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Januari 

1 Vlaardingen telt 70.855 inwoners, 608 minder dan per 
1 januari 2007. 

De jaarwisseling is bijzonder onrustig verlopen. Op de Broek
weg sneuvelen honderden ruiten door een ontploffing tijdens 
de kerstboomverbranding. Aan de Westhavenkade raken vier 
personen gewond bij een steekpartij. Ook vallen bushokjes, 
vuilcontainers en prullenbakken ten prooi aan vandalen. 

Gesneuvelde ramen bij jaarwisseling (1 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

2 Jan Timmers, voorzitter van het Vlaardings Mannen
koor Orpheus ontvangt de Vlaardingse Stadsspeld voor zijn 
maatschappelijke verdiensten. Timmers (77) legt in februari 
het voorzitterschap neer. 

5 In het stadhuis nieuwjaarsreceptie onder het motto 
'Natuurlijk Vlaardingen'. In zijn nieuwjaarsrede staat burge
meester T. Bruinsma stil bij de dramatische gebeurtenis aan 
de Broekweg. 

In Delfshaven houdt burgemeester Bruinsma voor PvdA-le-
den een pleidooi vóór een burgemeestersreferendum in Rot
terdam naar aanleiding van het a.s. vertrek van burgemeester 
Opstelten. 

8 Showbrassband Thalita heeft van het Fonds Schiedam 
Vlaardingen een subsidie van 20.000 euro ontvangen voor 
het vervangen van het lichte slagwerk en een deel van de 
blaasinstrumenten. 

Uit metingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt 
dat de uitstoot van fijnstof tijdens de jaarwisseling naar een 
recordhoogte is gestegen. Bij de dienst kwamen het afgelo
pen jaar 22.443 milieumeldingen binnen, 2.300 meer dan in 
2006. Het aantal stankmeldingen daalde tot het laagste ni
veau sinds de oprichting van de meldkamer in 1967. 

Op de Horecava in de RAI in Amsterdam behaalt Martin 
Ruisaard een nationaal kampioenschap in de categorie voor 
jonge koks tot 25 jaar. 

12 Het kerkportaal van de Joannes de Dooperkerk aan de 
Hoogstraat - inclusief het stuk tussen de toren en de pastorie 
van de Willibrordusparochie - is door het college van burge
meester en wethouders aangewezen als gemeentelijk monu
ment. 

De Muziekfabriek in het industrieterrein de Vergulde Hand 
mag uitbreiden. Men wil meer en grotere oefenruimtes. 

De Vlaardingse entertainer André Pronk hoopt landelijk door 
te breken met zijn lied "Het is mijn lach'. De entertainer is ook 
bekend als aangever van Robert Jensen op televisie. 

Merlijn Kerkhof, zoon van Amazing Stroopwafel Wim Kerkhof 
presenteert zijn eerste solo-CD in café 't Paard in Schiedam. 

16 Burgemeester Bruinsma ontvangt in het World Trade 
Center in Rotterdam een 'influential award' van het zaken-
magazine Rijnmond Business voor zijn inzet bij de totstandko
ming van de Blue Peter Foundation. Deze organisatie streeft 
naar goed drinkwater en sanitaire voorzieningen voor ieder
een. 

C.M.P.S. Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, spreekt 
zich uit voor de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam/ 
Vlaardingen. Hij hoopt dat er in deze regeringsperiode nog 
met de aanleg wordt begonnen. 
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Groenlinks maakt zich zorgen over het nog te bouwen ROC in 
het gebied rondom station Vlaardingen-Centrum In de plan
nen ontbreekt een schoolplein Volgens de partij lopen straks 
duizenden leerlingen door de wijk 

17 Officiële opening van het nieuwe schoolplein van de 
Sint Jozef Mavo door wethouder A Attema Het schoolplein 
bevindt zich op het dak van de aula Het is de tweede school in 
Nederland die een schoolplein op een dak heeft aangebracht 

De archeologische werkgroep Helinium viert het 50-jarig be
staan met de onthulling van een archeologische vitrine in het 
stadhuis Voorzitter Guus van der Poel maakt bekend dat He
linium in samenwerking met de gemeente het grootste pre
historische vaartuig van Nederland gaat nabouwen Het is de 
reconstructie van de 11 meter lange boomstamkano die in de 
zomer van 2005 is opgegraven 

Het zerotolerante beleid in winkelcentrum Holierhoek begint 
zijn vruchten af te werpen De overlast door drank- en drugs
gebruik IS teruggedrongen 

18 Wethouder J Robberegt vindt dat minister Eurlings 
zich moet houden aan het convenant met betrekking tot de 
aangekondigde aanleg van de A4 

19 Edgar Aaldijk, commandant van het Zeekadetkorps 
Vlaardingen draagt het commando van het schip Assam II 
over aan Robert-Jan Blom 

Jaarlijkse huldiging van de Vlaardingse sportkampioenen in 
de Polderpoort Het eerste mannenteam van tennisvereniging 
Holy wordt uitgeroepen tot "Sportploeg van het jaar' Coureur 
Carlo van Dam wordt 'Sportman van het jaar' De Sportprijs 
van de gemeente Vlaardingen is voor karateka Mike van Vliet 
en de aanmoedigingsprijs voor sporters met een beperking 
gaat naar John Vink 

20 Exact 40 jaar geleden deed zich bij Shell Pernis een 
grote explosie voor Er vielen toen twee doden en tientallen 
gewonden 

21 Het bestuur van de Huurdersraad RMWL is afgetre
den Het bestuur wilde externe ondersteuning voor het be
oordelen van de plannen van Waterweg Wonen Zonder hulp 
kunnen de belangen van de huurders niet verantwoord wor
den behartigd 

Ondertekening van het Convenant Samenwerking Broekpol
der door de Federatie Broekpolder en wethouder H Versluijs 
Hiermee krijgt een groep burgers die de polder verder gaat 
ontwikkelen een subsidie van 45 000 euro 

23 Op begraafplaats Holy is in een afvalbak een schedel 
aangetroffen Het gaat hierbij om de schedel van een vrouw 
die circa tien jaar geleden moet zijn overleden Op de begraaf
plaats IS geen geschonden graf aangetroffen De politie houdt 
er rekening mee dat de schedel van buiten de begraafplaats 
afkomstig is 

24 In de Grote Kerk wekelijks lunchconcert door organist 
Aad Zoutendijk Vandaag is het precies 300 jaar geleden dat 
Pieter van Peteghem, de bouwer van het orgel, in Vlaanderen 
werd geboren Reden voor de organist om alle registers open 
te trekken 

25 In discotheek De Kathedraal vieren De Leutloggers 
carnaval onder leiding van prins Wim I van het Buizengat 

Om vandalisme door overmatig drankgebruik door jongeren 
een halt toe te roepen ondertekenen 17 burgemeesters uit de 
regio een samenwerkingsverklaring 

26 De zaterdagmarkt is genomineerd voor de Plaza Markt 
Publieksprijs van het NCRV-radioprogramma Plaza 

De politie heeft een preventieve actie gehouden tegen auto-
inbraken in Holy Van de 180 gecontroleerde voertuigen ble
ken in 32 auto's waardevolle spullen te liggen Alle eigenaren 
werden hierop geattendeerd 

In de Vrije Academie gaan onder leiding van kunstenares 
Beaty Czeto schildertalenten aan de slag voor een goed doel 
De opbrengst van de schilderijen komt ten goede aan de 
opleiding van een hulphond 

Bryan Bastiaanse behaalt tijdens het NK mdooratletiek in Gro
ningen een derde plaats op het onderdeel hink-stap-sprong 
De A-junior komt met zijn winnende sprong op 13,97 meter 

Zangroep Hoge Noot viert het 15-jarig bestaan met een avond
vullend programma in de Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal 

27 Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen 
in Terneuzen wint Timo Dinkelberg een gouden medaille op 
de 100 m rugslag met een persoonlijke recordtijd van 1 min 
01,02 sec 

28 In het stadhuis informatieavond over het thema "Wat 
gebeurt er als er een incident i s ' ' Het onlangs opgerichte 
Vlaardingse Platform Hinder & Veiligheid, onder voorzitter
schap van voormalig wethouder Kees van der Windt, treedt 
voor het eerst naar buiten. 

Cafe D'Oude Stoep is de UITblinker van 2007 De jury vindt 
dat de zaak aan de Westhavenkade uitstekend meewerkt aan 
een veilig uitgaansleven in de stad 



30 De stichting Trots op Vlaardingen presenteert in De 
Polderpoort haar promotieplannen voor Vlaardingen. 

De daling van het aantal Vlaardingers met een bijstandsuit
kering blijft zich voortzetten. Vlaardingen staat opnieuw in 
de top-10 van de sterkste dalers van steden met meer dan 
60.000 inwoners. 

31 Showband Liberté figureert in de Stadsgehoorzaal als 
muziekvereniging De Zingende Decoupeerzaag bij de Show 
van Adje & Theo in de 'Revue van Nu'. 

Met een rolstoelenoptocht in het centrum wil de stichting 
Vlaardings Overleg Revalidatie aandacht voor alle obstakels 
in de stad. 

Een experiment van de gemeente om de Hoogstraat met 
bloembakpalen op te fleuren is mislukt. Ondernemers en be
woners vinden de palen in het straatbeeld veel te onrustig. De 
proefpalen worden weggehaald. 

Landelijke Gedichtendag. Winnaar van LGD-Poëzieprijs 2008 
wordt Hannely Krutwagen-Lemmers met haar sonnet 'Lin
kersok' De Vlaardingse dichter Jan van der Waal wint de Pu
blieksprijs. 

Februari 

1 Bewoners van de Willem de Zwijgerlaan blijven zich 
verzetten tegen de nieuwbouwplannen van Drieën-Huysen. 
Het zorgcentrum is al jaren bezig met plannen omdat het hui
dige complex niet meer voldoet aan de tegenwoordige eisen. 

Coffeeshop De Buil aan de Vettenoordsekade moet op last van 
burgemeester Bruinsma een half jaar zijn deuren sluiten. De 
coffeeshop bleek onlangs bij controle 37 kg verdovende mid
delen in huis te hebben. 

2 28"° Groot Vlaardingen Judotoernooi in de Westwijk-
hal met 1000 deelnemers uit diverse landen. 

Dit jaar komen er voor het eerst sinds 1972 graven vrij op 
begraafplaats Emaus. Slechts 50 mensen hebben belangstel
ling getoond. 

5 Twee mannen en een vrouw hebben gebruik moeten 
maken van het 'weekendarrangement'. Zij zouden rake klap
pen hebben uitgedeeld in een café aan de Westhavenkade. 

7 De oplevering van twee gerenoveerde woningblokken 
aan de Sperwerlaan is door lekkage voor onbepaalde tijd uit
gesteld. 

Boortoren Rowan Gorilla VII (13 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

8 In de Hollandia Galerie aan de Oosthavenkade ope
ning van de tentoonstelling "Trouwen en Houwen' van Zhan-
hong Liao. 

De sloop van de voormalige Huishoudschool aan de Van Ho-
gendorplaan is begonnen. Het kunstrelièf van sierbeton van 
een onbekende kunstenaar is veiliggesteld. Het is nog niet 
bekend of en waar het een nieuwe plek krijgt. 

De internetpetitie van Arjen Bijnen voor het afdwingen van 
een burgemeestersreferendum is mislukt. Slechts 36 mensen 
reageerden. 

9 De starterslening voor mensen die een eigen huis wil
len kopen loopt goed. Inmiddels zijn er dertig leningen ver
strekt. Starters kunnen maximaal 40.000 euro voor drie jaar 
rentevrij lenen. 
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10 In de Lucaskerk eten ruim zestig Polen dankzij de Lu
cas Cooking-groep puur Hollandse stamppotten. De maaltijd 
is een initiatief van de gemeente, "Vele Vlaardingers Een Huis' 
en de Willibrordparochie. 

13 Advocaat M.T. Dijkstra, gevestigd aan de Westhaven
kade, gaat op woensdagmiddag een gratis kinderspreekuur 
invoeren. Kinderen kunnen terecht met vragen over hun rech
ten en worden geholpen met het schrijven van brieven naar 
o.a. de kinderrechter of school. 

De Raad van Toezicht van het Visserij- en Vlaardings Museum 
heeft de 43-jarige Hagenaar drs. Arnoud van Aalst benoemd 
tot nieuwe directeur van het museum. 

Het College VOS stelt een gedragscode in voor gebruik van de 
internetencyclopedie Wikipedia. Wikipedia blokkeert de com
puters van de school omdat er herhaaldelijk onjuistheden of 
grof taalgebruik aan artikelen zijn toegevoegd. 

Bij Keppel Verolme in Europoort wordt boortoren Rowan Go
rilla VII, een compleet dorp op 175 meter hoogte, verlengd. 
Ook vanuit Vlaardingen is de kolos goed te zien. 

Valentijnsdag. In de Oude Hal van het stadhuis worden Ma-
riska van Berkel en Marcel Weijers met hun 'liefdesverhaal' 
winnaars van de trouwspeechwedstrijd van de gemeente. 

16 Bij de ontmanteling van een hennepkwekerij aan de 
Boslaan stuit de politie op een flink aantal wapens. De 18-ja-
rige bewoonster blijkt een nepvuurwapen, boksbeugels, pep-
perspray en een wapenstok in bezit te hebben. 

Burgemeester Bruinsma is niet van plan de zes mosquito's uit 
te schakelen. De mosquito's laten een hoge irritante bromtoon 
horen die alleen door jongeren gehoord kan worden en zijn 
een effectief wapen tegen hangjongeren. 

20 Het College Sanering Zorginstellingen van het Vliet-
land Ziekenhuis heeft ingestemd met de verkoop van het Holy-
terrein aan LSI Project Investment. De projectontwikkelaar 
wil 190 eengezinswoningen en 35 appartementen op het ter
rein bouwen. 

21 In de strijd tegen zakkenrollers heeft de gemeente 
een stadsomroeper ingezet die het winkelende publiek waar
schuwt voor 'kwade luiden in de stad'. 

14 Als voorschot op de 'WarmeTruiendag', een initiatief 
van Het Klimaatverbond en kinderzender Z(S<pp, die morgen 
wordt gehouden, vergadert de gemeenteraad in truien. De ge
meenteraad gaat, met uitzondering van de SP, akkoord met 
het 'Actieplan Wonen, Woonvisie 2008-2030'. In dit plan is 
sprake van sloop van 6.800 woningen en de bouw van 8.450 
huizen. 

22 Overleden J. Vermeule-Van Dijk, voormalig wethou
der en raadslid voor de PvdA van 1964 tot 1978. 

23 De Vlaardingse Antoinette van de Water, die zich in 
Thailand inzet voor straatolifanten, is dit weekend op televi
sie te zien in de bekroonde film Return to the Wild. 

Mirjam van Doorn stopt met het 
Oud HoUandsch Koffy- en Pan-
nekoekhuys. Dertig jaar geleden 
begonnen haar ouders de zaak op 
het kruispunt Hoogstraat/Lies
veldviaduct. Het bedrijf wordt 
overgenomen door Gerard Ver-
steegh en gaat verder onder de 
naam 'Grandcafé Vlaardingen'. 

De bibliotheek werd vorig jaar 
318.976 keer bezocht; een stij
ging van 12% vergeleken met 
2006. Ondanks de toename is er 
minder uitgeleend. Het bezoek 
aan de website steeg met 50% 

Valentijnsdag met liefdesverhaal 
(14 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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28 De fototentoonstelling van de HVV in het oude Les-
kipand aan de Hoogstraat en het voormalige restaurant La 
Laterna is nu al een groot succes. 

29 De drie Waterweggemeenten willen een mediacam
pagne starten voor ondersteuning van mantelzorgers. 

Maart 

1 GroenLinks maakt zich zorgen over de veiligheid van 
schoolkinderen en fietsers op de kruising van de Amsterdam-
laan/Lissabonweg. In een brief aan het college wordt gevraagd 
om de aanleg van een rotonde. 

2 De finale van de 29" editie van het driebandentoernooi 
van de biljartvereniging DVK'73 in café De Kroon wordt ge
wonnen door de broers Ab en Raymond Weber. 

4 De Stichting Meervoud mag toch een nieuw kantoor
gebouw met vergader- en lesruimtes gaan bouwen in de Em-
mastraat. Dit heeft de Raad van State bepaald in hoger beroep 
dat door de stichting was aangespannen. 

5 Start van de restauratie van het Oranjecarillon van de 
Grote Kerk. Met een mobiele kraan worden de klokken uit de 
toren gehesen. 

6 Drukke tijden op kinderboerderij Holywood. De afge
lopen weken werden negen melkgeitjes en twaalf dwerggeit
jes geboren. Men is nog in verwachting van een aantal lam
metjes en drie kalveren. 

Woningbouwcorporatie Waterweg Wonen eist van een huur
der met ingang van 1 maart een dwangsom van vijftig euro 
per dag. De bewoner van een appartement aan de Koningin-
nelaan weigert werklieden in zijn woning toe te laten. 

7 Een nieuw stelsel van wanden, schermen en drie pad-
dentunnels bij de Holy weg moet de jaarlijks trekkende padden 
beschermen. 

8 Samen met de stichting 'Vele Vlaardingers Eén Huis' 
en uitzendbureau Stipt heeft de gemeente een informatiemap 
samengesteld voor Poolse inwoners. 

In het Streekmuseum Jan Anderson opening van de tentoon
stelling van nationaal-socialistische jeugdboeken. Te zien zijn 
Flits de Herder, verzamelboeken voor legerplaatjes en een 
door NSB-leider Mussert gesigneerd exemplaar van Van den 
Vos Reynaerde. 

11 Estafetteschoonmaak in de Babberspolder. 320 school
kinderen halen in totaal 928 kg zwerfvuil op. Topscorer is ba
sisschool Mozaïek met 196 kg. 

12 Stichting Geuzenverzet 1940-1945 zal aandacht beste
den aan Abraham Samuel Fernandes, een Vlaardingse Geus 
die op 4 maart 1941 in het Oranjehotel om het leven kwam, 
Hij overleed ruim een week voor de executie van vijftien Geu
zen. Zijn verhaal was bij het Geuzenverzet vrijwel onbekend. 
Hij ligt begraven op het Nederlandse Ereveld in Loenen. 

De gemeente heeft de markt op het Liesveld afgelast vanwege 
de voorspelde Westerstorm met windkracht negen. 

De Buitenlijn, het gemeentelijke meldpunt voor schade en 
rommel in de openbare ruimte, kreeg vorig jaar 10.472 mel
dingen binnen. Dat is 9% meer dan het jaar ervoor. 

Klokken uit Grote Kerk gehesen (5 maart) 
{Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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13 In de Grote Kerk ontvangt Martti Ahtisaari, interna
tionaal vredesbemiddelaar en oud-president van Finland, in 
aanwezigheid van Koningin Beatrix de Geuzenpenning uit 
handen van mmister dr. R.H.A. Plasterk. 

De gemeenteraad stemt unaniem in met de aankoop van de 
Polderpoort. Stichting Polderpoort huurt het complex van de 
gemeente voor 300.000 euro per jaar. Het aankoopbedrag van 
3 miljoen euro gebruikt de stichting voor noodzakelijke inves-
termgen 

15 De kwartfinale van de Nationale Voorlees wedstrijd in 
de bibliotheek in Barendrecht om de titel 'Voorleeskampioen 
van Zuid-Holland' wordt gewonnen door de Vlaardingse 
Firdaouss El Mimouni. In april neemt zij deel aan de halve 
finale in Delft. 

18 In de Burgerzaal debat 
over diversiteit in Vlaardingen, 
een initiatief van de stichting 
'Eenheid is Kracht'. 

Burgemeesters verwijderen dikke laag 
posters van het Vijfsluizenviaduct { 28 
maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Geuzenpenning voor Martti Ahtisaari 
(13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

19 Nationale Boomfeestdag. 
Samen met kinderen van ver
schillende scholen planten de 
wethouders Attema, Robberegt 
en Versluijs en federatievoorzitter 
Y. Batenburg bomen in de Broek
polder en bij het flatgebouw EVEN 
aan de Van Hogendorplaan. 

20 Vlaardingers die na een re-
integratietraject een baan vinden, 
blijven ook na verloop van tijd uit 
de bijstand. Van de 387 Vlaardin
gers die vorig jaar een betaalde 
baan vonden, zijn er slechts 23 te
ruggevallen op een uitkering. 

22 In de kantine van HVO wordt de nieuwe naam van de 
fusieclub tussen HVO, RKWIK en HSC bekendgemaakt. De 
nieuwe club krijgt de naam CWO (Combinatie Wil Overwin
nen). 

Overleden te Moerstraten Chris Pietersen jr. (88), lid van de 
verzetsgroep De Geuzen. 

25 Te Katwijk prolongeert Rob van Zanten zijn titel bij het 
NK Veldloop voor gemeenteambtenaren in de categorie heren 
50 t/m 54 jaar in een tijd van 43:54. 

26 Dodelijk ongeval op de kruising Burg. Pruissingel/ 
Soendalaan. Een 88-jarige fietser komt terecht onder de wie
len van een cementwagen. 



28 De gemeente heeft bij de Stadsregio Rotterdam een 
wensenlijstje neergelegd voor de Hoekse Lijn die verandert 
van treinverbinding naar lightrail. Vlaardingen wil o.a. dat 
het stationsgebouw Vlaardingen-Oost, gebouwd in de jaren 
'50, gehandhaafd blijft. 

De onlangs gehouden zesde spinningmarathon van Sport & Fit
ness Tino Hoogendijk heeft een recordbedrag van 832.642,10 
euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor de stichting Villa 
Joep en de kinderafdeling van het Vlietland Ziekenhuis. 

Burgemeester Bruinsma en zijn Schiedamse collega W.M. 
Verwer-Aartsen gaan gezamenlijk aan de schoonmaak van 
het Vijfsluizenviaduct dat al jaren geteisterd wordt door dikke 
lagen illegaal geplakte posters. 

29 Vijf Rotaryclubs uit de drie Waterweggemeenten heb
ben een adhesieverklaring ondertekend voor de komst van het 
Hospice Nieuwe Waterweg. De bouw van het huis voor termi
nale patiënten komt op ongeveer 2 miljoen euro. 

30 Dag van het Land. In wijkcentrum Holy vragen Pales-
tijnen aandacht voor de situatie in Palestina. In Vlaardingen 
leeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland. 

31 Alle negen trouwambtenaren stellen zich vanaf van
daag online voor via www.vlaardingen.nl/trouwen. 

Trouwambtenaren online (31 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

April 

2 Het gemeentelijke bedrijfsresultaat over 2007 heeft 
een positief saldo van 9,1 miljoen euro, een miljoen meer dan 
verwacht. 

3 In het kader van de recordpoging "Heel Nederland be
weegt 30 minuten' nemen ook Vlaardingse scholieren deel 
aan een half uur bewegen. Ondanks alle inspanningen mis
lukt de recordpoging. 

Gemeenteraadsleden willen in contact komen met jongeren. 
Vooral de mening van de jeugd is voor de raadsleden belang
rijk. PvdA-raadslid Klaas Terpstra en VVD-lid Alexander 
Steenhoek geven gastlessen op de Sint Jozef Mavo. 

Groot aantal overvallen. Anderhalve week geleden werd een 
supermarkt aan de 2" Van Leyden Gaelstraat overvallen, eer
gisteren in één uur tijd een filiaal van Hans Textiel en een 
Bruna-winkel met postagentschap. De politie heeft de daders 
van de laatste twee overvallen nog niet opgepakt. 

4 Slagerij Wapenaar is deze week uitverkozen tot "Slage
rij van het Jaar'. De verkiezing werd uitgeschreven door het 
vakblad Slagers wereld. In totaal deden 71 slagerijen uit heel 
het land mee. 

5 De korfballers van Oranje-Nassau winnen de beslis
singswedstrijd om het kampioenschap in de 3 ' klasse door een 
overwinning op Valto. 

5/6 Museumweekend met een 
culturele wandelroute langs het 
Visserij- en Vlaardings Museum, 
Muziekinformatie en documenta
tiecentrum Ton Stolk, Van Toor 
DistiUeerderij, Molen Aeolus en 
Streekmuseum Jan Anderson. 
Voor het eerst is ook de unieke 
collectie mondharmonica's van 
Bert de Maat te zien. De collectie 
telt maar liefst 2.320 exempla
ren. 

6 Eerste Open Vlaardingse 
Bridgekampioenschappen, geor
ganiseerd door vier Vlaardingse 
bridgeverenigingen. 
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7 Het Holypark heeft het zwaar te verduren. Het komt 
regelmatig voor dat planten worden gestolen of beschermde 
planten uit de grond worden gerukt, waarmee dertig jaar 
werk teniet wordt gedaan. De gemeente vraagt zich af of het 
park in de huidige hoedanigheid kan blijven bestaan. 

9 In verband met een operatie zal burgemeester 
Bruinsma voor circa zes weken niet in het openbaar verschij
nen. Zijn taken worden waargenomen door loco-burgemeester 
Attema. 

10 Dag van de Leerplicht. Wethouder Attema en leer
plichtambtenaren bellen vanuit het College VOS leerlingen op 
die met onbekende reden als absent staan aangegeven. Een 
aantal blijkt inderdaad te spijbelen. 

11 Wethouder Robberegt opent het nieuwe clubgebouw 
van de handbalvereniging HWC aan de Claudius Civilislaan. 

Slagerij Wapenaar 'Slagerij van het jaar' (4 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Op 86-jarige leeftijd is in Delft de cineast Jan Schaper over
leden. Hij was de maker van de documentaire "Vlaardingen 
koerst op morgen'. 

12 De volleybaldames van Move4U behalen door een 
overwinning op Fikszo/Krimpen het kampioenschap en de 
rentree in het district Ie klasse. 

12/13 Regionale Scoutingwedstrijden aan de Krabbeplas. 
De groepen worden beoordeeld op hun scoutingvaardigheden 
zoals samenwerking, kennis, techniek en doorzettingsvermo
gen. 

13 13" Bloesemtocht door de Broekpolder onder leiding 
van stadsgidsen van het ServiceTeam Vlaardingen. Bij de 
jachtopziener wordt een tussenstop gemaakt voor uitleg over 
de roedel herten in de polder. 

15 De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente beloond 
met de 'Ted Jansen Award'. Vlaardingen krijgt de prijs voor de 
herinrichting van de Westhavenkade. 

16 Tweede Kamerlid Antoi
nette Vietsch (CDA) vraagt aan 
minister Van der Hoeven van 
Economische Zaken opheldering 
over de aanbesteding van het 
Vlietland Ziekenhuis. Er zou niet 
voor de goedkoopste maar voor de 
duurste aanbieder zijn gekozen. 

De woningcorporatie Waterweg 
Wonen wil ter voorkoming van 
schade af van schotelantennes. 
Voortaan worden de schotels niet 
meer toegestaan op nieuwbouw
huizen en gerenoveerde wonin
gen. 

17 De gemeenteraad laat zich 
informeren over 'slimme verlich
ting'. Als er een tijd geen auto's 
passeren, schijnen de lampen 

minder fel. Dat bespaart energie en zorgt voor minder licht
vervuiling. 

20 MC Flardingha bestaat 35 jaar. Ter gelegenheid hier
van vertrekken 60 motorrijders voor een lentetrip naar Haar-
zuilen. 

Vlaardingers hoeven zich volgens Leo de Jong, directeur van 
Waterweg Wonen, geen zorgen te maken over het woning
aanbod. De komende 22 jaar wil Vlaardingen 7.000 woningen 
slopen en 8.500 woningen bouwen 

Tijdens een grootscheepse verkeerscontrole op de Burgemees
ter Heusdenslaan neemt de fiscus vijf auto's in beslag. De poli
tie int 2.000 euro aan achterstallige bekeuringen. 

23 De kermis aan de Broekweg kenmerkt zich dit jaar 
door stankoverlast door dieselaggregaten. GroenLinks vraagt 
om een stroomaansluiting voor de kermisexploitanten. 

Het gaat weer goed in de peilingen met D66. De partij, die 
afgeschreven leek, staat landelijk op twaalf zetels. In Vlaar
dingen bereiden leden van de partij zich voor op een terugkeer 
in de gemeenteraad na de verkiezingen. 
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Vlaardingen heeft nu officieel twee 'Ambassadeurs Laaggelet-
terdheid'. Uit handen van wethouder Attema ontvangen Leen 
van den Oever en Paul Sonneveld de bijbehorende certifica
ten. 

24 De 'Vereniging van huiseigenaren '88 woningen Holy' 
viert het 40-jarig bestaan met een feestavond en een boekje 
geschreven door verenigingslid Jan van de Voort. 

'De Gevleugelde', het kunstwerk bij de afrit van de A20 aan 
de Holysingel, wordt grondig schoongemaakt. Het kunstwerk 
is in 1972 gemaakt door Leen Droppert en stond oorspronke
lijk in de tuin van bejaardenflat Billiton. 

Kunstwerk van Leen Droppert opgeknapt (24 april) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

25 Lintjesregen. Vlaardingen heeft er tien dragers van 
een Koninklijke Onderscheiding bij. Benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau: de dames T.H van Ginkel en P.C. 
van Vliet-van der Houwen, de heren L. van Veelen, M de 
Goede, W.C. den Breems, H.A. Paalvast, RW Scheurkogel. 
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. de heren 
F.C.A. Hazenberg, H.A.M. Staring en J. Madern. 

29 Wereldreiziger Alexander van der Graaf is onlangs 
teruggekeerd uit Noord-Korea, het laatste land in Oost-Azie 
dat hij nog niet had bezocht. Inmiddels heeft hij 85 landen 
bezocht. 

30 Koninginnedag. Traditioneel wordt de dag geopend 
met een feestelijke aubade op de Markt, gevolgd door een 
défilé met antieke aanspanningen, waaronder een postkoets 
met zesspan. De hele dag zijn er diverse activiteiten. 

Mei 

1 Schrijfster C.M. van den Berg-Akkerman viert haar 
102"' verjaardag. 

2 De politie weet wie dinsdag twintig auto's aan de Lon-
denweg heeft bekrast. Het is een 7-jarig jongetje. De moeder 
van de verdachte is op de hoogte gesteld. 

Al 41 jaar buren. Ook na de renovatie van hun flat aan de 
Sperwerlaan wonen de echtparen Zwets en De Vos-Burchart 
weer naast elkaar. 
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3 De kunsttoepassing van de Rotterdamse kunstenaar 
Diederik Klomberg in de Timmersteeg is niet meer. In het 
kwetsbare fotomateriaal is vocht gekomen. Restauratie is niet 
meer mogelijk. 

In de Stadsbibliotheek officiële opening van de fototentoon
stelling "Kind en Verzet - Kinderen van Verzetsdeelnemers 
1940-1945'. 

4 Dodenherdenking. Kranslegging bij het Indië-monu-
ment op begraafplaats Emaus. Stille tocht naar het Verploegh 
Chasséplein, gevolgd door de herdenkingsplechtigheid bij het 
Oorlogsmonument. 

5 Bevrijdingsdag. Aan de Krabbeplas spectaculaire eve
nementen zoals vliegerdemonstratie, roofvogelshow en para-
chutistenshow. 

Een 54-jarige Vlaardinger overlijdt op het terrein van afval
verwerkingsbedrijf Van Gansewinkel na een aanrijding met 
een tractor. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. 

7 Vlaardingers die binnen de gemeente verhuizen, kun
nen dat melden via de gemeentelijke site www.vlaardingen. 
nl/e-loket. 

Al 41 jaar buren (2 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Onthulling van gezichtsreconstructies (8 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Electro World Vogel aan de Schiedamseweg is "Ondernemer 
2008' geworden. Het familiebedrijf behaalde de eerste plaats 
in een deelnemersveld van zo'n 700 winkeliers. 

8 In het Visserij- & Vlaardmgs Museum opening van de 
tentoonstelling "Graven in Vlaardingen' door onthulling van 
gezichtsreconstructies van niet minder dan vijf Vlaardingers 
uit de 11' eeuw. De reconstructies zijn gemaakt door fysisch 
antropologe Maja d'HoUosy, die eerder al een reconstructie 
maakte van de "Krabbeplasman'. 

Door het kordate optreden van het personeel wordt voorkomen 
dat de sporthal Westwijk door brand wordt verwoest. Alleen 
het kantoor is volledig uitgebrand. De rest van de sporthal 
loopt rookschade op. De brand is ontstaan door kortsluiting in 
de schakelkast. 

9 Traditionele Lentemarkt in het centrum met bloemen-, 
antiek- en boekenmarkt. 

10 Ombudsman mr. M. Van Kinderen is zeer tevreden 
over de gemeente. In zijn jaarverslag zegt de ombudsman dat 
de gemeente zich in blijft spannen voor een verbetering van 
de dienstverlening. Vorig jaar zijn bij de ombudsman veertig 
klachten ingediend, tegen 63 in 2006. 
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13 In Diaconaal-Missionair Centrum De Windwijzer 
(de voormalige Oosterkerk) presentatie van de 
multimediavoorstelling 'Breekbaar Nieuws' Voormalig 
nieuwslezer Gijs Wanders "vertelt' over zijn indrukken in 
Afghanistan Hij wordt ondersteund door zangeres Vera van 
der Poel en gitarist Tjeerd van Zanen 

14 Verschenen het boek 'Niet iedereen kan stenen gooien', 
van Arjen El-Fassed, zoon van een Palestijnse vader en 
Nederlandse moeder In het boek schrijft hij over de zoektocht 
naar zijn Palestijnse wortels 

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken is 
Tjerk Bruinsma herbenoemd als burgemeester van Vlaardin-
gen 

16 Onder aanwezigheid van wethouder Robberegt wordt 
bij de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en fabriek van To
renuurwerken in Asten volgens oud gebruik een nieuwe klok 
gegoten voor het carillon van de Grote Kerk 

17 Lentebrunch in de Westwijk Onder de luifel van de 
winkelstrip aan de Floris de Vijfdelaan kunnen bewoners van 
de Wetering en de Lage Weide aanschuiven voor de maaltijd 
en met elkaar kennis maken 

Het Streekmuseum Jan Anderson krijgt voor het eerst in zijn 
bestaan blinden en slechtzienden op bezoek Eigenaar Jan An
derson laat voorwerpen horen, zien en voelen 

In de Stadsgehoorzaal finale van het 19" Vlaardings Song
festival Winnares wordt de Vlaardingse Nadia Hlavaj De 
Wegener Persprijs gaat naar Amin Tsouli uit Hoogvliet en de 
Miniplaybackshow wordt gewonnen door Mirre Verweij uit 
Vlaardingen en Zoe Westervoorde uit Schiedam 

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij handbalvereniging HWC 
wordt Joop Luijten onderscheiden met de Vlaardingse Stads-
speld Luijten IS de afgelopen 35 jaar trainer en coach geweest 
van vele teams 

17 De zwemmers van ZV Vlaardingen behalen tijdens de 
ZRO kringkampioenschappen in Dordrecht niet minder dan 17 
gouden, 10 zilveren en 10 bronzen medailles 

De eigenaar van de tabakswinkel aan de Dirk de Derdelaan 
wordt tijdens een overval brutaal neergestoken Hij wordt 
overgebracht naar het ziekenhuis waar hij met spoed wordt 
geopereerd Zijn toestand is stabiel De drie daders gaan er 
zonder buit op de fiets vandoor 

18 Het echtpaar De Heer-Krans 70 jaar getrouwd 

19 In de Stadsgehoorzaal zijn op initiatief van de Pales
tijnse Vrouwen Unie diplomaten bijeen ter gelegenheid van 
zestig jaar Nakba, de verdrijving van honderdduizenden Pa-
lestijnen in 1948 uit hun dorpen, bij de stichting van Israel 

20 In de Lucaskerk aan de Hoogstraat houdt Gemma van 
Winden-Tetteroo een lezing over het oorlogsdagboek van haar 
vader Kees Tetteroo. 

22 De Holierhoekse- en Zouteveensepolder kunnen vol
gens het Hoogheemraadschap Midden-Delfland de veiligheid 
van de achterliggende gebieden niet waarborgen Daarom wil 
Delfland op korte termijn de kades verbeteren 

24 APK-gezondheidstest in sportcentrum Polderpoort ge
organiseerd door AV Fortuna Deelnemers kunnen zich o a 
laten testen op bloeddruk, cholesterol, diabetes, BMI 

25 Dag van het Park Wethouder Attema geeft het start
sein voor een dag van diverse activiteiten zoals skaten en een 
roofvogelshow 

Het herenteam van hockeyvereniging Pollux wordt kampioen 
in de 3" klasse B door een 7-0 overwinning op Bodegraven 

27 Ir C Kruyt benoemd tot gemeentesecretaris van 
Vlaardingen Hij volgt hiermee per 1 juni interim-gemeente-
secretaris R Jeltema op 

28 Speciaal voor het historische evenement 'Terug naar 
Flardingha' heeft de gemeente een oude munt laten slaan De 
van oorsprong zilveren munt stamt uit 1080-1090 en behoort 
tot de oudste munten van Holland Het enige bekende exem
plaar bevindt zich in het Muntenkabmet van Stockholm De 
munt dient als betaalmiddel tijdens het evenement 

30 Officiële installatie van Benne van der Velde tot nieu
we stadsdichter Hij wordt na Kees Alderliesten en Teuntje 
Verheul-Vreugdenhil de derde stadsdichter van Vlaardingen 

31 De finale van X-Posure 2008 in de Stadsgehoorzaal 
wordt gewonnen door de Schiedamse dansgroep BBoying De 
tweede plaats en de publieksprijs is voor White Water Derde 
wordt Tony Dancer 

Juni 

1 Start van de manifestatie "De Laatste Ronde' een ini
tiatief van de Vlaardinger Ben van der Linden met medewer
king van bijna alle bekende Vlaardingse Nederlanders Op 
verschillende manieren wordt de hele zomer afscheid geno
men van het complex 'Vijfsluizen' 
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Remonstrantse gemeente viert lOO-jarig bestaan met jubileumdienst m 
de kerk aan de Hoflaan (1 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Het eerste mannenteam van TV Holy degradeert na één sei
zoen naar de hoofdklasse. Ook het eerste gemengde team, uit
komend in de 2' klasse, moet een stapje terug doen. 

De Remonstrantse gemeente viert het 100-jarig bestaan met 
een jubileumdienst in de kerk aan de Hoflaan. 

E. van Driel onderzoekt de juis
te toedracht van de vijfvoudige 
moord op Arie Struijs (33), Gijs-
bertus van der Wagt (40), Jan van 
der Wagt (16), Kornelis van der 
Wagt (31) en Bastiaan Cornelis 
Hartog (35) in 1944. Zij werden 
op zoek naar voedsel tijdens de 
vlucht door Duitsers neergescho
ten. Uit recent onderzoek blijkt 
dat tenminste een van hen stand
rechtelijk werd geëxecuteerd. 

5 Na maanden voorbereiding 
nemen Ard Assenberg en Jeroen 
de Roode deel aan Alpe d'HuZes, 
een spectaculair wielerevenement 
op de Alpe d'Huez. De opbrengst 
van de ritten gaat naar KWF Kan
kerbestrijding. De Roode beklimt 
de berg acht keer. 

6 De politie is in Holy begon
nen met een grootschalige wervingsactie voor het project 'di
gitale buurtpreventie'. Bewoners die zich hebben aangemeld 
ontvangen per e-mail informatie over zaken die in de wijk 
spelen. Momenteel hebben zich bijna 250 personen aange
meld. 

De Vlaardinger Piet de Nijs, voorzitter van de Maassluisse 
stichting Help de Hudson, bij zijn afscheid koninklijk onder
scheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. 

Burgemeester Bruinsma hervat zijn werkzaamheden. Hij 
neemt de eerste uitgave van de Vlaardingse evenementen
krant 'Verrassend UIT Vlaardingen' in ontvangst uit handen 
van VVV-directeur Eric Schippers. 

2-5 Avond4daagse. Startpunt is in het park Nieuwlant. De 
vierdaagse wordt afgesloten met een défilé langs het stad
huis, dat door burgmeester Bruinsma wordt afgenomen. 

3 Leerlingen van basisschool 't Palet krijgen als eersten 
speciale verkeersles in het kader van de campagne 'Veilig op 
weg'. 

7 Atletiekvereniging Fortuna viert het 60-jarig bestaan 
met tal van activiteiten waaronder een reünie voor alle (oud-) 
leden op de boerderij De Buitenplaats aan de Zuidbuurt. 

Kringloopwinkel Het Goed viert het 10-jarig bestaan. Het 
Goed is gestart in een pand aan de Deltaweg. In 2006 is de 
winkel verhuisd naar een groter pand aan de Heliniumweg. 

Bakkerij Hazenberg verkoopt sprinkhanenpizza en het meel-
worm-chocoladebroodje. Het idee werd opgedaan tijdens een 
vakbeurs. Insectenbroodjes zijn een prima alternatief voor 
vlees: goed verteerbaar en rijk aan eiwitten. 

4 De politie houdt voor de tweede keer een grootscheep
se actie gericht op alcoholgebruik onder jongeren. Zij wor
den ondersteund door toezichthouders van Watch Out en de 
Blauwe Brigade, bureau Halt, stichting Bouman GGZ, afdeling 
preventie alcohol en drugs. 

9 Het carillon van de Grote Kerk wordt herplaatst. 

10 In het Vlietland Ziekenhuis kunnen gebruikers van 
rollators terecht voor een gratis keuring van het loopmiddel. 
Eventuele mankementen worden ter plekke verholpen. 
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11 De gemeente heeft vorig jaar veel meer rijbewijzen af
gegeven dan in 2006. Het gaat om een stijging van meer dan 
50%. Men denkt dat veel Vlaardingers hun rijbewijs eerder 
hebben vervangen dan nodig was om het handzame rijbewijs
pasje te krijgen. 

12 In de Stadsgehoorzaal presenteert Harmen Siezen in 
het kader van 'De laatste Ronde' het programma 'Op en top 
Vlaardingen'. Vlaardingse coryfeeèn zoals Marjolein Keuning 
en Peter d'Hamecourt treden voor het voetlicht. Het wordt 
een avond met Vlaardingse verhalen. 

14 De Vlaardingse Ronaldo wordt in de Melkweg in Am
sterdam beste beatboxer van Nederland. 

De trouwzaal krijgt een webcam. Hierdoor wordt het moge
lijk voor familieleden, die door omstandigheden niet aanwezig 
kunnen zijn, de plechtigheid te volgen. 

De finale van het Vlaardings voetbalkampioenschap wordt 
gewonnen door HVO door een 4-2 overwinning op Victoria 
'04. Het is de laatste officiële wedstrijd van HVO, de club 
gaat fuseren met RKWIK en HSC tot CWO. 

14/15 Historisch evenement 'Terug naar Flardingha'. In het 
Oranjepark spelen twee 'legers' de slag bij Vlaardingen tussen 
graaf Dirk de Derde en de Duitse keizer Hendrik de Tweede 
uit 1018 na. Het kampement biedt een middeleeuwse aan
blik. 

16 Tijdens de traditionele haringparty van het IKV wordt 
voorzitter Leen van Bree onderscheiden met de 'Gouden Ha
ring'. Na burgemeester Bruinsma en Peter de Jong (Pieter 
Kornelis van Ebscheuten) is hij de derde drager van dit gouden 
Vlaardingse kleinood. 

17 Presentatie Voorjaarsnota 2008. Kernpunten zijn het 
Antillianenbeleid, bestrijding van jeugdoverlast, drankmis
bruik en hennepkwekerijen. Ook heeft het college 20 miljoen 
euro gereserveerd voor de bouw van drie parkeergarages in 
de Oostwijk, het Buizengat en het Centrumgebied. 

18 Vlaardingen zet het 'sus-team' in als nieuw wapen in 
de strijd tegen overlast door uitgaansjeugd. Het team bestaat 
uit beveiligingsmedewerkers, die tijdens uitgaansavonden 
overlast vroegtijdig moeten signaleren. 

19 Tijdens het EK voetbal is glas taboe op Vlaardingse 
terrassen. Horeca rond de Westhavenplaats mag drankjes al
leen nog maar schenken in plastic bekertjes. 

Slag um Vlddrdingeii nagespeeld (14 en 15 juni). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Loggerfestival (20 en 21 juni) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 
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20 De politie houdt een grote alcoholcontrole op het wa
ter bij de watersportweg en de Galgkade Meer dan zeshon
derd blaastesten worden afgenomen Twee schippers krijgen 
een proces-verbaal 

20/21 Vlaardings Loggerfestival 2008 Officiële opening op 
het Grote Visserijplem, gevolgd door het door collegeleden ge
serveerde stadsontbijt aan de Westhavenkade Het optreden 
van Nick en Simon op het Veerplein trekt veel publiek 

21 De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, J 
Fransen, overhandigt het predicaat Hofleverancier aan Leo 
Fontijne, directeur van H van Toor Jzn DistiUeerderij Bur
gemeester Bruinsma onthult het bijbehorende wapenschild 
Het bedrijf krijgt de onderscheiding vanwege het 125-jarig 
bestaan 

24 De SP IS een voorstander van invoering van een arm
bandsysteem in de cafés van Vlaardingen Hiermee wil men 
voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar nog alcohol kunnen 
krijgen 

25 Als onderdeel van het Fietsplan Vlaardingen is de be
waakte fietsenstalling in de Van Riebeeckstraat vanaf van
daag gratis 

Begin volgende maand krijgen alle geregistreerde honden
bezitters een nieuwe hondenkaart met de 'uitlaatregels voor 
hond en baas' en plattegronden met uitlaatgebieden Ook 
wordt erop gewezen dat alle baasjes opruimmiddelen moeten 
hebben 

De 17-jarige Stephen van Gilst is met 116,25 punten de beste 
Nederlander in de kangoeroeproef, een reken- en wiskunde-
wedstnjd uitgeschreven door het Koninklijk Wiskundig Ge
nootschap 

27 Samen met de "Heer van Holy' M A V van Ardenne, 
geeft wethouder Versluijs het startsein tot een grootschalige 
onderhoudsbeurt van het toegangshek van de heerlijkheid 
van Holy, de wapensteen en het rosarium bij de toegangsweg 
naar het Vlietland Ziekenhuis 

28 Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt vanaf 
volgende week een viertal Motelwoningen, bedoeld om 
woningzoekenden hooguit zes maanden huisvesting te 
bieden In aanmerking komen Vlaardingers die onverwachts 
nieuw onderdak nodig hebben De woningen staan aan de Van 
Hogendorplaan, Zwaluwenlaan en Nagelkruid 

Drie dagen voor de fusie met RKWIK en HSC viert voetbalver
eniging HVO het 80-jarig bestaan met een groot feest in het 
clubgebouw aan de Zwanensingel 

In de bibliotheek en op het Veerplein literair voetbalspektakel 
'Vlaardingen draait door', met voetbalverhalen, kooivoetbal 
en een voetbalgoochelaar De presentatie is in handen van 
Rocky Tuhuteru van o a het tv-programma Langs de Lijn 

Geopend aan de Zuidbuurt Galerie B van Chantal van Beur
den 

'Willem van Ruytenburch' opent het buurtfeest onder het 
motto 'Vlaardinger-Ambacht, een Heerlijkheid' rondom de 
Voorstraat 

29 Op weg naar Rotterdam passeert de Eurodam, het 
nieuwe passagiersschip van de HoUand-Amerika Lijn, Vlaar
dingen Het schip wordt de dinsdag erna door Koningin 
Beatrix gedoopt 

Juh 

1 Overleden op 65-jarige leeftijd 'steentjesschopper' 
Arend Sluijter, sinds ruim veertig jaar bewoner van het Her
man Frantsenhuis Hij hoorde in het straatbeeld van Vlaardin
gen 

2 Het Fonds Schiedam Vlaardingen e o stelt 10 miljoen 
euro beschikbaar voor verfraaiing van de binnenstad van 
Vlaardingen 

3 Om uiting te geven aan de blijdschap over de bevrij
ding van de Colombiaanse presidentskandidate Ingnd Betan-
court, uit gevangenschap door de Colombiaanse rebellenbe
weging FARC, wapperen vlaggen op het stadhuis 

4 Voor de zoveelste keer is er een overval m de West-
wijk Op klaarlichte dag, midden tussen het winkelende pu
bliek, wordt een echtpaar door een groep mannen ingesloten 
en met een vuurwapen bedreigd Er wordt zelfs in de lucht 
geschoten Omdat de man zich verzet en omstanders gillen 
gaan de rovers er zonder buit vandoor 

6 Op de Europaboulevard rijdt een automobilist enkele 
honderden meters over het fietspad, ramt een aantal fietsen 
bij de tramhalte en verliest vervolgens de macht over het 
stuur Volgens de politie had de bestuurder een black-out als 
gevolg van suikerziekte De man moet zijn rijbewijs inleve
ren 

7 Op de kruising Marathonweg/Westlandseweg worden 
nieuwe verkeerslichten geplaatst De huidige installatie is 23 
jaar oud en aan vervanging toe. 
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9 De winnende deelnemers aan het erfgoedproject 
'Groeten uit Vlaardingen' maken een vaartocht met de logger 
VL 92 Balder. Na een proef van bekwaamheid reikt Neptunus 
de bijbehorende certificaten uit. 

Bram Keizerwaard, fractievoorzitter van het CDA verlaat de 
politiek. Hij kan zijn baan als directeur van het Accent College 
Groen van Prinsterer niet langer combineren met het raads
werk. 

Tijdens zijn afscheidsreceptie ontvangt huisarts H.J. de Vries 
de Vlaardingse Stadsspeld uit handen van wethouder Ver-
sluijs. Hij krijgt de speld voor zijn maatschappelijke verdien
sten. De huisarts gaat met pensioen. 

10 Tijdens de donderdagmarkt op De Loper ontvangt de 
haringboer Fehling de Vlaardingse Haringspeld uit handen 
van marktmeester Ton Schippers. Hij krijgt de speld voor de 
mooie uitslag bij de jaarlijkse haringtest van het AD. 

Komend uit de Oostzee maakt de voormalige VL 74 Joanna 
Saturna op doorreis naar het Franse Brest een tussenstop in 
Vlaardingen. Het schip werd in 1903 door de Gebr. Van der 
Windt in dok 'De Hoop' gebouwd. De Finse eigenaren hebben 
het omgebouwd tot een luxe excursievaartuig. 

Teo Maat stelt bij Olympus '70 in Naaldwijk zijn onlangs be
reikte record discuswerpen (48.04 m) scherper. In de catego
rie 60-plus komt hij bij zijn eerste worp op 50.07 meter. Ook 
de laatste worp van 49.06 meter is verder dan het bestaande 
record. 

11 De Stadskraan tegenover het Visserijmuseum is gered. 
De allesvernietigende zwam is verslagen. 

16 Tweede Wijkboomfeest in het Marnixplantsoen geor
ganiseerd door de vier samenwerkende bewonersverenigin
gen in de Westwijk. 

Uit het jaarverslag van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen 
blijkt dat het bedrijf over 2007 een verlies geleden heeft van 
275.000 euro. Het tekort komt voornamelijk door een daling 
van omzet bij de afdeling Verpakkingen en Montage. Ook ste
gen de kosten voor het inhuren van derden. Verder neemt de 
wachtlijst toe voor een baan bij het TBV van 64 in 2005, naar 
93 in 2006, tot 110 in 2007. 

Vlaardingen krijgt van zijn burgers een rapportcijfer van 7,6. 
Dat blijkt uit een onlangs gehouden tevredenheidonderzoek 
onder bezoekers van de balie Publiekszaken en inwoners die 
telefonisch contact hadden met de gemeente. De uitkomst ligt 
net boven het landelijke gemiddelde. 

17 De 15-jarige Annefleur van den Berg is ook dit jaar 

weer te zien in een productie van de FanWork Musical Acade
my. Zij werd gekozen uit 450 jongeren voor de musical Alad
din. 

18 In Maassluis neemt de Vlaardinger Koos Reijerkerk na 
37 jaar afscheid als schipper van het veer Maassluis-Rozen
burg. 

19 Gemiddeld 40% van alle bezoekers van het stadhuis 
heeft vooraf een telefonische afspraak gemaakt. Hierdoor zijn 
de wachttijden bij de balie fors teruggelopen. 

Golfclub Broekpolder houdt een clinic voor mensen met een 
beperking. 

21 De bouwvergunning voor de dak- en thuislozenopvang 
in de Vettenoordsepolder is aangevraagd. Bezwaarschriften 
tegen het omstreden plan kunnen worden ingediend. 

22 De renovatie van begraafplaats Emaus is begonnen. 
De entree van de sfeervolle begraafplaats was al lang aan een 
opknapbeurt toe. Ook de bouwvallige poort naar de katho
lieke begraafplaats wordt hersteld. 

Rabobank Schiedam/Vlaardingen heeft de kantoren aan het 
Veerplein en de Loper voorzien van pratende geldautomaten. 
Blinden en slechtzienden worden stap voor stap door de pro
cedure geleid. 

23 De gemeente gaat kinderen uit gezinnen met een mi
nimuminkomen meer ondersteunen door bijstand in natura te 
verstrekken. 

Strijd aangebonden tegen overmatig alcoholgebruik door jeugd (26 juli). 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie). 
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24 In de strijd tegen kindermishandeling heeft de ge
meente zich aangesloten bij de Regionale Actieverklaring 
Aanpak Kindermishandeling. Als centrumgemeente is Vlaar-
dingen ook verantwoordelijk voor het coördineren van de aan
pak in Maassluis en Schiedam. 

26 Politie van het district Waterweg Noord houdt in sa
menwerking met de lichtblauwe brigade, Bouman GGZ en de 
gemeente een actie tegen overlast van jeugd. Doel van de ac
tie is jongeren zich bewust te maken van hun gedrag na ge
bruik van alcohol en drugs. 

27 Zwemster Karin Stein wint in Rotterdam het 'Rondje 
Noordereiland', een voor het eerst gehouden zwemevenement. 
Zij verdient met deze prestatie de Rie Mastenbroek Trofee. 

28 Nachtelijke gewapende overval in een woning aan de 
Annie Romein Verschoorkade. Eén bewoner raakt licht ge
wond. De daders gaan er met geld vandoor. 

29 Uit het jaarverslag 2007 blijkt dat het Vlietland Zie
kenhuis druk op zoek is naar samenwerking met andere zie
kenhuizen. De schaal van het huidige ziekenhuis is onvol
doende om ook in de toekomst op zelfstandige basis goede en 
hoogwaardige zorg te kunnen bieden. 

30 De sociale recherche van de gemeente heeft twee in
woners ontmaskerd die sinds november 2005 onterecht een 
bijstandsuitkering ontvingen. De fraudeurs benadeelden de 
gemeente voor rond 11.000 euro. 

Voormalig cruiseschip Rotterdam passeert Vlaardingen op weg naar 
definitieve ligplaats (4 augustus) 
(Foto Collectie J Borsboom) 

Het aantal milieumeldingen bij de DCMR is in het tweede 
kwartaal van dit jaar flink gestegen. De meeste klachten gin
gen over vliegtuiggeluid. 

31 Inbraak in de tabakszaak van Koos Oostveen aan de 
Dirk de Derdelaan. Afgelopen mei raakte de tabakshandelaar 
zwaargewond nadat hij tijdens een overval werd neergesto
ken. 

De vriendschapsband tussen de jeugdbrandweerlieden uit 
Vlaardingen en Neureut (Duitsland) bestaat 30 jaar. Ter ge
legenheid hiervan brengen alle jeugdbrandweerlieden deze 
week een bezoek aan Vlaardingen. Loco-burgemeester At-
tema ontvangt de delegatie in het stadhuis. 

Augustus 

1 Het Varend Corso Westland onder het motto 'Wereld's' 
komt naar Vlaardingen. Ruim 700 kg groente en 120.000 
bloemen zijn verdeeld over 60 boten. 

4 Onder grote publieke belangstelling langs de oevers 
van de Waterweg vaart het voormalige cruiseschip Rotterdam 
naar zijn definitieve ligplaats aan het Derde Katendrechtse 
Hoofd in Rotterdam. 

7 In sportcentrum Polderpoort presenteren Jan Ander
son en Gera van der Weijden een boek over sportpark Vijfslui-
zen. Het boekje behandelt de geschiedenis tot het moment dat 
het sportcomplex werd ontmanteld. Oud-beheerder A. Leewis 
ontvangt het eerste exemplaar. 

8 Vanwege de magische datum 8/8/8 is de trouwzaal 
volledig volgeboekt. Acht bruidsparen treden in het huwelijk. 
Het bruidspaar Van Hulst-Koevoet neemt de oudste drempel 
van Nederland in gebruik. De kersverse echtgenoot draagt zijn 
bruid over de dorpel uit circa 300 voor Christus. De drempel 
werd gevonden tijdens opgravingen bij de locatie De Vergulde 
Hand. 

8-30 Zomerterras. Vier weekenden muziek, theater en cul
tuur in 't Hof/Oranjepark. Op initiatief van de Vlaardingse 
kunstenaar Cees Eykelenboom krijgt het Zomerterras er een 
grote kunsttentoonstelling bij. 

9 De Vlaardinger Jurrien Hartman wordt 8"° in een tijd 
van 6 uur 17 minuten en 49 seconden tijdens de 39"" editie 
van de zwemmarathon over het IJsselmeer van Stavoren naar 
Medemblik, waar tevens de nationale titel marathonzwem-
men op het spel staat. 
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Varend Corso Westland (1 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

11 Jacqueline van Es heeft zich om gezondheidsredenen 
met onmiddellijke ingang teruggetrokken als fractievoorzitter 
van de VVD. Van Es blijft wel raadslid voor de liberalen. Vera 
Kalf-MüUer neemt haar taken over. 

13 De rust in de Westwijk lijkt te zijn weergekeerd. De 
intensievere aanpak van overlast en criminaliteit door rond
hangende Polen is volgens de politie en de gemeente succes
vol. 

14 De politie bedankt Jesse Don, Juremy Rosaria en Ra
mon Janssen. Dankzij hun heldhaftige optreden kon een 15-
jarige zakkenrolster worden aangehouden. Het meisje van 
Bulgaarse afkomst is via Jeugdzorg in een kindertehuis ge
plaatst. 

Om de instroom en huisvesting van arbeidsmigranten uit Mid
den- en Oost-Europese landen te reguleren, wil de gemeente 
een extra aantal sloopwoningen ter beschikking stellen. 

15 Ondernemers aan de Westhavenkade en de Schiedam-
seweg reageren geschokt op het onderzoek van de gemeente 
naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oude Haven-
brug en het Liesveldviaduct voor autoverkeer. Zij vrezen voor 
hun omzet als de plannen worden gerealiseerd. 

16 Burgemeester Bruinsma is één van de bestuurders 
van in konvooi vertrekkende vrachtwagens van Truck Aid 
Limburg naar Kiev. 

20 Tientallen fietsers en bromfietsers hebben de afgelo
pen weken op de Hoogstraat een flinke boete gekregen omdat 
ze zich niet hielden aan het geldende fietsverbod 

Onlangs verschenen het boek Geschiedenis van de scheikunde 
van oud-destillateur en chemicus Jacques van Toor. 

21 De in Vlaardingen geboren waterpoloër Danielle de 
Bruijn behaalt tijdens de Olympische Spelen in Peking met 
haar ploeg een gouden medaille. Zij neemt 7 van de 9 Neder
landse treffers voor haar rekening. 

22 Discotheek 't Packhuys komt weer terug aan de 
Koningin Wilhelminahaven. De disco sloot enkele tientallen 
jaren geleden de deuren. Eigenaar van het nieuwe Packhuys 
is Gilbert de Wildt, uitbater van bierlokaal Petrus. 

Uit het jaarverslag 2007 van woningcorporatie Waterweg Wo
nen blijkt dat dankzij het Laatste Kans Project het aantal ont
ruimingen van woningen wegens huurschuld is gedaald naar 
57 (87 in 2006). 

23 De VL 92 Balder loopt averij op tijdens de Zeehelden-
dagen in Hellevoetsluis. Bij het manoeuvreren op het Haring
vliet verliest het schip zijn schroef. De eveneens aan de vloot-
schouw deelnemende sleepboot Interlude van de Vlaardingse 
schipper Martin Speijer neemt de logger op sleeptouw. 

25 Het weekendarrangement, bedoeld om het geweld in 
de binnenstad te beteugelen, lijkt een succes. Geweldplegers 
worden het hele weekend vastgehouden in het politiebureau 
en op z'n vroegst maandagochtend weer vrijgelaten. 

5-31 Bokx Vastgoed Open bij tennisvereniging Holy. Lokaal 
favoriete Nicolette Uitert verrast met een plaats in de kwart
finales. Het toernooi wordt gewonnen door de Duitser Gero 
Kretschmer en de Bosnische Mervana Jugic-Salkic. 

27 De politie heeft een 2 7-jarige Vlaardinger gearresteerd 
op verdenking van het plegen van een gewelddadige roofover
val op een man en een vrouw in de Van Baerlestraat in juli. 
Ook is een 20-jarige stadsgenoot aangehouden op verdenking 
van de overval op een sigarenwinkel van Koos Oostveen. 
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Bezoekers van de horeca die naar buiten gaan om te roken, 
zorgen nogal eens voor overlast. In een brief aan de uitbaters 
van horecabedrijven geeft de gemeente aan dat ze erop toe 
moeten zien dat hun klanten geen herrie maken. 

Verschenen het boek "De Verlorenen' van Margriet Verbeek. 
Het fantasieverhaal speelt zich af m 't Hof. 

Waterweg Wonen presenteert het fotoboek 'Hier waren wij 
thuis' over Complex 9, het volgende stuk Babberspolder dat 
binnenkort wordt gesloopt. 

29 In heel Nederland worden 's nachts vlinders geteld. 
Vlinderkenner Ben van As gaat tijdens een excursie in natuur
park Holy nachtvlinders tellen. 

30 Aan de Dr. Wiardi Beckmansingel raakt een 80-jarige 
automobilist de macht over het stuur kwijt en veroorzaakt een 
grote ravage. De auto ramt onder andere de gevel van een DA-
drogist. 

September 

1 In de Vettenoordsepolder zijn oplichters actief. Zij pro
beren via een sponsorloop van Victoria '04 geld bijeen te krij
gen. De club heeft echter helemaal geen sponsorloop op het 
programma staan. 

Twee jeugdteams van voetbalverenging VFC keren in bezit 
van een wisselbeker terug uit Moravska Tfebova. Voor het 
eerst sinds de sportieve uitwisseling komt de beker in Vlaar-
dingse handen. 

2 Het gaat niet goed met de Kroningslantaarn, het rijks
monument op het Bill Mincoplein bij station Vlaardingen-Cen-
trum. Onverlaten hebben onlangs een van de twee bronzen 
plaquettes van het monument gesloopt. 

3 Beeldend kunstenaar Henk Horsten exposeert in kof
fie- en theeschenkerij De Zeeman op de Hoogstraat. Hij liet 
zich de afgelopen maanden inspireren door het aloude winkel
tje. 

De drie waterweggemeenten brengen een bijzonder literair 
spoor uit in boekvorm met luister-cd. Het boekje Sporen langs 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis trekt door middel van 
gedichten en verhalen een spoor door de drie steden. 

4 Groenlinks wil dat de Vrijheidsboom aan de Hogelaan 
in ere wordt hersteld. De tekstband is verdwenen, zodat nie
mand kan zien waarom de boom werd aangeplant. De boom is 
geplant op 1 december 1945. 

5 De stadswachten van de Lichtblauwe Brigade gaan 
deze en volgende maand extra controles uitvoeren op nale
ving van het hondenbeleid. Overtreders krijgen eerst een 
waarschuwing. Recidivisten krijgen een bekeuring. 

De waterleiding in zorgcentrum Vaartland wordt gereinigd 
van legionella. Bewoners krijgen een aangepast dagprogram
ma omdat de kamers niet toegankelijk zijn. 

De Industriële Kring Vlaardingen, Ondernemend Vlaardingen 
IKV viert het 45-jarig bestaan in de Stadsgehoorzaal. Voorzit
ter Leen van Bree overhandigt samen met wethouder Van der 
Zwan een cheque ter waarde van 7.500 euro aan Arnoud van 
Aalst, directeur van het Visserijmuseum, voor onderhoud aan 
de logger VL 92 Balder. 

Kroningslantaan doelwit vandalen (2 september) 
(Foto Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

105 



9 De Holland Accentgroep gaat met elf scholen verder 
onder de naam Lentiz 

Een stroomstoring leidt tot vervroegde sluiting van de win
kels Door een overbelasting van het transformatorhuis aan 
de Groen van Prinstererstraat zit vrijwel het gehele centrum 
zonder elektriciteit De storing duurt tot ver in de avond 

12 Een schaapsherder met een kudde van zo'n 250 scha
pen gaat in de Broekpolder de reuzenberenklauw bestrijden 

13 Open Monumentendag onder het motto 'Sporen' In de 
stad worden een aantal sporen uitgezet langs de 'Tijdlijn van 
Vlaardingen' 

UitFestival op het Veerplein De Stadsgehoorzaal en alle veer
tig culturele verenigingen presenteren de nieuwe program
ma's 

Vlaardingen neemt met 'De Laatste Ronde' afscheid van sport
park Vijfsluizen Het publiek kan in een unieke sfeer definitief 
afscheid nemen van het legendarische sportpark 

Feestelijke onthulling van vier 'vloedpalen' van Leen Drop-
pert De houten objecten aan de Maasboulevard, de Westha
venkade, de Zomerstraat en het Mendelssohnplein geven de 
stand van het water aan tijdens de 'Hooge Vloed' in 1775 

Tijdens een korenfestival in Emmen viert het Shantykoor 
Vlaardingen het 5-jarig bestaan 

14 Handbiker John Vink behaalt op de marathon van Rot
terdam een tweede plaats in zijn categorie en een vijfde plaats 
in het algemeen klassement 

Rob van Zanten behaalt op Ameland de Europese titel op de 
crosstriatlon in de categorie boven de 50 jaar 

14-22 Vlaardingen neemt deel aan de landelijke Week van de 
Vooruitgang, de Nederlandse variant van de European Mobi
lity Week, met gratis busvervoer, publieksbijeenkomst lucht
kwaliteit en het stimuleren van fietsgebruik 

15 Het College VOS huldigt Henk Kok De docent Neder
lands viert zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs 

16 De landelijke Week van de Vooruitgang met als thema 
'Groen licht voor duurzame mobiliteit' is voor de gemeente 
aanleiding om een nieuwe milieuvriendelijke auto voor het 
college in gebruik te nemen 

17 BIJ de vorig jaar afgeronde renovatie van de Stadsge
hoorzaal is een kunstwerk van Govert van Brandwijk verdwe
nen Vermoedelijk is het in een vuilcontainer beland Het gaat 
om een ornament in de vorm van een lier, geflankeerd door 
twee violen Niemand wist dat het behouden moest blijven 
omdat het niet geregistreerd stond als kunst 

Voetbalclub Victoria '04 helpt FC Mozaïek uit de brand door 
het nieuwe kunstgrasveld ter beschikking te stellen aan de 
club FC Mozaïek heeft zijn complex aan de Kethelweg moe
ten verlaten door de komst van CWO en heeft nog geen vaste 
thuisbasis 

De gemeente koopt het Zethametaterrein aan de Koningin 
Wilhelminahaven De aankoop is nodig om de verhuizing van 
het bedrijf naar de Koggehaven mogelijk te maken De aan
koop IS een belangrijke stap in de ontwikkeling van het rivier-
zoneplan waarin sprake is van woningbouw rond de Nieuwe 
Haven 

18 Cees Oosterom volgt Bram Keizerwaard op als fractie
voorzitter van het CDA 

Het college geeft de Stichting Hospice NWN een startsubsidie 
van 72 400 euro Ook Schiedam en Maassluis hebben toege
zegd het hospice financieel te ondersteunen met een euro per 
inwoner 

Wethouder Robberegt opent de eerste OV-fietsbox bij het NS-
station centrum Mensen die zich op de fietsbox abonneren 
kunnen voor 2,85 euro per keer de fietsen gebruiken Er komt 
ook een box bij de stations Oost en West 

19 De gemeente meet 3 800 woningen door waarvan be
kend IS dat de bewoners tot in 1986 bloot waren gesteld aan 
meer dan 55 decibel verkeerslawaai 

20 In het kader van 'Burendag' houdt buurthuis De Pijpe-
laar Open Huis Men kan kennismaken met de activiteiten en 
de organisatie van het buurthuis 

Deze week is een begin gemaakt met de renovatie van het 
Oude Thuis, het karakteristieke pand aan de Oosthavenkade 
Het pand was in het verleden m gebruik als pakhuis en re
derskantoor en IS nu eigendom van de firma Mol 

In Maassluis aan de Burgemeester van der Lelykade onthul
ling van de 'waterleliebank' vervaardigd door de Vlaardingse 
kunstenares Wilma Kuil 

21 In de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel 
viert de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen dat precies 
50 jaar geleden de eerste bijeenkomst in Vlaardingen werd 
gehouden 

106 



27 Burgemeester Bruinsma maakt ten overstaan van 
meer dan honderd Zuid-Hollandse trouwambtenaren de schrij
ver van de mooiste trouwtoespraak bekend De Westlandse 
winnares Karin Zegveld sluit hierna met deze toespraak het 
huwelijk van Marcel Weijers en Manska van Berkel, winnaars 
van het 'mooiste liefdesverhaal' op Valentijnsdag 

De directie van Het Zonnehuis gaat op vijf van de zeven afde
lingen een Wu-spelcomputer plaatsen 

De gemeente mag van de stadsregio Rotterdam het vooront
werpbestemmingsplan maken voor 80 000 vierkante meter 
aan kantoren op voormalig sportpark Vijfsluizen 

28 In de Ichthuskerk aan de Van Maerlantlaan wordt voor 
het laatst een kerkdienst gehouden De kerk, ontworpen door 
architect Baron van Asbeek, is onlangs verkocht aan een pro
jectontwikkelaar De kerkdiensten worden voortaan gehou
den in de Rehobothkerk 

30 Een 30-jarige Vlaardinger wordt door een arrestatie
team uit zijn huis aan de Stationsstraat gehaald nadat hij in 
verwarde toestand zijn huisraad vanaf de tweede verdieping 
op straat had gegooid De man was in een psychose geraakt 
omdat hij zijn medicijnen met had ingenomen 

Oktober 

1 Klachten over stank- en wateroverlast hebben de po
litie op het spoor gebracht van een hennepkwekerij In een 
woning aan de Van Viandenstraat werden 199 planten en 36 
stekjes aangetroffen 

De toren van de Joannes de Dooperkerk wordt gerestaureerd 
In de toren komt een stiltecentrum 

Met ingang van deze week is het Veerplein afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer Vrachtwagens mogen winkels bevoor
raden op vastgestelde tijden 

1-4 Raadsleden brengen een bezoek aan de Tsjechische 
partnerstad Moravska Trebova De vierdaagse reis staat in 
het teken van ontmoeting, culturele uitwisseling en kennis
overdracht 

2 Ladies Circle Schiedam/Vlaardingen brengt met bene
fietdiner m restaurant Lepels m Schiedam 35 000 euro bijeen 
voor de Vlaardingse stichting De Egelbloem De stichting rea
liseert opvang voor autistische kinderen tussen zes en twaalf 
jaar 

Het college gaat akkoord met de vestiging van een Stadsho
tel in de oude Stadsschool aan de Markt 47 Omdat de gevel 
beeldbepalend is, worden er strenge eisen aan de verbouwing 
gesteld 

Clown Bassie fopt de media Een weekblad pakt flink uit over 
"Bassie's baby' die de clown bij een 31-jarige vrouw zou heb
ben verwekt Inmiddels is gebleken dat het om een reclame-
stunt gaat van verzekeringsmaatschappij Ohra 

3 Dierenasiel Vlaardmgen heeft You Tube ingezet om 
gevonden honden en katten aan een nieuw baasje te helpen 

Bewoners van de Koninginnenflats zijn de overlast die de re
novatie veroorzaakt meer dan beu De renovatie zou in eerste 
instantie vorig jaar rond de kerst klaar zijn In brieven aan 
corporatie Waterweg Wonen eist men financiële compensatie 

4 KinderBoekenFeest' in de Stadsgehoorzaal geopend 
door stadsdichter Benne van der Velde 

Wethouder Versluijs opent het islamitische gedeelte van de 
begraafplaats Holy 

5 Eerste Easy Sunday in De Salon aan de Oosthavenkade 
met een optreden van de bekende saxofonist Hans Dulfer 

6 Derde editie van Business op het Water trekt tiental
len grote en kleine Vlaardingse ondernemers De Award 'So
ciaal Maatschappelijk Ondernemer 2008' gaat dit jaar naar 
Damco Bakkerijgrondstoffen BV voor het taaiproject dat zij 
haar buitenlandse werknemers aanbiedt 

Aan het 30-jarig bestaan van Wijkcentrum De Deel komt op 
31 december een einde Het bestuur besloot tot sluiting omdat 
de gemeente haar beloftes niet na zou komen en de vrijwil
lige organisatie doordoor geen kans ziet de zaak draaiende te 
houden 

8 Op de prijsvraag die de gemeente heeft uitgeschreven 
voor de herinrichting van het Veerplein zijn 27 ontwerpen 
binnengekomen 

9 In het Visserij- en Vlaardings Museum opening van 
de tentoonstelling 'Vlaardmgen Vooruit' - Van visserij- naar 
industriestad' door mr J J Heusdens Hij is de zoon van mr 
J Heusdens, burgemeester van Vlaardmgen van 1946 tot 
1975 

Jongeren tot 27 jaar zonder werk of opleiding die geen recht 
hebben op een uitkering, kunnen per direct een gesubsidi
eerde baan krijgen 
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10 Burgemeester Bruinsma opent aan de Floris de Vijf
delaan het nieuwe pand van Vluchtelingenwerk Maasdelta -
Steunpunt Integratie Vlaardingen en de Stichting Vele Vlaar-
dingers Een Huis Het pand is het centrum voor interculturele 
ontmoeting en integratieondersteuning 

Laatste zang- en muziekavond in de Emmauskerk met me
dewerking van Emmaus- en Holycantorij o 1 v Piet Klootwijk 

De gemeente gaat een proef starten met winterterrassen 
Aanleiding is het rookverbod voor alle horecagelegenheden 
De terrasvergunningen lopen nu van 1 april tot 31 oktober 

Martti Athisaan, ontvanger van de Geuzenpenning 2008, 
krijgt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend 

11 Open Dag bij het Stadsarchief in het kader van de 
Landelijke Archievendag In aanwezigheid van de 97-jarige 
onderwijzeres mevrouw Smits wordt het onlangs verworven 
filmmateriaal over het schoolleven op de Groen van 
Prinstererschool in de periode 1933-1955 getoond De films 
zijn geschonken door een dochter van het hoofd van de school 
J Kamphorst en mevrouw Smits 

12 In restaurant Loenz op de Markt presentatie van de 
CD "Smaken Verschillen' van dichter Levi Weemoedt en muzi
kant Cornells Pons 

In het atelier van Hans Rikken in de voormalige kapel aan 
het Emaus eerste Nederlandse verkoopexpositie 'Kunst zoekt 
muur' 

15 Carlo van Dam is Japans Kampioen Formule 3 Van de 
achttien races won hij er 9 

Basisschool De Schakel besluit de viering van het 50-jarig be
staan met een discoavond op school De school begon als Ds 
Talmaschool en kreeg in 1983 haar huidige naam 

Het inwoneraantal is de laatste 35 jaar niet zo laag geweest 
als nu Op 1 januari telde de stad 70 855 inwoners In 2003 
waren dat er nog 74 364, het hoogste aantal sinds 1995 
Vlaardingen telde in 1972 ruim 82 000 inwoners 

Op het woonwagenkamp aan de Holyweg worden door de po
litie twee wietplantages met ruim 300 planten aangetroffen 
Twee mannen van 22 en 35 jaar zijn aangehouden 

16 De sterk verwaarloosde Touwbaan lijkt te zijn gered 
Het college wil nu een belangrijk deel van het rijksmonument 
in ere herstellen 

Marktkoopman Ronald Dijkhuizen ontvangt de Vlaardingse 
Haringspeld uit handen van wethouder Van der Zwan van
wege zijn 25-jarig jubileum als marktkoopman 

17 Griezel-Verhalentocht door Vlaardingen in het kader 
van de Week van de Geschiedenis Gidsen van het Service-
Team VVV nemen deelnemers mee langs een aantal 'enge' 
plekken in het centrum 

De brede school Het Prisma mag zich 'de eerste gezonde ba
sisschool in Vlaardingen' noemen De school heeft de taak op 
zich genomen kinderen ertoe te brengen gezonder te gaan 
eten Behalve fruit, worden er extra sportlessen gegeven voor 
de groepen zeven en acht Ook is er een yogajuf 

18 Het Cultureel Centrum Vlaardingen houdt in de Har
monie een culturele avond onder het motto 'Wij zijn hier om 
elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen Alle buurt
bewoners, instellingen, gemeente-instanties en vrijwilligers 
zijn van harte welkom 

Een 20-jarige Schiedammer ramt de gevel van de seniorenflat 
Ruytenburch aan de Burgemeester Pruissingel, met een groot 
gat en ingestorte muren als gevolg Alle vijf inzittenden van 
de auto worden overgebracht naar het ziekenhuis 

19 Het ChaOskoor viert het 25-jarig bestaan tijdens een 
feestelijke dienst in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan 
Het koor heeft jarenlang onder leiding gestaan van Charlotte 
van Os, naamgeefster van het koor 

21 De lokale lasten stijgen komend jaar met het inflatie-
niveau van 3,15% De gemeente is erin geslaagd de begroting 
tot 2012 sluitend te krijgen zonder extra lastenverhoging voor 
de Vlaardingers 

22 De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardmgen 
presenteert het rapport over de uit de hand gelopen kosten 
voor de renovatie van de Stadsgehoorzaal 

Hovenier Klaas van Elsacker heeft met het ontwerp en de uit
voering van een tuin aan de Schiedamseweg de tweede prijs 
gewonnen in de hovenierscompetitie 'De Tuin van het Jaar' 

23 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus is doorgedron
gen tot de finale van de Holland Korendagen In november 
zullen in Naaldwijk de beste koren uit de voorronden strijden 
om de eerste plaats 

24 Vlaardingen wil tot 2025 de uitstoot van C02 met 
40% terugbrengen Er wordt gedacht aan schonere motoren 
voor het gemeentelijke wagenpark Ook laat het college on
derzoeken in hoeverre het mogelijk is om op gemeentelijke 
gebouwen vegetatiedaken en zonnepanelen aan te brengen 
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27 Om het aantal verkeersslachtoffers in 2009 met 10% 
te laten dalen wordt het Stadshart volgend jaar een 30-kilo-
meterzone. Verder worden buiten de bebouwde kom 60-kilo-
meterzones aangewezen. Ook wil het college de verkeersleer-
krachten handhaven. 

28 Aan de Van Hogendorplaan wordt in een voormalig 
winkelpand het activiteitencentrum voor kinderen OnFF in 
gebruik genomen. OnFF moet ook dienst gaan doen als ont
moetingsplek voor de oudere wijkbewoners. 

In wijkcentrum De Deel lezingavond over "De Vlaardingse 
Dracht', georganiseerd door de Historische Vereniging Vlaar
dingen. 

29 Burgemeester Bruinsma plaatst aan de Curacaolaan 
het eerste bord met 'Spe(e)lregels'. Het speciale bord komt op 
alle speel- en hangplekken waar veel overlast wordt veroor
zaakt door jongeren. 

Vanwege het 70-jarig bestaan van makelaar De Witte is on
langs een burgemeesterskalender uitgebracht. De kalender is 
samengesteld in samenwerking met het Stadsarchief, Streek
museum Jan Anderson en Stout Grafische Dienstverlening. De 
kalender toont de woningen van Vlaardingse burgemeesters. 

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. moet de komende jaren 
het uitgavenpatroon aanpassen. Door de kredietcrisis heeft 
het fonds geld verloren. 

30 De oude Kroepoekfabriek aan de Koningin Wilhelmi-
nahaven wordt verbouwd tot het 
nieuwe Jongeren Cultuur Cen
trum. De verbouwing zal één tot 
anderhalfjaar duren en kost 1,5 
miljoen euro. Het centrum wordt 
zowel 'cultureel werkplaats' als 
een podium en uitgaanslocatie. 

De Koningin Wilhelminahaven 
hoopt dit jaar 1,2 miljoen ton 
overslag te verwerken. Jaarlijks 
doen zo'n 6.000 binnenvaartsche
pen en 700 zeeschepen de haven 
aan. 

In het ontmoetingscentrum Vele 
Vlaardingers Eén Huis in de West-
wijk kennismakingsbijeenkomst 
voor senioren onder het motto 
"Ontdek Eikaars Wereld'. 

Met het slaan van de eerste paal geeft wethouder Versluijs 
het startsein voor de bouw van het geluidsscherm tussen de 
Westwijk en de A20. 

De gemeenteraad neemt in grote meerderheid de parkeernota 
van wethouder Robberegt aan. Alleen VV200/LV, SBV, AOV 
en CU/SGP stemmen tegen. De behandeling van het nieuwe 
parkeerbeleid trekt veel belangstellenden 

31 De DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoekt in op
dracht van de provincie in hoeverre opgespoten baggerspecie 
flora en fauna in de Broekpolder heeft aangetast. Aan de hand 
van de uitkomsten wordt bepaald of saneringsmaatregelen 
nodig zijn. 

Jaarlijkse Halloweentocht door de stad, gevolgd door de ont
steking van de milieuvriendelijke (LED) feestverlichting door 
de wethouders Robberegt, Van der Zwan en voorzitter van het 
Stadshart Frans Hazenberg 

November 

1 Bij boekhandel Donner in Rotterdam signeert oud-
Vlaardinger en voormalig Ruslandcorrespondent Peter 
d'Hamecourt zijn twee nieuwste boeken: Petersburg, paradijs 
in het moeras en Leven als god in Rusland. 

Vhetland Ziekenhuis, locatie Vlaardingen, maakt zich op voor verhuizing 
naar nieuw ziekenhuis in Schiedam (5 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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In het Visserij- en Vlaardings Museum afsluiting van de 
tsunami-actie "Adopteer een boot, die in 2004 door Yvonne 
Batenburg werd opgezet voor hulp aan vissers in Sn Lanka 
De actie heeft in totaal 135 783,22 euro opgebracht 

In Theater Koningshof in Maassluis viert het Vlaardingse 
musical- en popkoor Multiple Voice het 5-jarig bestaan onder 
het motto 'werelds' Dirigent Seth Heeren neemt het publiek 
mee op een muzikale rondreis langs alle werelddelen Mede
werking verleent de van oorsprong Vlaardingse musicalster 
Marjolein Keuning 

3 De commissie bezwaarschriften heeft een vernieti
gend oordeel uitgesproken over het besluit om de Westhaven
kade af te sluiten De Algemene Kamer spreekt in haar nog 
niet openbaar gemaakt advies van een onzorgvuldig tot stand 
gekomen besluit dat moet worden ingetrokken 

De gemeente is begonnen met een grote schoonmaakactie 
van graffiti- en plakvervuiling Particuliere eigenaren van 
vervuilde objecten krijgen gratis reiniging aangeboden De 
schoonmaak neemt enkele maanden in beslag 

4 In de kamer van wethouder Robberegt tentoonstelling 
van werk van de amateur-kunstenares Jannie van Klinken 

In de Stadsbibliotheek tentoonstelling over mr J Heusdens, 
burgemeester van Vlaardingen van 1947 tot 1975 Om een 
beeld te geven van die tijd is de expositie aangevuld met voor
werpen uit Streekmuseum Jan Anderson 

5 "Onderweg naar de beste zorg is de slogan van de 
campagne waarmee de verhuizing van het Vlietland Zieken
huis in de regio onder de aandacht wordt gebracht De twee 
vestigingen verhuizen op 30 december naar de nieuwe locatie 
aan het Vlietlandplein in Schiedam 

6 De Stadsbibliotheek aan de Waalstraat krijgt een op
knapbeurt en een kunsttoepassing van de Vlaardingse kun
stenares Marjon Hoogendijk 

De 8-jarige Bachar Al Thabet van de Erasmusschool is een 
van de winnaars van de nationale Schoolbiebquiz Als prijs 
gaat hij met zijn klas een dagje naar de Efteling 

De gemeente en de brandweer willen volgend jaar mensen 
meer bewust maken van de gevaren van brand De wijken 
die het meest door brand getroffen worden komen als eerste 
aan de beurt 

7 In de Stadsgehoorzaal vertoning van de film 'Ver
rassend Vlaardingen' De promotiefilm van Vlaardingen is 

gemaakt met medewerking van de VVV Vlaardingen en de 
Vlaardinger Winston Post en Bas Muijs, beiden behorend tot 
de cast van GTST Burgemeester Bruinsma ontvangt het eer
ste exemplaar 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van het blijspel Een beeld 
van een man' door de Vlaardingse toneelgroep ONI 

7/8 Tweede Vlaardingse Eenakter Festival in het Valken
hof Theater onder het motto 'Zestig' vanwege het 60-jarig 
bestaan van toneelgroep De Fakkel 

8 Met het behalen van de Nederlandse seniorentitel in 
zijn gewichtsklasse neemt oud-Vlaardinger Mark Huizinga in 
Rotterdam afscheid van de judosport De judoka won de afge
lopen 15 jaar o a Olympisch goud, tweemaal Olympisch brons 
en vijf maal werd hij Europees kampioen 

10 Het college is een lobby gestart om te voorkomen dat 
Vlaardingen te maken krijgt met halvering van de ISV-gelden 
(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) Kamerleden 
zijn uitgenodigd om in de Babberspolder een kijkje te nemen 

De officier van justitie eist een boete van 40 000 euro van het 
Vlaardingse overslagbedrijf Rotterdam Bulk Terminal vanwe
ge lozing van vervuild afvalwater 

11 In de Rehobothkerk dialezing over de druiventeelt in 
Nederland, georganiseerd door Groei & Bloei, afdeling Vlaar
dingen 

Adam Gunay, tolk voor onder meer de gemeente Vlaardin
gen en de rechtbank, moet een inburgeringcursus volgen om
dat hij volgens de gemeente maar zes jaar in Nederland naar 
school IS geweest 

Ferrymaatschappij Norfolk Line vermindert het aantal aan-
vaarten van de veerdienst op het Britse Felixstowe Door de 
kredietcnsis is het aanbod van vracht op Engeland fors terug
gelopen Mogelijk dat binnenkort in het weekeinde nog een 
dienst vervalt 

In de Oude hal van het stadhuis uitreiking van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen 2008 Het boek bevat een biografie van 
de naoorlogse burgemeester mr J Heusdens van de hand van 
Hans Mathijssen 

12 De tentoonstelling van de Vlaardingse kunstenaar 
Tanja Boxman, die deels niet welkom was in cultureel en spi
ritueel centrum Op Hodenpijl in Schipluiden, is vanaf vandaag 
te zien in Vlaardingen Annemarie van Zanten heeft de eta
lage van haar voormalige boekwinkel aan de Hoogstraat ter 
beschikking gesteld 
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Op de Free Golfbaan Schinkelshoek aan de Zuidbuurt slaat 
Ruud Veenendal een hole-in-one. De gelukkige putter wint 
een prachtige golfset. Het is de eerste keer dat op Schinkels-
hoek een hole-in-one wordt geslagen. 

13 Dag van Respect. De Van Kampenschool wint de Fair-
Play beker tijdens de Sportieve Dag van Respect, bestaande 
uit twee minizaalvoetbaltoernooien. Jaarlijkse herdenking bij 
het Monument van Bezinning. 

14 De politie en de lichtblauwe brigade gaan intensieve 
controles starten op fietsverlich-
ting. Fietsers zonder licht krijgen 
een boete van 20 euro en als ca
deau een fietslampje dat direct op 
de fiets of de kleding kan worden 
bevestigd. 

15 De Christelijk Gerefor
meerde Kerk aan de Emmastraat 
viert het 100-jarig bestaan met 
een ontmoetingsdag voor leden 
en oud-leden. Er verschijnt ook 
een jubileumboek. 

Intocht van Sint-Nicolaas. De 
intocht wordt voor de 35"" keer 
georganiseerd door C.J.V. Vlaar-
dingen. 

De arcades bij de ingang van het 
stadhuis aan de Markt worden af
gesloten met glas. De afsluiting is 
nodig omdat jongeren de arcades 
gebruiken als hangplek. 

In de Grote Kerk viert het koor Gloria Toonkunst het 90-
jarig bestaan met de uitvoering van het oratorium Elias van 
F Mendelssohn Bartholdy. Aad van der Hoeven is 35 jaar 
dirigent van het koor. 

16 Stichting Mijn Vlaardingen reikt een 'Pluim' uit aan 
het bestuur van de kanovereniging Natsec voor de organisatie 
van een kanodag voor mensen met een beperking. 

18 Burgemeester Bruinsma streeft naar een plek voor de 
kerstboomverbranding. Gedacht wordt aan het voormalige 
Fortunaterrein aan de Marathonweg. Aan de Broekweg, waar 
vorig jaar enorme schade ontstond door een explosie, wil men 
samen met jongeren een feest organiseren. 

19 Het Roth Theater heeft na vijftien jaar zijn deuren aan 
de Kuipershof noodgedwongen moeten sluiten. De eigenaar 
had het pand jaren gratis ter beschikking gesteld, maar kon
digde vorig jaar aan dat er 1.200 euro huur per maand moest 
worden betaald. 

Waterweg Wonen is de winnaar van Het Glazen Huis 2008. 
De jury van de jaarverslagprijs voor transparante wooncor-
poraties is onder de indruk van het vakmanschap waarmee 
Waterweg Wonen haar maatschappelijke verantwoording en 
maatschappelijk ondernemen in volle breedte oppakt. 

Natsec krijgt erkenning voor de kanodag voor mensen met een 
beperking (16 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Kevin Brouwer lanceert in Rotterdam zijn eerste single-cd. 
De Vlaardinger schreef een Nederlandstalige versie van de 
jaren '80-hit You're a Friend of mine van Clarence Cemons en 
Jackson Browne. 

De Vlaardingers mogen de inrichting van het Voorplein uit
kiezen. Deze week stuurt de gemeente keuzekaarten naar alle 
inwoners van 12 jaar en ouder. De genomineerde thema's zijn 
De Verdieping, Singing in the Rain en Nieuw Vlaardings Ta
pijt. 
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20 De Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum viert 
het 20-jang bestaan Tijdens de jubileumavond overhandigt 
voorzitter Leen van Bree de tweejarige Hoogendijkprijs aan 
Frida van Beylen-Beirnaert, weduwe van Jules van Beylen 
voor de publicatie De Hengst, de botvisserij en de mossel
vangst in Zeeland 

In het kader van de revitalisering van de binnenstad krijgt het 
Visserij- en Vlaardings Museum 4 miljoen euro van het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e o Eerder had het fonds al 750 000 
euro beschikbaar gesteld De gemeente heeft een bedrag van 
1 5 miljoen gereserveerd voor de in totaal 8 miljoen euro kos
tende renovatie van het museum 

Willem de Man wordt voorzitter 
ad interim van de SP Oud-voor-
zitter Arnout Hoekstra wil zich 
meer richten op het fractievoor
zitterschap dat hij vier jaar heeft 
gecombineerd met het voorzitter
schap 

Bewoners van de Havenstraat 
vieren het 400-jarig bestaan van 
de straat met de onthulling van 
een plaquette die de verjaardag 
markeert 

21 Eerste Vlaardingse KUS-
kwis (Ken Uw Stad) in de aula van 
het Groen van Prinsterer College 
In twee maal drie rondes wordt 
de kennis getoetst van en over 
Vlaardingen, in het heden en ver
leden 

Officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne op bedrij
venterrein Hoogstad door burgemeester Bruinsma 

22 De zeeverkennersgroep De Geuzen neemt afscheid van 
voorzitter Edwin van Malkenhorst De scheidende voorzitter 
die 23 jaar actief is geweest, ontvangt het bronzen waarde
ringsteken van Scouting Nederland voor zijn inzet 

24 De politie houdt twee Roemenen aan op verdenking 
van skimmen bij een pinautomaat van de Fortis Bank op het 
Veerplein 

Mevrouw H de Bruijn-Maan, oudste inwoonster van Vlaar
dingen, viert haar 104'*'' verjaardag 

25 Vlaardingse cafe-uitbaters zetten sinds een week na 
22 00 uur de asbakken weer op tafel omdat niet alle collega s 
zich aan het rookverbod houden De actie wordt niet gesteund 
door de Koninklijke Horeca Nederland 

Opening nieuwe brandweerkazerne (21 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Oud-wethouder Henk Roijers heeft tijdens de algemene le
denvergadering van zijn partij de mr D U Stikkerplaquette 
ontvangen Hij krijgt de onderscheiding voor zijn grote ver
dienste voor de VVD 

26 Wethouder Robberegt heeft het startsein gegeven voor 
de aanleg van een fietsstraat in de 2' van Leyden Gaelstraat 
De fietsstraat is een primeur in Vlaardingen 

Er komt definitief geen kerstboomverbranding aan de Broek
weg 

In Cafe Mes bekendmaking van de nominatie voor de UITblin-
ker 2009 Om de Vlaardingse horecaprijs strijden De Notaris, 
De Zeeman, Cafe De Waal, Malle Babbe en LOENZ Omdat de 
pnjs voor de vijfde keer wordt uitgereikt zijn er dit jaar vijf 
bedrijven genomineerd 

27 De permanente afsluiting van de Westhavenkade tus
sen de Visbankflat en de Dayer is van de baan De Westha-
venplaats en de Westhavenkade blijven hierdoor toegankelijk 
voor het autoverkeer Het college neemt hiermee het advies 
van de Algemene Kamer van de commissie van bezwaren 
over 
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De geschillencommissie van het KIVI is nog altijd bezig met 
de juridische procedure over de renovatie van de Stadsge
hoorzaal tussen de gemeente Vlaardingen en het architecten
bureau De gemeente claimt 1,5 miljoen euro wegens tijdens 
de verbouwing gemaakte fouten 

Onder de titel 'Spoetnik voor Oekraïne' viert de Vlaardingse 
stichting Spoetnik het 15-jarig jubileum in Theater Zuidplein 
in Rotterdam 

28 Met de ondertekening van een convenant verklaren de 
drie waterweggemeenten gezamenlijk de oorlog aan hennep
kwekers Dat betekent dat de kweker niet alleen strafrechte
lijk wordt aangepakt maar ook voor de opruimkosten op moet 
draaien 

Om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen starten 
de drie waterweggemeenten het LAM-project (Lokaal Alcohol 
Matigingsproject) GGD, politie en jongerenorganisaties gaan 
intensief samen werken met de Bouman GGZ 

In het Hollandiagebouw opent oud-wethouder K van der 
Windt de groepstentoonstelling van 24 Vlaardingse kunste
naars 'Het witte niets dat wacht', georganiseerd door de stich
ting Mareado, een platform voor beeldende kunst 

In de Muziekzaal van het Visserijmuseum overhandigt wet
houder Robberegt het eerste exemplaar van het boek Bezanen 
en Gaffelaars, schepen van 't Overmaas, visschuiten van de 
Zuid-Hollandse eilanden uit de jaren 1600 - 1850 aan me
vrouw H Ploeg-van Gogh Het is een postume uitgave van het 
gelijknamige onderzoekrapport van haar man 

29 ZV Vlaardingen huldigt in zwembad De Kulk water-
poloster Danielle de Bruijn die in Peking met het Nederlandse 
team goud veroverde De zwemster, die tegenwoordig in Gou
da woont, begon haar carrière in het Kolpabad bij zwemclub 
De Viking. 

De Joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg wordt in ere 
hersteld Hiermee wordt een afspraak van meer dan zestig 
jaar geleden met burgemeester Siezen nagekomen 

December 

1 Bij Vopak aan de Koningin Wilhelminahaven worden 
acht mammoettanks geplaatst voor opslag van vloeistoffen 
De tanks dienen als vervanging van 44 kleinere tanks 

3 Het boek Vlaardingen in Kleur van Frans Assenberg 
toont Vlaardingen in 1920 aan de hand van oude ansichtkaar
ten die nog ingekleurd werden door meisjes 

Oud-wethouder Ben van der Velde is met 3 562 voorkeur
stemmen gekozen in het algemeen bestuur van het Hoog
heemraadschap Delfland 

Ter voorkoming van wateroverlast wordt de Marnixlaan ter 
hoogte van de kruising met de Marathonweg opnieuw inge
richt en bestraat 

Het overslagbedrijf Rotterdam Bulk Terminal krijgt van de 
Raad van State tot 15 december de tijd om lozingen van ver
vuild afvalwater in de Vulcaanhaven te stoppen 

Het IS nu al mogelijk om in een van de drie parkeergarages 
per acht minuten te betalen De wijziging stond gepland voor 
1 januari 2009 

4 Tijdens politiecontroles aan de Claudius Civilislaan, 
De Loper en de Broekpolderweg worden dertig fietsers zonder 
licht beboet 

8 Het 'Groen van Prinsterer' is een van de drie genomi
neerde scholen voor de nationale Onderwijsprijs in de cate
gorie Voortgezet Onderwijs De school dingt mee dankzij het 
project 'Lessen in geluk', waarin aandacht wordt besteed aan 
sociale en emotionele vorming van leerlingen 

De Stichting Boombehoud is verontwaardigd over het plan 
'Singing in the Rain' voor de herinrichting van het Veerplein, 
omdat hiervoor een groot aantal bomen moet worden gekapt 
Mocht het plan gekozen worden, dan zal de stichting zich in
zetten voor een aanpassing. 

9 De gemeente stelt 25 000 euro beschikbaar voor een 
stiltecentrum in het nieuwe Vhetland Ziekenhuis in Schie
dam Men wil hiermee een Vlaardings tintje geven aan het 
fusieziekenhuis 

10 Pannenkoekenfeest in de Paulus Buysstraat Buurtbe
woners mogen hun hevelmgsrecepten meenemen Zij worden 
gebundeld voor de uitgave van 'De smaak van de Babberspol-
der' 

Er komt bij wijze van proef een parkeerverbod op de Hoflaan 
tussen de Westlandseweg en de Hofsingel Op dit gedeelte ko
men volgens de gemeente geregeld onveilige situaties voor 
door gevaarlijk geparkeerde auto's en vrachtwagens 

Om verloedering van de wijk tegen te gaan willen actieve be
woners uit Babberspolder-Oost een vervolg geven aan de op-
fleuracties en het initiatief van straatcontactpersonen verder 
uitwerken 
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11 In het Delta Hotel praten vertegenwoordigers van ne
gen Europese steden over de vergrijzing 

Alle vrijwilligers die geregistreerd staan bij de Stichting Man
telzorg NWN krijgen dit jaar een kerstcadeautje 

12 De GroenLinks-fractie roept het college op een digita
le Vlaardingse Erfgoedbank op te zetten Dit moet voorkomen 
dat bijzondere ornamenten van gebouwen bij sloop verdwij
nen Aanleiding hiertoe is de vernietiging van de muziektro-
fee van Govert van Brandwijk (zie ook 17 september) 

Overleden op 102-jarige leeftijd schrijfster Cornelia Maria van 
den Berg-Akkerman 

12/13 Traditionele ontsteking van de kerstboomverlichting 
op de Markt door burgemeester Bruinsma, kerstconcert in de 
Grote Kerk en kerstmarkt georganiseerd door de Vereniging 
Historische Markt 

13 In het kader van de afsluiting van het project "Kunst in 
de stegen' feestelijke opening van het openluchtkunstproject 
'Timmersteeg' 

De Peperstraat is weer Scrooge Alley Tientallen acteurs bren
gen samen met de winkeliers de sfeer uit de tijd van Dickens 
weer tot leven 

14 Vijftigste Volkskerstzang in de Grote Kerk Tekst en 
meditatie wordt verzorgd door Marjan Egberts 

De Vlaardingse kunstenaar Carry van Delft veilt in Zoeter-
woude een aantal kunstwerken voor Peoples Trust De stich
ting komt op voor jonge kinderen in de Indiase seksindustrie 

Duizenden bewoners van de drie Waterweggemeenten bren
gen een bezoek aan het nieuwe Vhetland Ziekenhuis in Schie
dam De gehele dag staan lange rijen nieuwsgierige mensen 
geduldig te wachten op een rondleiding door het gebouw 

17 Heropening van ontmoetingscentrum "De Bijenkorf' 
aan de Reigerlaan Het voormalige dienstencentrum, dat in 
1988 IS geopend, was tot voor kort eigendom van de Stichting 
Ouderenwerk Het dienstencentrum is veranderd in een ont
moetingscentrum 

Vlaardingers die gebruik maken van Regiotaxi Waterweg, 
voorheen Tele-Taxi, zijn beter te spreken over dit collectieve 
vervoer dan een jaar geleden 

18 In vervolg op de trouwspeechwedstrijd heeft Vlaardin-
gen 7-8-9 uitgeroepen tot bijzondere trouwdatum van 2009 
Om kans te maken op een gratis huwelijk moeten koppels een 
motivatie bedenken waarom zij elkaar op die dag het jawoord 
willen geven 

De gemeenteraad gaat met een minieme meerderheid van 18 
tegen 16 stemmen akkoord met de overeenkomst tussen de 
gemeente en ING Real Estate over de vestiging van een Lei
sure Center in het voormalige V&D-pand aan het Veerplein 

Het college heeft een programma van eisen opgesteld voor 
een nieuw stadskantoor Van de drie mogelijke varianten 
heeft men de voorkeur uitgesproken voor sloop van het oude 
gebouw en nieuwbouw op dezelfde plaats 

De kerststal in de Antonie Duyckstraat is voor de twaalfde 
keer te bewonderen 

19 Het komende jaar krijgen alle brugklasleerlingen van 
College VOS een eigen laptop Aanleiding hiertoe is het succes 
van een eigen laptop van de leerlingen in de bovenbouw van 
het vmbo 

De politiebureaus in Schiedam, Maassluis en Hoek van Hol
land zijn de komende kerstdagen gesloten Inwoners van die 
gemeenten kunnen tijdens de feestdagen terecht op het bu
reau in Vlaardingen De sluiting moet leiden tot zoveel moge
lijk blauw op straat 

Bij een controle bij de vier spoorwegovergangen worden 21 
bonnen uitgeschreven voor het negeren van het rode licht 
Een woordvoerder van ProRail is verbijsterd over het hoge 
aantal bekeuringen Er zullen meer controles worden gehou
den 

20 Een groepje jongeren verzamelt tientallen pallets rond 
een vuurton aan de Broekweg Na een gesprek met de ge
alarmeerde politie worden de pallets verwijderd en wordt het 
vuur geblust 

Aan het einde van de Holysingel is op verzoek van de gemeen
te Midden-Delfland een verbodsbord geplaatst dat vrachtwa
genbestuurders erop attendeert dat een wagen die langer is 
dan tien meter of zwaarder is dan tien ton niet over de Zoute-
veenseweg mag rijden 

Onbekenden hebben de kerstboom voor het stadhuis in brand 
gestoken De brandweer kon niet voorkomen dat de boom veel 
schade opliep In overleg met de gemeente wordt besloten we
gens gevaarlijke situaties de boom af te voeren 
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22 Burgemeester Bruinsma en jeugdburgemeester An
neke Kuipers openen in de Lijnbaanhallen de 35''"' editie van 
Jeugstad. 

24 In het kader van het 90-jarig jubileum in 2009 orga
niseert het 'Groen' een korte verhalen- en poëziewedstrijd. 
Juryleden zijn Levi Weemoedt, Maarten Keizerwaard en cul
tureel antropologe Gera van der Weijden. 

De Vlaardingse horeca heeft de handen ineen geslagen voor 
een nieuwe kerstboom voor het stadhuis. Maandag werd een 
nieuwe boom uit Luxemburg gehaald en deze is vandaag met 
nieuwe verlichting in oude luister hersteld. 

De voorgenomen sloop van het kerkgebouw van de Remon
strantse Gemeente aan de Hoflaan is van de baan. De project
ontwikkelaar die de kerk had willen slopen om appartemen
ten te bouwen kan door de kredietcrisis de koop financieel 
niet rond krijgen. 

25 1.600 huishoudens met een bijstandsuitkering ont
vangen van de gemeente 50 euro De 3.600 huishoudens die 
rond moeten komen met 120% van de bijstandsnorm, krijgen 
een Irischeque ter waarde van 25 euro. 

Passe-Partout, vroeger bekend als Verboons Geschenkenpa
leis aan de Korte Hoogstraat, sluit volgend jaar na vijftig jaar 
de deuren. 

29 De gemeente verzoekt inwoners dringend om op 31 
december geen afval meer in containers te gooien, om contai
nerbrandjes te voorkomen. 

30 Met een gratis 'alcoholvrij' eindejaarsconcert door de 
rapper Fouradi in de Polderpoort sluit het Bureau Welzijnspro-
jecten een jaar van jongerenactiviteiten af. 

Met achttien verhuiswagens gaan ruim honderd patiënten 
van de Schiedamse en Vlaardingse vestiging naar het nieu
we Vlietland Ziekenhuis in Schiedam-Bijdorp. De verhuizing 
loopt op rolletjes. Rond tien uur, twee uur eerder dan gepland, 
zijn alle patiënten op de nieuwe bestemming. 

31 Op de sloten en singels wordt door de jeugd geschaatst. 
Mocht de vorst doorzetten dan wordt de Westland Toertocht 
georganiseerd. 

De kerstbomenverbranding vindt plaats op het voormalige 
voetbalterrein van Fortuna aan de Marathonweg. 

Jeugdstad heeft de 135.000"' bezoeker in 35 jaar begroet. Per 
jaar bezoeken gemiddeld 3.857 kinderen Jeugdstad. 

Motorhuis Vlaardingen aan de Kethelweg sluit zijn deuren. 
Het bedrijf begon zo'n vijftig jaar geleden onder de naam Ge
broeders Zuidgeest. In 2000 kwam het bedrijf in handen van 
Van Leeuwen Delft, om in maart van dit jaar te worden over
genomen door het Motorhuis. 

Patiënten verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis (30 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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