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Januari 8 De Raad van Kerken en andere organisaties staan stil 
bij het conflict in Gaza 

1 Vlaardingen telt 70 443 inw/oners, 412 minder dan op 
1 januari 2008 

De jaarwisseling is rustig verlopen Op de Broekweg 
wordt, ondanks het verbod van burgemeester Bruinsma, 
spontaan een vreugdevuur ontstoken Het aantal container-
branden blijft beperkt 

2 Onder de bewoners van de Westwijk is de eerste offici
ële glossy Ondertussen bij de buren verspreid Het blad van 
Tante Yo bevat interviews, een brievenrubriek en een agenda 

3 In de Grote Kerk wordt het traditionele nieuwjaars
concert gehouden Medewerking verlenen de Vespercantorij 
o 1 v Aad Zoutendijk, Capella Nova o 1 v Peter van Kranen
burg, organist Aad Zoutendijk en fluitist Gert van der Endt 

De traditionele ijsmoppen zijn weer te koop bij bakkerij Hazenberg 
Later m het jaar verschijnt er een boek over dit koekje (3 januari en 26 
oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Bakkerij Hazenberg aan de Hoogstraat verkoopt weer de tra
ditionele Vlaardingse ijsmoppen De bijzondere koekjes wor
den gebakken als de Vaart en de vlieten dicht liggen 

5 In de Heemtuin is brand gesticht, waarbij het bijen-
hotel in vlammen opging Getuigen van de brand gaven het 
signalement van de mogelijke dader door aan de politie 

Het gaat steeds beter met de luchtkwaliteit in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis Dat blijkt uit een onlangs versche
nen rapport van de DCMR Milieudienst Rijnmond 

In de publiekshal van het stadhuis is de tentoonstelling Het 
riool geopend De bezoeker kan als bestuurder van een in
spectierobot een reis door het riool maken Onder Vlaardingen 
ligt ca tweehonderd kilometer riool 

10 In het Valkenhof Theater wordt de minimusical Pietje 
Bell en de Zwarte Hand opgevoerd door theater Van Santen 

In het stadhuis wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden onder 
het motto Verrassend Vlaardingen In zijn nieuwjaarstoe
spraak doet burgemeester T P J Bruinsma een dringende op

roep om samen de kredietcri-
sis het hoofd te bieden 

12 Start van de achttiende 
editie van de cursus Ken Uw 
Stad 

Vlaardingers stonden het af
gelopen weekend massaal op 
de schaats Onder auspiciën 
van de Vlaardingse IJsclub 
namen 7 000 mensen deel 
aan de Westlandtoertocht 

13 Tijdens de ledenverga
dering van bewonersorga
nisatie De Toekomst krijgt 
Hans Bot uit handen van 
burgemeester Bruinsma de 
Vlaardingse Stadsspeld Bot 
was negentien jaar penning
meester van de organisatie 

14 In de strijd tegen au
todiefstal zet de politie een "lokauto' in De auto maakt deel 
uit van een campagne om het aantal auto-inbraken terug te 
dringen 

Het Visserij en Vlaardings Museum heeft van de gemeente 43 
oude maquettes langdurig in bruikleen gekregen 

15 Accordeonvereniging Harry van Wezel viert het 35-ja-
rig bestaan met een jubileumconcert in het Valkenhof Theater 
aan de Frank van Borselenstraat 
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Vlaardingerb binden massaal de schaatsen onder (12 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

16 Het ontwerp "Nieuw Vlaardings Tapijt' van het con
sortium Geluk 6- Treurniet, kunstenares Wilma Kuil en ter-
razzobednjf C. Tomaello wint de prijsvraag voor het nieuwe 
Veerplein. 

Een kudde van ruim honderd schapen gaat de randgebieden 
van Midden-Delfland begrazen. Het gaat om een gebied van 
250 hectare grasland. 

De duizendste woning van woningcorporatie Samenwerking 
is voorzien van hang- en sluitwerk met het politiekeurmerk 
Veilig Wonen. 

17 De teller van het ' weekendarrangement' staat één jaar 
na invoering op 22. Geweldplegers die in het weekend worden 
gepakt, moeten tot en met maandag in de politiecel blijven. 

20 Bij de meldkamer van de DCMR komen 26 klachten 
van Vlaardingers en Schiedammers binnen over een rotte ei-
erenlucht. De stank ontstond volgens de DCMR door onder
houdswerkzaamheden aan de fakkelleiding bij Shell Pernis. 

21 Motorschip Cornelia van de zeeverkennersgroep De 
Geuzen is ouder dan verwacht. De "oude dame' viert dit jaar 
haar 100ste verjaardag. 

22 De zoektocht van de re
monstrantse gemeente naar een 
nieuw onderkomen is van de baan. 
Het kerkbestuur heeft besloten 
om vooralsnog in het oude kerk
gebouw aan de Hof laan te blijven. 

De tekeningen uit de tentoonstel
ling Graven in Vlaardingen van 
John Rabou zijn te zien in de An
nual Exhibition van het Museum 
of American Illustration in Man
hattan, New York. De expositie 
was vorig jaar te zien in het Vis
serij en Vlaardings Museum. 

24 Badmintonvereniging Re-
foba wordt kampioen in de hoofd
klasse. 

25 In het Valkenhof Theater is het derde muziekprogram
ma in de serie "Muzikaal Onthaal' met medewerking van Rita 
Young, Marc Benz en Jack Baars. 

26 Burgemeester Bruinsma legt voor het eerst een huis-
verbod op aan een inwoner van Vlaardingen. De man heeft 
zich schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. 

29 In de publiekshal van het stadhuis wordt de Gedich
tendag Vlaardingen geopend door stadsdichter Benne van der 
Velde. Een taaipromotieteam gaat op pad met ingeblikte poë
zie onder het motto Gedichtendag Vlaardingen. Proeve(n) van 
taal. 

VVV Vlaardingen presenteert de gids Verrassend Bruisend 
Vlaardingen. De gids is te verkrijgen in horecabedrijven, 
VVV, stadhuis, musea en op festivals. 

Conny Boer-Buys heeft tijdens de NK voor masters twee Euro
pese records gezwommen bij de 55-plussers. Zij zwom de 100 
m vrije slag in 1 minuut 06,29 seconden en de 400 m vrije 
slag in 5 minuten en 22,28 seconden. In totaal behaalde ZVV 
Vlaardingen 14 nationale titels. 

In het Streekmuseum Jan Anderson is de tentoonstelling over 
de zeventiende-eeuwse luitenant-generaal Gerard Callen-
burgh te bewonderen. Na zijn roemruchte carrière was hij ook 
nog burgemeester van Vlaardingen. 

De Vlaardingse DamVereniging VDV houdt na 92 jaar op te 
bestaan. Voor insiders is het einde van de club geen verras
sing. De laatste twintig jaar liep het ledenaantal gestaag te
rug. De club telt nu nog negen leden. De VDV maakt het hui
dige seizoen nog af. 

30 In de Stadsgehoorzaal worden Vlaardingse sportkam-
pioenen gehuldigd. "Sportman van het Jaar' wordt de thaibok-
ser Samir Boukhidous, het volleybalteam Move4U vrouwen 
wordt "Sportploeg' en de junioren D-ploeg van atletiekver
eniging Fortuna wordt "Sporttalent'. Atleet Rob van Zanten 
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Vlaardingse sportkampioenen gehuldigd in Stadsgehoorzaal (30 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

wordt uitgeroepen tot 'Sportveteraan' en judoka Frank Ania-
bel tot 'Sporter met een beperking'. 

In de Vrije Academie is de tentoonstelling geopend met werk 
van de Vlaardingse kunstenaar André Pelgrim. 

31 In sporthal Westwijk is de 29e editie van het Groot 
Vlaardingen Judotoernooi met bijna 800 deelnemers uit o.a. 
Turkije en Armeniè. 

Februari 

1 Start van het twintigste Vlaardings Songfestival 
met als drijvende krachten Rita Young en Rik Reijnart. De 
jubileumeditie is een echt feestnummer geworden. 

Wielrenner Pelle van der Wal behaalt een tweede plaats in de 
strandrace van Rockanje in de categorie 12 tot 16 jaar. 

De Nederlandse kampioenschappen zwemmen voor junioren 
zijn een succes voor ZV Vlaardingen. Timo Dinkelberg, Bart 
Dunweg, Max Spiering, Marije Dinkelberg en Celine Hoogen-
dijk behalen in totaal zes medailles. 

2 In de Stadsgehoorzaal houdt de SP (Socialistische Par
tij) een politiek café over de toekomst van het Vlietland Zie
kenhuis. 

3 De buurtsuper aan de 2e Van Leyden 
Gaelstraat gaat op 7 maart voor de laatste 
keer open. Met de buurtsuper verdwijnt 
de laatste winkel in de Oostwijk. 

Op de Zwaluwenlaan ramt een auto met 
volle vaart de gevel van een flat. De twee 
inzittenden worden met spoed overge
bracht naar het Erasmus MC in Rotter
dam. 

De fietsenstalling bij station Vlaardin-
gen-Oost krijgt een opknapbeurt. ProRail 
bouwt er een nieuwe stalling, die plaats 
moet bieden aan 316 fietsen, in plaats van 
de huidige 200. 

4 De tentoonstelling Bruidstranen -
oude en nieuwe gebruiken rondom het 
huwelijli is te zien in het Visserij en Vlaar
dings Museum. 

5 In zorgcentrum De Wetering is de 
expositie geopend 45 jaar Wetering in de 

Westwijk, Woonwijk Westwijk, de wijk, uw wijk. 

Klanten van de horeca krijgen na de officiële sluitingstijd nog 
een half uur de kans om hun drankje op te drinken. Dit zoge
noemde "afkoeluurtje' voorkomt dat grote groepen stappers 
tegelijk op straat belanden, met agressie als gevolg. 

In de wijk Holy zitten rond de vijfhonderd huishoudens drie 
uur zonder elektriciteit. De Cito-toets bij basisschool De Sin
gel wordt afgebroken. De leerlingen ronden de toets morgen 
af. 

6 Het college van burgemeester en wethouders wil 
vaart maken met de opknapbeurt van bedrijventerrein Groot 
Vettenoord. Het industriegebied heeft namelijk te kampen 
met leegstand, verloedering, wietteelt en onveilige situaties. 

7 Burgemeester Bruinsma vraagt inwoners van Vlaar
dingen om een reactie op zijn vragen betreffende de dienst
verlening van de gemeente. Deze maand kunnen hierover 
mails gestuurd worden naar burgemeesterC" vlaardingen.nl. 
Aan de hand van de reacties wordt een verbeteragenda opge
steld. 

9 De verbeterde Broekpolderweg tussen Vlaardingen en 
Maasluis is officieel in gebruik genomen. Fietsers die dagelijks 
langs rijksweg 20 rijden worden halverwege getrakteerd op 
pannenkoeken. 

90 

http://vlaardingen.nl


10 De Vlaardingse Danielle Molenaar is onlangs bevallen 
van de eerste tweeling die in het nieuwe Vlietland Ziekenhuis 
in Schiedam is geboren. De baby's Dani en Luka wogen bij 
hun geboorte respectievelijk 2.370 en 2.140 gram. 

11 Het staat er slecht voor met De Babber, de wijkkrant 
voor de Babberspolder. De door bewoners zelf samengestelde 
wijkkrant telt momenteel nog maar één vaste redacteur. Als 
de gelederen niet worden versterkt, is het volgende nummer 
het laatste. 

12 De gemeenteraad gaat akkoord met het Programma 
van Eisen voor het nieuwe stadhuis aan het Westnieuwland. 
In het nieuwe plan van aanpak zijn de energie-eisen aange
scherpt. 

De gemeente is jaarlijks ongeveer € 1.500.000 kwijt aan ver
stoppingen van het riool. Boosdoeners zijn vooral poetslappen, 
onderkleding, maandverband, vochtige doekjes en frituurvet. 

14 In de Stadsbibliotheek wint Layla Lukassen van basis
school De Hoeksteen de voorronde van de zestiende editie van 
de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij gaat door naar de kwartfi
nales in 's- Gravenzande. 

In zijn geboortestad Schiedam is journalist Ruud van Houwe-
lingen op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang het 
boegbeeld van het huis-aan-huisblad Groot Vlaardingen. 

16 De gemeente houdt een inloopavond over de nieuwe 
inrichting van het Sluisplein, de verbinding tussen rivierzone 
en centrum. 

17 De 88-jarige Cees Wapenaar wordt bij zijn afscheid als 
penningmeester van het Gemengd Koor Holy onderscheiden 
met de Vlaardingse Stadsspeld. 

18 Wethouder J. Versluijs krijgt van Groenlinks de 'snel-
heidsprijs 2009'. Versluijs verdient de prijs, omdat omwonen
den van het stadhuis al een dag nadat de gemeenteraad ak
koord ging met het programma van eisen voor het nieuwe 
stadkantoor, hierover een verklarende brief kregen. 

Tussen sportcentrum Polderpoort en het voormalig Holy Zie
kenhuis wordt onder grote publieke belangstelling de Twist 
op zijn plaats getakeld. De nieuwe brug over de Vaart staat 
onder Vlaardingers beter bekend als "de Wokkel'. De construc
tie van staal is 42 meter lang, weegt 100 ton en is 12 meter 
breed. 

Rina van Leeuwen en Leen Schwagermann zijn de winnaars 
van de 123456789....ja ik wil trouwactie. Omdat het stel toch 
liever op de eerder vastgestelde dag wil trouwen, wordt de 
prijs verloot onder de andere deelnemers. 

Winnaars van de 123456789 ja ik wil trouwactie (4 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

19 Het Streekmuseum Jan Anderson krijgt van het mi
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanzien
lijke subsidie in het kader van het project Erfgoed van de 
Oorlog. Volgens VWS geeft de Tweede Wereldoorlogcollectie 

een vrij compleet beeld van de bezet
tingstijd in Nederland. 

Alle bewoners van de Havenstraat 
krijgen een exemplaar van het boekje 
400 jaar Havenstraat van Pieter Kor-
nelis van Ebscheuten. De Havenstraat 
vierde afgelopen november het jubile
umfeest. 

20 Naar aanleiding van een onder
zoek naar de wachttijden voor stop
lichten voor fietsers vanaf de Burge
meester Heusdenslaan naar de Willem 
de Zwijgerlaan, heeft wethouder J.L. 
Robberegt een tweerichtingsfietspad 
toegezegd langs de Holysingel. 

Basisschool Het Prisma in de Babbers
polder ontvangt het eerste Vlaarding
se vignet Gezonde School Rijnmond, 
van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 
De school krijgt dit vignet omdat zij 

structureel werk maakt van het verbeteren van de gezond
heid van de leerlingen. 
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21 De kredietcrisis slaat hard toe. Het aantal Vlaardin-
gers dat een WW-uitkering heeft aangevraagd is de laatste 
drie maanden verdubbeld. 5,2 % van de potentiële beroepsbe
volking is werkloos. 

23 Door een brand in een transformatorhuis zitten rond 
de duizend huishoudens in de wijk Holy vijf uur zonder elek
triciteit. 

24 Henriëtte en Paula Fernandes, dochters van de jood
se Geus Abraham Samuel Fernandes, ontvangen het eerste 
exemplaar van het boek Fernandes, een vergeten Vlaardingse 
Geus uit handen van de schrijver Siebe Idzinga. Fernandes 
was lid van het Geuzenverzet en kwam op 4 maart 1941 in het 
Oranjehotel om het leven. 

Dochters van Abraham Samuel Fernandes ontvangen het eerste 
exemplaar van het boek Fernandes, een vergeten Vlaardmgse Geus 
(24 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Cornelia Mostert-Rocourt is overleden. Zij werd 103 jaar en 
was een van de oudste inwoonsters van Vlaardingen. 

25 De lichtblauwe brigade gaat op de weekmarkten 
strenger toezien op het aan de hand meenemen van fietsen 
en brommers. Op marktdagen, maar ook tijdens evenementen 
die veel publiek trekken, is dit verboden. De boete hiervoor 
bedraagt € 30,-. 

Burgemeester Bruinsma wordt sinds eind december bedreigd. 
Onbekenden hebben tot vier keer toe ruiten van zijn woning 
ingegooid. Ook zijn auto is beschadigd. De politie heeft twee 
foto's van de verdachten verspreid via MijnBuurtpreventie, 
een mailservice van de politie. 

Bij Drevenpark Triade worden vier platanen verplant met een 
zogenoemde Caterpillar. De bomen hebben met deze manier 
van verplanten de meeste overlevingskansen. 

De Stichting Federatie Gebruikers Broekpolder presenteert 
haar plannen voor de toekomst van de polder. Vóór 2025 
komt er een moerasgebied en moet het terrein veranderen in 
een uniek natuurgebied. 

28 Fortis Bank gaat in heel Neder
land de pinautomaten beveiligen tegen 
skimfraude. Net als bij andere banken 
worden zogenoemde eendenbekken ge
zet op de gleuven voor de pinpas. 

Maart 

1 In theater De Zwarte Doos verzor
gen Jacqueline van Es en Jos Werkman 
de uitvoering van het poppenspel De 
laarzen van de keizer, naar een sprookje 
van Jos Werkman op muziek van Dimi-
tri Shostakovich. 

2 De politie houdt twee jongens van 
15 en 16 jaar aan op verdenking van 
vernielingen aan de woning van bur
gemeester Bruinsma. Mogelijk volgen 
meer aanhoudingen. 

Door het gezamenlijke inkoopbeleid van 
Maassluis, Schiedam en Vlaardingen 

hebben de drie gemeenten vorig jaar meer dan € 2.300.000 
bespaard. 

De Kopersvereniging Kortedijk stapt naar de Raad van Ar
bitrage voor de Bouw. De leden willen van Proper Stok een 
behoorlijke vergoeding voor de veel te late oplevering van hun 
woningen. 

3 De politie heeft opnieuw twee aanhoudingen verricht 
naar aanleiding van de vernielingen aan de woning van bur
gemeester Bruinsma. 

4 Begrafenisverzorging Den Hollander bestaat dit jaar 
25 jaar. Uit levensovertuiging verzorgt de ondernemer geen 
crematies. 
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5 In een bouwput aan de Hoflaan is door medew^erkers 
van de gemeente een menselijke schedel gevonden. De tech
nische recherche heeft de schedel meegenomen voor onder
zoek. 

Wethouder Versluijs slaat aan de Van Hogen-
dorplaan/Rotterdamseweg de eerste paal voor 
de bouw van drie appartementencomplexen: 
De Heren van Ambacht. 

7 De nieuwe sporthal en de onderwijs
voorziening Het College Vos aan de Korhoen-
laan zijn officieel geopend. Na het officiële 
gedeelte is er een spetterend optreden van 
rapper Ali B. 

De vier jongens, die verdacht worden van het 
ingooien van de ruiten van de burgemeesters
woning, hebben dat gedaan omdat zij geen 
vaste doekjes kregen voor hun favoriete trap
veld. 

8 Ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag verzorgt de meidenpopgroep 
BRA een optreden in café d'Oude Stoep. 

9 In café d'Oude Stoep is een optreden 
van het Joost Janssen Trio en Van Wijk & Van 
Damme met het muziekprogramma van de Kroepoekfabriek. 
Het nieuwe Jongeren Cultuur Centrum in de oude kroepoek
fabriek gaat volgend jaar open. 

Het echtpaar Van der Mark-Van der Meer is 65 jaar getrouwd. 

De Vlaardingse kunstenaar Carry van Delft neemt deel aan 
een expositie in The Opera Gallery in Boedapest. 

10 In het gebouw van de dagschool Erasmus aan de Huij-
gensstraat opent peuterspeelzaal Utopia zijn deuren. 

11 Het aanloophuis De Groene Luiken viert het 15-jarig 
bestaan met o.a. de uitreiking aan burgemeester Bruinsma 
van de jubileumbundel met gedichten en verhalen. 

Vele belangstellenden bezoeken de informatieavond over de 
A4 in de kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel. 

12 Aan de vooravond van de uitreiking van de Geuzen
penning vindt in het pand van Vele Vlaardingers Eén Huis 
een ontmoeting plaats tussen Palestijnse Vlaardingers en de 
laureaten. 

13 In de Grote Kerk wordt de Geuzenpenning uitgereikt 
aan Jessica Montell van de Israëlische mensenrechtenorgani-

Geuzenpenning voor Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem en 
Palestijnse organisatie Al-Haq (13 maart). 
(Foto. Roel Dijkstra Fotografie). 

satie B'Tselem en Wesam Ahmad van de Palestijnse organisa
tie Al-Haq. Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, 
reikt de penning uit. Aan het einde van de ceremonie spreekt 
Shawan Jabarin, directeur van Al-Haq, het dankwoord uit via 
een satellietverbinding. Hij mag van de Israëlische overheid 
de Westelijke Jordaanoever niet verlaten. Voorafgaand aan 
de uitreiking vindt een gesprek plaats tussen de laureaten en 
scholieren. 

De heer F. Paalvast viert zijn 103de verjaardag. Hij is de oud
ste mannelijke inwoner van Vlaardingen. 

Kindertuinen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Om dit 
jaar alle aanvragen te honoreren is het centrum van Natuur en 
Milieu Educatie op zoek naar begeleiders. 

Patiëntendossiers die, wegens ruimtegebrek in het nieuwe 
Vlietland Ziekenhuis, liggen opgeslagen bij verhuisbedrijf 
Dijkshoorn, zijn volgens de SP-gemeenteraadsleden Arnout 
Hoekstra en Alke van Marsbergen slecht beveiligd. Medewer
kers van het bedrijf gaven hen zonder meer toegang tot de 
dossiers. 

14 Het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen geeft in de 
Grote Kerk haar tweejaarlijkse uitvoering van de Matthaus 
Passion onder leiding van Toon de Graaf. 
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In de Stadsbibliotheek is een boekenfeest onder 
het motto van de landelijke Boekenweek Tjielp 
Tjielp - De literaire zoo. Medewerking verlenen 
voormalig stadsdichter Teuntje Verheul-Vreug-
denhil en de Amazing Stroopwafels. 

15 De Heemtuin is weer open voor het pu
bliek. Medewerkers hebben hun best gedaan om 
het in januari afgebrande insectenhotel te ver
vangen door een nieuw exemplaar. 

18 Wethouder Robberegt plant in het kader 
van Boomfeestdag de eerste boom achter het 
nieuwe appartementencomplex Ex Libris aan de 
Henriette Roland Holststraat/Brederostraat. 

Aan de vooravond van de presentatie van het 
stedenbouwkundige bouwplan Buizengat-Oost 
roept Wout den Breems, voorzitter van de His
torische Vereniging Vlaardingen, de gemeen
teraad op alles op alles te zetten om de oude 
brandweerkazerne te behouden. 

19 In het kader van het armoedebeleid van 
de gemeente stelt het college computers be
schikbaar voor alle gezinnen met een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm. 

Vanuit Het College Vos aan de Korhoenlaan belt wethouder A. 
Attema leerlingen die zonder geldige reden niet op school zijn. 
Dit gebeurt vanwege de Dag van de Leerplicht. 

De inburgeringtaakstelling heeft de gemeente in 2008 voor 
150% gehaald. In 2008 hebben 485 inburgeraars een traject 
gevolgd. 

20 Dijkshoorn Euromovers heeft het pand aan de Traw
lerweg streng beveiligd. Reden is het incident waarbij twee 
SP-leden toegang kregen tot de medische dossiers van het 
Vlietland Ziekenhuis. 

21 Joost Wildschut is op 51-jarige leeftijd overleden. Hij 
was oud-voorzitter van voetbalvereniging DVO'32 en voor
malig presentator van het Radio Magazine van Omroep Vlaar
dingen. 

22 In de nieuwe sporthal Holy IS een Spinning Event met 
ruim vierhonderd deelnemers. In totaal wordt € 105.000,- bij-
eengefietst voor de Stichting Villa Joep, die zich inzet voor 
onderzoek naar neuroblastoom bij kinderen (een vorm van 
aangeboren kanker van het zenuwstelsel). 

Het echtpaar Beukelman-Mostert is 70 jaar getrouwd. 

Echtpaar Scheek-Kalb krijgt de Vlaardingse Stadsspeld (31 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

23 Bij Schildersbedrijf Kloet aan de Haringbuisweg wordt 
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over inburgeren. Sa
men met De Goede Schilders wil het bedrijf medewerkers met 
een taalachterstand laten inburgeren op de werkvloer. 

De zoektocht naar de oer-Vlaardinger krijgt een vervolg. Het 
duizend jaar oude Vlaardingse DNA wordt gebruikt om inzicht 
te krijgen in de ontwikkeling van resistentie tegen infectie
ziekten 

Het winkelcentrum Holiërhoek wordt opgeknapt. De herin
richting is één van de maatregelen die moeten bijdragen aan 
het oplossen van overlast en het verbeteren van de sociale 
veiligheid. 

24 De politie krijgt een melding aangaande een zwaar 
gewonde man in een woning aan de Groen van Prinsterer-
straat. Bij aankomst blijkt hij te zijn overleden. De broer van 
het slachtoffer, eveneens aanwezig in de woning, wordt voor 
nader verhoor overgebracht naar het politiebureau. 

25 Wethouder Robberegt neemt in de bewaakte fietsen
stalling aan de Van Riebeeckstraat het eerste oplaadpunt voor 
elektrische fietsen in gebruik. 
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26 De ChristenUnie/SGP-fractie vindt het om 
principiële redenen onaanvaardbaar dat het Log-
gerfestival dit jaar ook op zondag plaatsvindt. 

Floris Reinier Quast is op 81-jarige leeftijd overle
den. Hij was raadslid en wethouder voor de VVD. 

Joop Bouman, oud-voetballer en Lid van Verdien
ste van SC Victoria '04, is op 62-jarige leeftijd 
overleden. 

27 Petra Moewis, eigenaar van atelier The art 
of Tiffany, heeft een officiële replica gemaakt van 
de beroemde lamp Wisteria (blauwe regen) van 
Louis C. Tiffany. De lamp die rond 1900 in New 
York werd ontworpen bestaat uit 1945 stukjes 
glas. 

28 In het kader van het internationale Earth 
Hour wordt het buitenlicht van de Grote Kerk tus
sen 20.30 uur en 21.30 uur uitgeschakeld. Earth 
Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds 
en vraagt aandacht voor het klimaatprobleem. 

29 In het pand van Vele Vlaardingers Eén 
Huis houdt de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen op de 
Dag van het Land een bijeenkomst. De dag staat in het teken 
van solidariteit met Gaza en de Palestijnen. 

31 Voor jarenlage inzet en getoonde maatschappelijke be
trokkenheid ontvangt het echtpaar A.P. Scheek-Kalb de Vlaar-
dingse Stadsspeld uit handen van burgemeester Bruinsma. 
De heer Scheek neemt na 33 jaar afscheid als huisarts. 

April 

1 De burgemeesters Bruinsma, Karssen (Maassluis) en 
Rodenburg (Midden-Delfland) slaan de eerste paal voor het 
nieuwe dierentehuis bij het toekomstige bedrijventerrein 
Koggehaven aan de Maassluissedijk. 

Rutten Schoenen is veertig jaar gevestigd aan de Van Hogen-
dorplaan. 

2 De kringloopwinkel Het Goed fungeert sinds kort als 
inzamelpunt voor gebruikt frituurvet en olie. Het Goed levert 
de opbrengst aan een vetsmelterij die er biodiesel van maakt. 

3 Met het luiden van een oude schoolbel opent burge
meester Bruinsma het jubileumjaar van de OBS De Singel. De 
basisschool bestaat dit jaar dertig jaar. 

Radioprogramma Oud-Vlaardmgen voor de 500" ' keer uitgezonden (4 

april) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

4 Voortaan kunnen alle Vlaardingse jongeren van 18 tot 
27 jaar meedoen aan het werkgelegenheidproject Watch Out. 
Eerder was het project alleen bestemd voor cliënten van de 
afdeling Sociale Zaken. De jongeren houden o.a. toezicht in 
Holy Zuid-Oost en de Babberspolder. 

Het radioprogramma Oud-Vlaardingen wordt voor de 500ste 
keer uitgezonden vanuit de Joon aan de Westhavenkade. De 
presentatie is in handen van Cora Laan en Max Thurmer. 

4/5 Voor het Visserij en Vlaardings Museum is tijdens het 
Museumweekend de haringlogger VL 92 Balder opengesteld 
voor het publiek. 

5 Het echtpaar Poot-de Winter is zeventig jaar ge
trouwd. 

6 Duizenden Nederlanders hebben de afgelopen zes 
maanden deelgenomen aan de competitie om het Nationale 
Klimaatstraatfeest. Van de ruim 3.000 klimaatstraten in 
Nederland is de Begoniastraat de meest energiebesparende 
straat in Zuid-Holland en de vierde van Nederland. 



Met een zwaar bevochten derde plaats in de finale dwingt 
zwemvereniging ZV Vlaardingen in Amersfoort de promo
tie af naar de landelijke hoofdklasse. De Vlaardingse ploeg 
schaart zich met dit resultaat bij de vijftien beste ploegen van 
Nederland. 

7 Shantykoor Vlaardingen presenteert in zorgcentrum 
Drieën-Huysen zijn nieuwe CD Water en Wind. Het koor be
staat vijfjaar. 

8 Wethouder Attema opent het nieuwe sportveld aan de 
Eijkmanstraat. Het was al jaren een wens van jongeren uit de 
buurt om een goed trapveld te krijgen. 

9 Uit de Antonius Mavo in Maassluis wordt dankzij fi
nanciële steun van de gemeente Vlaardingen een mozaïek van 
kunstenaar Leen Droppert gered. Het is de bedoeling dat het 
kunstwerk in Vlaardingen een nieuwe plek krijgt. 

Na 21 jaar voorzitterschap van de Vrienden van het Visse
rijmuseum, draagt Leen van Bree de voorzittershamer over 
aan Tom de Koning. 

10 Door de verhoging van de waterdruk door Waterbe
drijf Evides springen tientallen waterleidingen in de regio. 
Ook bewoners van de Stadhouderslaan hebben last van wa
teroverlast. 

11 Om de inwoners te bedanken voor hun inspanningen 
om organisch afval gescheiden in te leveren, kan bij het Af-
valbrengstation aan de Kreekweg gratis een zak compost van 
25 liter afgehaald worden. 

Die Flardingha Ruiters zijn gestopt met paardrijlessen voor 
kinderen met een beperking. In de praktijk bleek dat de ver
eniging er niet voldoende voor was toegerust. 

15 Bij Boekhandel Pontier in De 
Loper signeert Erica Terpstra haar 
boek Help, ik val af. 

Burgemeester Bruinsma en de poli
tie bedanken vier jongens voor hun 
hulp bij een straatoverval eerder 
deze maand. Door hun kordate op
treden werden de overvallers met
een opgepakt. 

De verscherpte aanpak van vanda
lisme lijkt vruchten af te werpen. De 
schade is gedaald van € 600.000,- in 
2007 naar € 550.000,- in 2008. 

Het college wil dat Vlaardingen een Fairtrade-gemeente 
wordt. Een werkgroep moet samen met de Wereldwinkel en 
Platform Ander Vlaardingen ervoor zorgen dat de gemeente 
aan de criteria voldoet. 

16 De gemeente verwacht 2008 af te sluiten met een po
sitief financieel resultaat van circa € 5.000.000 ten opzichte 
van het begrote resultaat van € 4.300.000. Ten laste van het 
vermogen hebben daarnaast in 2008 grote investeringen 
plaatsgevonden door onder meer de verwerving van Zetha-
meta in de Koningin Wilhelminahaven en de voorbereidingen 
voor het Actieplan Wonen. 

De populaire horecagelegenheid De Salon aan de Oosthaven-
kade bestaat tien jaar. 

17 Burgemeester Bruinsma en wethouder Versluijs ma
ken een promotierondje voor het nieuwe stadhuis door de bin
nenstad. Er wordt gepraat met omwonenden en winkeliers. 
Voor de bouw moet het pand aan het Westnieuwland worden 
gesloopt. De heren geven tevens het startsein voor de website 
van het nieuwe stadhuis: www.vlaardingen.nl/nieuwstad-
huis. 

18 Managers en directieleden van de HEMA bemannen 
de Vlaardingse vestiging. Het personeel is een weekeindje 
naar Parijs, omdat de winkel in februari werd uitgeroepen tot 
beste vestiging van Nederland. 

De Twist, de nieuwe fietsbrug over de Vlaardinger 
Vaart, is geopend door de wethouders Versluijs, Robberegt en 
oud-wethouder Van der Velde. Showbrassband Thalita luistert 
de opening feestelijk op. 

Opening van fietsbrug de Twist over de Vlaardinger Vaart (18 april). 
(Foto- Roel Dijltstra Fotografie). 

http://www.vlaardingen.nl/nieuwstadhuis
http://www.vlaardingen.nl/nieuwstadhuis


18/19 Het weekend staat in het teken van de sluiting van 
de Oosterkerk aan de Schiedamseweg. Reden voor de sluiting 
is het verminderde kerkbezoek en de daardoor teruglopende 
financiën. Het uit 1935 daterende gebouw is de oudste nog in 
gebruik zijnde gereformeerde kerk in Vlaardingen. De Oos
terkerk krijgt een bestemming als diaconaal-missionair cen
trum. 

20/21 769 Vlaardingse leerlingen van groep 8 nemen deel 
aan het verkeersexamen. 

21 Al het gevogelte van de kinderboerderij Holy wood 
wordt preventief ingeënt tegen een vogelinfectie. Beheerder 
Arij Poot is blij met de inenting. Het pluimvee hoeft daarom 
niet geruimd te worden. 

22 De ansichtkaartenwedstrijd Groeten uit 't Hof en 
Oranjepark is stopgezet bij gebrek aan belangstelling. 

23 De gemeente laat op korte termijn 276 bomen kappen, 
omdat zij gevaar opleveren voor de omgeving. Het gaat om bo
men in de wijk Holy, de Westwijk en Centrum/Ambacht. Om 
het groen op peil te houden, worden na de kap nieuwe bomen 
geplant. 

24 Hoofdpijn, concentratieproblemen en droge ogen teis
teren de leerlingen en het personeel van basisschool Het Spec
trum aan de Boslaan. Al in 2006 werden naar aanleiding van 
een inspectierapport door de GGD adviezen gegeven, maar tot 
nu toe is daar weinig mee gedaan. 

25 Automaterialenbedrijf Stahlie is tot aan de grond toe 
afgebrand. Omdat er bij de brand asbest vrijkomt, wordt de 
omgeving afgezet. Bewoners uit nabijgelegen woningen wor-

Peter d'Hamecourt spreekt tijdens de dodenherdenking (4 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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den geëvacueerd. De brand is veroorzaakt door exploderende 
spuitbussen met autolak. 

27 Bij een speelplaats aan de Insulindesingel is kort voor 
het weekeinde asbesthoudend materiaal aangetroffen. Na de 
vondst is de omgeving afgezet en het asbest opgeruimd. On
derzoek moet aantonen of er nog meer asbest in de grond zit. 

28 Het Vlaardingse ontwerpbureau Ulstein Sea of Soluti
ons heeft van National Petroleum Construction Company uit 
Abu Dhabi opdracht gekregen voor het ontwerpen van het 
nieuwe kraan-pijplegschip DLS-4200. 

29 Een koninklijke onderscheiding is er voor W.A. Kwak-
kelstein. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden be
noemd de heren D.J.C, van der Ende, D. Doorduin, H. van 
Dijkhuizen, J.P. Engel, A. Zonneveld, A.J.G. Seller, P.W.G.M. 
Bauman, M.Z. Lawalata, H. Roelfs, de dames C. Soeters en S.J. 
van Teijlingen, het echtpaar S.P. van der Linden en M.E.A. 
van der Linden-Verkoelen en het echtpaar J.J. Bezemer en H. 
Bezemer-Olivier. De heer G. Sonneveld en mevrouw F. Son-
neveld-Groenendaal ontvangen de onderscheiding uit handen 
van burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland. 

30 Vlaardingen is een wandelroute rijker. De route Ver
rassend wandelen langs het Vlaardingse haringverleden leidt 
deelnemers langs de meest bijzondere plekjes uit het rijke vis
serijverleden. 

Na de aanslag op de leden van het Koninklijk Huis in Apel
doorn worden alle evenementen op Koninginnedag afgelast. 
De podia langs de haven blijven leeg en ook de Havenloop 
gaat niet door. 

Mei 

1 De wethouders Robberegt en Van 
der Zwan openen de nieuwe buurtwinkel 
Bakqal aan de 2e Van Leyden Gaelstraat. 

De Openbare Basisschool Jan Ligthart in 
Vlaardinger-Ambacht viert deze maand 
het 125-jarig bestaan. 

2 De Hoogstraat krijgt tijdelijk een 
"etalagebioscoop'. Gedurende vier zaterda
gen worden in het Leskipand historische 
films vertoond. In het pand staan twintig 
stoelen klaar voor gratis bioscoopbezoek. 
Het idee is van de Historische Vereniging 
Vlaardingen en het Programmabureau Vi
talisering Binnenstad van de gemeente. 



3-6 Gemeenteraadsleden uit de Tsjechische zusterstad 
Moravska Ti'ebova brengen een bezoek aan Vlaardingen. 

4 Peter d'Hamecourt, oud-Vlaardinger en oud-journalist 
van de NOS en het AD spreekt tijdens de dodenherdenking. 
Tevens worden er kransen gelegd bij het monument aan het 
Verploegh Chasséplein. 

Het tiende deel in de serie Van 't Oft naar 't Oofd is versche
nen. In het rijk geïllustreerde boekje van Jan Anderson en 
Gera van der Weijden wordt het leven van admiraal Gerard 
Callenburgh beschreven. Hij overleed in 1722 in Vlaardingen. 

De Wilhbrorduskerk in de Westwijk wordt gesloopt. Op het 
terrein komen ouderenwoningen. 

5 In overleg met burgemeester Bruinsma heeft de Stich
ting Nationale Gedenkdagen besloten de festiviteiten voor Be
vrijdingsdag door te laten gaan. Het programma wordt aan
gevuld met de op Koninginnedag afgelaste lampionoptocht en 
het vuurwerk. De Bevrijdingswielerronde wordt gewonnen 
door Sander Lormans uit Heemskerk. De Vlaardinger Ronald 
Barzilaij eindigt als dertiende. 

6 Om in te spelen op de groeiende vraag naar digitaal 
beeldmateriaal start het Stadsarchief een omvangrijk digitali
seringsproject. 

Voor het seizoen 2008/2009 staat de teller nu op 42.500 be
zoekers. 

10 Wethouder Robberegt opent het vernieuwde complex 
van honkbalvereniging Holy aan de Zwaluwenlaan. 

11 De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen is 
genomineerd voor de NVRR Goudvink 2008, de prijs voor het 
beste rekenkameronderzoek uit 2008. 

Kinderen van basisschool De Wereldwijzer chatten met elkaar 
over de vraag of Vlaardingen een kindvriendelijke stad is. De 
uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de Jeugd-
nota en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

12 Het schoolplein van de Jan Ligthartschool heet voort
aan het Meester Hemmo Hemmesplein Het plein is vernoemd 
naar de vorig jaar overleden directeur. 

13 Om kennis te maken met de regio brengt de Rotter
damse burgemeester A. Aboutaleb een bezoek aan Vlaardin
gen. 

14 Klaas van Vliet is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij 
was erevoorzitter van CJV Vlaardingen en meer dan 44 jaar 
betrokken bij de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardin
gen. 

7 In het kader van het project De Witte Motor krijgen elf 
vrouwen het diploma schoonmaakassistent. Het scholingspro
ject is voor vrouwen met een bijstandsuitkering. 

Klaas van Vliet overleden (14 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

8 Stichting Trots op Vlaar
dingen is niet blij met de manier 
waarop de gemeente het plan voor 
welkomstborden heeft uitgevoerd. 
Het oorspronkelijke ontwerp van de 
stichting was echter niet vandalis-
mebestendig. 

9 Winnares van het twintigste 
Vlaardingse Songfestival wordt de 
Rotterdamse Hannah de Palme met 
haar lied Moeder. De eerste prijs bij 
de tieners wordt gewonnen door de 
12-jarige Megan Roele uit Boven-
karspel. Zij krijgt ook de publieks
prijs. De Persprijs is voor Joëlle 
Brouwers en de aanmoedigingsprijs 
van de gemeente gaat naar Nikki 
Pontier. 

De Stadsgehoorzaal trekt veel meer 
bezoekers dan vóór de renovatie. 
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Leerlingen basisschool De Hoeksteen geven aanzet voor nieuw Suske en 
Wiske album en winnen hoofdprijs (16 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

15 Wethouder Van der Zwan onthult aan de Westhaven
kade zeildoeken met daarop de geschiedenis van twaalf mo
numentale schepen die in de Oude Haven liggen afgemeerd. 

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Herman Frant-
zenhuis 111 ontvangt Mar Valster (89) uit handen van burge
meester Bruinsma de Vlaardingse Stadsspeld. 

16 Om een beeld te krijgen van het Vlaardingse uitgaans
leven bezoeken gemeenteraadsleden en ambtenaren 's avonds 
horecagelegenheden. 

Francis de Bruin, Nikki Koops en Chanté Lammerts van Bu-
eren, leerlingen van basisschool De Hoeksteen, hebben de 
aanzet gegeven voor het nieuwe Suske en Wiske album De 
jokkende joker. Zij winnen de hoofdprijs in een competitie 
waaraan driehonderd Nederlandse scholen deelnamen. Zij 
krijgen bezoek van schrijver Peter van Gucht en tekenaar Luc 
Morjaeu Tevens ontvangen ze een stapel stripalbums. 

19 In de Polderpoort houden AM Wonen en LSI project in
vestment nv een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van 
Park Hoog Lede, de nieuwe woonwijk met circa 230 woningen 
op de locatie van het voormalige Holy Ziekenhuis. 

De geruchtmakende Bolderkaraffaire krijgt na twintig jaar 
een vervolg. De 25-jarige Elisa Watts eist een schadevergoe
ding van de Nederlandse staat en het medisch kinderdagver
blijf De Bolderkar. 

20 Wil Zijdeveld, oprichtster van de Wereldwinkel, krijgt 
de Vlaardingse Stadsspeld. 

De gemeente heeft de brugmuur van 
het oude Holy Ziekenhuis verplaatst 
naar een nieuwe plek op het terrein, 
waar de muur behouden kan blijven. 
De leuning bevat veel bijzondere 
muurplanten, zoals de steenbreekva-
ren en de tongvaren. 

Leerlingen van de basisscholen Het 
Mozaïek en Het Palet houden in sa
menwerking met de politie een snel
heidscontrole aan de Kethelweg. 
Hardrijders worden aan de kant gezet 
en toegesproken door de leerlingen. 

21 Mevrouw Trijntje Korpershoek-
Mostert viert haar 100ste verjaardag. 

22 In café Cuba Libre aan de Hoogstraat wordt een hen
nepkwekerij ontdekt. De eigenaresse wordt aangehouden en 
het café gesloten. 

23 Aan het Kruidenpad openen de voetballers Soufiane 
Touzani en Wouter Gudde (RKC) het langverwachte trapveld. 

Mevrouw Diederika Johanna van Zelm viert haar 100ste ver
jaardag. 

25 D66 Politiek Café in café d'Oude Stoep. Rita Verdonk 
van Trots op Nederland (TON) debatteert met socioloog en pu
blicist Dick Pels over populisme in de politiek. 

26 De politie gaat de komende tijd meer aandacht beste
den aan woninginbraken. Het aantal neemt volgens het korps 
toe, terwijl van andere misdrijven minder aangifte wordt ge
daan. 

27 In het Marnixplantsoen vindt er een activiteiten
middag plaats onder het motto B0S4kamp Kinderen maken 
kennis met verschillende sportverenigingen. BOS staat voor 
Buurt Onderwijs Sport. 

Mevrouw Adriana Ruisaard viert haar 102de verjaardag. 

28 Het duo Foggy Dew, bestaande uit Ed Boender en Jos 
Werkman, presenteert in café De Waal zijn eerste CD met 
Ierse folkmuziek. 

28-30 In de Stadsgehoorzaal wordt de musical Primeur op
gevoerd door het Vlaardings Musical Gezelschap. De musical 
gaat over de redactie van een regionale krant. 



29 De dichtbundel Groeten uit hotel Bleibtreu van de 
voormalig stadsdichter Kees Alderliesten wordt in café Loenz 
gepresenteerd. 

Aan de Domburghoeve wordt het kunstwerk Naar de Visbank 
van Jerome Symons onthuld. Het kunstwerk is een uitvergro
te reproductie van de haring op het torentje van de Visbank 
en dient als de symbolische verbinding tussen de Holywijk en 
het centrum. 

30 Het Vlaardingen Festival aan de Krabbeplas trekt rond 
de 4.000 bezoekers. Grote publiekstrekker is de Volendamse 
zanger Jan Smit. 

Een lek in de waterleidmg zorgt voor een enorme waterfon
tein aan de Goudsesingel. Hoewel het euvel snel verholpen is, 
zijn veel tuinen verwoest. 

31 De Eyup Sultaan Moskee aan de Oosthavenkade houdt 
een open dag. Het bestuur van de moskee wil het gebouw 
laten zien aan de inwoners van Vlaardingen. 

Juni 

2 De Stichting Nationale Gedenkdagen afdeling Vlaar
dingen heeft een nieuwe voorzitter. D.C.Th, van den Bergh, 
directeur van Fortis Vlaardingen, neemt de voorzittershamer 
over van Jan Madern. 

3 GroenLinks-raadslid Jack Tsang springt in de bres 
voor mensen die de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. 
De gemeente heeft het tarief verhoogd van € 100,- naar 
€ 122,-

Het Geuzencollege in de Westwijk is een voorlichtingscam
pagne gestart over 'loverboys'. 

Er wordt een nieuw Europees Parlement gekozen. De opkomst 
is 33,1%. In 2004 was de opkomst 35,1%. Grote winnaar is de 
Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders met 24,8%. 

5 Vier markante gebouwen worden verlicht door de kun-
stenaresse Dike Hof Het buitenkunstwerk De vier elementen 
(water, vuur, hemel en aarde) verschijnt in neonletters op de 
watertoren, de slangentoren van de voormalige brandweerka
zerne, de toren van de Joannes de Dooperkerk en het koets
huis van begraafplaats Emaus. 

6 IJssalon Winzo aan het Van Schravendijkplein bestaat 
negentig jaar. 

7 Voetbalvereniging Deltasport organiseert het tweede 
Van der Knaap Horeca Toernooi. Medewerkers van Eetcafé De 
Notaris winnen het toernooi. 

8 In de Kerk van de Nazarener houdt GroenLinks een 
informatieavond over de geplande aanleg van de A4 onder het 
motto De verkeerde weg. 

In de Stadsgehoorzaal wordt het congres Klimaatbewust 
Ondernemen gehouden onder leiding van weervrouw en kli
maatdeskundige Helga van Leur. De eerste Klimaatprijs van 
Vlaardingen gaat naar BCC Vlaardingen. 

Het Servicepunt Vrijwilligers is van start gegaan. Het ser
vicepunt verzorgt digitale informatie, advies en ondersteu
ning aan vrijwilligers. Andersom kunnen vrijwilligersorgani
saties via de vacaturebank vrijwilligers vinden. 

11 Het défilé op de vierde avond van de 63e avondvier
daagse wordt traditiegetrouw afgenomen door burgemeester 
Bruinsma. 

10 Aan de museumkade is de feestelijk aankomst van de 
nieuwe haring aan boord van de VL 92 Balder. 

Mevrouw Borsboom-van den Berg viert haar 100ste verjaar
dag. 

DC Th van den Bergh voorzitter Stichting Nationale Gedenkdagen (2 
juni) 

(Foto Klaas Burger) 
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1 van der Mark en Remco Striekwolt 
winnen in een tijd van 1 uur 34 mi
nuten en 48 seconden. Een bekende 
deelnemer is Olympisch kampioen 
Mark Huizinga. 

15 Bij de Free Golfclub is een 
IKV haringparty. De 4e Gouden Ha
ring wordt toegekend aan Yvonne 
Batenburg voor haar maatschappe
lijke betrokkenheid. 

16 Leerlingen van Het College 
Vos houden een sponsorloop voor de 
stichting Mitrata. De stichting zet 
zich in voor het verbeteren van de 
leefsituatie van kansarme kinderen 
in Nepal. 

IJssalon Winzo bestaat negentig jaar (6 
juni) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De bouw van het geluidsscherm tussen de Westwijk en rijks
weg A20 is klaar. 

12-18 In het kader van de actie Mooi Werk fietsen Westwij-
kers onder leiding van kunstenaar Leen Droppert en kunsthis
torica Ineke Hagen langs de beelden in de Westwijk. Droppert 
maakte in de jaren '60 een groot aantal beelden en mozaïeken 
voor de wijk. 

12-14 Theatergroep Facetten viert het 10-jarig bestaan in de 
Stadsgehoorzaal. 

13 Vlaardingers kunnen tijdens Open Gemeentedag op 
informele wijze kennis maken met politici en ambtenaren. Er 
komen driehonderd bezoekers op af. 

Het Burgerjaarverslag 2008 wordt gepresenteerd. 25% van 
de 8.875 brieven aan de gemeente is te laat beantwoord. Er 
wordt gestreefd naar een tijdig afhandelingpercentage van 
90%. Bij de ombudsman kwamen veertig klachten binnen, 
waarvan negen ongegrond. 

De dirigent en componist Dick Borst is op 79-jarige leeftijd 
overleden. Hij kreeg o.a. bekendheid door zijn musicals, zoals 
Kantje Boord. 

17 De door de VL 92 Balder aangevoerde koninginneha-
ring wordt in het Visserij en Vlaardings Museum geveild door 
burgemeester Bruinsma. De opbrengst van € 3.500,- komt ten 
goede aan de Sjaak Foundation en het onderhoud van de Bal
der. De vis wordt aangeboden aan de bewoners van het Zon
nehuis. 
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Sinds de komst van de voedselbank is het aantal mensen dat 
in aanmerking komt voor een voedselpakket gestegen van 75 
in 2006 naar 111 in 2009 

In de stnjd tegen het toenemende aantal woninginbraken 
maakt de politie de bewoners attent op het gevaar van niet 
afgesloten deuren Er worden schoenafdrukken achtergelaten 
met de tekst Deze schoenafdruk had van een insluiper kun
nen zijn 

18 De gemeente is vol lof voor het stedenbouwkundige 
plan voor Buizengat-Oost en belooft zich in te spannen voor 
het behoud van de oude brandweerkazerne en de watertoren 

19-21 Het zevende Vlaardings Loggerfestival wordt geopend 
met een vlootschouw, een optreden van zanger Lee Towers 
en vuurwerk De locatie van het evenement is dit jaar uitge
breid naar de Maasboulevard Bij Norfolkline doopt Fabienne 
Bruinsma het nieuwste schip Maas Viking 

Gymnastiekvereniging Leonidas bestaat 125 jaar De vereni
ging IS op 8 maart 1884 opgericht als gymnastiek- en scherm-
vereniging en fuseerde in 1910 met de op 1 november 1906 
opgerichte vereniging Dovido (Door Ons Veertienen Is Deze 
Opgericht) 

Het Gewestelijk Seniorenorkest viert het 2 5-jarig bestaan 
met een concert in de Stadsgehoorzaal 

20/21 Tennisvereniging Holy viert het 35-jarig bestaan 

22 De kwaliteit van de bomen in het Oranjepark is goed 
Dat blijkt uit een onderzoek van Bomenwacht Nederland in 
opdracht van de gemeente 

22-27 Internationale Orgelweek met o a de tentoonstelling 
Orgels van stad tot stad 

24 Om uitbuiting en overlast van arbeidsmigranten te 
voorkomen krijgen deze in Vlaardingen gestoffeerde en ge
meubileerde sloopwoningen toegewezen Ook krijgen zij taai
en mburgennglessen 

Ab de Jong wordt door schermvereniging Trefpunt bij zijn af
scheid benoemd tot eremaitre 

25 De € 655 000 000 die beschikbaar is voor de aanleg 
van de A4 door Midden-Delfland, is niet toereikend Volgens 
minister Eurlings valt de rijksweg nog € 29 000 000 duurder 
uit De tegenvaller wordt veroorzaakt door strengere veilig
heidseisen voor de tunnel bij het Kethelplein 

26/27 Wijkcentrum De Telder in de Westwijk viert het 40-ja-
rig bestaan met tal van activiteiten, zoals een gezamenlijke 

barbecue voor alle Westwijkers op het plein van de Prins Wil
lem Alexanderschool 

27 De Stadsbibliotheek organiseert een workshop graf
fiti op het Veerplein De jeugd krijgt de gelegenheid de fijne 
kneepjes van de spuittechniek te leren van ervaren spuiters 
De vijf grootste talenten mogen in de bibliotheek hun werk op 
een muur vereeuwigen 

Vooruitlopend op de eerste Vlaardingse Beiaardweken bespe
len stadsbeiaardier Bas de Vroome en Rien Donkersloot op de 
Markt de Reizende Beiaard uit Praag De beiaard bestaat uit 
59 klokken met een totaalgewicht van 10 957 kilo 

Jan Anderson, lid van Rotary Club Vlaardingen, krijgt voor 
zijn bijzondere inzet voor het project Polio de wereld uit, het 
Paul Harris Fellowship van Rotary International 

De goede oude Pandemoniumtijd herleeft tijdens de reunie 
Pandemonium Flashback in de Kathedraal Het voormalige 
poppodium sloot in 1998 zijn deuren 

30 De gemeente heeft vijf architectenbureaus geselec
teerd voor het ontwerp van het nieuwe stadhuis 

De Vlaardingse Beiaardweken gaan van start De musicus 
Ben van der Linden organiseert deze weken Op vijf achter
eenvolgende dinsdagavonden is er een uitvoering op het pas 
gerestaureerde carillon 

Juh 

1 Molenaar Peter van der Windt van molen Aeolus is 
vanwege zijn 25-jarig jubileum onderscheiden met de Zilve
ren Haring 

2 Met een spetterend feest wordt in het Hollandiage-
bouw het kunstproject Made m China van Zhanhong Liao af
gesloten 

3 De provincie heeft een zwemverbod afgekondigd voor 
de Krabbeplas omdat er teveel blauwwier in het water zit 
Zwemmen in blauwwier kan hoofdpijn, maagkrampen en mis
selijkheid veroorzaken 

4 Tijdens de eerste Vlaardingse Veteranendag halen 
ruim 300 veteranen in de Stadsgehoorzaal herinneringen op 

7 Aan de Koggehaven legt Atie Ranshuijsen met haar 
kleinkinderen de eerste steen voor het nieuwe dierentehuis 
NWN Haar man John Ranshuijsen heeft zich altijd ingezet 
voor de nieuwbouw Hij overleed in 2004 Het dierenasiel, nu 
nog gevestigd in het Oranjepark, moet wijken voor de nieuw
bouw van Buizengat-Oost 
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8 Bij het Groen van Prinstererlyceum is 91% van de 
havo-leerlingen, 92 % van de vwo-leerlingen en 95% van de 
mavo-leerlingen geslaagd. 

In het Visserij en Vlaardings Museum is de tentoonstelling 
Kibbeling en Kaviaar te zien. Een familietentoonstelling, 
waarin alles draait om eten. 

Molenaar Peter van der Windt onderscheiden (1 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Veteranendag (4 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

9 Binnenkort opent de eerste Vlaardingse WijkWijzer 
aan de Van Hogendorplaan zijn deuren. Wijkbewoners kunnen 
er terecht met vragen op het gebied van wonen, vrijwilligers
werk, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid. 

De Vlaardingse fotograaf Hans Molenkamp heeft in opdracht 
van het Stadsarchief op 17 meter hoogte een 360° opname ge
maakt van de Potgieterstraat en omgeving. Het spectaculaire 
resultaat is te zien op de homepage van het Stadsarchief 

10 Ger van Veen is geselecteerd voor deelname aan Hol
landse Nieuwe, het interculturele en interdisciplinaire fes
tival voor nieuwe toneelschrijvers en theatermakers, in de 

Westergasfabriek in Amsterdam. 

11 Het gerechtshof in Den Haag 
heeft in hoger beroep bepaald dat de 
belastingdienst de Gemeente Vlaar-
dingen ten onrechte een naheffings
aanslag wilde opleggen na de aanleg 
van een aantal kunstgrasvelden in 
de periode 2001-2005. 

12 Tennisser Boy Vergeer wordt 
winnaar van het 29ste Holy Open. 

14 In het kader van 'ZomerBOS' 
(Buurt, Onderwijs, Sport) kunnen 
kinderen deze week in het Marnix-
plantsoen terecht voor sport, spel, 
speurtochten en koken. 

Aad van der Hoeven, onder meer 
dirigent van de Vlaardingse COV 
Gloria Toonkunst, viert het 50-jarig 
jubileum als musicus met een orgel
concert in de Grote Kerk van Schie
dam. 

15 Vlaardingse horecaonderne
mers werken samen in de strijd te
gen overlastgevers. Iemand die zich 
misdraagt krijgt een toegangsverbod 
tot alle aangesloten horecagelegen
heden in het centrum. 

In het eerste halfjaar van 2009 heeft 
de meldkamer van de DCMR 10.021 
meldingen over stank, stof en la
waai ontvangen. In de eerste helft 
van 2008 was het aantal meldingen 
10.575. , 



16 De gemeente gaat eenmalig gif inzetten in de strijd 
tegen het onkruid op voetbalvelden In Vlaardingen wordt al 
ruim 25 jaar zonder chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt 

De Stadspeiling 2008 wijst uit dat 42% van alle ondervraag
den trots IS op de stad 39% is een beetje trots In 2005 was 
33,6% van de ondervraagden trots Vlaardingers vinden hun 
stad historisch, groen, aantrekkelijk, sociaal en behoudend 

27 Aan de Westhavenplaats worden verzinkbare palen 
geplaatst om het verkeer op een eenvoudige manier weg te 
houden van het uitgaanspubliek 

Voetbalvereniging CION mag van de gemeente voorlopig nog 
twee jaar de velden aan de Marathonweg gebruiken Daarna 
moet de vereniging verhuizen naar DVO'32 aan de overkant 
van de weg 

17 In de maanden juli en augustus kunnen leden van de 
stadsbibliotheek genieten van 'het zomerlezen' Dit houdt in 
dat de uitleentermijn voor boeken, luisterhoeken en tijdschrif
ten gratis verlengd wordt Daarnaast zijn er afgeschreven 
boeken te koop 

De zeehavenpolitie heeft ter hoogte van de Koningin Wilhel-
minahaven een dronken kapitein aangehouden De man heeft 
vier keer meer alcohol in zijn bloed dan toegestaan Hij krijgt 
een boete van € 850,- en zijn ontslag 

19 In de Lucaskerk viert pater Piet van der Linden zijn 
gouden priesterjubileum Na zijn priesterwijding vertrok hij 
naar Zambia In 1995 moest hij om gezondheidsredenen nood
gedwongen terugkeren naar Nederland 

21 De Shipmate Classical Yacht Regatta, het Nederlandse 
evenement voor klassieke scherpe jachten, doet Vlaardingen 
aan Het Concours d'Elegance wordt afgenomen door wethou
der Van der Zwan 

21-24 Zorgcombinatie Nieuwe Maas organiseert een rolstoel-
vierdaagse Rond tachtig rolstoelgebruikers leggen samen 
met begeleiders elke dag een traject af van een tot anderhalf 
uur door verschillende wijken De laatste avond is wethouder 
Van der Zwan aanwezig op de 'Via Gladiola' bij het Zonnehuis 

22 Zorgcentrum De Meerpaal heeft drie sterren gekregen 
in het kader van Gastvrijheidzorg met sterren en wordt ver
meld in de Sterrengids Gastvrijheidzorg 2009, de Michelin-
gids voor zorginstellingen 

36 beeldende kunstenaars gaan de omheining van het Zomer
terras verfraaien In plaats van de saaie hekwerken komen er 
dertig schilderijen en zes foto's op doeken van 336 x 175 cm 

23 Het college van burgemeester en wethouders protes
teert bij de minister van Verkeer en Waterstaat tegen een 
voorgenomen uitbreiding van vluchten op Rotterdam Airport 

24 De gemeente vordert ruim € 33 000,- terug van een 
59-jarige Vlaardinger De man werkte in 2005 en 2006 als 
zelfstandig ondernemer buiten Vlaardingen, maar ontving 
wel een bijstandsuitkering 

29 De gemeente wil een deel van Vlaardingen aanwijzen 
als Beschermd Stadsgezicht Het gaat om delen van de Oost-
wijk, het Centrum, de Vettenoordsepolder en de Rivierzone 

31 Opening van het tiende Zomerterras ROOD, de jon
gerenafdeling van de Socialistische Partij, overhandigt 1 088 
handtekeningen voor het behoud van het festival op de hui
dige locatie aan wethouder Robberegt en Hans van Langerak, 
voorzitter van het Zomerterras 

Augustus 

2 Het VLTC Open met ruim tweehonderd deelnemers 
wordt gewonnen door het damesdubbel Gaby van Houten en 
Patricia Tamboer Bij het mannendubbel winnen Maurice Hes-
selmans en Bjorn Stratman 

3 De Stadsklok van Almere, gegoten door het Vlaar-
dingse bedrijf C Tomaello, wordt vervoerd naar Almere Het 
ontwerp van kunstenaar Emeke Buitelaar is bestemd voor een 
romantische ontmoetingsplaats in het centrum van de stad 

Paul Zandstra en Ria Jansen geven elkaar het jawoord (7 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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4 Bewoners rond de Platanendreef zitten al enkele da
gen zonder tv, telefoon, radio en internet Provider UPC ont
kent een storing 

5 Vlaardmgen telt sinds het begin van dit jaar 70 443 
inwoners Hiervan zijn 36 146 vrouwen en 34 297 mannen 
Het merendeel heeft de Nederlandse nationaliteit Daarnaast 
zijn er 4 534 Turken, 1 544 Marokkanen, 1 345 Antillianen, 
I 357 Surinamers, 1 039 Duitsers, 338 Indonesiërs, 440 Joe-
goslaven, 400 Irakezen, 316 Afghanen, 292 Jordaniers, 287 
Britten, 280 Polen, 240 Belgen, 233 Chinezen, 229 Somahers, 
226 Spanjaarden, 166 Kaapverdiers 157 Iraniers, 154 Russen 
en 142 Italianen 

6 Het bedrijf Vopak is van plan binnenschippers te we
ren die herhaaldelijk niet opletten en eetbare ohen morsen bij 
het inladen 

7 In de trouwzaal van het stadhuis wordt het huwelijk 
voltrokken van de winnaars van de wedstrijd 123456789 
Ja, ik wil VSL Dutch Metrology Institute zorgt voor een live-
verbinding met de atoomklok in Delft, zodat het huwelijk van 
Paul Zandstra en Ria Jansen precies om 12 34 56 uur voltrok
ken wordt 

Op 76-jange leeftijd is Gerard van den Berg overleden De 
oud-Vlaardinger is vooral bekend geworden met de NCRV-
quiz Zo Vader, Zo Zoon 

II Afvalverwerkingsbedrijf Twence uit Hengelo gaat per 
1 januari 2010 het Vlaardingse huishoudelijk afval verwer
ken Het bedrijf heeft een 60-jarig contract afgesloten met 
afvalinzamelingsbedrijf Irado uit Schiedam Het levert een 
forse kostenvermindering op 

12 Woningcorporatie Waterweg Wonen maakt kans op 
een Parel van Integratie De corporatie is genomineerd voor 
de prijs met het project Thuis in de Westwijk Nieuwkomers 
in de Westwijk worden geholpen bij hun integratie Mede
werkers van Waterweg Wonen gaan met de nieuwkomers o a 
langs bij de buren om kennis te maken 

13 De proef met het inzamelen van plastic afval is ge
slaagd Begin 2008 werd er per maand 3,9 ton kunststof op
gehaald m april 2009 was dit 8,5 ton en in juli 2009 12,1 ton 
De gemeente heeft besloten het aantal inzamelpunten uit te 
breiden van veertig naar vijftig 

Vier bewoners van de Dirk de Derdelaan winnen elk 
€ 12 500,- met de Postcode Straatprijs Eén van de vier ge
zinnen wint bovendien een BMW 

15 In de Chopinstraat fleuren bewoners hun straat op 
met 22 gevulde bloembakken Het is een feestelijke dag met 
muziek, een poffertjeskraam en een springkussen 

14 De gemeente is tevreden met de extra subsidiegel
den voor de woningbouw Alle Vlaardingse aanvragen zijn 
gehonoreerd De gemeente mag 198 woningen bouwen De 
€ 1 485 000 gaat naar de projecten Werfhoven, Oosterstraat 
86 en Spiegelhof 

Tot verbazing van het bestuur van de Historische Vereniging 
Vlaardmgen is een sloopaanvraag ingediend voor het pand 
van de Gerfa Gereedschappenfabriek aan de Schiedamsedijk 
Het pand uit de wederopbouwperiode, ontworpen door de 
architect Huig Maaskant, is uniek in zijn soort De architect 
heeft ook het Groothandelsgebouw en de Euromast in Rot
terdam ontworpen 

15 Op het Zomerterras is het schilderij Octomusic van 
kunstenaar Willem den Broeder gestolen Het doek maakte 
deel uit van de serie kunstwerken van 35 kunstenaars De 
kunstenaar heeft aangifte gedaan 

In de Frank van Borselenstraat mishandelt een vrouw een be
woonster met een honkbalknuppel Het slachtoffer loopt ver
wondingen op aan heup en armen De 39-jarige gewelddadige 
vrouw wordt gearresteerd 

17 De staatssecretarissen Sharon Dijksma (OCW) en Jet 
Bussemaker (VWS) brengen een bezoek aan de Sport Buiten
schoolse Opvang (BSO) van de Stichting Kinderdagopvang en 
verder aan VV Zwaluwen, Polderpoort en een buitenlocatie 
van de scoutinggroep Prinses Irene 

18 De Stichting Survival Run zet alles op alles om het 
sportevenement volgend jaar weer te kunnen houden Een 
groot deel van de benodigde attributen is eind vorige maand 
bij een brand in de opslagcontainers bij sportcentrum Polder
poort verloren gegaan 

20 De geplande Sport en Speldag van de Stichting Kin
deropvang Vlaardmgen is vanwege een weeralarm afgelast 
Er worden zware stormen verwacht. 

21 BIJ een controle van de politie en de rijksbelasting
dienst zijn zes auto's in beslag genomen vanwege openstaan
de boetes In totaal werd voor ruim € 1 600,- aan onbetaalde 
bekeuringen geïnd Er werden 34 bekeuringen uitgedeeld 
Een bestuurder werd aangehouden 

22 Voor kinderen met en zonder handicap is er een Dag 
zonder Drempels Op het terrein van het Zomerterras kunnen 
de kinderen terecht voor allerlei spelletjes Zowel de attracties 
als het sanitair zijn geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers 
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Tijdens de afsluiting van het Zomerterras ontvangt organisa
tor Frank Tomei de Vlaardingse Haringspeld uit handen van 
wethouder Robberegt. 

24 Door een defect aan een spoorbrug rijden tussen sta
tion Vlaardingen-Centrum en Schiedam-Centrum enige tijd 
geen treinen. 

25 De Historische Vereniging Vlaardingen geeft een ver
volg aan de succesvolle etalagebioscoop in het voormalige 
Vingerhoedpand aan de Hoogstraat. Op de laatste zaterdag 
van deze en komende maand worden weer films over oud-
Vlaardingen vertoond. 

Het aantal aangiften bij de politie is in 2008 voor het eerst 
sinds jaren gestegen. 

26 ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, is zeer ont
stemd over de plaatsing van een mosquito bij de doorgang 
tussen de Sacharovplaats en het Westnieuwland. Het appa
raat, dat een irritant zoemgeluid voortbrengt, moet hangjon
geren verjagen. ROOD vindt dat het apparaat in strijd is met 
fundamentele mensenrechten, omdat alleen personen onder 
de 25 jaar de pieptoon kunnen horen. 

Ouders van leerlingen die gebruik maken van het leerlingen
vervoer geven het vervoer gemiddeld een 7.8 en de chauffeur 
een 8.3. 

De Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen neemt na 
bijna twintig jaar afscheid van voorzitter 
Jan Madern. Hij ontvangt de erepenning 
van de Bond van Oranjeverenigingen. 

27 De politierechter veroordeelt een 
20-jarige Vlaardinger tot het betalen van 
een schadeclaim van 7.000 euro en 120 
uur werkstraf Op 4 januari stak hij samen 
met een vriend het insectenhotel in brand 
en vernielde het toegangshek tot de Heem-
tuin. 

28 Gerrit Jan van Zoelen, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het Vliet-
land Ziekenhuis, ageert tegen de stelling 
van minister Ab Klink van VWS dat het 
ziekenhuis op een faillissement afstevent. 
Volgens Van Zoelen is het "huishoudboekje' 
over een half jaar weer op orde. Het zie
kenhuis heeft wel te veel personeel door 
de samenvoeging van de Schiedamse en 
Vlaardingse ziekenhuizen. Gedwongen 
ontslagen worden niet uitgesloten. 

In het kader van de maandelijkse college-ontmoetingen met 
burgers brengen burgemeester Bruinsma en de wethouders 
Robberegt en Van der Zwan, samen met vrijwilligers van Se
niorenwelzijn, warme maaltijden rond. Met deze actie vraagt 
het college aandacht voor het gebrek aan maaltijdbezorgers. 

29 Rond de Westhavenplaats vindt Haringpop plaats met 
onder meer een optreden van de populaire zanger Wolter 
Kroes. 

In de strijd tegen fietsendiefstal zet de politie vijf lokfietsen 
in. Al enkele weken zijn fietsendieven actief die gebruik ma
ken van een gekopieerde moedersleutel van de meest gang
bare sloten. De politie wil dat mensen aangifte doen. Dat ver
groot de kans om gestolen fietsen terug te vinden. 

30 Vlaardingen heeft weer een nationale sportheld. 
Chantal Achterberg won het afgelopen weekend tijdens het 
WK-roeien in het Poolse Paznan een gouden en bronzen me
daille. 

31 De Vlaardingse wielrenner Gideon Elve heeft een gou
den en bronzen medaille gewonnen op de World Transplant 
Games in Australië. 

Gideon Elve wint gouden en bronzen medaille tijdens World Transplant 
Games (31 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 



September 

1 Het Alzheimer Café in het Zonnehuis bestaat vijfjaar. 
Mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners 
en andere belangstellenden komen maandelijks bij elkaar. Na 
een inleiding door een deskundige kunnen bezoekers ideeën, 
informatie en ervaringen uitwisselen. 

Vlaardingse bedrijven kunnen gebruik maken van de Perso-
neelspool. Bij de digitale pool voor tijdelijk werk kunnen de 
bedrijven personeel aanbieden en zoeken. 

2 Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integra
tie brengt een werkbezoek bij Vele Vlaardingers Eén Huis aan 
de Floris de Vijfdelaan en aan Steunpunt Integratie-Vluchte
lingenwerk. Hij complimenteert de gemeente met de zeer suc
cesvolle inburgeringstrajecten. 

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra is gekozen tot lijsttrek
ker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

3 Om de kans op verspreiding van de Mexicaanse griep 
onder ambtenaren en bezoekers van het stadhuis te verklei
nen, worden alle openbare ruimtes de komende maanden on
derworpen aan een extra schoonmaakbeurt. Dit najaar wordt 
een griepgolf verwacht. 

4 Het kabinet heeft besloten dat het ontbrekende stuk 
snelweg A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen eind 2015 
moet zijn aangelegd. De gemeenten in de regio reageren ver
deeld. 

5 De nieuwe aangepaste tuin voor de gehandicapte be
woners van Ipse De Bruggen aan de Van Bleiswijkstraat is 
officieel geopend. Mede dankzij het Fonds Schiedam Vlaar-
dingen e.o. kregen ze een gloednieuwe aangepaste tuin met 
jacuzzi. 

Schrijfkring Rotonde organiseert een Poëzie-instuif met Open 
Podium in het muziekinformatie- en documentatiecentrum 
Ton Stolk. 

Tijdens het evenement Nazomeren wordt de nieuwe winkel-
gids Verrassend Veelzijdig Vlaardingen gepresenteerd. De 
gids, met daarin gegevens van ruim 500 winkels, is uitge
bracht door VVV Vlaardingen. 

6 Er is een open dag met veel activiteiten in wijkcentra 
't Nieuwelant en Holy. 

De tweede editie vindt plaats van de Akoestische Bluesroute; 
deze is georganiseerd door het Blueskantoor van Auke Bergs-
ma. 

In de Stadsgehoorzaal presenteren Architecten Van Mourik 
bv.. Architectenbureau Cepezed en Kraaijvanger Urbis hun 
ontwerpen voor het nieuwe stadskantoor. Twee weken lang 
kunnen inwoners hun voorkeur aangeven op een stembiljet. 
De voorkeur van de burgers wordt meegenomen in de eind
beoordeling. 

7 De door de politie gehouden testvlucht met de af
standbediende Canna-chopper is succesvol. De Canna-chop-
per is uitgerust met een gewone camera, een warmtecamera 
en een reukdetector, de zogenaamde 'cannasniffer'. Aan de 
James Wattweg wordt een wietplantage gevonden met 766 
planten. Aan de Vierde Industriestraat wordt een lege plan
tage ontdekt. De politie arresteert twee mannen. 

Testvlucht Canna-chopper (7 september). 
(Foto- Roel Dijkstra Fotografie). 

^T" 
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8 De vervanging van de verkeerslichten aan het einde 
van de Holysingel/Burgemeester Heusdenslaan leidt dagelijks 
tot lange files De werkzaamheden zullen naar verwachting 
drie weken in beslag nemen 

9 Presentatie nieuwbouwplannen Dr H Bavinckschool 
Het nieuwe pand komt op dezelfde plaats als de oude school en 
moet eind 2011 klaar zijn 

Vlaardingen investeert € 8 000 000 om de lokale gevolgen 
van de economische recessie te beperken De stad verwacht 
dat deze maatregelen, gericht op het doen van investeringen, 
het versnellen van projecten en het versoepelen van procedu
res, een positief economisch effect hebben 

Wethouder Attema opent op het Geuzencollege een MBO-punt 
om schooluitval tegen te gaan Bij het punt vinden leerlingen 
van het VMBO informatie over vervolgopleidingen 

Vera Kalf-Muller is gekozen tot lijsttrekker van de VVD voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 

10 Watersportverenigingen willen effectievere maatre
gelen voor de handhaving van het zwemverbod bij de brug
gen over de Vlaardinger Vaart Springlustige tieners zijn een 
gevaar voor de watersport 

11 Aan de Olmendreef ontmantelt de politie een hen
nepkwekerij Omdat de hennepkweker het omhulsel van de 
hoofdkabel had verwijderd, was de stroom bij tientallen om
liggende woningen met meer geaard en dat is levensgevaar
lijk 

12 De scoutinggroep Prins Maunts viert het 75-jarig be
staan met een feest onder het motto Pnns Maunts van toen 
naar nu 

Vogelverenigmg Icarus organiseert een vogelbeurs in de kan
tine van voetbalcub DVO 

Mevrouw J van der Velde-Vos en F van der Krans zijn onder
scheiden met de Vlaardingse Stadsspeld voor hun jarenlange 
inzet voor korfbalvereniging Spint 

Onder het motto Vlaerdingen Op de Kaart kunnen inwoners 
tijdens Open Monumentendag o a een historische route lopen, 
de toren beklimmen en een tentoonstelling van oude kaarten 
bekijken in de Burgerzaal Op deze dag wordt de molen Aeolus 
eigendom van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus 

12-19 De gemeente roept haar inwoners tijdens de Week van 
de Vooruitgang op om bewust gebruik te maken van de auto 

12/13 Paardensportvereniging Die Flardingha Ruiters viert 
het 60-jarig bestaan 

Waterscoutinggroep De Geuzen valt tijdens de 40ste roei-, 
zeil- en wnkwedstnjden in de prijzen Met de boten van de 
Wilde Vaart (15-18 jaar) en de Verkenners (11-15 jaar) behalen 
ZIJ de eerste plaats De Loodsen (18 jaar en ouder) zeilen zich 
naar de derde plaats 

15 Uit het verlaten gebouw van het voormalige Holy Zie
kenhuis wordt veel koper gestolen Ondanks hekken weten 
dieven voortdurend koperen leidingen en platen van het dak 
te slopen In het leegstaande pand woedde gisteren korte tijd 
brand in de oude linnenkamer Er is vermoedelijk sprake van 
brandstichting 

16 Vlaardingers zijn tevreden over de service aan de ba
lies van het stadhuis De dienstverlening krijgt een 7 6 van de 
bezoekers Hiermee neemt de gemeente de 61ste plaats in op 
de ranglijst van in totaal 104 deelnemende gemeenten aan de 
benchmark 

Boekhandel Aart Pontier bestaat zestig jaar De winkel aan De 
Loper IS nu in handen van Gerard Portier 

De nieuwe sportzaal aan de Oosterstraat/hoek Callenburg-
straat wordt door de wethouders Robberegt en Attema of
ficieel geopend Daarnaast worden drie speeltuinen aan de 
Albertine Agneslaan, Catsstraat en Huijgensstraat in gebruik 
genomen Bij alle speelplaatsen is er een feest voor kinderen 

19 Naar aanleiding van het lOO-jarig bestaan van de re
monstrantse gemeente, houdt deze in samenwerking met de 
stichting Vele Vlaardingers Een Huis, m de kerk aan de Em-
mastraat een symposium over tolerantie 

Het Groen van Pnnstererlyceum viert het 90-jarig bestaan 
met een reunie voor oud-leerlingen Leerlingen die nu op 
school zitten gaan een dagje naar De Efteling 

Leon Hoogendijk, judoka van sportschool Tino Hoogendijk, 
verovert tijdens het NK G-judo een eerste plaats in de cate
gorie tot 60 kg 

Bewonersvereniging De Groene Long houdt een actie tegen 
het plan Pare Drieen-Huysen aan de Willem de Zwijgerlaan 
ZIJ vinden de bouwplannen van de zorginstelling te groot voor 
de wijk 

20 De meisjes aspiranten van soft- en honkbalvereniging 
Holy worden kampioen met een 6-15 overwinning op de Birds 
in Zoetermeer Met nog twee wedstrijden te gaan is het team 
tot nu toe ongeslagen 
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Tijdens de Europese Masterkampioenschappen zwemmen in 
Cadiz haalt Conny Boer-Buys (55+) 4 Europese zwemtitels op 
de 50 m vlinder, lOOm, 200m en 800m vrije slag. Op de 50 m 
vrije slag wordt zij tweede. Karin Stern (35+) behaalt zilver 
op de 3000 m vrije slag en een bronzen medaille op de 800 m 
vrije slag. 

21 Wethouder Van der Zwan opent de WijkWijzer in 
Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder Wijkbewoners kunnen 
er terecht met vragen over wonen, zorg, inkomensondersteu
ning en leefbaarheid. 

22 Restaurant Loenz is failliet. De zaak was al enige tijd 
gesloten. Het restaurant is eigendom van Ben Trooster en 
Marjon van Neuren. 

23 Met het leggen van de Buitenlijntegel waarop de web
site en het nummer van de Buitenlijn is vermeld, opent wet
houder Attema het vernieuwde meldpunt voor de openbare 
ruimte. De gemeente hoopt dat Vlaardingers in de toekomst 
vaker digitaal melding maken van gebreken. 

betalen. Per huishouden gaat het hierbij om een bedrag tus
sen € 30.000 en € 40.000. De projectontwikkelaar Proper Stok 
overweegt in hoger beroep te gaan. 

25 De herstructurering van het Sluisplein, het gebied 
rondom de sluis bij de Galgkade, vordert gestaag. Vandaag is 
de sluisbrug weer in gebruik benomen. Om overlast tijdens 
de tweede fase te beperken blijft de Maasboulevard via twee 
toegangswegen bereikbaar. 

26 In winkelcentrum De Loper is tijdens de jaarlijkse Vre-
desmarkt de campagne Fairtrade gemeente van start gegaan. 
Vlaardingen wil de verkoop van 'eerlijke' producten stimule-

Shantykoor Vlaardingen valt tijdens het Shantyfestival in 
Wijk bij Duurstede in de prijzen. Het koor wint de derde prijs 
- de bronzen Zuidwester - en de Rabobank publieksprijs. Het 
IS de eerste keer dat het koor deelneemt aan het festival. 

27 De Wijnboerderij Lickebaert aan de Zuidbuurt houdt 
een open dag in het kader van de Na
tionale Wijnweek. 

Atletiekvereniging Fortuna organi
seert de twintigste Geul Techniek
loop. Daarnaast is er o.a. een Haring-
koppenwandeltocht voor mensen die 
aan power- en nordic walking doen. 

28 De sloop van het oude Holy 
Ziekenhuis is begonnen. Na ver
wachting zal zowel de afbraak als de 
sanering rond eind december afge
rond zijn. De werkzaamheden wor
den verricht door het bedrijf Vissers 
Sloopwerken uit Oosterhout. 

Buitenlijntegel geplaatst (23 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Burgemeester Bruinsma opent in de Vrije Academie de Ex
positie van Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen. De 
vereniging bestaat dit jaar zestig jaar. 

24 Vanwege de vertraging van bijna een jaar hoeven de 
bewoners van het nieuwbouwproject Buizengat van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw de laatste bouwtermijn met te 

30 Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu start 
een omvangrijk onderzoek naar de 
gezondheid en leefstijl van Neder
landers. Deze week ontvangen ruim 
2.000 Vlaardingers een uitnodiging 

om mee te werken aan het onderzoek NL de Maat. 

Architectenbureau Kraaijvanger Urbis krijgt de definitieve 
opdracht het nieuwe stadskantoor te ontwerpen. Volgens de 
jury is het ontwerp klassiek, tijdloos, flexibel en duurzaam. 
De 348 Vlaardingers die hun stem uitbrachten hadden een 
lichte voorkeur voor het ontwerp van architecten Van Mourik. 
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Voormalige Holy Ziekenhuis valt ten prooi aan slopershamer (28 
september) 
(Foto Ellen Boonstra-de Jong) 

Oktober 

1 De horeca mag bij wijze van proef zes maanden zelf 
de openingstijden bepalen. De maatregel wordt ingevoerd om 
het nachtstappen in betere banen te leiden. 

3 Het adviesbureau Dorp, Stad en Land inventariseert 
beeldbepalende panden in Vlaardingen. Naar aanleiding van 
aanbevelingen zal het stadsbestuur beslissen welke gebou
wen worden aangewezen als gemeente- of rijksmonument. 

2-31 In het stadhuis is een expositie van nooit eerder ver
toonde foto's uit de Tweede Wereldoorlog van Piet van den 
Berg. 

5 Tijdens Bedrijvenbeurs Business op het Water wordt 
Koevermans Tweewielers uitgeroepen tot Sociaal-Maatschap
pelijk Ondernemer 2009. De bijbehorende wissel-award is 
bedoeld voor bedrijven die zich inzetten om mensen met een 
uitkering of arbeidsbeperking een kans te geven op een oplei-
dmg, baan, stageplaats of leer-werkervaringsplek. 

De gemeente gaat 64 ondergrondse containers plaatsen in het 
oostelijke deel van de Vettenoordsepolder De containers zijn 
bedoeld voor het inzamelen van restafval, papier, glas en tex
tiel en zullen twee keer per week worden geleegd. 

6 De docenten R.W. Petri, W.J. Scholl, mevrouw L.J. Be
nard en M. Schutter zijn veertig jaar in dienst bij Het College 
Vos. De vier collega's werkten er niet alleen veertig jaar onaf
gebroken, maar brachten er ook hun eigen middelbare school
tijd door. 

7 Rob van Herwaarden neemt na acht 
jaar afscheid als voorzitter van Vele Vlaardin-
gers Eén Huis. Hij wordt opgevolgd door Ton 
Geurts. 

Vlaardingen is uitgeroepen tot Groenste Stad 
van Nederland. De jury roemt Vlaardingen 
om haar bijzondere ambitie en visie op het 
gebied van groen en openbare ruimte, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. 

10 Onder het motto Aan tafel wordt het 
KinderBoekenFeest in de Stadsgehoorzaal ge
houden. 

De 125-jarige gymnastiekvereniging Leoni-
das Dovido houdt in sporthal Westwijk een 
jubileumshow onder het motto Circus. 

11 Wethouder Robberegt opent de nieuwe kunstgrasvel
den bij hockeyvereniging Pollux in de Broekpolder. 

14 Wethouder Van der Zwan presenteert de begroting 
2010. Volgens de wethouder is de financiële situatie van de 
gemeente zo gezond dat de begroting 2010 zonder bezuinigin
gen sluitend is. 

In het Delta Hotel opent H.K.H, prinses Margriet, vice-
voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, het eerste World 
Disasters Report symposium. Deze Internationale dag van 
de Rampenbestrijding staat in het teken van Early Warning, 
Early Action. Namens de gemeente is loco-burgemeester At-
tema aanwezig. 

15 Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar kaart
jes voor de nieuwe liedjesshow heeft het Vlaardings Musical 
Gezelschap besloten op 30 oktober een extra voorstelling te 
geven in het Valkenhof Theater. 

16 In het kader van de Week van de Geschiedenis is er 
een nationale griezelverhalenwandeling door het centrum. 
Stadsgidsen leiden deelnemers rond. 

17 Voor het eerst nemen vier amateurs deel aan het eve
nement Living Statues op het Liesveld. De vier volgden eerder 
een workshop bij Roy Tukker, drievoudig Nederlands kampi
oen Living Statue. 

18 Vandalen hebben afgelopen nacht het nieuwe kunst
grasveld van voetbalvereniging VFC vernield. Op de midden
stip werd papier in brand gestoken. Omwonenden alarmeer
den de brandweer. 
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19 Bewoners van de Vettenoordsepolder klagen over de 
toestroom van arbeidsmigranten in de wijk. De voornamelijk 
Oost-Europese nieuwkomers zouden geluidsoverlast veroor
zaken en met teveel personen m te kleine huizen wonen. 

21 Onlangs verscheen het boekje Ik ben sprakeloos. Ro
nald de Niet illustreerde de nooit verschenen columns van zijn 
overleden tweelingbroer Dick de Niet. De opbrengst komt ten 
goede aan KWF Kankerbestnjdmg. 

22 ProRail gaat brailleborden ophangen in station Vlaar-
dingen Centrum. 

23 Om de Vlaardingse watergangen voldoende diep te 
houden baggert het Hoogheemraadschap van Delfland tot en 
met januari in wijk Holy, Westwijk, Industrieterrein Groot 
Vettenoord en de Oostwijk. 

Het boekje Ik ben sprakeloos verschenen (21 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

24 Onder het motto Stroom wordt de Vlaardingse Kunst
maand ingeluid met de Nacht van de Nacht. Het evenement 
is georganiseerd door kunstenaar Cees Eykelenboom van de 
Stichting Metamorphose. In een donkere omgeving vragen 
dans, kunst, muziek, poëzie en merkwaardige taferelen aan
dacht voor het milieu. 

25 In het Valkenhof Theater is de eerste show in de se
rie Muzikaal Onthaal. De presentatie is in handen van Rita 
Young. 

26 Burgemeester Bruinsma ontvangt het eerste exem
plaar van het boek IJsmoppen uit Vlaardingen, traditie in een 
zakdoek. Het boek werd geschreven door bakkersechtpaar 
Gertruud en Frank Hazenberg. 

Na vier maanden overlast is de kruising Lepelaarsingel/Rei
gerlaan eindelijk klaar. Op de nieuwe ro
tonde staat het kunstwerk De Schakel van 
Leen Droppert. 

D66 stelt de kandidatenlijst vast voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. De 
lijst wordt aangevoerd door Peter Caljé, 
gevolgd door Bert van Nieuwenhuizen en 
Maurits Hortensius. 

28 In koffie- en theeschenkerij De 
Zeeman zijn schilderijen te bewonderen 
van Yannicke Kloosterman. De 16-jarige 
kunstenares is de jongste kunstenaar die 
ooit in De Zeeman heeft geëxposeerd. 

Tennisster Nicolette van Uitert heeft in Se-
villa met haar dubbelpartner Del Barrio-
Aragon de finale van het Future-toernooi 
gewonnen. Zij is met deze overwinning 
doorgedrongen tot de beste vierhonderd 
speelsters in het dubbelspel. 

Vijf houten panelen voor begraafplaats Emaus (29 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

29 Op begraafplaats Emaus onthult 
wethouder J.L. Robberegt vijf houten pa
nelen in gemengde technieken van kunste
nares EUy Dijkshoorn. 

30/31 In het kader van Allerzielen Alom 
nemen duizend mensen deel aan een licht-
wandeling naar begraafplaats Emaus. 



Reuzenrad aan de Maasboulevard (21 oktober) 
(Foto Jan Borsboom) 

31 De Kiesverenigingen van Christenunie en SGP hebben 
besloten om samen verder te gaan in de volgende raadsperi
ode 2010-2014. De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt aangevoerd door de fractievoorzitter Ruud van Harten, 
gevolgd door André Fokker, Esther Heijndijk en Erik Pien-
broek. 

De gemeente heeft € 1.700.000 vrijgemaakt voor het defini
tieve ontwerp van het nieuwe stadhuis door architectenbu
reau Kraaijvanger Urbis uit Rotterdam. 

November 

3 De nieuwe 24-uurs dak- en thuislozenopvang De Ele
menten IS geopend. Het pand aan de Nijverheidsstraat be
schikt over dag- en nachtopvangplaatsen. De opvang wordt 
begeleid door de Stichting Onder Een Dak. 

De bouwplannen voor het oude V&D-pand zijn gepresenteerd. 
In het gebouw worden ruimtes geschikt gemaakt voor fitness, 
een restaurant, bioscopen en een casino. Voor de beoogde ver
bouwing is een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar. 

5 Met de wijziging van het bestemmingsplan Holy Noord 
kunnen op het terrein van de Vredeskerk tien patiowoningen 
verrijzen. 

6 Showkorps Jong Avalance start de cursus Music Kids 
voor kinderen vanaf 7 jaar. De cursus is gratis en duurt 6 we
ken. 

7 Het gospelkoor Expression geeft ter gelegenheid van 
het 15-jarig bestaan een jubileumconcert in het kerkcentrum 
Holy aan de Reigerlaan. 

6/7 In het Valkenhof Theater is een uitvoering van de 
thriller De man, de vrouw en de moord door toneelgroep Het 
Masker. Voor de 81-jarige acteur Jan Kap is het zijn laatste rol. 
Hij stopt na 63 jaar met acteren. 

7 In de gondels van een reuzenrad aan de Maasboule
vard kunnen bezoekers genieten van een weids uitzicht en 
luisteren naar de verhalen van bekende en onbekende Vlaar-
dingers. Dit gebeurt in het kader van het kunstproject Pano
rama Vlaardingen, verhalen met uitzicht. 

8 De 73-jarige Aat van de Water loopt in Griekenland 
het historische marathonparcours naar Athene in een tijd van 
4 uur en 42 minuten. 

9 De feestweken van de Johannes Calvijnschool aan de 
Claudius Civilislaan zijn van start gegaan. Het thema voor de 
viering van het 50-jarig bestaan is Toen en Nu. 

11 Multivlaai Vlaardingen is uitgeroepen tot de beste 
vlaaienwinkel van Nederland. De zaak kreeg van het Bureau 
Foodstep een 8.7 voor klantvriendelijkheid en service. 

In de Amsterdamse Westergasfabriek wint Ger van Veen met 
zijn toneelstuk De Voorkamer de prestigieuze schrijversprijs 
van het festival Hollandse Nieuwe. De toneelschrijver is eind
redacteur van Groot Vlaardingen. 

Wethouder Robberegt slaat de eerste paal voor het nieuwe 
clubgebouw van voetbalvereniging CWO (Combinatie Wil 
Overwinnen) in het Nieuwlantpark. CWO is ontstaan uit de 
fusie van HVO, HSC en RKWIK. 

12 Leerlingen van het voortgezet onderwijs geven gast
lessen aan leerlingen van het basisonderwijs tijdens de Dag 
van Respect. 

De 12-jarige Sterre Baaima van basisschool Het Anker heeft 
het winnende ontwerp gemaakt voor het Vlaardingse Jeugd-
lintje. De medaille heeft het rood, geel en blauw van de Vlaar
dingse vlag, een stoere leeuwenkop en de tekst Jeugd Vlaar
dingen. 
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13 Met de plaatsing van de twee meter hoge appelboom 
op een zuil wordt na tien jaar het laatste kunstwerk van 
beeldhouwer Hans van der Pennen bij de woonwijk den En-
gelsche Boomgaert voltooid. 

14 Bewonersorganisatie De Toekomst in Holy-Zuid viert 
deze maand het 20-jarig bestaan. De organisatie staat onder 
leiding van Dick van der Werf. 

16 De ledenvergadering van het CDA stelt de kandida
tenlijst samen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, 
De lijst wordt aangevoerd door Cees Oosterom, gevolgd door 
Peter van der Zwan. 

18 Het vaandel van Mannenkoor Orpheus heeft een defi
nitieve plaats gekregen in het Hollandiagebouw. 

Norfolk Line Vlaardingen staat te koop. Dat bericht is te le
zen in het kwartaaloverzicht van de Deense AP M0ller Marsk 
Group P&O Ferries heeft belangstelling voor het bedrijf. 

19 De gemeente ziet een lichte stijging van het aantal 
particulieren dat een huis onderverhuurt aan Oost-Europea
nen. 

20 De jubileumweken van de Johannes Calvijnschool ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan worden afgesloten met 
een reunie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten. 

21 In de Stadsgehoorzaal voert de toneelgroep ONI de 
klucht Hoogheid, uw kameel staat voor op. 

De Jeu de Boules Club Vlaardingen viert het 25-jarig bestaan 
met een jubileumreceptie in het clubgebouw aan de Water
sportweg 

Fundament Financiële Dienstverleners in de Fransenstraat is 
door de lezers van Groot Vlaardingen gekozen tot Onderne
mer van het jaar 2009. Tweede wordt bloemenwinkel Moois 
en derde Team Kapsalon in De Loper. 

24 Wethouder J. Robberegt is gekozen tot lijsttrekker 
voor GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezin
gen, gevolgd door Kees Borsboom en Corrie Kortleven. 

Burgemeester Bruinsma feliciteert Hendrika Johanna de 
Bruin-Maan met haar 105de verjaardag. Mevrouw De Bruin 
is de oudste inwoner van Vlaardingen. 

25 Het kinderboek Met dwergkabouter Stoppel op avon
tuur van Arie Jongkind is verschenen. Tevens is verschenen 
Een Stad van Duizend Woorden met foto's van Look J. Boden 
en gedichten van Mirjam Poolster. 

26 Bruidsparen zijn zeer tevreden over de trouwplechtig-
heid in Vlaardingen. Uit de jaarlijkse trouwenquête blijkt dat 
67% van de paren het oordeel "zeer goed' geeft en 31% "goed'. 
Eén koppel (2%) betitelt de mooiste dag van hun leven als 
redelijk. 

De gemeente is van plan de procedures voor een hospice aan 
de Prinses Margrietlaan te versnellen. Door vertragingen in 
de besluitvorming dreigt de initiatiefnemer Stichting Hospice 
Nieuwe Waterweg Noord sponsors te verliezen. Omwonenden 
vrezen overlast van leveranciers en bezoekers door de komst 
van het hospice. 

27 Het aantal tieners dat zonder diploma de school ver
laat, is volgens het Verslag Leerplicht 2006-2009 wederom 
gedaald. Volgens de gegevens slinkt sinds 2006 het aantal 
met 10% per jaar. 

28 Het college van burgemeester en wethouders ont
vangt voor de eerste keer nieuwe inwoners van Vlaardingen 
in de Stadsgehoorzaal. 

December 

1 Wethouder Van der Zwan en Bram van der Borden 
leggen de eerste (terrazzo)plaat voor het nieuwe Veerplein. 
De plaat is onderdeel van de ruit van het Nieuw Vlaardings 
Tapijt. Wilma Kuil ontwierp de platen en terrazzobedrijf To-
maello maakte ze. 

Hendrika Johanna de Brum-Maan 105jaar (24 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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2 Het kinderboek Opa Truffel en de kobbies van Jan 
Plantinga is verschenen. 

De burgemeesters Bruinsma, Ost'adal (Moravska Tiebové) en 
Pomaran (Romny) openen in de Oekraïense stad een nieuw 
publiciteitscentrum. Daarmee wordt een samenwerkingspro
ject van drie jaar feestelijk afgesloten. 

3 Aan de Van Hogendorplaan rijdt een automobilist een 
winkel binnen. In de winkel is niemand aanwezig. De automo
bilist en zijn vrouw komen met de schrik vrij. 

7 Vanwege de Dag van de Vrijwilliger ontbijten in het 
Delta Hotel vrijwilligers met burgemeester en wethouders. 
De gemeente biedt het ontbijt aan als blijk van waardering. 

9 Vlaardingen staat bovenaan de ranglijst van Klimaat-
kaart.nl op het onderdeel milieubeleid. 

Jan Madern, lid van de Rotaryclub Vlaardingen, is onderschei
den met het Paul Harris Fellowship voor zijn bijzondere inzet 
voor Vlaardingen en de club. 

Een 63-jarige Vlaardinger heeft deze week € 500.000,- ge
wonnen in de Lotto. De man, die anoniem wil blijven, heeft 
direct besloten per 1 januari met pensioen te gaan. 

10 Wijkcentrum De Telder in de Westwijk sluit volgend 
jaar zijn deuren. De organisatie wil niet verhuizen naar het 
nieuwe multifunctionele centrum aan de Dr. Wiardi Beck-
mansingel. 

11 Vanaf de Lucaskerk naar de Markt is er een lampion
optocht met daaropvolgend de traditionele kerstboomontste
king door burgemeester Bruinsma. 

12 In de Stadsgehoorzaal wordt De Notenkraker door Mu
sicalkoor OpMaat opgevoerd in samenwerking met de Vlaar-
dingse Balletschool. 

Aan de Drs. Stijkelstraat raken twee tieners zwaar gewond 
door een ontploffende vuurwerkbom. 

Wim Kerkhof en Rien de Bruin, the Amazing Stroopwafels, 
maken al dertig jaar samen muziek. In hun repertoire staat de 
haven vaak centraal. Met het nummer De oude Maasweg uit 
1981 kreeg het duo hoge noteringen op de hitlijsten. 

16 In de Grote Kerk geeft het koor Progeza een kerstcon
cert. Het koor staat onder leiding van Meeuwis Rebel. Me
dewerking verlenen de organist Piet George Klootwijk en de 
mezzosopraan Esther van Dijk. 

De PvdA stelt de kandidatenlijst vast. Lijsttrekker is Hans 
Versluijs, gevolgd door Joop van Papeveld, Klaas Terpstra, 
Gerard Kester en Jan Willem Goedknecht. Wethouder Attema 
is lijstduwer. 

17 De Utrechtlaan is na ophogingwerkzaamheden weer 
open voor het verkeer. 

18 Oud-Vlaardinger Johannes Nicolaas Schriel, voorma
lig raadslid voor het CDA, is op 83-jarige leeftijd overleden. 

19 Het Rijk betaalt een schadevergoeding aan de we
duwe van de schilder die in 2004 omkwam bij een brand in 
het Catshuis in Den Haag. De hoogte van het bedrag is niet 
bekend gemaakt. 

21 Het aantal hulpaanvragen voor het beheer van de fi
nanciën is het afgelopen jaar met ruim 15% gestegen tot 423. 
De gemeente denkt dat de stijging veroorzaakt wordt door de 
economische crisis. 

Wim Kerkhof en Rien de Bruin, the Amazing Stroopwafels, maken al 
dertig jaar samen muziek (12 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De atletiekbaan van Fortuna in de Broekpolder wordt eind 
januari grondig gerenoveerd. De baan krijgt een nieuwe top
laag, omdat de hoofdbaan en ook de aanloopdelen voor de 
springonderdelen ongelijk liggen. 

22 Kinderen genieten van de winterpret. Het verkeer on
dervindt grote overlast van de sneeuw. Fietspaden zijn onbe
gaanbaar en fietsers moeten noodgedwongen gebruik maken 
van de rijbaan. 

23 Vlaardingen krijgt binnenkort een nieuwe carpool-
plaats. Dat is nodig, omdat de plaats bij het voormalige Holy 
Ziekenhuis is vervallen vanwege de sloop van het ziekenhuis. 

24 Rond tweehonderd jongeren die bij de politie bekend 
zijn, worden tijdens de jaarwisseling extra in de gaten gehou
den. 

Het is opvallend rustig in de nieuwe thuis- en daklozenopvang 
De Elementen. Ondanks het barre winterweer heeft zich de 
afgelopen dagen slechts één persoon gemeld voor de nacht-
opvang. Voor de dagopvang heeft zich zelfs niemand gemeld. 

25 Ds T. Zevenbergen is op 70-jarige leeftijd overleden. 
Hij was voormalig predikant van de Nederlands Hervormde 
Wijkgemeente Holy Zuid. 

29 De gemeente heeft € 1.000.000 uitgetrokken voor 
particuliere woningverbetering. Het geld komt ten goede aan 
bewoners van de Westwijk, die met het geld aanpassingen 
kunnen doen in en aan hun huis. Dat heeft als neveneffect dat 
de leefbaarheid in de wijk verbetert. 

30 De Echte Bakker Jac. Herweijer heeft de derde prijs 
behaald bij de landelijke oliebollenkeuring van het Echte Bak-
kersgilde. De Gildemeesters beoordeelden de oliebollen als 
uitmuntend en ze kregen vijf sterren. 

31 Alle afvalcontainers gaan op slot. Pas na de jaarwisse
ling kunnen bewoners hun afval weer kwijt. Met deze maat
regel hoopt de gemeente het aantal containerbrandjes terug te 
dringen. 

De brandweer Waterweg heeft tien bluswagens paraat om de 
jaarwisseling in goede banen te leiden. Traditioneel hebben de 
eenheden de handen vol aan illegale vreugdevuren. De kerst
boomverbranding in Vlaardingen is alleen toegestaan aan de 
Marathonweg. 

De politie zet extra mensen in tijdens de jaarwisseling. Naast 
geüniformeerde agenten zijn er ook agenten in burger in 
dienst. Ook werkt de politie dit jaar met bodycams en wordt 
een aantal politievoertuigen uitgerust met een camera. 

27 Een 17-jarige jongen raakt een hand kwijt bij het af
steken van illegaal vuurwerk in de Vleersteeg Hij is overge
bracht naar het Erasmus MC. 

Winterpret (22 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 


