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Januari 

1 Vlaardingen telt 70.526 inwoners, 83 meer dan in 
2009. De oppervlakte van de gemeente exclusief binnenw/ater 
is 23,66 km^. Daarmee is de bevolkingsdichtheid 2.981 in
woners per km^. Ter vergelijking: de bevolkingsdichtheid van 
Nederland is 490 per km^. Vlaardingen behoort daarmee tot 
de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland. 

Het echtpaar Akgündüz is zestig jaar getrouwd. Het is het 
eerste Vlaardingse diamanten echtpaar van Turkse afkomst. 

5 Sneeuw en ijzel zorgen voor spiegelgladde wegen. 
Vlaardingen heeft nog strooizout genoeg, zelfs zoveel dat aan 
Schiedam twintig ton geleend kan worden. 

6 De dichtbundel Leven is dodelijk van de huisarts Jan
netje van Groningen is verschenen. 

Dodelijk ongeval bij de spoorwegovergang van NS-station 
Vlaardingen West. Leerlingen en medewerkers van het nabij
gelegen GeuzencoUege die getuigen waren van het ongeluk, 
krijgen slachtofferhulp aangeboden. 

9 De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is gehouden in het 
stadhuis onder het motto De jeugd bruist. In zijn nieuwjaars
toespraak, die in het teken staat van respect, dialoog en 
een jaar vol politieke uitdagingen, doet burgemeester T.P.J. 
Bruinsma een beroep op alle Vlaardingers om mee te werken 
aan een betere stad. 

19 In activiteitencentrum Onff aan de Van Hogendorp-
laan is er een buurtmaaltijd, mogelijk gemaakt door de buurt
bewoners. De maaltijd is een vervolg op de Burendag van af
gelopen jaar. 

Het restaurant Loenz aan de Markt is weer open. Het bedrijf 
is overgenomen door Gijs Klijberg en Stuart Stretton. In het 
sfeervolle oude pand is gelegenheid om te lunchen, te dineren 
en om feesten en partijen te geven. 

20 De gemeente is ervan overtuigd dat er duidelijkere 
informatie moet worden gegeven over vergunningen voor 
schuttingen. Nadat bij twee Vlaardingers de schuttingen zijn 
verwijderd, lopen er nu nog zeven procedures tegen vergun-
ningsloze schuttingeigenaren. De ombudsman adviseerde er 
al in 2005 over. 

Vlaardingen investeert € 8.000.000 in maatregelen om de lo
kale gevolgen van de economische recessie te beperken. De 
stad verwacht dat de maatregelen een positief economisch ef
fect hebben van circa € 45.000,000. 

21 In het kader van de Nationale Voorleesdagen, waarin 
het boek Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten cen
traal staat, presenteert poppentheater De Kletskous de voor
stelling Olifantenboogie in de Stadsbibliotheek. 

22 Leerlingen van de St.-Jozefmavo willen dat winkel
centrum De Loper wordt voorzien van een fietspad, waardoor 
de route tussen Schiedam-Noord en de school aan de Holysin-

Eenakter De Voorkamer van Ger van Veen wordt binnenkort 
opgevoerd in de Stadsgehoorzaal. Het werk won twee maan
den geleden een gedeelde eerste plaats op het culturele festi
val Hollandse Nieuwe in Amsterdam. 

10 In een monumentaal pakhuis aan 
de Koningin Wilhelminahaven is een uit
slaande brand. De brandweer wordt onder
steund door drie blusboten. 

12 Door schaarste aan strooizout stopt 
de gemeente tijdelijk met het gratis ver
strekken van strooizout aan burgers. De 
gemeente heeft de afgelopen weken vier
duizend emmertjes of zakken zout uitge
geven. Er is nieuw strooizout besteld. 

13 Het aantal klachten over Norfolk 
Line is het afgelopen jaar explosief geste
gen. Bij de DCMR kwamen vijfhonderdze-
ven klachten binnen, tegenover negentien 
in 2008 en zeven in 2007. Norfolk erkent 
de problemen en neemt maatregelen. 

Herman en Tonnie Jongeling, eigenaren van paviljoen De Krabbeplas 
ontvangen de UITblinker (25 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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gel één ononderbroken geheel wordt. Nu ontbreekt er een deel 
vanwege de tramhalte in het winkelcentrum. 

Wethouder A. Attema ontvangt de eerste Anny Attema Ar-
moedetrofee uit handen van Leo van Houwelingen, voorzitter 
van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen. De cli
ëntenraad wil de trofee voortaan jaarlijks uitreiken aan een 
persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
voor het armoedebeleid. 

22-24 Open Nederlandse Masterkampioenschappen zwem
men in De Kulk. Conny Boer-Buys zwemt bij de zestigplussers 
een nieuw wereldrecord op de 200 m vrije slag. Verder stelt zij 
zeven Europese records scherper en laat nog eens zeventien 
nationale titels sneuvelen. Ook Karin Stein en Nadya Putter 
behalen respectievelijk acht en vijf medailles. 

25 Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangen 
Herman en Tonnie Jongeling, eigenaren van paviljoen De 
Krabbeplas de UITblinker 2009. De Publieksprijs gaat dit jaar 
naar Café Biljart 't Oogh van Vlaerdingh. De UITblinker is in 
2004 ingesteld door de gemeenteraad om een prettig en veilig 
uitgaansklimaat te bevorderen. De Vlaardingse horeca onder
steunt de promotie van de prijs. 

26 De Hoevenbuurt heeft weer de beschikking over een 
wijkcentrum. Nadat De Deel ruim een jaar geleden de deuren 
sloot, organiseren vrijwilligers nu activiteiten en cursussen in 
De Hoeve aan de Winkelhoeve 3. 

27 Bas Spuybroek wil zich inzetten voor verbetering 
van de huisvesting van tachtig weeskinderen in het door een 
aardbeving zwaar getroffen Haïti. De makelaar was voor de 
aardbeving al voor hulpverlening op het eiland. 

De Almanak 2010 van de Zwartwitte Vlaardinger is ver
schenen, een uitgave van het Vlaardings Taalgenotschap. De 
almanak behandelt onder het motto Wie niet weg is wordt 
gezien de publieke waarde van de burgemeester van Vlaar
dingen en Vlaardinger-Ambacht vanaf 1813. 

28 De Stichting Flagen organiseert Gedichtendag onder 
het motto Poëzie over de grens. Honderden ballonnen met 
poëtische dichtregels zoeken het luchtruim. Dichtregels 
gaan op reis: een vrachtwagen van firma Dijkshoorn rijdt 
de teksten van Marijn Dekker en Naomi Olsthoorn door heel 
Europa. De tienjarige Dion Verweij van basisschool De Ark 
wordt uitgeroepen tot "junior stadsdichter van Vlaardingen' 
met het gedicht De Machinist. 

Als voorzorgsmaatregel in verband met Q-koorts moeten op 
last van de minister alle drachtige schapen en geiten op kin
derboerderij Holywood worden afgezonderd van het publiek. 
De maatregel geldt tot twee weken na het lammeren. 
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De Stichting Flagen organiseert Gedichtendag (28 januari) 
(Foto Jan van Dorp) 

De gemeenteraad gaat akkoord met een jaar gratis openbaar 
vervoer voor 65-plussers met een laag inkomen. 

29 In de tentoonstellingenreeks Ontmoetingen in de Hol-
landia Galerie, is er een expositie geopend met werken van 
Joop van Dorp en Olivier Beijn uit Maassluis. 

De Historische Vereniging Vlaardingen verzet zich tegen 
de sloopaanvraag voor bedrijfsgebouwen op het voormalige 
HVO-terrein aan de Schiedamsedijk. Het gaat hierbij om een 
portiersloge uit 1955, het kantoorgebouw uit 1952 en het om
vormergebouw uit 1922. 

30/31 30"° internationale judotoernooi in sporthal Westwijk 
met 950 deelnemers. Opvallend is de prestatie van de Vlaar
dingse Christina Heck. Zij wint een gouden medaille in de 
categorie meisjes negen en tien jaar. 

31 De Talentenjacht Patent op Talent, georganiseerd door 
poppodium De Kroepoekfabriek wordt gewonnen door vijf re
gionale bands, waaronder de Vlaardingse band Jokers Carni
val. Tijdens het Vlaardings Loggerfestival wordt de compilatie 
van twee nummers per winnende band gepresenteerd op een 
verzamel-cd. 

Februari 

1 Het EOS/Argosterrein aan de zuidzijde van de Konin
gin Wilhelminahaven is aangekocht door de gemeente. Het 
is de bedoeling dat de ruimte wordt gebruikt voor woning-



bouw. Eerder is de locatie van Zethameta al verworven. Met 
LV Shipping & Transport lopen nog onderhandelingen. 

2 De provincie Zuid-Holland heeft € 1.500.000 toege
zegd aan de Stichting Federatie Broekpolder voor de herin
richting van het gebied. Volgens de afspraken met de stads
regio moet dit jaar worden begonnen met de omvorming van 
de polder tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. De 
toekenning wordt gezien als erkenning van het streven om de 
Broekpolder groen te houden. 

De Rotaryclub Vlaardingen heeft € 25.000,- beschikbaar 
gesteld aan de internationale hulporganisatie ZOA-Vluchte-
lingenzorg voor hulp aan ontheemden in Ethiopië. Al jaren 
steunt de club projecten in Oost-Afrika. 

4 De Vlaardinger Ronald de Niet exposeert olieverf
schilderijen in de centrale hal van het Vlietland Ziekenhuis 
in Schiedam. De Niet schilderde tussen 2006 en 2009 tien 
tweeluiken, waarbij hij zich liet inspireren door columns van 
zijn tweelingbroer Dick, die in 2004 overleed aan de gevolgen 
van kanker. 

6 De Rotterdam Circus Arts, onderdeel van Codarts 
Hogeschool voor de Kunsten, houdt een open dag in sport
park Vijfsluizen. De dag bestaat uit toelichting op de oplei

ding, voorstellingen, demonstratielessen en workshops voor 
de toekomstige studenten. Speciale gast is Multi-talent Ellen 
ten Damme. De inleiding wordt gehouden door Karel de Rooij, 
artistiek adviseur van de opleiding. 

6/7 In het Streekmuseum Jan Anderson wordt de film 
Spiegel der Beweging vertoond, met onder meer opnames van 
NSB-leider Anton Mussert en Nederlanders aan het oostfront. 
De film werd in de oorlog vertoond in de Luxorbioscoop aan de 
Westhavenkade. 

12 Leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum spelen 
bingo voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Op
brengst € 5.980,22. 

De buurtpreventie in Holy-Noord wordt uitgebreid. Reden 
hiervoor is dat de gemeente en politie hopen dat er meer vrij
willigers komen, zodat één keer per week een groep de straat 
op gaat. Momenteel telt de buurtpreventie in Holy-Noord ze
ventien 'lopers', die eens in de zoveel weken in groepen van 
drie een ronde maken door de wijk. De opleiding voor nieuwe
lingen is in volle gang. 

Bij Sportschool Tino Hoogendijk aan de Zwaluwenlaan is de 
tentoonstelling Fotografie als kunst aan de muur geopend, 
met portretten van mensen van Patrick van den Engel. 

3 In de Stadsbibliotheek is de tentoonstelling tweehon
derdjaar gemeenteraadsverkiezingen en politieke propaganda 
geopend. Tegelijkertijd wordt de eerste Vlaardingse Stemwij
zer in gebruik genomen. 

Opening tentoonstelling ovei tweehonderd jaar 
gemeenteraadsverkiezingen (3 februari) 
(Foto Roel Dijksti a Fotografie) 

10 Volgens de AIVD zoekt de linkse Anti Fascistische Ac
tie in aanloop naar de verkiezingen de confrontatie met de in 
hun ogen 'rechtse' partij Trots op Nederland. TON-raadslid Eu 
Wha Yang heeft gevraagd om adressen en telefoonnummers 

van leden van de kieslijsten te verwij
deren. 

Rotaryclub Vlaardingen en Vlaardin
gen 80 hebben in de afgelopen weken 
€ 12.750,- ingezameld voor de slacht
offers van de aardbeving in Haïti. 
Het bedrag komt ten goede aan de 
stichting Shelterbox Nederland. Een 
Shelterbox bevat een tent voor tien 
personen en verschillende levensbe
nodigdheden. 

11 Met ingang van vandaag is de 
OV-chipkaart het enige vervoerbewijs 
in de regio Rijnmond. De strippen
kaart behoort nu ook in Vlaardingen 
tot het verleden. 

Officiële openstelling van de gereno
veerde historische gebouwen van begraafplaats Emaus. Bin
nenkort gaat het werk op de begraafplaats verder met onder
houd aan bomen, planten en paden. 
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De Schiedammers Robin Schaap en Kim Lievaart winnen de 
Groenste Bruiloft van Nederland. Het aankomende bruidspaar 
had volgens de jury de beste motivatie om 'groen' te trouwen. 
Burgemeester Bruinsma trouwt het paar op 21 juli op de Bui
tenplaats. Daarnaast krijgt het paar een trouwboeket en cor
sages, een groene trouwfotoreportage, een groen trouwboekje 
en een bedrag van € 500. 

13 Op uitnodiging van de Stichting Federatie Broekpolder 
wandelen ruim honderd natuurliefhebbers door de Broekpol
der. Gidsen vertellen over de winterse natuur rond Vlaardin-
gen. 

De Leutloggers vieren Carnaval. Uit handen van burgemees
ter Bruinsma ontvangt Prins Sjaak II de Stadssleutel van het 
Buizengat. 

Romy Snijders wordt in de Stadsbibliotheek 'Voorleeskam-
pioen van Vlaardingen'. De elfjarige Romy won al eerder de 
voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 op basisschool De Singel. 

Tennisster Nicolette van Uitert levert in het Portugese Vale do 
Lobo een knappe prestatie. De Vlaardingse bereikt de halve 
finale van dit sterk bezette future toernooi maar verliest deze 
van de Portugese Maria Joao Koehler. 

15 Het project Watch Out wordt uitgebreid van zestien 
naar twintig deelnemers. Jongeren kunnen de opleiding tot 
beveiliger volgen om de overlast in de wijken tegen te gaan. 
Sinds begin van het project in 2005 hebben 32 van de 50 deel-

Begraafplaats Emaus na renovatie heropend (11 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

nemers hun opleiding afgerond. De jongeren bewaken vooral 
herstructureringsprojecten in Holy-Zuid en de Babberspolder. 

In het stadhuis nemen 42 inburgeraars hun diploma in ont
vangst. Voor de gemeente is dit extra feestelijk, want door 
de inzet in de afgelopen jaren is de taakstelling van het rijk 
voor 2009 zo goed als gehaald. In 2009 zijn 354 Vlaardingers 
gestart met een inburgeringstraject, de taakstelling was 365. 

16 In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er 
een jongerendebat in de MediaLounge van de Stadsbiblio
theek. Burgemeester Bruinsma leidt het debat. Negen leerlin
gen van de Sint-Jozefmavo, het Groen van Prinstererlyceum 
en het college VOS debatteren over politieke vraagstukken. 
Winnares van de Vlaardingse Debat Trofee wordt Roselinde 
Kerkhof. De publieksprijs gaat naar de vijftienjarige Jordi 
Zwaard. 

17 De bundel De 21" eeuw van Gerrit Komrij is versche
nen met een verzameling gedichten van jonge talenten. Onder 
hen de negentienjarige Lianne van Kalken, twee jaar geleden 
was zij de jongste poëziedebutante met de bundel Bar. 

De collectie van het Stadsarchief is uitgebreid met twee aqua
rellen van Herman Cornells Adolf Paradies, het Oude Stadhuis 
en het Westnieuwland. De schilder was een fenomeen als het 
gaat om stadsgezichten, met name door de prachtige kleur-
stellingen. 

Transportbedrijf Hooymeijer wordt eigenaar van het Romi-
terrein aan de Koningin Wilhelminahaven. Het bedrijf, dat 
sinds 1953 in Vlaardingen is gevestigd, heeft met de aankoop 
nu vijfhonderd meter kade in gebruik. De transportonderne
ming is gespecialiseerd in containervervoer. 

Wethouder Attema opent aan het Burgemeester Van Lierplein 
het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij het CJG kun
nen ouders, professionals, kinderen en jongeren tot 23 jaar 
terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Naast 
de hoofdlocatie krijgt het CJG twee satellietvestigingen in de 
Westwijk en Holy. 

Tennisster Nicolette van Uitert wordt uitgeroepen tot sport
vrouw van het jaar. In de categorie sporter met een beper
king gaat de prijs naar Gideon Elve. De beste sportploeg wordt 
voetbalvereniging Zwaluwen. Zwemster Karin Stein wordt 
sportveteraan en waterpoloèr Frank Bot sporttalent van het 
jaar. De 73-jarige Aat van der Water wordt in het zonnetje 
gezet. Hij liep na een hartoperatie de marathon van Athene. 

18 De gemeenteraad verleent toestemming tot aankoop 
van het pand Galgkade 3 voor € 7.300.000. Het pand wordt 
aangekocht vanwege woningbouwplannen aan de zuidrand 
van de stad en kan worden gebruikt voor de tijdelijke huis-



vesting van ambtenaren tijdens de bouw van het nieuwe stad
huis. 

De gemeente draagt de komende vier jaar € 120.000 bij aan 
de exploitatie van de Grote Kerk. Het geld wordt verleend op 
aandringen van het kerkbestuur, dat door teruglopend bezoek 
en inkomen in de problemen is gekomen. Voor de exploitatie 
zijn drie stichtingen opgericht. 

Leen Sluimer ontvangt uit handen van wethouder J. Versluijs 
de eerste Vlaardingse Wijkparticipatieprijs voor de organisa
tie van het jaarlijkse Winterfeest in de Stationsstraat. De prijs 
van € 10.000 beloont en stimuleert bewoners die de leefbaar
heid in hun wijk duurzaam verbeteren. 

21 Bisschop A.H. van Luijn opent in de Grote Kerk de ten
toonstelling Venster op de wereld, bestaande uit zogenoemde 
hongerdoeken. De doeken werden in de middeleeuwen tijdens 
de vastentijd voor het altaar gehangen om kerkgangers het 
zicht erop te ontnemen. Er komt ook een selectie van een aan
tal doeken in de H. Lucaskerk te hangen. 

Leerlingen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag hou
den een Classic Concert in Zorgcentrum De Meerpaal. De leef
tijd van de jonge talenten ligt tussen elf en zestien jaar. 

22 Ter opluistering van de aanwezigheid van het Verha-
lenkabinet in het Stadsarchief houdt visserijdeskundige Peter 
Zuydgeest een lezing over de opkomst, bloeitijd en teloorgang 
van de Vlaardingse visserij. Bezoekers kunnen bij deze gele
genheid hun persoonlijke herinnering aan Vlaardingen in het 
verhalenkabinet inspreken. 

Het succesvolle programma Inburgeren op de werkvloer met 
twee schildersbedrijven wordt uitgebreid naar de tuinbouw

sector. De gemeente heeft hiervoor samen met uitzendbureau 
Stipt en inburgeringsbedrijf Sagènn een traject opgezet. Het 
gaat vooral om langdurig in Nederland verblijvende Poolse 
uitzendkrachten die in Vlaardingen wonen. Zij krijgen prak
tijkgerichte Nederlandse les. 

23 De Historische Vereniging Vlaardingen houdt een 
lezing in de gerestaureerde gebouwen van begraafplaats 
Emaus. Kunstenaar Elly Dijkshoorn vertelt over haar kunst
toepassing op de wanden. 

24 Een groep leerlingen van het Lentiz Geuzencollege 
vertrekt naar India voor een bezoek aan een weeshuis met 58 
HlV-positieve kinderen. De school zet zich al jaren in voor het 
weeshuis. 

Wethouder J.L. Robberegt onthult bij voetbalvereniging Vic
toria '04 in de Broekpolder het eerste bord Vlaardingen Ac
tief en Gezond. Onder deze noemer organiseert de gemeente 
samen met sportverenigingen en andere organisaties de ko
mende jaren verschillende sportactiviteiten voor de sportende 
en (nog) niet-sportende Vlaardinger. 

25 Lijsttrekkersdebat in de Stadsgehoorzaal onder leiding 
van Victor Deconinck, onder andere bekend van Nova en Stu
dio Sport. Het debat is live te volgen via www.vlaardingen.nl/ 
verkiezingen of TV Vlaardingen. 

Na een melding van stankoverlast heeft de politie in de 5" 
Industriestraat een hennepkwekerij opgerold en ontmanteld. 
Achter een dubbele muur in het pand werden ruim 3.000 hen
nepstekjes gevonden. De politie stelt een onderzoek in naar de 
eigenaar van de kwekerij. 

26 Met het verplanten van een plataan geeft wethouder 
Attema het startsein voor de grote opknapbeurt van 't Hof en 
het Oranjepark. De renovatie lost het waterprobleem op, cre
ëert een open stadspark en biedt het park een veelbelovende 
toekomst. 

Maart 

1 Burgers kunnen vanaf vandaag voor ondernemersza
ken, gevonden en verloren voorwerpen, welzijn en zorg, leef
baarheid, sociale zaken en bouwen en wonen terecht op de 
nieuwe locatie Stadskantoor Waalstraat. Voor andere produc
ten kan men nog terecht aan de balie aan het Westnieuwland. 

In zorgcentrum Drieën-Huysen ontvangt mevrouw M. Poot-
Buis (94) uit handen van burgemeester Bruinsma een konink
lijke onderscheiding. Zij toont al meer dan een halve eeuw 

Koninklijke ondersclieiding voor mevrouw Poot-Buis (1 maart) 
(Foto. Roel Dijkstra Fotografie) 

164 

http://www.vlaardingen.nl/


Cabaretier Jelle Kuiper verbindt Steven Ouwersloot en Arja de Gids in 
de echt (9 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

maatschappelijke betrokkenheid door haar belangeloze inzet 
op allerlei gebied en is tot op de dag van vandaag actief als 
vrijwilligster. 

2 De uitbreiding van de betaald parkeertijd van 19.00 
uur naar 22.00 uur levert een stroom van klachten en bekeu
ringen op. Vooral de Stadsgehoorzaal heeft te maken met boze 
bezoekers. De nieuwe regeling is ingevoerd om wijkbewoners 
na hun werk een parkeerplek in de straat te garanderen. 

3 De Harmoniezaal van de Stadsgehoorzaal is niet toe
gankelijk voor rolstoelgebruikers Daarmee werd raadslid Jac
queline van Es geconfronteerd toen ze het lijsttrekkersdebat 
wilde bezoeken. In een brief aan de directie vraagt ze om op
lossing van dit probleem. 

Gemeenteraadsverkiezingen. Opkomst 51,5 % tegen 56,2% 
in 2006. PvdA 16,6% (31,8% in 2006); VV2000/LV 16,1% 
(8,5%); VVD 11% (10,9%), CDA 10% (13,4%); Groenlinks 
9,25% (7,9%); SP 9,1% (12,8%); D66 7,1% (2,2%); CU/SGP 
6,8% (6,8%), Stadsbelangen 5,1% (2,7%); TON 5,1%; AOV 
3,9% (3,0%); Grote winnaar is VV2000/LV, de partij stijgt van 
drie naar zes zetels. De PvdA is gehalveerd en gaat van twaalf 
naar zes zetels. 

6 In het Valkenhof Theater wordt een concert gegeven 
door Accordeonvereniging Harry van Wezel, onder leiding van 
Tom Wilmer. Medewerking verleent het koor The Balance, on
der leiding van Tatiana Mitrokihna. 

8 De lokale partij VV2000/LV, de grote winnaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen, zal coalitieonderhandelingen 
voeren. De PvdA is nog nipt de grootste partij, maar ziet er
van af, omdat hun zetelaantal halveerde. Lijsttrekker Leo ten 
Have heeft alle partijen uitgenodigd. 

9 In de Stadsgehoorzaal wordt het boek Wat is daarop 
uw antwoord? gepresenteerd, een uitgave van Stichting Pla
gen. Tijdens de show Trouwen worden Steven Ouwersloot en 
Arja de Gids door de cabaretier Jelle Kuiper in de echt verbon
den. Jelle Kuiper is naast cabaretier ook BABS (Buitengewoon 
Ambtenaar Burgerlijke Stand). 

Gemeenteraadsleden nemen afscheid van de politiek. Zes
tien van de vijfendertig raadszetels worden ingenomen door 
nieuwkomers. Peter Runsink, Jacqueline van Es en Wim Me
ijer worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

10 Na registratie bij één van de drie parkeerproviders is 
het nu mogelijk om in Vlaardingen voor het parkeren te beta
len met de mobiele telefoon. Het nieuwe systeem is te gebrui
ken naast het bestaande systeem van parkeermeters. 

Esther den Draak (D66) geeft haar door voorkeurstemmen 
verworven raadszetel op. Haar plaats wordt ingenomen door 
Bert van Nieuwenhuizen. Ze koos voor een niet-verkiesbare 
plaats. 

11 Mevrouw De Haas-Advocaat, penningmeester van de 
bridgeclub D.C. Holy, ontvangt uit handen van burgemeester 
Bruinsma de Vlaardingse Stadsspeld. 

12 Aan de voormalige woning van verzetsman Arij Kop 
aan de 2° Maasbosstraat, hoek Binnensingel, onthult mevrouw 
S. Kraaijeveld-Kop een gedenkplaquette. In de woning werd 
op 14 mei 1940 de eerste verzetsgroep uit de Tweede Wereld
oorlog De Geuzen opgericht. 

Geuzenpenning voor Betty Bigombe (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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13 Ter gelegenheid van de 75"° Boekenweek brengen Jan 
Siebelink, Yvonne Keuls en Tommy Wiennga een bezoek aan 
het Boekenbal van de Stadsbibliotheek Thema van de Boe
kenweek dit jaar is Titaantjes-Opgroeien met letteren 

In de Grote Kerk ontvangt de Ugandese vredesbemiddelaar 
Betty Bigombe de Geuzenpenning 2010 uit handen van Joke 
Brandt, directeur-generaal Internationale Samenwerking bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken 

Archeologen hebben op het terrein van het voormalige Holy 
Ziekenhuis resten gevonden van herberg/rechthuis De Hooge 
Wooningh, voorloper van het stadhuis van Vlaardinger-Am-
bacht Het gebouw werd in 1572 voor het eerst genoemd en 
tussen 1670 en 1712 gesloopt Ook is een oude kreek aange
troffen die deel uitmaakte van Hoylede Daarbij zijn bewo-
ningsresten uit de 11" en 12° eeuw gevonden 

15 De Bridgeclub O C West viert het dertigjarig bestaan 
Oprichter en oud-voorzitter Adrie van Vliet ontvangt de Vlaar-
dingse Stadsspeld uit handen van burgemeester Bruinsma 

17 Burgemeester Bruinsma, vergezeld door de Stadsom
roeper, verspreidt onder marktbezoekers de nieuwe evene-
mentengids Verrassend UIT Vlaardmgen De glossy gids ver
meldt alle evenementen tot eind augustus en wordt huis aan 
huis verspreid in Vlaardmgen, Schiedam en Maassluis 

De maatregel van Norfolk tegen geluidsoverlast voor omwo
nenden zijn effectief Dat concludeert de DCMR na geluidsme-
tingen in opdracht van de gemeente Op de overlastgevende 
uitlaten van de schepen Maas Viking en Humber Viking zijn 
geluidsdempers geplaatst 

Nationale Boomfeestdag onder het motto Bomen maken onze 
buurt Leerlingen van de basisscholen De Hoeksteen en 't Pa
let Holy planten bomen bij het nieuwe appartementencomplex 
De Triade aan het einde van de Lepelaarsingel en de Johan de 
Wittstraat 

18 Door het aannemen van de crisis- en herstelwet door 
de Eerste Kamer kunnen de gemeenten de versnelde aanleg 
van de A4 niet meer blokkeren De gemeentebesturen hebben 
alleen nog maar een adviserende rol Tegenstanders van de 
weg door Midden-Delfland blijven zich verzetten Zij bereiden 
een rechtsgang voor 

Wethouder Attema houdt in het kader van de Dag van de 
Leerplicht, samen met politie en leerplichtambtenaren, een 
bel- en straatactie Alle aangesproken leerlingen hadden een 
geldige reden voor hun afwezigheid 

19 Bij de Rietputten, een natuurgebied tussen Vlaardm
gen en Maassluis, worden door de Stichting Vogelklas Karel 

Schot drie zeldzame roerdompen losgelaten De vogels zijn 
in februari door de stichting opgevangen, nadat zij door de 
strenge winter in de problemen waren gekomen 

Voor de Cuyperstoren aan de Hoogstraat wordt het kunstwerk 
De Boog, naar een ontwerp van de Vlaardingse kunstenaars 
Cor Maarleveld en Jan van Dorp, geplaatst Dit kunstwerk is 
het eerste zichtbare onderdeel van het te vormen stiltecen
trum De Driepas in de toren Het is de bedoeling dat het cen
trum, een initiatief van Vele Vlaardingers Eén Huis, nog voor 
de zomer wordt geopend 

20 Hella van Wijst, maker van het tv-programma De 
Wandeling, wandelt samen met oud-minister Agnes van 
Ardenne, burgemeester Bruinsma en Joop van Dorp van de 
Grote Kerk naar de Lucaskerk op de Hoogstraat naar de ten
toonstelling Venster op de Wereld 

21 Spinning Event m sporthal Holy aan de Korhoenlaan 
Op honderdvijftig fietsen wordt door meer dan zevenhonderd 
deelnemers € 170 000 bijeengefietst voor Villa Joep, voor on
derzoek naar neuroblastoomkanker bij kinderen 

22 Wethouder Robberegt opent de nieuwe gratis fietsen
stalling op een ponton in de Oude Haven 

23 Een kudde van tweehonderdvijftig Kempische scha
pen IS gearriveerd in de Broekpolder De schapen, die opval
len door hun lange staarten, worden vooral ingezet voor de 
bestrijding van de reuzenberenklauw 

24 Gerrit Struijs, trombonist van het Gewestelijk Seni
orenorkest, heeft zijn trombone aan de wilgen gehangen De 
negentigjarige muzikant speelde o a by Voorwaarts, De Dick-
sons, Sursum Corda en OpMaat 

25 Er IS een begin gemaakt met de aanleg van het par
keerterrein voor bestelbusjes aan de Broekweg Bewoners van 
het Centrum-Noord kunnen een gratis vergunning aanvragen 
voor het omheinde terrein met camerabewaking 

27 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de klucht Het 
Veilige Huis b v van Ton Elsgeest, door toneelgroep ONl 

De zeventienjarige Rajacenna van Dam staat als jongste te-
kentalent vermeld in de "bijbel' van meest talentvolle kunste
naars ter wereld, het Amerikaanse Amazing pencil portraits 
In het boek, dat binnenkort in Nederland uitkomt, staan twee 
portretten van Rajacenna 

In de Grote Kerk wordt de Johannes Passion van J S Bach 
uitgevoerd door het koor Gloria Toonkunst, met muzikale be
geleiding van het Dordts Kamer Orkest 
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Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Scouting 
Nederland plant burgemeester Bruinsma samen met jeugdle
den van de scoutinggroep Marmx van Sint Aldegonde violen 
bij zorgcentrum De Wetering 

29 Onder de naam Game On' start de Stadsbibliotheek 
een gametoernooi voor jongeren en kinderen Aan het emd 
van elk gametoernooi krijgt de winnaar punten Degene die 
op 28 juni de meeste punten heeft veroverd, krijgt een prijs 

30 De Vlaardinger Frank Schurink wint de televisiewed-
strijd Enkele Reis Paradijs en daardoor een baan als chef-kok 
in het vijfsterren Papagayo Beach Resort op Curagao De win
naar werkte eerder als kok in het prestigieuze restaurant 
Loenz 

31 Archeoloog Leo Verhart presenteert zijn boek over de 
Vlaardingen-cultuur De geur van veen Het boek gaat over de 
vondsten die m de jaren '50 van de vorige eeuw in de West-
wijk zijn gedaan Deze opgravingen met resten uit de steen-
tijd hebben de stad wereldfaam gebracht 

729 Vlaardingse basisschoolleerlingen van dertien scholen 
hebben afgelopen week in totaal 2 683 kilo vuil verzameld 
tijdens de actie Nederland Schoon Van alle scholen haalde ba
sisschool De Klinker het meeste op 9,1 kilo per kind Zij win
nen hiermee de Gouden Prikker 

April 

1 De gemeente biedt mensen de mogelijkheid zelf hun 
inburgering te regelen met het Persoonlijk Inburgermgs Bud
get (PIB) Wie met het PIB inburgert, kan op maat zijn eigen 
cursussen samenstellen en bepalen waar hij deze volgt en uit 
welke onderdelen de cursus bestaat 

Kindercentrum De Krentenmik aan de Hofsingel viert het 
35-jarig bestaan met tal van activiteiten 

Wethouder Robberegt geeft het startsein voor de proef met 
het gratis openbaar vervoer voor ouderen 

2 De bestrijding van gladheid heeft de gemeente tus
sen de € 250 OOG en € 300 000 gekost Dat is meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren In totaal 
werd er vijftig keer gestrooid Normaal ligt dat tussen de tien 
en twintig keer per jaar 

6 Ongeveer vijfduizend gezinnen hebben vorige week 
een brief ontvangen van het Bureau Sociaal Cultureel Fonds 
Daarin worden de mogelijkheden aangegeven voor financiële 
steun aan huishoudens met een laag inkomen Het betreft o a 
lidmaatschappen van verenigingen en internetabonnementen 
voor gezinnen met kinderen tussen twaalf en achttien jaar 

7 De wethouders Versluijs en Attema geven het start
sein voor de herinrichting van het Messchaertplein en de Die-
penbrockstraat De werkzaamheden moeten de leefbaarheid 
in de wijk ten goede komen Er zal aandacht worden besteed 
aan parkeren, de groenvoorziening en een speelveld 

Zwembad De Kulk is door een rapporteur van de Nationale 
Raad Zwemdiploma's beoordeeld als 'zeer goed' Volgens het 
zwembad komt het zelden voor dat men dit predicaat toekent 

8 De financiering voor het eerste hospice voor Vlaardin-
gen, Schiedam en Maassluis aan de Prinses Margrietlaan is 
rond Men hoopt nog dit jaar de eerste paal te slaan Er loopt 
nog wel een bezwarenprocedure 

9 In het Stadskantoor aan de Waalstraat is een "snelba-
lie' ingericht waar de aanvraag voor bijzondere bijstand bin
nen dertig minuten is geregeld Na Venlo is Vlaardingen de 
tweede Nederlandse gemeente die over dit systeem beschikt 
Aanvragen duurden in het verleden zes tot acht weken 

10 In Leiden wordt een symposium gehouden over de 
Vlaardingencultuur, georganiseerd door het Vlaardings Ar
cheologisch Kantoor (VLAK) en het Rijksmuseum voor Oud
heden (RMO) Alle deelnemers ontvangen een speciale uit
gave van het tijdschrift Westerheem over het onderwerp Na 
afloop kunnen deelnemers de reizende tentoonstelling Expe
ditie Steentijd over de Vlaardingencultuur bezoeken 

11 Ruim honderd lange afstandlopers van AV Fortuna 
nemen deel aan de dertigste Marathon van Rotterdam Al
fred van Pelt loopt de snelste tijd (2 56 09), veteraan Karel 
Leeuwang verovert de nationale titel in de categorie boven de 
zeventig jaar in een tijd van 3 30 17 

12 De openbare basisscholen Prisma en De Klinker hou
den per 1 augustus op te bestaan Het leerlingenaantal is dit 
jaar gedaald onder de voor Vlaardingen vereiste 184 De Klin
ker gaat op in Dagschool Erasmus en Prisma komt bij de Jan 
Ligthartschool Beide schoolgebouwen blijven in gebruik 

Gerard den Hertog, vrijwilliger bij het Stadsarchief, heeft na 
ruim elf jaar de index op het bevolkingsregister van 1900 tot 
1935 afgerond In totaal heeft hij 19 720 pagina's met 94 092 
namen geïndexeerd 

14 Kinderen en jongeren planten met bestuursleden 
van de Stichting Entente Florale vier bijzondere bomen in de 
Groenste Stad van Nederland In het Oranjepark komt een 
watercipres Aan de Torenvalklaan plant men een Anna Pau-
lownaboom, het Marnixplantsoen krijgt een zakdoekjes- of 
vaantjesboom en de Broekpolder een doodsbeenderenboom 

Aan de Eksterlaan worden vier geparkeerde auto's door brand 
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Gerard den Hertog londt de mdexeiing van het bevolkingsregister af 

(12 april) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

verwoest. De wrakken zijn door de politie afgevoerd voor fo
rensisch sporenonderzoek naar de oorzaak van de brand. 

15/17 Om Poolse stadsgenoten bij te staan bij de verwerking 
van het verlies van hun president kunnen ze een condolean
ceregister tekenen in de H. Lucaskerk in de Hoogstraat. Het 
is een initiatief van de Willibrordusparochie en Vele Vlaar-
dingers Eén Huis. De Poolse president, zijn vrouw en andere 
hooggeplaatste Polen kwamen om het leven toen hun vlieg
tuig in Rusland neerstortte. 

17 Cees Wind ontvangt de bronzen legpenning van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland voor zijn ver
dienste voor de archeologie. De oud-ambtenaar heeft meer 
dan twintig jaar onbezoldigd gefunctioneerd als oudheidkun
dig adviseur van de gemeente. Hij is ontdekker van de Vlaar-
dingencultuur. 

19 Tijdens de eerste Vlaardingse Brugklascultuurdag 
Culture Candy kunnen jongeren kennis maken met het ge
varieerde aanbod van de Vlaardingse culturele instellingen 
zoals de Stadsgehoorzaal, de Stadsbibliotheek, het Stadsar
chief, theater De Zwarte Doos, kunstenaar Hans Rikken en de 
Kroepoekfabriek. 

Als dank voor haar groenbeleid is een Indonesische vlinder 
vernoemd naar wethouder Anny Attema. De vlinder Hyalae-
thea attemae, officieel benoemd op 10 april 2010 in het we
tenschappelijk tijdschrift SUGAPA, werd in 1993 ontdekt door 
de Nederlandse wetenschapper Rob de Vos. De vernoeming 
is het cadeau waarmee ambtenaren afscheid nemen van At
tema. 

20 In de brasserie van gebouw EVEN aan de Van Ho-

Voormalig stadsdichter Kees Alderliesten is overleden (22 april) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

gendorplaan kunnen mensen hun roUators laten keuren door 
Wijkwijzer Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder en het sport
servicebureau. 

21 Na overleg met de Stichting Federatie Broekpolder, be
trokkenen en gebruikers, besluit het gemeentebestuur tot de 
aanleg van een dertig kilometergebied en een fietsstraat op de 
Watersportweg. Tussen de Twist en de toegang tot de golfclub 
krijgt de weg een strook van drieënhalve meter asfalt met aan 
beide kanten schelpenasfalt. Automobilisten moeten bij het 
inhalen gebruik maken van zijstroken. 

Parkeren in het centrum is momenteel voordelig. De gemeente 
heeft veel betaalautomaten afgesloten nadat er de afgelopen 
week tientallen zijn gekraakt. Controleurs zijn opgeroepen 
geen boetes uit te schrijven aan niet-betalers. De afgesloten 
automaten worden zo snel mogelijk vervangen. 

Samen met 75 andere gemeenten heeft Vlaardingen de woon
lasten in 2010 verlaagd. De woonlasten liggen 1,4% boven het 
landelijke gemiddelde. Volgens de Atlas Lokale Lasten 2010 
was dat in 2009 nog 4,8%. 

22 Wereldkampioen rolstoeltennis Esther Vergeer is aan
wezig bij de opening van De Laurenburg op het terrein van 
het Zonnehuis. De Laurenburg is een opvanghuis waar jon
geren met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zelfstandig 
kunnen wonen. Het huis biedt plaats aan 21 mensen. 

Op 56-jarige leeftijd is Kees Alderliesten overleden De mar
kante Vlaardinger werd in 2004 benoemd tot eerste Vlaar
dingse stadsdichter. 

23 In de Grote Kerk is een jubileumconcert ter gelegen-

168 



Leen Droppert is tachtig jaar (24 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Peter de Jong ontvangt een Koninklijke onderscheiding (29 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

heid van het veertigjarig bestaan van het gemengd Koor Holy 
onder leiding van John Ram. Medewerking verlenen sopraan 
Caroly McConnell, tenor Ger Kreukniet en pianiste Lenny Vis. 

23/24 In het Valkenhof Theater opvoering van de eenakters 
Wijlen de moeder van mevrouw en Vakantie in Hotel Blauw
druk door toneelvereniging Het Masker, onder regie van Jan 
Kruijk. 

24 In de Heemtuin Westwijk is een plantenbeurs, geor
ganiseerd door de Vlaardingse afdeling van Groei en Bloei 
Iedereen is welkom om planten of groengerelateerde zaken te 
ruilen. 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Galerie Per-
veile aan de Fransenstraat opening van de jubileumexpositie 
Verrassend Veelzijdig met werk van Margriet van der Poel. Zij 
was twintig jaar geleden de eerste exposant. 

In de Oude Hal van het stadhuis vindt de receptie plaats ter 
gelegenheid van de tachtigste verjaardag van kunstenaar 
Leen Droppert. Uit handen van burgemeester Bruinsma ont
vangt hij de Vlaardingse Stadspenning. 

Ondanks het verlies tegen Excelsior Maassluis viert VV Zwa
luwen een promotiefeest. Door een gelijkspel van Alblasser-
dam op kampioen Voorschoten '97 kunnen de Vlaardingers 
niet meer worden ingehaald en promoveren ze naar de hoofd
klasse. 

24/25 In jeugdcentrum Triangel wordt de musical De Lamp 
van Everlyne Mostert opgevoerd door de CJV Musicalgroep. 

26 Op de begraafplaats Holy kunnen bezoekers sinds kort 

gebruik maken van een plantentafel voor het verzorgen van 
bloemen en planten. Voorheen gebruikten bezoekers hiervoor 
de banken. 

Gerry van der Heijden-van Heere, Hester van der Heijden en 
Iris van der Graaf, respectievelijk moeder, dochter en klein
dochter exposeren schilderijen in het Kerkcentrum Holy aan 
de Reigerlaan. 

27 Na intensief en langdurig overleg is er een coalitieak
koord tussen VV2000/LV, PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en 
StadsBelangen Vlaardingen. Het akkoord is gebaseerd op het 
programma Keuzes voor de toekomst. 

28 De Heemtuin Westwijk viert het veertigjarig bestaan. 
Iedereen is vandaag welkom om mee te feesten. 

Burgemeester Bruinsma opent in flats aan de Madridweg, 
Londenweg en Luxemburgweg zogenoemde koffiecorners, 
ontmoetingsplaatsen voor bewoners van de Hoofdsteden-
buurt. 

Op verzoek van de Nederlandse Kampeerauto Club komt er 
een camperstandplaats aan het Sluisplein. De plaats biedt 
plek aan vier campers die maximaal twee keer 24 uur mogen 
blijven. 

29 Ook dit jaar is er weer een speciale editie van het 
Weekendarrangement van de politie. Het Koninginnedagar
rangement loopt tot zondag. Meerderjarige geweldplegers lo
pen het risico tot maandag in de cel te zitten. 

Bewoners van de Londenweg, Begoniastraat, Van Blanken-
heimstraat en Röntgenstraat kunnen zich opmaken voor een 
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straatfeest De straten behoren volgens de HIER Klimaatcam-
pagne tot de vijfhonderd milieuvriendelijkste straten van Ne
derland 

Jaarlijkse lintjesregen Peter de Jong ontvangt een Koninklij
ke onderscheiding tijdens de Vlaardingse Koninginnenacht in 
theater De Zwarte Doos uit handen van stadsarchivaris H J 
Luth, die de burgemeester mocht vervangen vanwege de in
stallatie van het nieuwe college 

Installatie van het nieuwe college De nieuwe coalitie heeft 
met 25 van de 35 zetels een grote meerderheid in de gemeen
teraad Leo ten Have (Vv2000/LV) krijgt de portefeuille Mid
delen, Hans Versluijs (PvdA) Bouwen en Wonen, Cees Ooster
om (CDA) Zorg en Mobiliteit en Vera Kalf (VVD) Ondernemen 
en Sport Jan Robberegt (Groenlinks) wordt wethouder van 
Cultuur en Milieu 

30 Koninginnedag, met onder meer aubade op de Markt, 
Oldtimerfestival, antieke aanspanningen, roadshow van 
de Koninklijke Marine en vuurwerk De stoomtrein van de 
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij rijdt van het station 
Vlaardingen-centrum naar Hoek van Holland De Vlaardinger 
Patrick van der Kraan wint de titel Sterkste man van Zuid-
Holland De 64"" Havenloop wordt gewonnen door de Rotter
dammer Patrick Kwist Michel de Maat moet genoegen nemen 
met een vierde plaats 

Mei 

1 In de Stadsgehoorzaal onthult burgemeester Bruinsma 
De Vierde Wand, een kunstwerk van Dike Hof 

De gemeente stelt € 200 000 beschikbaar om de verzakte 
atletiekbaan van AV Fortuna op te hogen Om de baan wed
strijdklaar te maken wordt de 37 cm verzakte baan opgespo
ten met schuimbeton 

Met een zege op 's-Gravendeel, behaalt Voetbalvereniging 
Deltasport het kampioenschap en promoveert naar de eerste 
klasse Na Zwaluwen is Deltasport de tweede vereniging die 
volgend seizoen een klasse hoger gaat spelen 

4 Dodenherdenking Stille tocht naar het Verploegh 
Chasseplein, gevolgd door kranslegging en twee minuten 
stilte De herdenkingstoespraak wordt gehouden door Siebe 
Idzinga, schrijver van het boekje De vergeten geus 

5 Bevrijdingsdag Een estafetteploeg van twintig Vlaar
dingse sporters brengt het bevnjdingsvuur vanuit Wagenin-
gen naar Vlaardingen Vliegerdemonstraties, roofvogelshow 
en parachutistenshow aan de Krabbenplas De traditionele 
Bevnjdingsronde wordt gewonnen door de Argentijn Rodrigo 
Mendieta 

In het Streekmuseum Jan Anderson is de permanente expo
sitie over Vlaardingen in de Tweede Wereldoorlog geopend 
Door een fors deel van zijn collectie onder te brengen in het 
depot aan de Willem Beukelszoonstraat heeft Anderson in het 
museum de hiervoor benodigde ruimte vrijgemaakt 

De Vlaardingse Annemiek van Dam speelt in Duitsland de 
sterren van de hemel Zij vertolkt de hoofdrol in de musical 
Elisabeth In 1999 won zij het tiende Vlaardings Songfestival 

6 De 88 dagboeken van de onlangs overleden eerste 
Vlaardingse stadsdichter Kees Alderliesten worden overge
dragen aan het Stadsarchief De boeken blijven twintig jaar 
gesloten voor inzage 

8 De bewoners van de Stationsstraat voorzien tijdens de 
opfleuractie de plantenbakken en geveltuintjes van nieuwe 
planten 

10 De Beneluxtunnel is tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten 
voor de derde etappe van de Giro d'Italia vanuit Amsterdam 
op weg naar finishplaats Middelburg 

11 In een pand aan de Westhavenkade, vroeger in ge
bruik voor haringopslag, vindt de politie een hennepkwekerij 
met bijna negentienhonderd planten De energieleverancier 
constateert diefstal van stroom De kwekerij is ontmanteld 

12 De PvdA Vlaardingen wordt voor het eerst in haar ge
schiedenis bestuurd door een vrouw Judith Pauwelsen heeft 
de voorzittershamer overgenomen van Jan van Noord 

13 Op het talud van de A4 houdt de groep A4 met Vaart 
een populariteitsactie voor een rijksweg die niet te horen, te 
zien en te ruiken is 

13-16 In Sportpark Vijfsluizen nemen ruim driehonderd 
jongleurs deel aan het twintigste Nederlands Jongleerfestival 
Een dezer dagen lopen zij in een feestelijke parade door Vlaar
dingen In het sportpark is de bachelor opleiding tot circusar
tiest, Codarts - Hogeschool voor de Kunsten, gevestigd 

14 Cafe De Rutger is op last van burgemeester Bruinsma 
voor zes maanden gesloten Bij een inval van de politie zijn 
bewijzen gevonden voor illegale gokpraktijken De eigenaar 
had al eerder een waarschuwing gekregen 

15 De Broekpolderregatta op de Vlaardinger Vaart vindt 
plaats Zes historische platbodems met zeven teams strijden 
om de eer De opbrengst gaat naar De Laurenburg, een woon
voorziening voor jongeren met NAH 
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15/16 Voor de achttiende maal vindt Open Ateliers Vlaardin-
gen plaats. Op 32 locaties kunnen belangstellenden een kijkje 
nemen bij 41 kunstenaars. 

17 In de Stadsgehoorzaal vindt de afscheidsreceptie 
plaats van wethouder Anny Attema. De scheidende wethou
der ontvangt de Stadspenning uit handen van burgemeester 
Bruinsma. Attema was van 1990 tot 2002 raadslid voor de 
PvdA, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. 

Het Delta Hotel van Lucas Petit is in de prijzen gevallen. Het 
grijpt dit jaar naast de Dutch Hotel Award, maar krijgt wel 
een Best Luxury Hotel-Award van het Britse travelmagazine 
Business Destinations. 

28 In wijkcentrum 't Nieuwelant aan de Rotterdamseweg 
worden didgeridoolessen gegeven, op het instrument dat al 
eeuwenlang wordt bespeeld door de Australische Aborigi
nals. 

19 Bakkerij Herweijer viert het veertigjarig bestaan met 
een taartactie. Iedereen, die de laatste veertig weken van het 
jaar zijn veertigste verjaardag viert, kan in bezit komen van 
een taart. 

20 De gemeente heeft de jaarrekening 2009 afgesloten 
met een tekort van bijna € 5.100.000. De gemeente heeft 
vorig jaar € 298.000.000 uitgegeven, inclusief € 27.000.000 
aan maatregelen om op lokaal niveau de economische crisis te 
bestrijden. Wethouder L.F.M, ten Have kondigt een strakker 
beleid aan. 

21 In de Hollandia Galerie is de tentoonstelling Couleur 
Locale geopend. De expositie is samengesteld met werk van 
de favoriete kunstenaars van de jubilerende tachtigjarige 
kunstenaar Leen Droppert. Twintig kunstenaars eren de nes
tor met een Liber Amoricum. 

22 Vlaardingers moeten volgens het college van burge
meester en wethouders voorrang krijgen bij de verdeling van 
huurwoningen. Tot nu toe moeten Vlaardingers concurreren 
met belangstellenden uit andere gemeenten. Vlaardingen wil 
een uitzonderingspositie omdat men is begonnen met groot
schalige stadsvernieuwing. 

Wethouder Versluijs opent het festival Bui
ten Beeld Tuinhuis ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Westwijk. 

26 Kunstwerk het Badkonijn van 
Niels Lakens en Kwannie Tang wordt in 
de Krabbeplas te water gelaten. Het vijf 
meter hoge, drijvende kunstwerk is door 
Vlaardingen overgenomen, nadat het bij 
de Rotterdamse Galerie op de Rotte plaats 
moest maken voor andere beelden. 

Verschenen is het boek Gezellig en sportief 
van Frans Assenberg over de voetbalclub 
RK WIK. De club fuseerde in 2008 met 
HVO en HSC tot CWO. De club werd opge
richt in 1934 en zou in 2009 75 jaar heb
ben bestaan. 

De werkloosheid in de regio is sinds begin 2010 nauwelijks 
meer gestegen. In Vlaardingen raakten 92 mensen hun baan 
kwijt. Op 1 april waren er 2.815 werklozen. Opvallend is dat 
de meeste nieuwe werklozen jonger zijn dan 27 jaar. De oor
zaak hiervan is niet bekend. 

29 Het tweede Vlaardingen Festival wordt gehouden aan 
de Krabbenplas, met optreden van onder meer Waylon, Jeroen 
van der Boom en Hans Dulfer. 

Natuurmonumenten start een nieuwe serie wandelingen naar 
de eendenkooi Aalkeetbuiten. De eendenkooi is een fascine
rend stukje natuur en cultuur, overgebleven uit vroegere tij
den. 

De finale van X-posure in de Stadsgehoorzaal wordt gewon
nen door de band Daddy'O. De publieksprijs is voor de band 
The Wedgies. 

Kunstwerk het Badkonijn in de Krabbeplas te water gelaten (26 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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30 In het Valkenhof Theater ontvangt zangeres Rita 
Young het eerste exemplaar van haar nieuwe album Forever 
Young uit handen van Lee Towers. 

31 Het aantal overvallen is gedaald van 26 in 2008 naar 
16 in 2009. Niettemin staat Vlaardingen op plaats 22 in de top 
25 van de AD-Misdaadmeter. 

Op het Groen van Prinstererlyceum reikt Arjan El Passed de 
Groene lintjes uit. El Passed is nummer negen op de lijst van 
Groenlinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. De onder
scheidingen voor de groenste bedrijven, instellingen of per
sonen gaan naar Arij Maat, de bedrijven Kloet en Van Ganse-
winkel, de Stichting Boombehoud en leden van de werkgroep 
Onze Tuin. 

Her Vlaardingse bedrijf MariFlex gaat helpen met het oprui
men van de olie in de Golf van Mexico na het zinken van een 
BP-boor-platform op 22 april. Het bedrijf stuurt drie zogehe
ten veegarmen naar Houston en New Orleans, die naast een 
schip gehangen worden om de olie op te ruimen. 

Juni 

1 De Olympisch kampioenen Mark Huizinga en Danielle 
de Bruijn, wethouder Vera Kalf en Willem van Ruytenburgh 
onthullen het vernieuwde Veerplein in aanwezigheid van het 
ontwerpteam GelukTreurniet Architecten, beeldend kunste
naar Wilma Kuil en terrazzospecialist Tomaello. 

Vernieuwde Veerplein in gebruik genomen (1 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

4 Wegens mishandeling van een vrouw mag een acht
tienjarige Vlaardinger acht weken geen bezoek brengen aan 
het centrum. Hij heeft al twee keer eerder een gebiedsverbod 
gekregen wegens gebruik van geweld. 

Servicepunt Vrijwilligers organiseert een vrijwilligersfeest 
in Sportcentrum Vlaardingen. Met het tweejaarlijkse feest 
bedankt de gemeente alle vrijwilligers voor hun belangeloze 
inzet voor de samenleving. 

4-6 De Vlaardingse beeldend kunstenaar Nelleke de 
Haan-Kleute, beter bekend als Bikkel, exposeert dit weekend 
in het Louvre in Parijs. De kunstenaar is gevraagd door The 
International Artist Group van de salon Art-Shopping. 

5 Haring en Bierwandeltocht door de groenste stad van 
Nederland ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van wan-
deivereniging Het Blauwe Vaasje. De wandelroutes zijn uitge
zet over 15 en 25 kilometer 

Vlaardingers worden op het vernieuwde Veerplein getrak
teerd op koffie met gebak en een optreden van de zangers 
Martin Eden, Glenda Peter en Wolter Kroes. 

Bij de Vlaardingse golfclub vindt tijdens het internationale 
golftoernooi voor vrouwen een gewapende overval plaats. De 
twee daders hebben het vooral gemunt op de promotietent 
met dure horloges. Van het duo ontbreekt elk spoor. 

6 Het Van der Knaap Horeca Voetbal Toernooi, georga-

Aat Rolaff benoemd tot nieuwe stadsdichter (6 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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niseerd door Deltasport, wordt na strafschoppen door De No
taris gewonnen van O'Sheas Irish Pub 2 

Aat Rolaff is benoemd tot nieuwe stadsdichter van Vlaardin-
gen Zijn voorganger Benne van der Velde presenteert zijn 
derde bundel Onze nieuwe maat H 

Negende editie van de Survivalrun in de Broekpolder De win
naars Gertbert Branderhorst en Rondell Oldenstam leggen het 
parcours af in anderhalf uur 

7 Michel de Maat geeft het startsein voor de 64"" 
Avondvierdaagse onder het motto Ben jij een meeloper'^ De 
wandelmars is onderdeel van het actieplan Vlaardingen Actief 
en Gezond en moet bijdragen aan een gezonde levensstijl van 
de inwoners 

8 Voorafgegaan door een opvoering van Kniertje de Mu
sical, door de toneelgroep Als 'n Dijk uit Goes, meert de VL 
92 Balder met Hollandse Nieuwe aan Het Shantykoor Vlaar
dingen verzorgt de muzikale omlijsting aan de Museumkade 

9 De weekmarkt is terug op het Veerplein Als er op 
marktdagen evenementen op het plem worden gehouden, is 
de markt op het Schoutplein 

Het Streekmuseum Jan Anderson exposeert werk van Leen 
Droppert uit zijn eigen omvangrijke collectie Meest opvallend 
15 een maquette van het werk waar de kunstenaar het meest 
bekend om staat, het Geuzenmonument op de Markt 

Tweede Kamerverkiezingen Opkomst 71,2% PVV 21% ( in 
2006 9,6%), PvdA 20,3 (22,7%), VVD 18,6 (12,5%), SP 11,4 
(19,4%), CDA 9,6 % (20,9%), GL 6,5% (3,5%), D66 5,6 (2%), 
CU 2,8 (3,7%), PvdD 1,4 (1,9%), SGP 1,6 (1,6%) Hiermee is de 
PVV de grootste partij in Vlaardingen TON, de partij van Rita 
Verdonk, krijgt slechts 295 stemmen 

12 Op het terrein van CWO aan de Zwanensingel vindt 
de finale van het Vlaardings Voetbal Kampioenschap plaats 
Voor de aftrap levert Erwin van Rooy de lang gezochte wis-
selbokaal af bij het arbitrale trio De bokaal stond twee jaar 
in de schuur van de voetballer Winnaar wordt Deltasport met 
een 4-2 overwinning op CWO 

14 Tijdens de jaarlijkse haringparty van de Industriële 
Kring Vlaardingen ontvangt Coerd de Heer de Gouden Haring 
uit handen van burgemeester Bruinsma Een tweede Gouden 
Haring is postuum voor de eerste stadsdichter Kees Alderlies-
ten 

16 In de Stadsgehoorzaal is de derde conferentie Klimaat-
bewust Ondernemen voor Vlaardingse ondernemers Het Del
ta Hotel ontvangt de Klimaatprijs 2010 met een stimulerings-

premie van € 5 000 Het hotel wil het prijzengeld inzetten 
voor milieubewuste investeringen en aanpassingen 

De negenjarige Lyenne van Westenbrugge heeft onlangs in 
Deventer een vijfde plaats behaald tijdens de landelijke finale 
4B-lijn ritmische gymnastiek 

De gemeente en het ministerie van Onderwijs trekken samen 
€ 795 000 uit voor betere ventilatie in klaslokalen Slechte 
ventilatie veroorzaakt hoofdpijn, vermoeidheid en prikkende 
ogen Of het geld toereikend is voor alle scholen wordt be
twijfeld 

17 Franse avond in de MediaLounge van de Stadsbiblio
theek Voormalig nieuwslezer Philip Frenks vertelt over zijn 
boeken en neemt de bezoeker mee langs de route van de Tour 
de France Accordeonist en entertainer Peer van der Burgh 
speelt en zingt Franse chansons 

Medewerkers van Waterweg Wonen onderbreken voor een 
dag het kantoorwerk om als vrijwilliger bij organisaties en 
verenigingen de helpende hand te bieden 

Park 't Nieuwelant krijgt een opknapbeurt Het park, aange
legd omstreeks 1950, is de groene buffer tussen de wijk Bab-
berspolder Oost en de A4 Nu de herstructurering van deze 
wijk in volle gang is, wordt ook het park aangepakt 

18 Het vernieuwde Sluisplein wordt geopend door de 
wethouders Versluijs en Oosterom 

18-20 Tijdens het Vlaardings Loggerfestival kunnen aanwe
zigen genieten van een vlootschouw, stadsontbijt, sloepen
race, dans- en muziekuitvoeringen, wandelen in de "meerpa
rels', theater, braderie en vuurwerk Leden van de serviceclub 
Ronde Tafel Vlaardingen 56 nemen deel aan de "enige echte 
Hanngnt 2010' Er wordt geld opgehaald voor het plaatsen 
van een zogenaamd leugenbankje aan de Maasboulevard 
Door het slechte weer en het WK-voetbal zijn er dit jaar min
der bezoekers 

19 De nieuwe Alhijra Moskee aan de Dr Abraham Kuy-
perstraat wordt officieel geopend 

21 De groenste bruiloft van Nederland wordt gesloten op 
De Buitenplaats aan de Zuidbuurt Het groenste paar, Robin 
Schaap en Kim Lievaart, afkomstig uit Schiedam, worden in 
de echt verbonden door burgemeester Bruinsma 

22 Het Shantykoor Vlaardingen heeft in Praag een prijs 
gekregen voor het best geklede grote koor Het koor keerde 
zondagavond terug van een vijfdaags shantyfeest in de Tsje
chische hoofdstad 
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De groenste bruiloft van Nederland (21 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

24 Wethouder Oosterom neemt aan de Broekweg de eer
ste bewaakte parkeerplaats voor bestelbusjes in gebruik. 

25 ABN AMRO verhuist naar het pand van Fortis Bank 
aan het Veerplein. Het is de eerste stap naar een samengaan 
van de twee banken. 

Wijkcentrum de Telder sluit de deuren (26 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

In het Rijnmondgebied geldt stankcode twee. De chemische 
industrie moet maatregelen treffen om de uitstoot van stank-
stoffen te beperken. 

25/26 Honk- en softbalclub Holy viert het 25-jarig bestaan 
met onder meer een reünie aan de Zwaluwenlaan. 

26 Voor alle bestuursleden en vrijwilligers van het wijk
centrum De Telder in de Westwijk is er een afscheidsfeest. Het 
buurthuis wil niet opgaan in een multicultureel centrum en 
sluit op 1 augustus zijn deuren. Voorzitter Hannie van Ingen-
Kastelein krijgt voor haar jarenlange inzet de Vlaardingse 
Stadsspeld. 

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van dansschool 
DemiPoint is er een opvoering in de Stadsgehoorzaal 

27 De politie houdt samen met Groenvoorziening Zuid-
Holland en de visfederatie Zuid-Holland een visserijcontrole 
in Vlaardingen en Midden-Delfland. In totaal worden tach
tig visser gecontroleerd. Elf krijgen een bekeuring voor onder 
meer het vissen zonder vispas en vissen met meer dan twee 
hengels. 

29-27 Tijdens de Vlaardingse Beiaardweken zijn de concer
ten van de beiaardiers te volgen op grote beeldschermen. 

Juli 

2 In Club Doxx aan de Koningin Wilhelminahaven 
wordt het Vlaardings Rapkampioenschap 2010 georganiseerd 
door De Kroepoekfabriek, Het Bureau Welzijnsprojecten en 
Vele Vlaardingers Eén Huis. De 17-jarige LyonW. krijgt zowel 
de jury- als de publieksprijs. 

3 De kinderen van groep 7a van de basisschool De Scha
kel winnen de filmquiz in het kader van het erfgoedproject 
Groeten uit Vlaardingen. Tijdens dit educatieve project be
zochten de leerlingen het Stadsarchief, het Visserij & Vlaar
dings Museum en museumschip VL 92 Balder. Ze krijgen een 
bioscoopbon. 

Voor de tweede keer wordt de Veteranendag gehouden in de 
Stadsgehoorzaal. Oude en jonge veteranen wisselen hun er
varingen uit. De oudste deelnemer is 97 en de jongste 27 jaar. 
De dag wordt opgeluisterd met een optreden van Rita Young 
en showband Thalita. 

5 Ter afsluiting van het erfgoedproject Groeten uit 
Vlaardingen houdt visserijhistoricus Peter Zuydgeest in het 
Stadsarchief een lezing over de opkomst, bloeitijd en teloor
gang van de Vlaardingse visserij. 

De fietsen van wielrenner Lance Armstrong hebben vorige 
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Gerestaureerd kunstwerk in de Billitonflat onthuld 
(22 juli) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

week een nacht 'gelogeerd' in het Delta Hotel. 
De teamleiding van de ploeg van Armstrong is 
zuinig op de fietsen. De geschatte waarde van 
een tweewieler van de zevenvoudige toerwin-
naar is zo'n € 10.000. 

6 Er wordt flink gebruik gemaakt van "mo
biel' parkeren, In het afgelopen kwartaal hebben 
ruim 5.500 betaaltransacties plaatsgevonden. 
Sinds maart is het bij alle 56 parkeerautomaten 
mogelijk te betalen via een mobiele telefoon in 
plaats van met muntgeld of betaalkaart. 

7 De gemeente heeft een meevaller van 
€ 1.700.000. Vlaardingen en de belastingdienst 
hadden een verschil van mening over te verre
kenen omzetbelasting. Dit geschil is in het voor
deel van de gemeente beslist. 

8 Voor de nieuwbouw van een Praxis Bouwmarkt aan de 
Deltaweg is de eerste paal geslagen. De bouwmarkt hoopt in 
het voorjaar van 2011 de deuren te openen. 

13 Woningbouwvereniging Waterweg Wonen stelt niet 
cruciale renovaties in de Westwijk en het Centrum uit. Het 
gaat om renovaties die vanaf 2015 zouden moeten plaatsvin
den en waarvan bewoners nog niet op de hoogte zijn gesteld. 

14 De afronding van de renovatie van het plein van het 
winkelcentrum Holiërhoek en de Korhoenlaan wordt feestelijk 
gevierd. Het winkelcentrum is opnieuw bestraat, het riool en 
straatmeubilair vervangen, de openbare verlichting verbeterd 
en er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. De Korhoenlaan 
kreeg onder meer geluiddempend asfalt, vrijliggende fiets- en 
zebrapaden en brede groene bermen. 

15 Rabbijn Evers en wethouder Versluijs onthullen het 
naamplateau bij het gerenoveerde Joodse kerkhof aan de 
Schiedamseweg. Op het plateau staan de namen van alle 
overledenen waarvan bekend is dat zij op het kerkhof begra
ven zijn. Het terrein van de vroegere begraafplaats is de afge
lopen maanden in ere hersteld. 

16 In het Visserij & Vlaardings Museum is een tentoon
stelling ter gelegenheid van tachtig jaar Vopak. Op 12 mei 
2010 was het tachtig jaar geleden dat bij de Nieuwe Matex, de 
huidige Vopak Terminal Vlaardingen, het eerste schip aan de 
kade lag. 

organiseren Rock 'n Ramps Festival in het skatepark aan de 
Deltaweg. Zes skatepunkbands en enkele lokale formaties 
verzorgen optredens. 

De Stichting Dierenlot overhandigt de derde dierenambu
lance aan John Stout, dertig jaar vrijwilliger bij de Stichting 
Dierentehuis Nieuwe Waterweg Noord. 

22 De vakjury van de Europese Entente Florale bezoekt 
Vlaardingen. De gemeente dingt mee naar de titel Groenste 
stad van Europa, ofwel de Entente Florale Europe. De Euro
pese versie van de Entente Florale is behalve op groen ook 
gericht op bewoners, binnenstad en historie. Een voorlopige 
conclusie van de jury is dat Vlaardingen niet alleen groen 
maar ook zeer bloemrijk is. 

In de Billitonflat onthult mevrouw C. van den Bosch-Hoog-
land, voorzitter van de bewonerscommissie, het gerestaureer
de kunstwerk Vissen in het wier. Het kunstwerk werd bescha
digd door vandalen die vrij entree hadden tot de entreehal. De 
hal is nu afgesloten. 

23 Het Zomerterras is geopend. Gedurende vier weekein
den kunnen bezoekers in 't Hof en Oranjepark genieten van 
muziek, dans, theater, kunst en poëzie. 

26 Het roze badkonijn wordt uit de Krabbeplas gehaald 
totdat de veiligheid van kinderen is gewaarborgd. Het kunst
werk moet ook worden opgeknapt. Recreanten gebruikten de 
kop van het konijn als springplank. 

17 De Kroepoekfabriek en Het Bureau Welzijnsprojecten 30 Onder het motto Vreemde Vogels is de dertiende editie 
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van het Varend Corso Westland van start gegaan. Vlaardin-
gen neemt deel met De vliegende Haringkoppen. 

1-6 Tijdens het WK zwemmen voor masters in Göteborg 
behaalt Conny Boer- Buys twee eerste, twee tweede en twee 
derde plaatsen in de categorie zestigplus. De zwemster ves
tigt twee wereldrecords. 

Augustus 

2 Theater De Zwarte Doos aan de Havenstraat stopt 
voorlopig met marionettenvoorstellingen. Jacqueline van Es 
en Jos Werkman vinden het na vijfjaar tijd voor wat anders. 
Het theater gaat wel door met het zondagmiddagprogramma 
Tïissen de schuifdeuren. 

5 In de eerste helft van 2010 is de overslag van en naar 
roll on/roll of schepen ten opzichte van dezelfde periode in 
2009 toegenomen met 8,3% tot 8.300.000 ton. Vooral DFDS 
Tor Line Maasvlakte en Norfolk Line Vlaardingen hadden een 
positief effect op de overslag. 

8 De 34"' VLTC Open in de Broekpolder wordt traditie
getrouw afgesloten met de HD3. Winnaar wordt het duo Mar-
tijn van der Waal en Ron Rietkerken. 

10 De overslag in de Koningin Wilhelminahaven is deze 
zomer flink gestegen. In juli werd bijna 200.000 ton aan goe
deren overgeslagen van negentig zeeschepen. 

11 Inwoners van Vlaardingen kunnen hun stem laten ho
ren in het Vlaardings Internet Panel. Een aantal keren per 
jaar kan men zijn mening geven aan de hand van vragen en 
stellingen over actuele onderwerpen. De gemeente hoopt zo 
inzicht te krijgen in wat er leeft in de stad en hoe inwoners 
aankijken tegen gemeentelijk beleid en ontwikkelingen. 

Twee medewerkers van de Stichting Kurdische Vluchtelingen 
worden op heterdaad betrapt bij het inladen van zakken kle
ding in een busje. De stichting had geen vergunning voor een 
inzamelingsactie. De twee zijn aangehouden. 

13 Op 81-jarige leeftijd is zangeres Bianca (Janka) Marina 
Verhoeff overleden. Zij was de dochter van dirigente en mu
ziekdocente Katharina Verhoeff-Torn. 

14 In het kader van Zomerterras wordt de Dag zonder 
Drempels gehouden voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met of zonder handicap. Alle attracties en sanitair zijn ge
schikt voor rolstoelgebruikers, waardoor iedereen drempel
loos kan genieten van muziek, theater en nog veel meer. 

18 Nederland kan Turkse immigranten met een verblijfs
vergunning niet verplichten een inburgeringcursus te volgen. 

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald, nadat twee 
Turken, een man uit Hoogvliet en een vrouw uit Vlaardingen, 
een zaak hadden aangespannen. De verplichting is in strijd 
met een verdrag tussen Turkije en de EU. 

18-21 De Vlaardingers Aat van de Water, Siem van de Marel, 
Peet van Mil en Sjon Reimers nemen in België deel aan de 
BS"" internationale voettocht De Vierdaagse van de IJzer De 
wandeltocht wordt afgesloten met een militair défilé in leper. 

19 In de Waterwegregio komt veel meer huiselijk ge
weld voor dan in de rest van het land. Landelijk zijn 39 van 
10.000 bewoners slachtoffer van geweld. In Vlaardingen ligt 
dat aantal op 59. In totaal hadden in 2009, 417 Vlaardingers 
te maken met geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan de 
groeiende vraag nog net aan. 

20 Deze week werd door de drijvende bok Matador 3 van 
het bedrijf Bonn & Mees een opslagtank op het terrein van 
Vopak door de lucht verplaatst. De verhuizing was noodzake
lijk om de interne logistiek en opslag te optimaliseren. 

21 Na ruim twintig jaar is Stefan Wildeboer uit Maasland 
de miljoenste passagier van veerpont De Kwakel. Reden voor 
cadeautjes en een klein feestje in het Jachthuis aan de Fop
penpias. 

22 Galerie l'Arbre van het kunstenaarsechtpaar John 
Laurens en Monique Laurens-Breve is officieel geopend. Naast 
de verkoop van schilderijen biedt de galerie aan de Nieuw-
landstraat ook workshops en cursussen aan. 

Opening galene 'I Arbre (22 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



25 De "Engelse' tribune en kantine van voetbalvereni
ging VFC aan de Sportlaan worden gesloopt ten behoeve van 
nieuwbouw. 

Uit het Jaarverslag Ombudsman blijkt dat vorig jaar 108 
klachten zijn binnengekomen. Dat is bijna 30% minder dan 
het jaar ervoor. 

28 Het complex van voetbalvereniging CWO (fusieclub 
van HVO, RKWIK en HSC) is geopend. Het complex aan het 
Trimpad heeft twee natuur- en twee kunstgrasvelden. 

De tweede editie Expeditie Broekpolder wordt gehouden met 
een survivalparcours in en om het Klauterwoud, een slinger-
sloot-speurtocht, roofvogelshow, skelter- en wandelroute en 
een info- en plantenmarkt. 

Wethouder V.E.M. Kalf-Müller feliciteert voetbalvereniging 
Zwaluwen met het 75-jarig bestaan. 

30 Het asfalt, de fietspaden en de groenstructuur van de 
Schiedamseweg tussen het Verploegh Chasséplein en de aan
sluiting van de Spoorsingel zijn aan onderhoud toe. Ook de 
riolering moet worden vervangen. Men hoopt dat de werk
zaamheden voor de kerstdagen afgerond zijn. 

31 Het Vlaardings Museum sluit de deuren voor de eer
ste fase van de verbouwing en uitbreiding van het museum. 
Tijdens de verbouwing zullen delen van de collectie op andere 
locaties te zien zijn. 

September 

1 Voetbalvereniging CWO verzamelde het afgelopen 
seizoen bijna tweehondervijftig ton oud papier. Ondanks de 
lage inleverprijs was de opbrengst bijna € 11.000. De vereni
ging zamelt al vijftien jaar oud papier in. In al die jaren werd 
meer dan vierduizend ton ingezameld en dat leverde bijna 
€ 160.000 op. 

Minister Middelkoop van Integratie gaat samen met de ge
meenten Rotterdam en Vlaardingen in beroep tegen de uit
spraak van de rechtbank over de inburgering. De rechtbank 
oordeelde dat Turkse inwoners met een verblijfsvergunning 
niet kunnen worden verplicht om in te burgeren. 

Tijdens de afronding van de renovatie van de flats aan de 
Sperwerlaan ontvangen Marianne Freling, Anneke Kriek en 
Jannie van der Werf de Vlaardingse Stadsspeld uit handen 
van burgemeester Bruinsma. De dames krijgen de onderschei
ding voor hun jarenlange inzet voor de bewonersorganisatie 
De Toekomst. 

Vlaardings Museum wegens verbouwing gesloten (31 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De gemeente heeft Buitenplaats Vlaardingen en de 
Stadsgehoorzaal aangewezen als nieuwe trouwlocaties. An
dere trouwlocaties zijn het Vlaardings Museum, het Delta Ho
tel en natuurlijk het stadhuis. 

De gemeente stelt € 1.400.000 beschikbaar voor le
ningen tegen een lage rente voor het opknappen van drie flats 
in de Westwijk. De gemeente begeleidt tevens de Verenigin
gen van Eigenaren (VvE) bij het opstellen van plannen. 

2 Entertainer Rik Reijnart is 25 jaar in het vak. Reijnart 
is eigenaar van het restaurant Flow & Zo, het evenementen
bureau Show & Zo en treedt in de regio op met de muzikale 
groep Wannebiezz. 

Vlaardingen ondertekent samen met andere belanghebbende 
gemeenten de bestuurlijke overeenkomst die de aanleg van 
de Rijksweg A4 mogelijk moet maken. Het definitieve tracé-
besluit wordt eind deze maand bekend gemaakt, Rijkswater
staat is van plan in 2011 te starten met de aanleg van de weg 
waarover vijftig jaar is gediscussieerd. 

4 Het stadhuis is tijdens Open Gemeentedag geopend 
voor het publiek. Vlaardingers kunnen kennis maken met po
litici, ambtenaren, burgemeester en wethouders, griffie, di
rectie- en raadsleden. 

47% van de 1.967 aangeschreven personen die in aanmerking 
komen voor gratis openbaar vervoer hebben hun OV kaart nog 
niet geactiveerd. 

5 De derde editie van de Akoestische Bluesroute start 
met een optreden van de band Lake Montgomery bij eetcafé 
De Steeg. Jason & Ad Dijkers lopen met hun akoestische gi-
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Rijksweg A4 komt er (2 september) 
(Foto- Roel Dijkstra Fotografie) 

Voormalig burgemeester L W Stam overleden (11 september) 
(Foto. Roel Dijkstra Fotografie) 

taar en mondharmonica langs cafés, restaurants en terrassen. 

6 De Wereldwinkel bestaat veertig jaar. Mensen die 
veertig jaar getrouwd zijn of veertig jaar worden ontvangen 
daarom een cadeautje. Klanten krijgen een gratis kopje koffie. 

7 Militairen trainen op het terrein van de voormalige 
Unileverfabriek. Het gaat om een oefening in het bevrijden 
van gijzelaars waarbij helikopters worden ingezet. In totaal 
nemen tachtig mensen aan de oefening deel. 

8 Gemeente en politie gaan extra controleren op het 
fietsen in winkelcentra. Vorige week zijn er 35 fietsers, voor
namelijk scholieren, in De Loper bekeurd. De boetes variëren 
van € 18,00 voor jongeren van 12 tot 15 jaar tot € 35,00. 

10 Moslims vieren het einde van de Ramadan met Id-al-
Fitr, beter bekend als het Suikerfeest. Uiteraard gaat dit ge
paard met het eten van veel lekkernijen. 

11 Het vijfde UITfestival vindt plaats op het Veerplein. In 
het kader van de Europese Mobiliteitsweek kunnen mensen 
gratis gebruik maken van bus 56 en 57. 

Het diaconaal-missionair centrum De Windwijzer is officieel 
geopend door wethouder C.T. Oosterom. Het centrum is ge
vestigd in de voormalige Oosterkerk. De Windwijzer is een 
project van de Protestantse Gemeente Vlaardingen en is op
gezet als centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstver
lening. 

Onder het motto De smaak van de 19" eeuw is de 21"" Mo
numentendag van start gegaan met in het HoUandiagebouw 
beeldende presentatie van de Oostwijk. Het Streekmuseum 
Jan Anderson geeft het publiek de gelegenheid het nieuwe 
depot aan de Willem Beukelszoonstraat te bekijken. 

L.W. Stam, burgemeester van Vlaardingen van september 
1992 tot januari 2002, is overleden. Hij zal de geschiedenis 
ingaan als een integere bestuurder. 

12 Chantal Achterberg, vroeger talentvolle zwemster bij 
ZV Vlaardingen, nu roeister in de Nederlandse vrouwen acht, 
behaalt met haar ploeg een zilveren medaille tijdens de EK in 
Portugal. 

13 De eerste paal is geslagen voor de Brede School Prins 
Willem Alexander aan de Gansfoortstraat. De school wordt 
het onderkomen van een basisschool, een hele dagopvang, een 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang van SKV en een Ser-
vicePlusPunt van de bibliotheek. 

14 In het pand van Vele Vlaardingers Eén Huis is er een 
tentoonstelling met de titel Licht in het Donker, het Philips-
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Kommando in Kamp Vught. Behalve beeld- en geluidsmate
riaal zijn er o.a. originele gevangenispakken te zien. De ten
toonstelling verhuist op een later moment als permanente 
tentoonstelling naar Vught. 

De Rotterdamse rechtbank heeft de plastisch chirurg Arlan 
S. een boete van € 200.000 opgelegd. Ook kreeg de arts een 
werkstraf van honderdtachtig uur. Afgezien van de boete 
moet hij een flinke som aan belastinggeld betalen. De chi
rurg, voorheen gynaecoloog in het Vlietland Ziekenhuis, was 
directeur van de privé-kliniek Holystaete. 

15 Omdat de Wereldwinkel veertig jaar bestaat, wordt bij 
monde van oud-minister Jan Pronk aan Vlaardingen de ereti
tel Fairtrade Gemeente verleend. 

17 Op een veiling onder het motto Uitvlucht uit de kunst, 
met veilingmeester burgemeester Tjerk Bruinsma, wordt geld 
bijeengebracht voor de Stichting Uitvlucht. Mensen van deze 
stichting zetten zich in voor nog niet uitge
procedeerde asielzoekers zonder onderdak 
en geld. 

Stadsdichter Aat Rolaff kan weer aan de 
slag. De afgelopen weken had hij zichzelf 
op non-actief gezet na een meningsver
schil met de gemeente. Hij voelde zich be
perkt in zijn dichterlijke vrijheid. 

18 Korfbalvereniging Oranje Nassau 
viert het vijfenzeventigjarig bestaan met 
tal van activiteiten in het complex aan de 
Claudius Civilislaan. 

Rond de vijftienhonderd scouts van Scou
ting Maasdelta, die naast Vlaardingen, 
Schiedam en Maassluis ook afkomstig zijn 
uit de Hoeksche Waard en Voorne Putten 
vieren bij de Krabbeplas het honderdjarig 
bestaan van Scouting Nederland met tal van activiteiten. 

20 Leden van de voetbalclub VFC kunnen een financieel 
steentje bijdragen aan de nieuwe accommodatie aan de Sport-
laan. In ruil voor een vermelding op het sponsorbord in het 
nieuwe onderkomen kunnen leden voor € 15,00 een steen ko
pen. 

Jan van Elburg, voorzitter van de schaakvereniging Chess, 
is tijdens de algemene ledenvergadering onderscheiden met 
de Gouden Speld voor zijn jarenlange inzet voor de club. De 
voorzitter is al meer dan vijftig jaar lid van Chess (Combinatie 
HVO en Shell Schakers), ontstaan uit de fusie in 1998 tussen 
Shell en HVO. 

20-26 Omroep Vlaardingen viert het 25-jarig bestaan met 
een week live radio uit de studio in De Joon en vanaf diverse 
locaties in de stad. 

21 De twaalf edelherten uit de Broekpolder verhuizen 
waarschijnlijk naar Renesse. Boswachter Roel Blom hoopt 
echter dat de dieren een groter terrein kunnen krijgen in de 
Broekpolder. 

De WijkWijzer Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder bestaat 
precies één jaar. Het afgelopen jaar zochten Vlaardingers 
dertienhonderd keer contact met De WijkWijzer en er is veel 
georganiseerd, zoals het politiespreekuur, themabijeenkom
sten, deelname aan de Armoedeconferentie en een politie- en 
brandweerdag voor kinderen. 

22 Om fraude te voorkomen onderzoekt de gemeente au
tobezit bij Vlaardingers met een bijstandsuitkering. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van bestandskoppelingen. 

Viering honderdjarig bestaan Scouting Nederland (18 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

24 In het Italiaanse Cervia wordt Vlaardingen uitgeroe
pen tot Groenste stad van Europa. De natuur, het vooruit
strevende waterbeheer en de betrokkenheid van bewoners bij 
het groen maakten indruk op de jury van de Entente Florale. 
Vlaardingen moet de titel wel delen met het Duitse Wester
stede, het Ierse Carrick on Shannon en het Engelse Stockton 
on Tees. 

De bouw van Residence Emmaüs in de voormalige Emmaüs-
kerk aan de Kethelweg is van start gegaan. 

25 In het kader van de vijfde Nationale Burendag wordt 
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er een multicultureel muziekfestival georganiseerd voor be
woners van de Hoevenbuurt. 

Ter afsluiting van de Vredesweek is er een interreligieus Vre
desgebed in de Moskee Eyup Sultan. De bijeenkomst wordt 
bijgewoond door leden van de H. Lucaskerk, de protestantse 
wijkgemeente Ambacht-Oost en de remonstrantse gemeente. 

Bewoners van de Stationsstraat vieren de verkiezing tot 
groenste straat van Vlaardingen met een straatfeest. 

26 De 21"'' Geul Techniekloop in de Broekpolder 
wordt gewonnen door Said Hayek in een tijd van 47.09 
minuten, een nieuw parcoursrecord. De snelste Vlaar-
dinger is Michel de Maat in een tijd van 51.41 minu
ten. 

Postkantoor aan de Waalstraat gesloten (30 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

27 De fractie van Groen Links gaat in navolging van de 
SP niet deelnemen aan het raadsreisje naar Texel. Het is tra
ditie dat de leden van de nieuwe gemeenteraad tijdens een 
informeel reisje kennis met elkaar maken. 

28 Het golfteam van IKV Ondernemend Vlaardingen 
wint op golfbaan de Biltse Duinen de hoofdprijs in de lande
lijke finale van het ABN AMRO BizzGolftoernooi voor onder
nemersverenigingen. 

Het Wageningsch GenevercoUege Nimmer Zat roept de mout-
wijn-jenever van Leo Fontijne, eigenaar van distilleerderij H. 
van Toor, uit tot beste moutwijn van het jaar 2010. 

30 Aan de Schiedamseweg opent wethouder Oosterom 
een vestiging van de GGZ Delfland voor ambulante behan
deling van cliënten die gebruik maken van langdurige zorg. 
Daarnaast houden medewerkers van de polikliniek spreek
uren. 

Het postkantoor aan de Waalstraat sluit zijn deuren. Klanten 
kunnen nu terecht bij de supermarkten Hoogvliet aan de Pa
rallelweg en Albert Heijn aan het Voorplein. 

CDA-gemeenteraadslid Centine van der Sar neemt afscheid 
van de raad. Zij wordt opgevolgd door Helen de Koning-Hoog
land, die tevens fractievoorzitter wordt. 

Echtpaar Noordegraaf-Tas zeventig jaar getrouwd (3 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Oktober 

1 De voormalig PvdA-wethouder Anny Attema wordt 
geïnstalleerd als burgemeester van Ridderkerk. 

2 Pubteam RIAGG behaalt in het Paard van Troje in 
Den Haag een tweede plaats bij de Mr. Bright's Quizfinal 
2010 voor pubquizzers. Aan de finale nemen 85 teams uit 
Nederland en Duitsland deel. RIAGG strijdt al tien jaar elke 
dinsdag met andere teams in de Ierse pub O'Shea's aan de 
Westhavenkade. 

3 De Stichting Stadshart Vlaardingen houdt Het Groene 
Pleinfeest op het Veerplein. De stichting laat het publiek ken-
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nis maken met vele manieren om het milieu en daardoor geld 
te sparen. 

Het echtpaar Noordegraaf-Tas is zeventig jaar getrouwd. 

Het echtpaar EUa en Gerard den Hertog vestigt samen met 
veertig andere clubleden van duikclub Amphibius in het 
Haagse zwembad De Blinkerd het wereldrecord onder water 
domino spelen. Het record van vijfendertig uur is aangemeld 
bij Guinness Book of Records. Aanleiding voor de recordpo-
ging was het 35-jarig jubileum van de club. 

4 Voor de vijfde keer vindt de bednjvenbeurs Business 
op het Water plaats. De titel sociaal-maatschappelijk onder
nemer 2010 gaat naar Formido Bouwmarkt Vlaardingen. De 
trofee is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten om mensen 
met een arbeidsbeperking of uitkering een kans te geven op 
een opleiding, stageplaats, leer-werkervanngsplek of baan. 

5 De gemeente is in de Babberspolder een proef gestart 
met Poolse buurtwachters. Met hun inzet moet de overlast 
van hun landgenoten in de renovatiewijk worden bestre
den. De resultaten zijn positief, gezien het afnemende aantal 
klachten. Er bestaan ook plannen om de proef een vervolg te 
geven in de wijk Holy. Vlaardingen telt vijftienhonderd Poolse 
inwoners. 

6 De Stadsregio Rotterdam gaat zich inzetten voor de 
uitbreiding van het waterbusnet. Er wordt uitgegaan van der
tien haltes tussen Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen. 
Eerder dit jaar dreigde de uitbreiding wegens bezuinigingen 
niet door te gaan. 

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. doneert € 750.000 
voor achterstallige reparaties en onderhoud aan VL 92 Balder. 
Voor het nu bijna honderd jaar oude schip is een bedrag van 
€ 1.500.000 nodig. Van de gemeente is geen subsidie te ver
wachten. 

Culinaire Slagerij Wapenaar heropent in winkelcentrum De 
Loper zijn 'groene winkel'. De milieubewuste slagerij is on
der meer voorzien van milieuvriendelijke koelmiddelen, een 
warmte- terugwininstallatie en LED-verlichting. 

7 Wethouder Kalf slaat de eerste paal voor de nieuwe ac
commodatie van voetbalvereniging VFC aan de Sportlaan. De 
oudste Vlaardingse voetbalvereniging bestaat in 2013 hon
derd jaar. 

9 In de Wijnboerderij aan de Zuidbuurt wordt terugge
blikt op een jaar Groenste stad van Nederland en wordt het 
wandelgidsje gepresenteerd Een bonte stoet van bomen. Vier 
wandelingen langs gewone en bijzondere bomen in Vlaardin
gen, een coproductie van de gemeente. Stichting Boombehoud 
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Vlaardingen en VVV Vlaardingen. Vanwege zijn jarenlange 
vrijwillige inzet voor het bomenbestand wordt Gerard David-
se onderscheiden met de Vlaardingse Stadsspeld. 

Professionele Living Statues vermaken het winkelende pu
bliek rond het Liesveld. De wereldkampioene levend beeld, de 
Rotterdamse Godelieve Huys, is te bewonderen in haar win
nende oranje stewardessenpakje. 

10 In het Valkenhof Theater wordt het nieuwe muzikale 
seizoen van Rita Young geopend onder het motto Muzikaal 
Onthaal met medewerking van Freddy Memphis, Willeke 
D'estell, Marscha en Barbara. 

Vrijwilligers van de Stichting Rondvaarten Vlaardingen en 
Vlietlanden nemen afscheid van fluisterboot Andante. De An
dante gaat volgend seizoen een nieuw leven beginnen in de 

Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaardig bestaat tachtig jaar 

(16 oktober) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

Weerribben. Met de nieuwe Andante II kunnen het volgend 
seizoen mogelijk tot aan Delft plekjes worden ontdekt. 

13 GroenLinks wil zich inzetten voor het behoud van de 
waarschijnlijk allerlaatste mechanische weegbrug voor spoor
wegwagons. De brug bevindt zich binnen het spoorwegem
placement Vlaardingen Centraal. 

14 Vanaf 2015 is het in het Waterweggebied alleen nog 
mogelijk persoonlijk aangifte te doen op het politiebureau in 
Vlaardingen. Binnen de overige gemeenten kan dit alleen bij 
een 3D-agent. De bestuurders vinden dit onacceptabel en ver
zetten zich. 



De gemeente heeft met Lensveld Shipping & Transport over
eenstemming bereikt over de aankoop van grond aan de Wa
terleidingstraat, waar het bedrijf nu gevestigd is en de be-
drijfsverplaatsing naar de Koggehaven. De gemeente wil wo
ningbouw mogelijk maken in het gebied aan de zuidzijde van 
de Koningin Wilhelminahaven. 

16 De Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaar
dig viert haar tachtigjarig bestaan met een open dag in de 
kazerne op het bedrijventerrein Hoogstad en de oude kazerne 
aan de Hoflaan. Aansluitend is er een reunie van (oud)brand-
weerlieden. 

17 In de H. Lucaskerk ontvangt Marijke Kramers uit han
den van Helen de Koning de prestigieuze Laurentiuspenning 
voor haar jarenlange inzet voor de rooms-katholieke gemeen
schap. Ook krijgt zij binnenkort de pauselijke Pro Ecclesia, de 
op één na hoogste onderscheiding voor lekenmedewerkers. 

18 Ali Kemal Kadi blijft in de CDA-fractie van de ge
meenteraad. Kemal Kadi maakte eerder bekend dat hij over
woog uit de fractie te stappen als de partij zou samenwerken 
met de PVV van Geert Wilders. 

19 Bram Ladage opent zijn 28*" snackzaak aan het Veer-
plein 114 A. 

20 De SP is niet blij met de huidige toestand van het nieu
we Veerplein. Arnout Hoekstra roemt het ontwerp en de uit
werking, maar hekelt de huidige situatie, zoals niet werkende 
lichtmasten en pollers (paaltjes die het autoverkeer moeten 
tegenhouden), waardoor vrachtauto's over het plein en het 
fietspad en tussen het winkelende publiek kunnen rijden. 

21 De wethouders Versluijs en Oosterom slaan de eerste 
paal voor de bouw van het Centrum voor Preventie en Her
stel, van Argos Zorggroep aan de Marathonweg/Marnixlaan. 
Het centrum gaat plaats bieden aan honderdvijftig mensen die 
langdurig specialistische hulp nodig hebben, zoals reactive
ring en revalidatie. 

22 In de wijnhal van Hosman Frères wordt de CD Vlaar-
dingen Klassiek van Ben van der Linden gepresenteerd, met 
als topper violiste Janine Jansen. 

De gemeente zet op zeventien sportvelden chemische bestrij
dingsmiddelen in om weegbree te verdrijven. Door de dik
ke bladeren is er een hoger risico op uitglijden. Opmerkelijk 
omdat de gemeente, recent uitgeroepen tot één van de vier 
groenste steden van Europa, in principe geen chemische be
strijdingsmiddelen inzet. 

23 In de Polderpoort is begonnen met de verkoop van 
de woningen in de nieuwe lommerrijke woonwijk Park Hoog 

Lede. In de eerste fase worden 47 woningen gerealiseerd: luxe 
vrijstaande villa's, twee-onder-een-kapwoningen, eengezins
woningen, appartementen en penthouses. 

Aat Hess, voormalig voorzitter van hockeyvereniging Pollux, 
is onderscheiden met de Vlaardingse Stadsspeld. 

26 Dick Pels, directeur van het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks, houdt tijdens de eerste bijeenkomst in restaurant 
Loenz een inleiding over het liberalisme. 

27 De actiegroep Stop Geluidshinder Vlaardinger Am
bacht blijft actie voeren tegen de plaatsing van een geluids
scherm bij de A20 Holyzijde. Volgens de actiegroep geeft de 
eenzijdige plaatsing, als gevolg van reflectie, een behoorlijke 
geluidstoename. 

Schilderij van Hendrik Willem Mesdag gerestaureerd (30 oktober). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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28 Pieter Kornelis van Ebscheuten (Peter de Jong) van 
het Vlaardings TaalGenotschap redt vier ankerboeien uit de 
Vulcaanhaven van de sloop Zij krijgen een nieuwe bestem
ming als kunstwerken in de vier kwadranten van Vlaardin-
gen 

29 In de HoUandia Galerie vindt de opening plaats van de 
tentoonstelling Vlaardingse stadsgezichten, een selectie uit 
de honderdtwintig aquarellen, pentekeningen en acrylschil-
derijen die het afgelopen jaar door twintig kunstenaars zijn 
gemaakt voor Het Groot Vlaardings Prentenboek De Voort
gang van Vlaardmgen, dat binnenkort verschijnt 

29/30 In de Stadsgehoorzaal wordt de musical Wat een dag 
uitgevoerd door het Vlaardings Musical Gezelschap De tek
sten zijn voor de eerste keer van de hand van Robert Kroon 

30 Ricardo Veldhoen, jeugdlid van voetbalclub CWO, is 
door burgemeester Bruinsma voor zijn grote maatschappe
lijke betrokkenheid onderscheiden met het eerste Vlaardingse 
Jeugdlintje Het lintje is bedacht door Vera Hoogerboord, de 
bijbehorende medaille is ontworpen door Sterre Baaima 

Een van de pronkstukken van het Vlaardings Museum, het 
schilderij Rustige Zee van Hendrik Willem Mesdag, wordt ge
restaureerd Ook de originele lijst van het kunstwerk wordt 
hersteld 

November 

1 Presentatie van het boek Trekvogels uit het Westland 
van Frank Hazenberg Het is de eerste roman van de (ijsmop-
pen)bakker 

3 De carnavalsverenging De Leutloggers bestaat niet 
meer De vereniging heeft zich tijdens de laatste ledenverga
dering opgeheven 

Huisartsenpraktijk Copenhaege is begonnen met een pro
gramma tegen hart- en vaatziekten Iedereen vanaf 45 jaar 
wordt om de drie jaar uitgenodigd voor een onderzoek Het 
preventieprogramma is een onderdeel van de speciale aanpak 
verzorgd door de toekomstige Nederlandse huisartsenzorg 

Bewonersvereniging De Groene Long gaat naar de Raad van 
State om de komst van een hospice aan de Vlaardinger Vaart 
tegen te houden De bezwaarmakers zijn bang dat het sterf
huis verkeersdrukte brengt m de wijk De bouw van het hos
pice, waar vijf terminaal zieke mensen kunnen verblijven, 
moet in april 2011 beginnen 

Vlaardmgen telt ongeveer 8 500 laaggeletterden tussen 16 en 
74 jaar Dat is 16% van de Vlaardingse bevolking Daarmee 
ligt Vlaardmgen boven het landelijke gemiddelde van 13% 

Om het aantal terug te dringen, richt de aanpak zich op wer
kende laaggeletterden, mburgeraars en allochtone en autoch
tone Vlaardingers met een taal- of onderwijsachterstand 

5 De Dag van de Dialoog wordt gehouden onder het 
motto Smaken verschillen Burgemeester Bruinsma ontbijt in 
het stadhuis met mensen die m de loop van de dag hun deuren 
openen voor een lunch of diner Op tientallen plekken in de 
stad gaan mensen van verschillende afkomst met elkaar in 
gesprek om elkaar beter te leren kennen 

5/6 Honderden mensen herdenken hun overleden dierba
ren met een lichtwandeling op begraafplaats Emaus De Stich
ting Flagen organiseert deze Vormen van herinneringen 

7 Het traditioneel najaarsconcert voor bewoners van 
verzorgingshuis Dneen-Huysen wordt opgeluisterd met het 
optreden van het Vlaardingse dameskoor Uit Volle Borsten 

9 Het Historisch Jaarboek 2010 is verschenen met o a 
een artikel over Gretha Hofstra met de titel Uitnemend ver
pleegster, slecht diacones van Ellen Boonstra-de Jong en Anne 
Jongstra en Visrokers m Vlaardmgen van Jan van Hees 

10 Tijdens het symposium Groen en Gezondheid in de 
Stadsgehoorzaal wordt Deventer uitgroepen tot Groenste 
Stad van Nederland 2010 

Het duo Jacqueline van Es en Jos Werkman stopt ermee Het 
huis, inclusief het podium van het theater De Zwarte Doos 
aan de Havenstraat, staat te koop De bewoners willen emi
greren naar Hongarije 

12 Basisschool De Hoeksteen krijgt het certificaat 'Ge
zonde School' De school krijgt de onderscheiding omdat ge
zondheid onderdeel uitmaakt van het beleid 

13 De Weggeefwinkel in de Windwijzer aan de Schiedam-
seweg is geopend Iedereen kan gratis maximaal vier artike
len meenemen 

Het echtpaar Gerardus van Wijk en Johanna Karstel is zeven
tig jaar getrouwd 

De heer L de Snaijer, landelijk voorzitter van de Mr H K J 
Beernink Stichting ontvangt te Rotterdam de gouden draag-
speld van het CDA De heer De Snaijer, dertig jaar actief voor 
het CDA, was lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter te Vlaardmgen en lid 
van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delf
land 

17 In de Stadsgehoorzaal is de vijfde armoedeconferentie 
gehouden door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente on-
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Echtpaar Van Wijk-Karstel zeventig jaar getrouwd (13 november) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 

der het motto Alle Vlaardingers doen mee. De conferentie is 
bedoeld voor alle organisaties die maatschappelijk actief zijn 
of zich bezighouden met het bestrijden van armoede en soci
ale uitsluiting. 

18 Op het bedrijvenpark Vijfsluizen start binnenkort de 
bouw van een Bastion Hotel. De bouw van het honderdvijfen
dertig bedden tellende hotel duurt minder dan een jaar. 

Fontijne Beheer B V maakt Het Groot Vlaardings Prentenboek mogehjk 
(19 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Burgemeester Bruinsma is op zoek naar nieuwe middelen om 
de overlast van hangjongeren in het centrum een halt toe te 
roepen. Het samenscholingsverbod biedt onvoldoende soe
laas. De groep jongeren verplaatst zich naar andere gebieden. 

19 In het HoUandiagebouw overhandigt André Fontijne 
het eerste exemplaar van het Het Groot Vlaardings Prenten
boek aan burgemeester Bruinsma. Het boek is een geschenk 
aan de stad van Fontijne Beheer B V., naar aanleiding van het 
honderdjarig bestaan van het bedrijf De bijbehorende teksten 
zijn van stadsarchivaris Harm Jan Luth en Peter Zuydgeest. 

20 VVD-fractievoorzitter Wouter Schutte legt met on
middellijke ingang het voorzitterschap neer. Het partijbestuur 
en Schutte verschillen van opvatting over de bijdrage van de 
partij aan de coalitie. 

21 De Vlaardingse kunstenares Carry van Delft is door de 
Internationale vakjury van de Biënnale Florence uitgenodigd 
haar werk te exposeren tijdens de negende Internationale 
kunstmanifestatie in het Fortezza da Basso in het centrum 
van Florence. 

25 Wethouder L.F.M, ten Have ondertekent het princi
peakkoord Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden. Per 1 januari 
2011 gaan alle medewerkers van de gemeente weer 36 uur 
per week werken. Hiermee verliest Vlaardingen wel een deel 
van haar uniciteit. Vanaf beginl996 hanteerde men een werk
week van 32,2 uur. 

26 Financieel adviesbureau De Hypotheker is gekozen tot 

De regionale vuurwerkcampagne start met de presentatie van een film 
(29 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De traditionele kerstmarkt (10 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Ondernemer van het jaar 2010. Het bureau kreeg de meeste 
stemmen van de lezers van Groot Vlaardingen. Tweede wordt 
Fundament, de winnaar van 2009. De derde prijs is voor de
licatessenzaak Gastrovino Hogervorst aan de Van Hogendor-
plaan. 

29 De regionale vuurwerkcampagne is begonnen met de 
presentatie van een film waarin twee Vlaardingse vuurwerk
slachtoffers de hoofdrol spelen. De film wordt gebruikt op 
middelbare scholen bij de voorlichting over het afsteken van 
vuurwerk. 

30 De bouw van een nieuwe fluisterboot is in volle gang. 
Vrijwilligers van de Andante hebben een bezoek gebracht aan 
de werf in Kampen. 

December 

1 De Hoogendijkprijs gaat dit jaar naar Albert Flikkema 
en Siewert Meijer, de auteurs van het boek Noordpolderzijl, 
thuishaven voor vissers en robbenjagers. 

Dick van den Bergh, voorzitter van de Stichting Nationale 
Gedenkdagen Vlaardingen legt om persoonlijke redenen zijn 
functie neer. Zijn taak wordt voorlopig waargenomen door 
Paul van Meurs. 

Op de manege van Die Flardingha Ruiters staat een beroemd 
paard. Saskia Kuipers is de eigenaresse van Berber, het prach
tige Friese paard dat in 2006 de paarden in Marrum van een 
wisse verdrinkingsdood heeft gered. 

De zeillogger VL 92 Balder komt in bruikleen van de Stichting 
Zeillogger Balder. De Stichting gaat het schip beheren en ex
ploiteren. In 2006 heeft het Visserijmuseum de logger overge
nomen van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. 
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4 Tientallen tienermeisjes trotseren de kou om bij de 
VVV een kaartje te kunnen bemachtigen voor het concert van 
de populaire Canadese zanger Justin Bieber. Het concert dat 
op 27 maart wordt gehouden in Ahoy, is binnen drie kwartier 
uitverkocht. 

7 Stichting Groeiend Verzet lanceert een website op 
initiatief van Remi Poppe onder het motto Let op, vw boom 
ons Volksbos wordt bedreigd, tegen de komst van de Blan
kenburgtunnel. Op de site worden bezoekers opgeroepen een 
petitie te ondertekenen. 

14 De gemeenteraad stemt in met cameratoezicht in het 
centrum. Op zes plekken in de stad komen camera's te han
gen. 

15 Oud-bewoonster Monica Wildeboer slaat de eerste 
paal voor Project Westparc aan de Marnixlaan. Het project 
bestaat uit negentig appartementen in de sociale huursector 
en dertig eengezinswoningen. De afgelopen tijd zijn zes blok
ken met zesennegentig portiekwoningen gesloopt. 

Alle Vlaardingse nieuwkomers die hun inburgering hebben 
afgesloten vieren samen met burgemeester Bruinsma de lan
delijke naturalisatiedag met een rondvaart aan boord van par
tyschip Smaragd. 

De gemeente doet haar best om de winterse gladheid in de 
stad zo goed mogelijk te bestrijden. De hoofdwegen, winkel
centra en fietspaden hebben daarbij prioriteit. 

16 De gemeente verkoopt sportcentrum De Polderpoort 
voor € 3.000.000 aan Sportcentrum Vlaardingen. De gemeen
te staat garant voor € 1.000.000. Het sportcentrum verkeer
de sinds vorig jaar in financiële problemen. 

17 In Het Zonnehuis is een tentoonstelling van aquarel
len van Janny Hoogervorst, sinds de jaren negentig leerlinge 
van Galerie De Duig. 

18 De fusie tussen de besturen van het openbaar voor
gezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam is uitgesteld. De 
gemeenten willen meer duidelijkheid over de gevolgen. Vol
gens de schoolbesturen kan de kwaliteit van het onderwijs 
worden verbeterd door efficiëntere samenwerking. De fusie 
zou per 1 januari ingaan. 

De protestantse wijkgemeente Grote Kerk neemt afscheid van 
ds. N.M. Tramper. Tramper wordt algemeen secretaris van de 
Europese Evangelische Alliantie. 

19 Stichting Johan Maasbach Wereldzending heeft de 
Vredeskerk aan de Olmendreef gekocht. De kerkelijke instel
ling wil het gebouw inrichten als een 'blessingkerk' waar da
gelijks activiteiten kunnen worden gehouden en televisiedien
sten. 

20 De meerjarenbegroting is gepresenteerd. Het college 

8 In het Hilton Hotel Rotterdam 
wordt Marie Louise Vlaming, ma
nager operationele dienst bij Vopak 
Vlaardingen, gekozen tot Jong Ha-
ventalent 2010. 

10 Twee mannen overvallen een 
passant in het Marnixplantsoen. Het 
slachtoffer verzet zich zo hevig dat 
het duo gewond afdruipt. De politie 
gaat op zoek naar het tweetal. 

10/11 Rond de Grote Kerk en het 
centrum is de traditionele kerstmarkt. 

11 Collegeleden maken kennis 
met tal van vrijwilligers tijdens het 
vrijwilligersontbijt van het Service
punt Vrijwilligers in het Delta Hotel. 

De dertiende editie van de kerststal 
aan de Anthonie Duyckstraat is geopend. De stal is tot en met 
26 december dagelijks te bezichtigen. 

Ontbijt voor vrijwilligers (11 december). 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 
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komt met bezuinigingsvoorstellen voor de komende periode. 
In totaal moet de gemeente € 17.000.000 bezuinigen. Een van 
de meest ingrijpende bezuinigingsmaatregelen is het inkrim
pen van het ambtenarenbestand met maar liefst tweehon
derdvijftig personen. 

Peter de Jong van het Vlaardings TaalGenotschap gaat bin
nenkort beginnen met het herstel van de oude muurreclame 
op de Afrol bij de hoek met de Hoogstraat. De muurreclames 
van onder meer Glansdorp en Bot maakten tot 1980 deel uit 
van het straatbeeld en verdwenen door een misverstand on
der de witte verf. 

24 De provincie maakt bekend de komende jaren nog eens 
€ 3.500.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van skate-
en kanoroutes, natuur- en wandelpaden, een mountainbike-
parcours en verbetering van de fietsroutes in de Broekpolder. 
De plannen hangen samen met de komst van de A4. 

27 In een brief aan 29 notoire raddraaiers kondigt bur
gemeester Bruinsma aan dit jaar rond de jaarwisseling geen 
enkele vorm van overlast te tolereren. De overlastgevers wor
den tot 2 januari met harde hand aangepakt. Men hoopt dat 
de jaarwisseling zo rustig kan verlopen. 

29 De BOS-mobiel staat vanaf vandaag elke woensdag 
in de Indische Buurt De BOS-mobiel (Buurt, Onderwijs en 
Sport) stimuleert met verschillende sport- en spelactivitei
ten het buitenspelen en bewegen van kinderen van vier t/m 
twaalf jaar. 

Het vervoersbedrijf RET heeft ook in Vlaardingen nieuwe 
informatiepaaltjes geplaatst. Het nieuwe systeem - dREIS -
geeft duidelijke en recente informatie aan de reiziger. 

DFDS Seaways (voorheen Norfolkline) verplaatst zijn diensten 
van de Maasvlakte naar Vlaardingen en Rotterdam. Trans-
portschepen met bestemming Immingham worden voortaan 
in Vlaardingen geladen. Het gebruik van de Vulcaanhaven 
wordt nu verder geïntensiveerd. 

31 Aan de Marathonweg ligt een metershoge stapel hout 
klaar voor het nieuwjaarsvuur. De Marathonweg is de enige 
plek waar het pallet- en kerstbomenvuur is toegestaan. 

Nieuwe mformatiepalen van de RET (23 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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