcaanhaven krijgen 
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten het predicaat Rijksmonument. 

18 De basisschool Jan Ligthart begint het tweetalig on
derwijs met een kick-off gevolgd door een happy hour. Alle 
leerlingen - ook de kleuterklassen - krijgen twee uur per 
week les in het Engels. Hiervoor heeft de school een full time 
docent aangetrokken. 

19 Bijna een jaar nadat de gouden haring van het torentje 
van de Visbank werd gestolen, wordt een nieuw exemplaar 
teruggeplaatst. Nu is het nog wachten op de klepel van de klok 
die enige tijd later werd ontvreemd. 

20 Het Vlaardings mannenkoor Orpheus huldigt jubila
rissen. Bijzonder is het 60-jarig lidmaatschap van Frans van 
der Burg en het 50-jarig jubileum van Henk Breur. Scheidend 
voorzitter Jan Timmer ontvangt de CA. Heinze penning. 

24 Officiële opening van de nieuwe recreatieruimte van 
de Blois van Treslongflat. De ruimte is een voormalige bunker 
van de Beschermmg Bevolking. 

26 Jubileumuitgave van de wijkkrant De Babber. De 

krant met een oplage van 4.100 exemplaren is al vijfjaar oog 
en oor van de wijk. 

27 Het echtpaar Van der Vaart - Quak 70 jaar getrouwd. 
De wethouders Versluijs en Robberegt feliciteren het bruids
paar. Het echtpaar woont nog zelfstandig. 

Wijkverenigmg Indische Buurt viert het 25-jarig jubileum. 
Willem van den Bos, al sinds 1978 actief in het welzijnswerk 
en nu bestuurslid van de vereniging krijgt een Koninklijke 
onderscheiding. Hij wordt lid in de Orde van Oranje Nassau. 

29 Het baliepersoneel in het stadhuis presenteert zich in 
bedrijfskleding. Ook de gastheren en -vrouwen gaan in de 
toekomst gekleed in het nieuwe tenue. 

Wethouder Versluijs onthult het kunstwerk 'De Schakel' van 
de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert op de rotonde Rei
gerlaan/Lepelaarsingel. De beeldhouwer ontwierp het kunst
werk toentertijd voor de gelijknamige school. 

31 Tijdens de onlangs gehouden viering van het 150-jarig 

Het echtpaar Van der Vaart-Quak 70 jaar getrouwd (27 oktober) 
(Foto Klaas Burger) 
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bestaan van Hohner Musikinstrumente wordt Bert ter Maat 
in Duitsland uitgeroepen tot de grootste mondharmonicaver
zamelaar van Europa In zijn museum aan de Kortedijk zijn 
2 318 exemplaren te bezichtigen 

Stichting De Bruggen ziet af van de bouw van een zorgvoor
ziening voor zwaar verstandelijk gehandicapten aan de rand 
van de Broekpolder Volgens de stichting blijkt uit een haal
baarheidsonderzoek dat de kosten te hoog zijn om het complex 
te laten voldoen aan de luchtkwaliteitseisen 

In theater De Zwarte Doos is het eerste exemplaar van de 
'Harmggraat' uitgereikt door Leo ten Have, fractievoorzitter 
van VV2000 aan Peter de Jong Het sierraad is een ontwerp 
van Tejo Buischwater (Jos Werkman) en vervaardigd door 
edelsmid Ene Hulsman De graat is een symbool van de te
loorgang van Vlaardingen 

November 

1 Twee jaar geleden is de Vlaardingse stamboomdata
base ISIS op Internet gelanceerd Vanmorgen om 9 13 uur 
raadpleegt een stamboomonderzoeker uit Mauritius als mil
joenste bezoeker de database 

2 Carnavalsvereniging De Leutloggers breekt opnieuw 
met een traditie In de Kathedraal presenteert de vereniging 
acht dagen te vroeg de nieuwe prins Onder het motto 'Het 
spook van de Kathedraal gaat met onze prins aan de haal' 
wordt het komende carnavalseizoen gevierd onder leiding van 
Wim van Wieringen als Prins Wim I 

3 In het HoUandiagebouw viert schrijverskring Rotonde 
het 15-jarig bestaan met de overhandiging van het eerste 
exemplaar van de lustrumbundel "Kernpunten' aan stadsdich
ter Teuntje Verheul-Vreugdenhil 

7 Gemeentesecretaris J Brinkman stelt met ingang van 
1 januari zijn functie ter beschikking Dit naar aanleiding van 
het onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Ge
meenten inzake toewijzing van een woning aan de zoon van 
de gemeentesecretaris Volgens het rapport heeft Brinkman 
zich niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, maar heeft 
met gehandeld conform de ambtelijke gedragsregels 

P van der Zwan geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor het 
CDA Hij krijgt dezelfde portefeuille als zijn voorganger Oos
terom 

Na een zwerftocht van 40 jaar door Nederland is het Geuzen-
schild terug op de Cornelia, het wachtschip van scoutinggroep 
De Geuzen 

7/8 De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting 

2008-2011 Het college wil onder het motto van het coalitie
akkoord "Ambitieus, betrokken en sociaal' investeren in een 
kansrijk Vlaardingen door hard te werken aan een evenwich
tig woningaanbod, een schone, groene en veilige leefomge
ving en het bieden van kansen aan alle Vlaardingers 

9 Wethouder Robberegt geeft het startsein voor de 
schoonmaak van het oorlogsmonument aan het Verploegh 
Chasséplein Het monument, ontworpen door Dirk Wolbers, 
werd in 1950 onthuld 

De flats aan de Fazant- en Aalscholverlaan worden gereno
veerd ZIJ krijgen nieuwe keukens, badkamers en individuele 
centrale verwarming Eind 2008 zijn de werkzaamheden af
gerond 

10 De Vlaardingen Band van het Leger des Heils viert het 
100-jarig bestaan Steef Klepke, vijftig jaar Heilsoldaat, ont
vangt uit handen van burgemeester Bruinsma een Konink
lijke onderscheiding 

12 Om winkelen in de binnenstad een impuls te geven 
verlaagt de gemeente voor zes maanden het parkeertarief van 
parkeergarage Hoogstraat Daarna wordt bekeken hoeveel 
meer bezoekers deze tariefsverlaging heeft opgeleverd De 
uitkomsten wegen mee m een eventuele herziening van het 
tariefbeleid 

13 Uitreiking van de 31ste editie van het Historisch Jaar
boek Vlaardingen aan burgemeester Bruinsma In het boek 
een artikel van J Moerman en F van Ooststroom over het 
gebied Zouteveen J P ter Brugge schrijft over "Fotografen in 
Vlaardingen voor 1940' 

14 Officiële ontsteking van de sfeerverlichting in de bin
nenstad door de nieuwe wethouder Van der Zwan De ver
lichting IS een initiatief van de Stichting Stadshart en de ge
meente 

15 "Dag van het Respect' Bij het Monument van Bezin
ning wordt stilgestaan bij de slachtoffers van zinloos en wil
lekeurig geweld 

21 De volkstuintjes langs het spoor bij station Vlaardm-
gen-Oost worden om veiligheidsredenen geruimd De tuin
huisjes worden nogal eens illegaal gebruikt door zwervers 
en drugsgebruikers Na ontruiming wordt de strook heringe
richt 

22 De gemeente wil op begraafplaats Emaus enkele, niet-
uitgegeven gedeelten, in gebruik nemen Tegelijkertijd krijgt 
de begraafplaats een opknapbeurt en komt er een urnenmuur, 
-tuin en strooiveld De begraafplaats is sinds 1823 in ge
bruik 
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De Stadskraan bij het Visserijmuseum is nog altijd in gevaar. 
Men dacht de allesverterende zwam dit jaar te hebben vernie
tigd tot een schilder nieuwe aangetaste plekjes ontdekte. De 
zwam werd dit jaar in het hout van de kraan ontdekt. 

23/24 Vlaardings Eenakter Festival in de Stadsgehoorzaal. 

24 Mevrouw H. J. de Bruijn-Maan, oudste inwoonster van 
Vlaardingen, viert haar 103de verjaardag. 

HolyDay Bustoer - Hoppen door Holy, georganiseerd door vrij
willigers. Waterweg Wonen, woningstichting Samenwerking 
en de gemeente. Ruim honderd wijkbewoners maken gebruik 
van de mogelijkheid op deze manier de wijk te verkennen. 

28 In Kerkcentrum Holy is de tweede Vlaardingse armoe-
deconferentie onder het motto 'Zorg datje het krijgt'. Centraal 
staat de schuldhulpverlening. Ook wordt gesproken over de 
resultaten van de eerste conferentie. 

mineerd voor de Helpende Hollander Award 2007. 

Voormalig CDA-wethouder Oosterom wordt beëdigd als lid 
van de gemeenteraad. 

In de Westwijk start van het project KDZ4FIT. De gemeente, 
de GDD en een viertal basisscholen uit de wijk informeren 
180 leerlingen uit groep zes over voeding, gezondheid en 
bewegen. De leerlingen krijgen daarnaast elke dag een uur 
sport. TNO gaat de ontwikkeling van de kinderen volgen. 

30 Met de invoering van een speciaal 'Weekendarran-
gement' voor raddraaiers wil de gemeente, politie en justitie 
het geweld in het uitgaansleven terugdringen. Geweldplegers 
die in het weekend worden aangehouden lopen het risico tot 
maandag in de cel te belanden. Daarna horen zij direct de 
boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding. 
Vlaardingen is de tweede gemeente met deze aanpak. 

29 Wim van den Burg, docent op het Groen van Prinste-
rer, is door de EO voor zijn ontwikkelingswerk in Kenia geno-

Wethouder P. van der Zwan geïnstalleerd (7 november). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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December 

4 Bewoners van de flat aan de Dirk de Derdelaan klagen 
nog steeds over herrie, geweld en intimidatie in het gebouw 
Van de 110 appartementen zijn 60 verhuurd aan twee uit
zendbureaus voor Oost-Europeanen De poging om een Pools 
sprekende huismeester aan te stellen is mislukt Inmiddels 
houdt een particulier beveiligingsbedrijf een oogje in het 
zeil 

5 Het kunstrelief aan de voorgevel van de Huishoud
school aan de Van Hogendorplaan is gered Het college is be
reid het kunstwerk en een bijzonder kozijn op te slaan Het 
relief is uitgevoerd in sierbeton en stelt drie vormen van huis-
lijke nijverheid voor Binnenkort wordt de school gesloopt 

6 Snel ingrijpen van de politie voorkomt een chaos op de 
A20 Over een afstand van tweehonderd meter ligt een spoor 
van 2 meter grind op de weg Een vrachtwagenchauffeur had 
met in de gaten dat hij de lading verloor 

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met de 
nieuwe bestemming van het voormalige V&D pand aan het 
Veerplein Alleen het CDA, CU/SGP en SP zijn tegen Wethou
der Versluijs benadrukt dat de komst van het amusements
center gekoppeld is aan vijf bioscoopzalen Amusementscen
ter en bioscoopzalen krijgen gescheiden ingangen 

7 Wethouder Attema geeft het startsein voor het ge
scheiden inzamelen van plastic afval Dit is een gezamen
lijk initiatief van de gemeente, IRADO en Nedvang IRADO 
plaatst hiervoor veertig inzamelbakken in de stad De ge
meente hoopt met deze maatregel bovendien het zwerfvuil 
in de stad terug te dringen In 2009 moeten alle Nederlandse 
gemeenten plastic afval gescheiden inzamelen 

Officiële opening van de HOED (Huisartsen onder een dak) 
aan de Kopenhagenlaan door burgemeester T Bruinsma en 
Ch Oomen, directeur zorgverzekeraar DSW In de HOED, 
houden vijf huisartsen praktijk Daarnaast biedt de HOED on
derdak aan een afdeling van Careyn, een tandartsenpraktijk 
en een apotheek 

8 De CDA-fractie is begonnen met een kettingmail te
gen de komst van het amusementscenter aan het Veerplein 
De ontvanger wordt verzocht de protestmail door te sturen 

Ben Vuijk, eigenaar van De Salon, heeft de populaire horeca
zaak verkocht aan Hassan Bouchrit 

12 Na jarenlange leegstand lijkt het Oude Huis aan de 
Oosthavenkade nu toch een nieuwe toekomst tegemoet te 
gaan De firma Mol Beheer BV heeft het karakteristieke pand 
gekocht en restaureert het binnen twee jaar 

13 In het Visserijmuseum presentatie van het jaarboek 
NETwerk van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuse
um Tevens presentatie van het boek "De Vlaardingse haring-
visserij' De auteurs Henk Brobbel, Frans Assenberg, Peter 
Zuydgeest, Rob Beekhuizen en Jeroen ter Brugge behandelen 
de geschiedenis van de Vlaardingse vloot in de jaren 1929-
1940 

14/15 Jaarlijkse kerstmarkt rond de Grote Kerk met o a een 
levende kerstal en kerstboomontsteking door burgemeester 
Bruinsma, ritjes met een arrenslee en demonstratie hoeden-
maken Het Dayerkwartier presenteert zich met o a steltlo
pers, vuurvreters en een waterorgel 

15 De Kerststal in de Antonie Duyckstraat is weer ge
opend De voorstelling is al jarenlang een succes in de wijk 

Tino Hoogendijk, oprichter van de gelijknamige sportschool 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

17 De 11-jarige Lindsay Luisterburg is winnares gewor
den van het Vierde Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal 
ZIJ is de eerste Nederlandse deelnemer die deze prijs heeft 
gewonnen Eerdere winnaars waren Vlamingen 

18 Vlaardingse ouders krijgen van de gemeente bij de ge
boorteaangifte een T-shirt met de opdruk 'Vlaardingse Nieu
we' De ouders van Bntta Mostert hebben de primeur Alle 
Vlaardingertjes die na 1 augustus zijn geboren, kunnen een 
shirtje krijgen 

19 De gemeenteraad draagt burgemeester Bruinsma voor 
voor een tweede ambtstermijn De burgemeester is samen 
met de burgemeester van Best de eerste gekozen burgemees
ter van Nederland 

20 Het Zonnehuis is een van de beste verpleeghuizen uit 
de regio Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant aan de 
hand van de gegevens die door de verpleeghuizen zijn ver
strekt aan de Inspectie voor de Volksgezondheid Het is de 
eerste keer dat de huizen op kwaliteit worden vergeleken 

21 Het Stadsarchief is het beste archief van Nederland 
Dat blijkt uit een enquête onder 3 800 bezoekers van 57 ar
chieven Vlaardingen krijgt het hoogste cijfer - een 8,4 De 
bezoekers zijn zeer te spreken over de vriendelijkheid en be
hulpzaamheid van de medewerkers 

29 Het VOS College gaat na de kerstvakantie bovenbouw-
leerlingen inzetten om brugklassers te helpen met huiswerk 
De onderbouw kan dan thuis via een chatprogramma op de 
computer terecht met vragen over Engels en wiskunde bij de 
zogenoemde e-coaches Als het project aanslaat komen er in 
het nieuwe schooljaar ook coaches voor andere vakken 
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31 Vlaardingers met een minimuminkomen krijgen ko- Kunstrelief van de Huishoudschool aan de van Hogendorplaan gered (5 
mend jaar gratis de Rotterdampas in huis Het uitdelen van december) 
de pas IS een eenmalige actie van het college Houders van de (Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
pas kunnen profiteren van talrijke kortingen 

Wim van den Burg, docent Engels op het 'Groen' wordt tijdens 
een EO-televisieprogramma gekozen tot 'Helpende Hollander 
2007' De winnaar van deze publieksprijs krijgt een bedrag 
van 500 euro, te besteden aan het goede doel waar hij zich 
voor inzet Van de Burg zet zich al achttien jaar in voor projec
ten in Mpektom (Kenia) Tot nu toe zette hij daar 55 scholen, 
13 administratiegebouwen, tientallen waterputten, een medi
sche kliniek en een kerk neer 
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