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Januari 

1 Vlaardingen telt 71.193 inwoners, 667 meer dan in ja
nuari 2010. 

De jaarwisseling is betrekkelijk rustig verlopen. Een jongen 
raakt in het gezicht gewond door vuurwerk. Er zijn tien per
sonen aangehouden, van wie er zeven oudejaarsnacht in de 
cel doorbrengen. De brandweer moet 57 maal uitrukken voor 
containerbranden en 36 keer voor buitenbranden. 

2 Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een gezamenlijk 
optreden van het Vlaardings Musical Gezelschap, JeugdThea-
terSchool en Muziekcentrum OpMaat in de Stadsgehoorzaal. 

5 Ouderen, die gebruik maken van de warme maaltijd
voorziening, moeten binnenkort afscheid nemen van hun vas
te bezorger. Door bezuinigingsmaatregelen komen de vrijwil
ligers op straat te staan. De Argos Zorggroep onderzoekt of er 
mogelijkheden zijn om de maaltijdvoorziening op een andere 
manier voort te zetten. 

8 De nieuwjaarsreceptie in het stadhuis staat in het te
ken van Fairtrade. Burgemeester T.P.J. Bruinsma vraagt in 
zijn toespraak aandacht voor de bezuinigingen. 

In de Grote Kerk wordt het Weihnachtsoratorium van Johan 
Sebastiaan Bach uitgevoerd door de Reformatorische Orato
rium Vereniging Canto di Lode. 

11 Het aantal Vlaardingers dat budgethulp aanvroeg is in 
2010 gedaald naar 381 personen. In 2009 waren dat er nog 
423. 

12 Na lang onderhandelen hebben de gemeente en het 
haringbedrijf Warmelo & Van der Drift overeenstemming be
reikt over de verkoop van de panden en grond aan de gemeen
te. Vlaardingen wil de grond gebruiken voor woningbouw. 

De Vlaardingse kunstenares Bikkel (Nelleke de Haan-Kleute) 
is met twee Curagaose portretten vertegenwoordigd op de Bi
ënnale Kunst aan de Kade 2011, in galerie Coopvaert in Rot
terdam. 

15 In Vlaardingen staan 590 beeldbepalende panden en 
objecten. De inventarisatie is in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd door de stichting Dorp, Stad en Land. De inventa
risatie brengt het cultuurhistorische kapitaal in kaart en biedt 
een basis om de panden te beschermen. 

18 De drie waterweggemeenten onderzoeken de moge
lijkheid om te komen tot één sociale dienst in 2014. Door za
ken centraal te regelen hoopt men niet alleen geld te bespa
ren, maar ook de kwaliteit te verbeteren. 

19 Restaurant Hendriks Huyskamer in de Eendracht-

Karaktenstieke panden in de Arnold Hoogvlietstraat (15 januari) 
(Foto. Roel Dijkstra Fotografie). 
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straat is onlangs bezocht door het team 
van de Gouden Pollepel van het Alge
meen Dagblad. Het restaurant staat, 
met een waardering van 7.2, op een ge
deelde derde plaats. 

20 Een gerichte aanpak van de 
DCMR en veel inzet van bedrijven 
leidden in 2010 tot minder structurele 
overlast van stank en lawaai in het Rijn
mondgebied. Vijf bedrijven verdwenen 
uit de top tien van de meest overlast
gevende bedrijven. Bewoners klaagden, 
in vergelijking met vorig jaar, 1940 keer 
minder over stank en lawaai. 

21 In de Stadsgehoorzaal wordt 
judoka Joey de Goede uitgeroepen tot 
sportkampioen van 2010. In de catego
rie sporter met een beperking gaat de 
onderscheiding naar judoka Matthew 
Nooitmeer. Het eerste elftal van Del-
tasport wordt uitgeroepen tot sport
ploeg van het jaar. Zwemster Karin 
Stein is wederom sportveterane van het 
jaar. Karateka Nejmeddine Mhamdi is 
het sporttalent van het jaar. 

In tegenstelling tot de landelijke daling zijn er in 2010 meer 
Vlaardingers hun baan kwijtgeraakt. Vlaardingen telt nu 
2.800 werklozen. 

22 Landelijk NGK-archivaris D. Smits wordt ter gelegen
heid van zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De Vlaardinger ontvangt de onderscheiding 
uit handen van burgemeester C. Lamers van Houten tijdens 
de Landelijke Vergadering van het verband van Nederlands 
Gereformeerde Kerken. 

24 Boekhandel Den Draak is overgenomen door Boekhan
del Pontier Voor het personeel heeft de overname geen gevol
gen De winkel wordt na de Boekenweek grondig verbouwd. 

25 Tijdens een bijeenkomst van de Historische Vereni
ging Vlaardingen in het Zonnehuis presenteert wethouder 
J. Versluijs de nieuwe website www.geschiedenisvanvlaar-
dingen.nl. 

26 Een uitgelekte tekening van het Blankenburgtracé 
zorgt voor onrust in Vlaardingen. Op de schets, die in op
dracht van het Havenbedrijf Rotterdam is gemaakt, gaat de 
weg dwars door natuurgebieden. De weg doorkruist onder 
meer de Rietputten, het Volksbos, recreatiegebied de Krab-
beplas en de Aalkeetbuitenpolder. 

Remon Hoogendijk wordt gekozen tot Stadsdichter Junior van Vlaardin
gen (27 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Bureau Berenschot krijgt van de gemeente opdracht om on
derzoek te verrichten naar de levensvatbaarheid van het Mu
seum Vlaardingen. 

27 Het openbaar toilet aan de Van Riebeeckstraat is tijde
lijk gesloten. De gemeente heeft daartoe besloten nadat me
dewerkers van TBV, die toezicht houden op het toilet, door 
jongeren waren bedreigd. Extra politietoezicht moet nu voor
komen dat gehandicapt personeel opnieuw wordt getreiterd 
en bedreigd. 

De 12-jarige Remon Hoogendijk wordt tijdens gedichtendag 
gekozen tot Stadsdichter Junior van Vlaardingen. Hij ont
vangt de bijbehorende oorkonde uit handen van zijn voorgan
ger Dion Verweij. 

28 Annika van Reisen is uitgeroepen tot voorleeskampi-
oen van basisschool De Singel. 

29 Derde editie van de Vlaardingse Woonbeurs onder het 
motto Groen. In de Grote Kerk laten tal van partijen, zoals 
makelaars en woningcorporaties, zien wat ze te bieden heb
ben. 
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V&D keert mogelijk terug naar de binnenstad. Het bekende 
warenhuis heeft zijn oog laten vallen op een leegstaand bank
gebouw aan het Veerplein. V&D vertrok in 2004 uit Vlaardin
gen na een grote reorganisatie. 

31 De 74-jarige schrijver en kunstenaar Joop van Dorp 
wordt zwaar gewond op straat gevonden. Hij wordt met di
verse botbreuken in zijn gezicht overgebracht naar een zie
kenhuis. 

Februari 

1 Onlangs verscheen het boek De Renaissance van de 
Visserij van dr. Jan van de Voort. Het boek geeft een beeld 
van de Nederlandse deelname aan visserijtentoonstellingen 
1861-1870, waaraan ook Vlaardingse reders deelnamen. 

Vlaggenfabriek Shipmate gaat in samenwerking met Faber 
Vlaggen uit Amsterdam verder onder de naam Shipmate City 
6 Event Dressing. 

2 Het roedel edelherten blijft in de Broekpolder, omdat 
het niet lukt een nieuwe plaats voor de dieren te vinden. 

3 Om starters op de woningmarkt meer kansen te geven 
en om doorstroming te bevorderen, verkoopt woningcorpora
tie Waterweg Wonen rond tweehonderd huurwoningen aan 
de Brusselweg, Bernweg, Robert Schumannring en in de Vet-
tenoordsepolder. De huidige huurders krijgen de woningen als 
eersten aangeboden. 

4 Op initiatief van de gemeente, Rabobank Schiedam 
Vlaardingen en woningcorporatie 
Waterweg Wonen is de Stichting 
Stadsherstel Vlaardingen opgericht. 
Het doel van de stichting is beeldbe
palende en cultuurhistorisch waarde
volle panden te behouden en de eco
nomie te stimuleren door leegstand 
van winkelpanden te voorkomen. 
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
heeft € 3.850.000 beschikbaar ge
steld. Ook de initiatiefnemers leveren 
een bijdrage. 

5 De Federatie Broekpolder no
digt Vlaardingers uit voor een win
terwandeling onder begeleiding van 
Ben van As. 

7 Het kunstwerk De Tribune 
aan het Broekpolderpad is het afge
lopen weekend gesloopt. De roest
vrijstalen delen zijn verspreid in 

het natuurgebied teruggevonden. De schade bedraagt zeker 
€ 10.000. 

9 Vlaardingen behoort tot de 35 gemeenten met de 
goedkoopste koophuizen van Nederland. Een woning kostte 
vorig jaar in Vlaardingen gemiddeld € 179.400. 

10 De drie Waterweggemeenten, Midden-Delfland en 
Hoek van Holland dringen in een brief aan minister Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan op de aanleg 
van de Oranjetunnel. De minister neemt in het najaar een be
slissing over de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Wa
terweg. Tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel is veel 
weerstand van gemeenten en natuurorganisaties. 

11 Drie docenten en twee leerlingen van het College VOS 
vertrekken voor een uitwisselingsprogramma naar Bonaire. 
Ze zullen kennis nemen van het slavernijverleden en de rol 
van Nederland in de internationale slavenhandel. 

14 Wethouder Versluijs slaat de eerste paal voor het 
nieuwbouwproject Werffhoven in de Westwijk. Het project 
bestaat uit vier hofjes met elk acht eengezinswoningen en 
vier twee-onder-een-kapwoningen. 

16 De onrust over de renovatie van 't Hof/Oranjepark 
groeit. Vele bomen hebben plaats gemaakt voor een kale, open 
vlakte. De historische parken krijgen een opknapbeurt. 

Het kunstwerk De Tiibune aan het Broekpolderpad is gesloopt 
(7 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

122 



Drie docenten en twee leerlingen van het College VOS gaan voor een 
uitwisselingsprogramma naar Bonaire (11 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De gemeente gaat intensiever controleren op bijstandsfraude. 
Wethouder Oosterom schat dat jaarlijks honderdvijftig tot 
tweehonderd mensen onterecht gebruik maken van een uitke
ring. Ook wordt gecontroleerd op overbewoning en leerplicht. 

18 De atletiekbaan van AV Fortuna wordt de komende 
tijd gereinigd en uitgevlakt. 

19 Er komt ook een geluidsscherm aan de zuidkant van 
de A20 ter hoogte van Vlaardinger-Ambacht. De kosten van 
€ 4.000.000 komen voor rekening van het ministerie van In
frastructuur en Milieu. De bewoners van de wijk vreesden 
voor nog meer overlast als alleen een geluidsscherm ter hoog
te van nieuwbouwwijk Hoog Lede zou worden aangebracht. 

21 De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb brengt een 
werkbezoek aan Vlaardingen. Tijdens het bezoek staat de Ri
vierzone en de samenwerking tussen beide steden centraal. 

21-25 Rabobank Schiedam Vlaardingen viert het 100-jarig 
bestaan met een feestweek met tal van activiteiten. Burge
meester Bruinsma ontvangt een cheque van € 5.000, be
stemd voor het groen in de stad. 

24 Vlaardingen wordt samen met Spijkenisse proefge-
meente van Burgernet. Deelnemende inwoners en bedrijven 
ontvangen vanuit de meldkamer van de politie een gesproken 
of sms-bericht om uit te kijken naar bijvoorbeeld een dief, in

breker, autokraker, bankovervaller of 
zoekgeraakt kind. 

Het samenscholingsverbod in het 
centrum is met ingang van vandaag 
ook van kracht in het gebied tus
sen Markgraaflaan, Heemraadstraat/ 
Waalstraat, Kuiperstraat/Hoogstraat 
en Korte Hoogstraat/Cronjéstraat. Nu 
het verbod in vrijwel het hele stads
hart geldt, verwacht men dat er een 
eind komt aan de jongerenoverlast in 
het centrum. 

25 De gemeente is alert op de ef
fecten voor de regio van het screenen 
van nieuwe huurders in Hoek van 
Holland. Men wil voorkomen dat door 
het weren van asociale huurders door 
deze gemeente de overlast gaat ver
schuiven naar omliggende gemeen
ten. 

26 Esther de Jong vertelt in het kooikerhuisje van de een
denkooi Aalkeetbuiten verhalen uit vervlogen tijden. 

27 Een zwaargewonde man, slachtoffer van een steek
partij aan de Spechtlaan, rijdt ondanks zijn verwondingen zelf 
naar het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. 

Maart 

1 Het abonnementsgeld van de Stadsbibliotheek gaat 
met € 2,50 omhoog. Het standaardabonnement wordt nu 
€ 27,-, het sterabonnement € 38,-. Ook de openingstijden 
worden aangepast. 

Giulio Tomaello, directeur van het gelijknamige terrazzobe-
drijf, heeft in Cambodja, samen met zestien werknemers en 
relaties, tien huizen op betonnen palen gebouwd voor de arme 
bevolking. Men hoopt dit jaar nog honderd huizen te kunnen 
bouwen. Ook wil hij zich inzetten voor de bouw van water
reservoirs voor opslag van regenwater. 

2 Verkiezingen Provinciale Staten. Opkomst 50,7% 
tegen 41,96 % in 2007. In totaal worden 27.054 stemmen 
uitgebracht. Hiervan zijn 4.898 stemmen voor de nieuwko
mer PVV; PvdA 4.707 (4.430); VVD 4,538 (3.844); SP 3.648 
(4.631), CDA 2.547 (4.528); D66 2.018 (370); Groenlinks 
1.573 (1.226); SOPlus 909; CU 858 (1.327); SGP 603 (606); 
PvdD 597 (761); Platform Lokale Partijen 110; Unie van De
mocraten 48. 

Ter gelegenheid van de 25ste uitreiking van Geuzenpenning 
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verschijnt het boek Mensen recht doen. 25 jaar Geuzenpen
ning. Het boek is geschreven door Klaas Kornaat. 

4 De oudste inwoner van Vlaardingen, Johanna de 
Bruijn-Maan (106) exposeert in Service- en Zorgcentrum 
Vaartland. De expositie bestaat uit 22 modeplaten uit haar 
studietijd en geeft een unieke kijk op de mode rond 1920. Me
vrouw De Bruijn heeft lesgegeven aan de modevakschool van 
Catrien Brandt aan de Oosthavenkade, later gevestigd aan de 
Nieuwe Kerkstraat. 

5 Bewonersorganisatie Platform Buizengat heeft het 
vertrouwen opgezegd in wethouder Versluijs. Volgens het 
platform komt de wethouder afspraken niet na en wordt het 
buitenspel gezet bij beslissingen over het plan Buizengat-
Oost. De bewoners hebben ook weinig vertrouwen in de nieu
we contactpersoon van de gemeente. 

6 In een voormalige winkel aan de Van Hogendorplaan 
is de tentoonstelling Blauwe Geschiedenis geopend over de 
zogeheten blauwe periode van een deel van de Babberspolder-
Oost dat het veld moet ruimen voor nieuwbouw. Door tiental
len bewoners is een bijdrage geleverd. 

8 Wethouder V. Kalf-MüUer opent het nieuwe filiaal van 
Praxis aan de Zevenmanshaven Oost. De nieuwe vestiging is 
een Megastore met 6.100 m^ winkeloppervlakte. De winkel 
opent morgen zijn deuren voor het publiek. 

Internationale Vrouwendag. Bij Loenz presenteert Liesbeth 
van der Kruit een discussieprogramma. De inleiding wordt 

Frans Hazenberg neemt afscheid als voorzitter van de Stichting Stads
hart Vlaardingen {10 maart). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

verzorgd door drs. Anja van Gorsel, voorzitter van het college 
van bestuur van het Albeda College. 

10 In de Polderpoort neemt Frans Hazenberg afscheid als 
voorzitter van de Stichting Stadshart Vlaardingen. Hij draagt 
de voorzittershamer over aan Ronald Huiskens. 

12/13 Tijdens de landelijke voorwedstrijden in Nieuw Ven
nep plaatsen de Triadeturnsters Iris van der Weijde, Mirle 
Buurma, Luciënne Batenburg en Rianne Molenaar zich voor 
de halve finale van het NK tweede divisie. 

13 Jos Werkman en Jacqueline van Es, onder meer be
kend van hun theater De Zwarte Doos, vertrekken definitief 
naar Hongarije. Het stel heeft een huis gekocht in kuuroord 
Harkany aan de grens met Kroatië. 

14 In de Grote Kerk wordt de Geuzenpenning 2011 uit
gereikt. Uit handen van staatssecretaris Ben Knapen ontvan
gen generaal Peter van Uhm, namens de Nederlandse Krijgs
macht, en de Afghaanse mensenrechtenactiviste dr. Sima 
Samar de onderscheiding. Prins Willem Alexander krijgt het 
eerste exemplaar van het boek Mensen recht doen. 25 jaar 
Geuzenpenning aangeboden. 

16 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de To
pografisch Historische Atlas van het Stadsarchief, schenkt 
de familie Fontijne 120 prenten aan de gemeente. De pren
ten zijn door twintig Vlaardingse kunstenaars gemaakt ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gelijknami
ge bedrijf en zijn deels opgenomen in het Groot Vlaardings 

Jos Werkman en Jacquehne van Es van theater De Zwarte Doos vertrek
ken naar Hongarije (13 maart). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De uitreiking van de Geuzenpenning aan generaal Peter van Uhm en 
dr Sima Samar in aanwezigheid van prins Willem Alexander (14 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

W^M Prentenboek. De heer Simon van Gijn (1836-1922), geboren 
[ ^ B in Vlaardingen, schonk precies honderd jaar geleden vijfen-
• ^ B zeventig prenten aan de gemeente en legde daarmee de basis 

I voor de atlas. 

I DFDS Seaways breidt zijn terminal uit. Hiervoor is een aangren-
MgHI zend terrein in de Vulcaanhaven aangekocht. Naast meer trai-
^ ^ H Iers kan DFDS dan ook 40.000 containers per jaar overslaan. Tot 
l ^ ^ l nu toe werden er jaarlijks ongeveer 300.000 trailers vervoerd. 

H H Archeologen hebben bij het terrein van de nieuwbouwwijk 
^^U Park Hoog Lede onderzoek gedaan naar het 13e-eeuwse mot-
^^U tekasteel Holy. Het onderzoek is bedoeld om de restanten van 
^^U het kasteel te verankeren. Waar ooit het houten kasteel stond, 
^ ^ H komt een buurtspeelplaats. 

17 In de Windwijzer, centrum voor ontmoeting, bezin-
en ning en dienstverlening, houdt rabbijn Awraham Soetendorp 
laart) een lezing over het omgaan met culturele verschillen. Rabbijn 

Soetendorp zet zich landelijk en internationaal in voor de in-
^ ^ ^ terreligieuze en interculturele dialoog. 

^^M 18 Uitreiking van de Anny Attema Armoede Trofee door 
^ ^ H de naamgeefster aan Leo van Houwelingen. Hij krijgt deze 
^^M voor zijn inzet voor de sociaal zwakkeren. De trofee werd voor 
^^M het eerst in 2010 door de Cliëntenraad Sociale Zekerheid uit-
^^M gereikt aan de toenmalige wethouder van Sociale Zaken. 

^^M 19/20 In sporthal Westwijk wordt het 31ste Groot Vlaardin-
^ ^ 1 gen Judotoernooi gehouden, met honderden judoka's uit bin-
^^M nen- en buitenland. Medeorganisator Jasper Engel is op zoek 
H H naar een opvolger. Hij overweegt volgend jaar te stoppen. 

^^M 20 In Sporthal Holy vindt een Spinning event Spin for 
^^M Life plaats. Onder leiding van Leontien van Moorsel en met 
^ ^ 1 medewerking van de schaatsers Wouter en Reraco Oldenheu-
^ ^ 1 vel. Jan Blokhuizen en Simon Kuipers, wordt € 132.000 bij 
^ ^ 1 elkaar gefietst voor Stichting Villa Joep, voor onderzoek naar 
^ ^ 1 neuroblastoom kinderkanker. 

^^M 21 De fractie van de CU/SGP wil het raadsbesluit over de 
^ ^ 1 verruiming van de koopzondagen laten vernietigen. De ge-
^ ^ 1 meenteraad stemde vorige week in met een verruiming van 
^ ^ 1 twaalf naar achttien zondagen. De CU/SGP stelt dat Vlaardin-
^^M gen daarmee handelt in strijd met de wet. 

^ ^ 3 23 Kinderen van basisschool De Avonturijn hebben vo-
m^a rige week maar liefst 999 kilo afval opgeruimd en winnen 
Wy^ daarmee de Gouden Prikker en een geldbedrag van € 500. In 
WvH totaal hebben 566 kinderen hun eigen wijk schoongemaakt in 
K B B het kader van de actie Nederland Schoon. In totaal werd 6.598 
K ^ ^ kg zwerfvuil verzameld. 

^ B i Burgemeester Bruinsma is aan het twitteren geslagen. Hier-
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mee zijn alle Waterwegburgemeesters actief op dit medium. 

24 Leerlingen in het basisonderwijs hebben de primeur. 
Op boerderij Moerman in de Aalkeetbuitenpolder krijgen zij 
het boekje Op bezoek bij de boer. Dit is gemaakt van herge
bruikte materialen en laat leerlingen kennis maken met het 
boerenbedrijf en de natuur die daar te vinden is. 

26 Vlaardingers kunnen gratis een zak compost van 26 
liter afhalen bij het afvalbrengstation aan de Kreekweg. Hier
mee wil de gemeente haar inwoners bedanken voor het schei
den van groente-, fruit- en tuinafval. 

30 Het boek De drugsduivel van Rosemarie Donkersloot 
is verschenen en is bedoeld als waarschuwing voor tieners. 
De zoon van de schrijfster is vier jaar geleden overleden door 
drugsgebruik. 

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidie voor de bouw 
van een haventje in de Broekpolder ingetrokken, omdat de 
gemeente nog geen beslissing heeft genomen over een eigen 
bijdrage. De Federatie Broekpolder is teleurgesteld. D66-ge-
meenteraadslid Bert van Nieuwenhuizen voelt zich door het 
college niet serieus genomen, omdat gedane toezeggingen 
niet worden nagekomen. 

31 Aan de proef met gratis openbaar vervoer voor 
65-plussers met een inkomen van maximaal 120% van het 
sociaal minimum komt een einde. Met ingang van morgen 
moeten zij weer betalen voor hun ritten. 

April 

1 De tabakswinkel van Koos 
Oostveen aan de Floris de Vijfdelaan 
sluit zijn deuren. De eigenaar, die on
langs 65 jaar is geworden, werd in de 
afgelopen jaren vier keer overvallen 
en in 2008 zelfs neergestoken. 

2 Onder het motto Trakteren is 
het museumweekend gehouden. Bur
gemeester Bruinsma opent aan de 
Willem Beukelszoonstraat een twee
de tentoonstellingsruimte van het 
Streekmuseum Jan Anderson. 

Dag van de Wijkparticipatie. Initia
tieven van bewoners voor hun buurt 
worden beloond. De hoofdprijs van 
€ 5000 gaat naar de samenwerkende 
bewonersverenigingen De Wetering, 
Lage Weide, Zuidbuurt en Tramonta. 

Het boek Baggergoud van Daniël van den Bos is verschenen. 
Het boek gaat over de geheime missie van Loodsboot 19 die in 
1940 ter hoogte van Vlaardingen verging als gevolg van een 
explosie. De boot vervoerde 937 goudstaven van de Neder-
landsche Bank, met de toenmalige waarde van f 2.350.000. 
De staven moesten veilig gesteld worden voor de Duitsers. 

6 Het woonwagencentrum aan de Holyweg wordt gere
noveerd en heringericht. Het aantal standplaatsen gaat van 
vijftien naar tien. Volgens de gemeente is er in de toekomst 
minder behoefte aan woonwagencentra. 

De jaarlijkse Bevrijdingsronde houdt na vijftig jaar op te be
staan. De politie kan op 5 mei niet voldoende inzet garande
ren om het evenement veilig en ordentelijk te laten verlopen. 

7 De gemeenteraad steunt met eenentwintig tegen 
veertien stemmen een motie van wantrouwen tegen wet
houder Leo ten Have. Men verwijt Ten Have geen officiële 
subsidieaanvraag te hebben ingediend bij de provincie voor 
het haventje in de Broekpolder. Hierdoor loopt de gemeente 
€ 600.000 mis voor het project. 

8 In het Vlietland Ziekenhuis krijgt Hanny Voogd uit 
handen van burgemeester Bruinsma een Koninklijke onder
scheiding voor haar jarenlange inzet voor de gymnastiekver
eniging Leonidas Dovido. 

Kinderen van BS Avonturijn maken de langste sjaal van Nederland (13 
april) 
(Foto- Roel Dijkstra Fotografie). 
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8/9/10 In het Valkenhof Theater wordt het jubileumconcert 
gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Zang
groep Ratatouille. 

9 In het kader van World Scout Foundation Orange 2011 
in Scheveningen brengen de Zweedse koning Karel XVI Gu-
staaf, zijn vrouw koningin Silvia en prinses Benedikte van 
Denemarken een bezoek aan Vlaardingse scouts. 

10 Tijdens de jaarlijkse bloesemtocht wordt een fietstocht 
gehouden door het groen onder leiding van de stadsgidsen van 
het serviceteam VVV. 

13 Samen met 103 basisscholen in Zuid-Holland hebben 
kinderen van BS Avonturijn een bijdrage geleverd aan de lang
ste sjaal van Nederland. Met een foto van de sjaal van 44,6 
meter winnen zij de hoofdprijs van de fotowedstrijd van de 
provincie ter gelegenheid van de Warme Truiendag in febru-

14 De Voedselbank in Vlaardingen is even gered. De ge
meente springt bij, op voorwaarde dat men zelf op zoek gaat 
naar nieuwe sponsoren, 

16 Hondenschool Woef moet het verenigingsterrein aan 
de James Wattweg verlaten, omdat de grond nodig is voor 
wegwerkzaamheden. 

De grootste paasbrunch ooit aan de Lepelaarsingel (23 april). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

18 Brugklascultuurdag Culture Candy wordt gehouden 
voor ruim duizend brugklasleerlingen. Tien instellingen waar
onder het Stadsarchief, de Vrije Academie, muziekcentrum 
OpMaat en De Kroepoekfabriek ontvangen de leerlingen. 

In een extra gemeenteraadsvergadering wordt het vertrou
wen in wethouder Leo ten Have met negentien tegen zestien 
stemmen hersteld. Meer dan een week na de aangenomen 
motie van wantrouwen zijn leden van het CDA, CU/SGP en 
TON van mening veranderd. Volgens burgemeester Bruinsma 
is zoiets nog nooit gebeurd in Nederland. 

20 Het 18-jarige tekenwonder Rajacenna van Dam ex
poseert in de befaamde Mailbox Birmingham. Zes van haar 
kleurpotloodtekeningen hangen naast werk van vele interna
tionale topkunstenaars zoals de graffitikoning Temper. 

21 Op 90-jarige leeftijd is prof. dr. Catharina Johanna 
Maria Halkes overleden in Nijmegen. Zij werd op 2 juh 1910 
geboren in Vlaardingen en streed als theologe voor een 
vrouwvriendelijker geloof. In 1985 verbood aartsbisschop Si-
monis haar paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan 
Nederland toe te spreken namens de Unie van Katholieke 
Vrouwenorganisaties. 

22 De gemeente stopt met het verstrekken van star
tersleningen. Sinds eind 2006 hebben 115 woningzoekenden 
een huis gekocht met behulp van deze lening. Momenteel lo
pen er nog drie aanvragen. 

23 Er wordt een paasbrunch gehouden aan een tafel van 
duizend meter aan de Lepelaarsingel, tussen Amsterdamlaan 

en Dillenburgsingel. De organisatie 
zorgde voor onder meer 2.500 zit
plaatsen, 2,500 paasbroodjes, 1.250 
witte en evenzoveel bruine bollen, 
250 liter melk en 125 liter sinaasap
pelsap. De vrolijke tafel levert een 
vermelding op in het Guinness Book 
of World Records. 

27 In het Delta Hotel presenteert 
het Nederlands beveiligingsbedrijf 
SSI de Maritime Security Escort Ves
sel. De omgebouwde patrouilleboot 
Sigi vertrekt morgen uit de haven van 
Vlaardingen naar Oman om schepen 
in de Golf van Aden te beschermen 
tegen piraten. 

28 Het echtpaar Teunis Harreman 
en Sija van der Wagt is morgen 75 jaar 
getrouwd. Het echtpaar wordt gefeli
citeerd door burgemeester Bruinsma 

127 



Teunis Harreman en Sija van der Wagt zijn 75 jaar getrouwd {28 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie collectie Gemeente Vlaardingen) 

en baron Schimmelpenninck van der Oije, kamerheer van de 
koningin. Het paar woont zelfstandig aan de Broekweg. 

30 Koninginnedag wordt gevierd met o.a. een aubade, 
de vrijmarkt, het Oldtimerfestival, het Jeugdfestijn, kinder
spelen en de Havenloop. De dag wordt afgesloten met de 
lampionoptocht en vuurwerk aan de Hoflaan en na ruim 35 
jaar is er weer een Oranjebal. 

Mei 

1 Stadscamping De Hoogkamer wordt opgeheven en 
ontmanteld. De caravans en aangelegde terrassen en voorzie
ningen worden verwijderd. De gemeente sluit het terrein af 
en gaat de boerderij tijdelijk beheren. In de komende maanden 
worden de toekomstmogelijkheden onderzocht. 

4 De Dodenherdenking begint bij het Indie Monument 
op begraafplaats Emaus. Vanaf het stadhuis is er een stille 
tocht naar het monument aan het Verploegh Chasseplein. Na 
de kranslegging spreekt Ineke Nieuwstraten van Amnesty In
ternational. In de Windwijzer is een herdenkingsconcert door 
het Mannenkoor uit Nieuwerkerk a/d IJssel. 

5 Bevrijdingsdag wordt gevierd met o.a. een vliegerde-
monstratie en een grote parachutistenshow bij de Krabbeplas. 

7 Sinds de plaatsing van bewakingscamera's bij het 

Liesveld en de lift van de Hoogwitte is deze geen doelwit meer 
van vandalen. 

9 Twintig kinderen uit de Tsjechische zusterstad Mo-
ravska Tfebova brengen een bezoek aan Vlaardingen. Ze 
ontmoeten onder meer leeftijdsgenoten van drie scholen en 
ze bezoeken bewoners van het verzorgingscentrum Drieën-
Huysen. 

14 Een grote uitslaande brand verwoest twee loodsen 
van het afvalverwerkingsbedrijf Beelen Recycling aan de 
Maassluissedijk. Het vuur zorgt urenlang voor stank- en rook-
overlast in het Rijnmondgebied. 

Een grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Beelen Recycling (14 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De Aeolus wordt vanwege Nationale Molendag opgetuigd met 
kleurrijke zeilen vervaardigd door de kunstenaars Carry van 
Delft en Frederic Fortanier. 

14/15 De negentiende editie van Open Ateliers voert lief
hebbers langs 52 kunstenaars. In het HoUandiagebouw wordt 
werk van deelnemende kunstenaars geëxposeerd. 

17 Het late maaien door het Hoogheemraadschap heeft 
zijn vruchten afgeworpen. De zeldzame wilde kievitsbloem is 
opgedoken op de Maassluissedijk. 

Door een storing in het computersysteem kan het examen 
Nederlands voor een groep vmbo-leerlingen van het College 
VOS niet doorgaan. De 29 gedupeerde leerlingen moeten de 
toets inhalen. 

18 In de Stadsgehoorzaal is de eerste show ter gelegen-



heid van het 50-jarig jubileum van zangeres Rita Young, met 
optredens van Corry Konings, Saskia en Serge en Ronnie To-
ber. 

De Stichting Islamitisch College in Schiedam heeft een nieuw 
verzoek ingediend om in Vlaardingen met ingang van augus
tus 2013 een islamitische basisschool te beginnen. Afgelopen 
februari werd een dergelijk verzoek niet in behandeling geno
men omdat men te laat was met de aanvraag. 

19 Het nieuwbouwproject Oranjehof van woningstichting 
Samenwerking is opgeleverd. Het project in de Oostwijk telt 
38 appartementen en een parkeergarage. 

De gezamenlijke bewonersgroepen van de Westwijk overhan
digen het eerste exemplaar van de wijkkrant West op zijn Best 
aan wethouder Robberegt. 

21 Tweede Broekpolder Regatta. Twaalf historische plat
bodems zetten alle zeilen bij. De opbrengst is bestemd voor De 
Laurenburg, een instelling naast het Zonnehuis voor jongeren 
met Niet Aangeboren Hersenletsel. 

24 Vereniging het Zonnehuis viert het 90-jarig bestaan 
met de lancering van de nieuwe website www.zorgvisite.nl en 
een bloemetje voor alle 90-jarige bewoners van het zorgcom-
plex aan de Dillenburgsingel. 

In de Van Baerlestraat raakt een vrouw zwaar gewond door 
een val van het balkon. Het MMT-personeel van de traumahe
likopter verleent medische assistentie. Het slachtoffer wordt 
later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. 

25 Onder druk van de CU/SGP en de dreiging van de mi
nister heeft het college besloten het aantal koopzondagen van 
mei tot december terug te brengen van twaalf naar acht. 

26 Het Veerplein krijgt een opknapbeurt wegens verzak
kingen en beschadigingen door het sneeuwruimen. Ook de 
sfeerverlichting deugt niet. Het plein werd minder dan een 
jaar geleden opgeleverd. 

De fluisterboot Andante 2 van de Stichting Rondvaarten 
Vlaardingen en Vlietlanden wordt naast de Polderpoort te wa
ter gelaten. Op de nieuwe boot is ruimte voor zestig passa
giers. Ook is het schip voorzien van een hydraulische lift voor 
gehandicapten en een toilet. 

27 Burgemeester Bruinsma geeft opdracht aan Piet Boek
houd, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van 
het Albeda College te Rotterdam, om de politieke impasse te 
doorbreken. De informateur gaat op zoek naar een 'werkbare' 
meerderheid in de gemeenteraad. 

28 Derde editie van het Vlaardingen Festival aan de 
Krabbeplas, met optreden van onder meer de band Van Dik 
Hout, zanger Van Velzen en de dj's Roog en Lucien Foort. 

Vooruitlopend op het 75-jarig bestaan in november viert Wa
tersportvereniging De Bommeer de opening van het vaarsei-
zoen met een receptie en een groot feest met brassband en 
shantykoor. 

29 Wijnboerderij Zuidbuurt presenteert de nieuwe oogst 
Delflandwijn. 

Door een 9-2 overwinning op Waddinxveen behalen de hoc-
keysters van Pollux Dl het kampioenschap. Zij keren na tien 
jaar terug naar de tweede klasse. 

Het damesteam van handbalvereniging HWC behaalt nog 
voor het einde van het seizoen het kampioenschap door een 
26-12 overwinning op Foreholte. 

Nel Versteeg krijgt de gouden 'opsteker van de week' (30 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

30 Nel Versteeg krijgt van de TROS de gouden 'opsteker 
van de week' voor haar vrijwilligerswerk bij het dierente
huis Nieuwe Waterweg. Tevens ontvangt ze een cheque van 
€ 1.000. Dit bedrag schenkt ze aan het operatiefonds van het 
asiel. 

31 In een persverklaring beticht wethouder Ten Have zijn 
collega's Versluijs en Robberegt van vriendjespolitiek ten op
zichte van gemeenteraadslid Zekeriya Arslan. 
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Juni 

1 De afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente is 
niet meer bereikbaar via de gratis telefoonnummers. Ook het 
telefonische spreekuur komt te vervallen. 

2/3 Tijdens de Nederlandse Studenten Kampioenschappen 
in Groningen wint Bryan Bastiaanse van AV Fortuna een gou
den medaille op de hink-stap-sprong en een bronzen medaille 
op het onderdeel verspringen. 

3-5 Op Golfclub Broekpolder wordt de zestiende editie van 
het Deloitte Ladies Open gehouden. 

4 De eerste Vlaardingse Haringmaand is van start ge
gaan met de Haring en Bier Wandeltocht georganiseerd door 
wandelvereniging Het Blauwe Vaasje Tevens is er een proe-
verij van Niet-Nieuwe haring op de Markt bij de Grote Kerk. 

6-9 Bijna tweeduizend deelnemers beginnen aan de 
Avond4daagse. Aanleiding voor de gemeente om de campag
ne Ben je een meeloperte beginnen De campagne wil mensen 
bewust maken van een gezonde en actieve levensstijl. 

Burgemeester Bruinsma onthult het informatiebord bij het Monument 
van Bezmnmg (14 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie collectie Gemeente Vlaardingen) 

7 De Hollandse Nieuwe wordt traditiegetrouw aan wal 
gebracht met de Balder VL 92. Het eerste vaatje wordt over
handigd aan Arnoud van Aalst, directeur van het Museum 
Vlaardingen. 

Onderzoek door het Hoogheemraadschap van Delfland heeft 
uitgewezen dat het zoutgehalte in de Vlaardinger Vaart op
loopt. Dit komt doordat de haven hoger ligt dan de Vaart. 

9 Burgemeester Bruinsma neemt tienduizend handteke
ningen in ontvangst voor het behoud van het Museum Vlaar
dingen De handtekeningenactie is een initiatief van Peter de 
Jong en Hannie Baauw. Mogelijk wil de gemeente na het on
derzoek naar de levensvatbaarheid van het museum de subsi
die verminderen. 

10 Betaald parkeren kan nu ook met de iPhone. Met de 
app van Parkmobile start en stopt eenvoudig de parkeeractie 
en worden de kosten aan het eind van de maand afgerekend. 
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11 Oud-wethouder A. van Ardenne keert binnenkort 
vanuit Rome terug naar Vlaardingen. Zij was vier jaar voor
zitter van de FAO en wordt voorzitter van het Productschap 
Tuinbouw. 

12 Hengelsportvereniging Het Westen viert het 60-jarig 
bestaan met een visconcours langs de Vlaardinger Vaart. 

13 De finale van het Vlaardings Voetbalkampioenschap 
wordt gewonnen door Deltasport door een 6-0 overwinning 
op Zwaluwen. De Penaltybokaal is voor het duo Carlo Poot en 
Jordi Brouwer van Victoria '04. 

14 Burgemeester Bruinsma laat Deloitte Accountancy 
het declaratiegedrag van de collegeleden onderzoeken. Aan
leiding is een beschuldiging van wethouder Ten Have in de 
richting van zijn collega Oosterom. 

Naar aanleiding van het eindrapport van informateur Piet 
Boekhoud naar een nieuw college met een werkbare meer
derheid heeft burgemeester Bruinsma de PvdA het initiatief 
gegeven tot vorming van een nieuw college. 

Vanwege de Dag van Respect onthult burgemeester Bruinsma 
bij het Monument van Bezinning een informatiebord. Dat doet 
hij samen met de vader van de door zinloos geweld om het 

leven gekomen Daniël van Cotthem. Aansluitend krijgen de 
directeuren van de deelnemende scholen een miniatuur van 
het monument en de dvd 10 jaar Dag van Respect. 

15 De oudste inwoonster Riek de Bruijn-Maan is op 
106-jarige leeftijd overleden. De vrouw stond onlangs nog 
in de belangstelling vanwege haar expositie in zorgcentrum 
Vaartland. 

De wieken van de Aeolus staan in de rouwstand wegens het 
overlijden van de voormalige eigenaar en molenaar Niek Boe-
kestijn, Boekestijn heeft de molen in 2001, na het overlijden 
van zijn zoon, overgedragen aan de gemeente. 

16 Bewoners van de Babberspolder zijn de overlast van 
hun Poolse buurtgenoten helemaal zat. De bewoners willen 
dat het gemeentebestuur maatregelen neemt. 

17-19 Het Vlaardings Loggerfestival begint met een 
vlootshow en eindigt met een sfeervol muziek- en theater
programma met als grote publiekstrekker zangeres Trijntje 
Oosterhuis. Aan de Maasboulevard tonen kunstenaars hun 
werk in de Kunst Container Terminal. Ondanks het slechte 
weer waren er volgens de organisatie maar liefst 85.000 be
zoekers. Uit voorzorg had de organisatie 5.000 regenponcho's 
ingekocht. 

Riek de Bruijn-Maan exposeerde onlangs in Zorgcentrum Vaartland 
(4 maart en 15 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie collectie Gemeente Vlaardingen) 

17/18 De balletschool van Annabel Judels viert het 50-jarig 
bestaan met balletuitvoeringen in de Stadsgehoorzaal. 

18 De 19-jarige Vlaardinger Daan 
Smith tekende onlangs zijn eerste 
profcontract bij Feyenoord. Hij komt 
in het komende jaar op uitleenbasis 
uit voor Excelsior. 

20 Tijdens de IKV Haringparty 
wordt Bram van Dorp onderscheiden 
met de Gouden Haring. Deze ludieke 
onderscheiding gaat jaarlijks naar een 
inwoner die zich op een bijzondere 
wijze heeft ingezet voor de stad. 

Olympisch waterpoloster Danielle de 
Bruijn keert terug naar haar geboor
testad Vlaardingen. De ex-topsporter 
gaat de A-jeugd van ZVVS trainen en 
coachen. 

20-25 13e Internationale Orgel-
week. Toonaangevende musici uit 
binnen- en buitenland concerteren op 
het Van Peteghemorgel van de Grote 
Kerk. 
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21 Het Hoogheemraadschap van Delfland ziet geen toe
komst meer in de Krabbeplas als zwemlocatie. Alle maatrege
len ten spijt wil het water maar niet blauwalgvrij worden. 

23 Uit onderzoek van MKB-Nederland, in samenwer
king met het ministerie van Economische Zaken, blijkt dat 
Vlaardingen 270 plaatsen is gestegen in de ranglijst van mkb-
vriendelijke gemeenten. 

23-26 Mensen rondom voetbalvereniging VFC lopen op 
Schiphol Plaza in het Wheel of Energy 365 de 72 uur met De 
Kwekkers. Met het lopen in dit wiel wil Richard Bottram in
ternationaal aandacht vragen voor een beter leven van men
sen met kanker. Het wiel wordt 365 dagen, 24 uur per dag, in 
estafettevorm in beweging gehouden door lopers. 

24 Het Stadsarchief is via een veiling in bezit gekomen 
van een in perkament gebonden miniatuurboekje van 28 bij 
22 millimeter. In het boekje staan 28 Hollandse en Zeeuwse 

Vertrek van de Balder VL 92 (26 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

stads- en dorpswapens, waaronder het wapen van Vlaardin
gen. 

25 In het Museum Vlaardingen wordt een reünie gehou
den van oud-schippers en vissers en voormalige nettenboe-
ters 

26 Met het uitzwaaien van de Balder VL 92 komt een ein
de aan de allereerste haringmaand in Vlaardingen en wordt 
een oude traditie hersteld. 

28 Tijdens de conferentie Klimaatbewust in de Stadsge
hoorzaal wordt de stimuleringsprijs De Groene Leeuw uitge
reikt aan het bedrijf Ouwendijk Kopie & Print voor de inzet op 
het gebied van duurzaam ondernemen. 

29 De gemeenteraad ontslaat de wethouders Vera Kalf 
en Leo ten Have. Daarna worden de nieuwe wethouders be
noemd. Het gaat om Arnout Hoekstra (SP), Ruud de Vries 
(D66) en Ruud van Harten (CU/SGP). Samen met Hans Ver-
sluijs (PvdA), Jan Robberegt (GL) en Cees Oosterom (VVD) 
vormen zij het nieuwe college. Alle wethouders werken in 

132 



Het nieuwe college van burgemeester en wethouders (29 juni) 
(Foto Angelique van Woerkom collectie Gemeente Vlaardingen) 

deeltijd. Arnout Hoekstra is 26 jaar en de jongste wethouder 
van Vlaardingen ooit. 

Juli 

5 Het cameratoezicht is nog maar 
net begonnen of er is al een succesje 
geboekt. Een groep jongeren is op he
terdaad betrapt bij het plegen van ver
nielingen. 

De gemeente roept vanaf deze week 
ruim tweehonderd uitkeringsgerech
tigden op voor een gesprek bij de af
deling sociale zaken. Zij worden ervan 
verdacht misbruik te maken van hun 
uitkering. 

5-26 ledere dinsdagavond bespelen 
topmusici uit binnen- en buitenland 
de klokken van het carillon tijdens de 
Vlaardingse Beiaardweken. 

6 Een 14-jarige jongen overlijdt als 
hij op zijn fiets wordt aangereden door 
een vrachtwagen. De aanrijding vindt 
plaats op de kruising van Lepelaarsin-
gel/Dillenbursingel. 

Medewerkers van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen klagen 
over arbeidsomstandigheden. Uit angst voor represailles wil 
vrijwel iedereen anoniem blijven. De klachten variëren van 
uitschelden en bedreigingen tot seksuele intimidatie. 

Burgemeester Bruinsma brengt een bezoek aan Onze Tuin 

1 De school voor speciaal basisonderwijs, de Prof. Dr. 
I.e. van Houteschool aan de Philips de Goedestraat, sluit defi
nitief haar deuren. 

Roobol Tuinmeubelen met onder meer 
een vestiging op bedrijventerrein Hoog-
stad heeft de prijs gewonnen voor de 
beste tuinmeubelwinkelketen van de Be
nelux. 

2 In de Stadsgehoorzaal worden 
vele emotionele herinneringen uitgewis
seld tijdens de derde Vlaardingse Vetera-
nendag. De 99-jarige Andre de Pon is de 
oudste deelnemer en de 22-jarige Raoul 
Tuhurima de jongste. 

In de Ierse pub O'sheas aan de Westha
venkade geeft burgemeester Bruinsma 
het officiële startsein voor camerabewa
king in het uitgaansgebied. In het week
end wordt 's avonds ook de Westhaven-
plaats afgesloten voor het verkeer. 

Burgemeester Bruinsma brengt een bezoek aan Onze Tuin (6 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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tussen de Luxemburgweg en Wenenweg. Buurtbewoners on
derhouden de gemeenschappelijke tuin sinds 2007. 

7 De Raad van State heeft de bezwaren tegen de aanleg 
van rijksweg A4 ongegrond verklaard. Tegenstanders kunnen 
niet meer in beroep gaan. 

Wethouder Arnout Hoekstra huldigt zeven gehandicapte 
sporters na hun succesvolle deelname aan de Special Olympic 
World Summer Games in Athene. De judoka's van sportschool 
Tino Hoogendijk onder leiding van Ruud Ham en Rob Hoogen-
dijk wonnen twee gouden, een zilveren en drie bronzen me
dailles. 

Huldiging van gehandicapte sporters (7 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie collectie Gemeente Vlaardingen) 

9 In het gerenoveerde Oranjepark is de nieuwe skate-
baan geopend. Rond de opening houdt De Kroepoekfabriek 
het Rock 'n Ramps festival. 

De Lichtblauwe Brigade heeft 86 fietswrakken verwijderd uit 
de fietsenstallingen van de treinstations. Er zijn geen gestolen 
fietsen aangetroffen. 

jaar minder klachten van huurders binnengekregen dan het 
jaar ervoor. Van de in totaal 416 klachten waren er 335 ge
grond. Het jaar ervoor waren er 485 klachten. 

13 Vanaf 1 december is er geen kassier meer aanwezig op 
het stadskantoor. Er kan alleen nog maar betaald worden met 
pin, chip of creditkaart. 

14 De Grote Kerk is de komende vier jaar verzekerd van 
een jaarlijkse subsidie van € 30.000 van de gemeente. Het 
geld wordt gebruikt voor de instandhouding van het gebouw. 

17 De Vlaardinger Peter Troost probeert tijdens de Tour de 
France in het Franse Olonzac met een 
spandoek met daarop Oostenrijk, geef 
ons Bernice terug aandacht te trek
ken voor de ontvoering van zijn doch
ter door haar Oostenrijkse moeder. 

18 Bewoners van ouderencomplex 
De Wouthof kampen al weken met 
een eigenaardige televisiestoring. 
Het toestel gaat soms maar liefst 75 
keer per avond uit. Vaak gaat dat ge
paard met een knal. 

19 Wethouder Versluijs neemt aan 
de Koningin Wilhelminahaven de 
nieuwe kraan van de firma Hooyme-
ijer in gebruik. De kraan is 38 meter 
hoog en heeft een capaciteit van 63 
ton. 

Naar aanleiding van een melding van 
geluidsoverlast stuit de politie bij toe
val op een huis vol met nepvuurwa-
pens, honkbalknuppels en een bivak
muts. De bewoner is samen met twee 
bezoekers van vijftien en zestien jaar 
aangehouden. 

20 De gemeenteraadsfractie van de 
VVD wil inzicht in het onderzoekrapport van Berenschot naar 
de toegevoegde waarde van het Museum Vlaardingen. 

25 De drijvende fietsenstalling aan de Westhavenkade 
trekt nog steeds niet genoeg mensen. De bewaakte stalling 
achter het Veerplein loopt goed. 

22 Start van het Zomerterras. Dit jaar op het speciale 
evenemententerrein vlakbij de Westlandseweg. De panelen 
van de Revival van Pomona worden onthuld. 

12 Woningbouwvereniging Waterweg Wonen heeft vorig Twee tegeltableaus in Art Decostijl van de Dr. H. Bavinck-

134 



Onthulling van de panelen van de Revival van Pomona (22 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

school aan de Da Costastraat zijn gered van de sloop. Het 
Vlaardingse bedrijf Art Conservation heeft de wanddecoratie 
zorgvuldig gedemonteerd. 

27 De jeugdbrandweer heeft onlangs in Duitsland de 
Leistungsspange der Deutschen Jungfeuerwehr ontvangen. 
Zij waren uitgenodigd voor wedstrijden ter gelegenheid van 
het 125-jarig bestaan van het bevriende korps Neureut. 

De Raad van State verklaart de bezwaren tegen de bouw van 
een hospice aan de Prinses Margrietlaan ongegrond. 

28 De pas 18-jarige Rajacenna van Dam verbaast de we
reld met verbluffende realistische tekeningen. Een Engels be
drijf heeft haar een contract aangeboden. 

30 Twee nieuwe barbecueplekken voor arbeidsmigranten 
in Holy-Zuidoost zijn officieel in gebruik genomen. Aan het 
gebruik van de barbecues zijn regels gebonden. Zo moet het 
rooster uiterlijk om 22.00 uur schoon ingeleverd worden. 

De parade van oerdieren (12 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 
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Augustus 

kant uit de jaren '50. 

4 De broers Willem en Arno van 
Vliet hebben de grootste vis aan de 
haak geslagen die ooit in Nederlands 
binnenwater is gevangen. In de Maas 
in Limburg vingen zij een meerval 
van 70 kg met een lengte van 1,92 
meter. Omdat zij vergaten de vis met 
meetlint te documenteren is het re
cord ongeldig. Het huidige record 
staat op 1,80 meter. 

9 De mijnenjager Hr. Ms. Vlaardin-
gen vertrekt uit de thuishaven Den 
Helder. De komende vier maanden 
maakt het marineschip deel uit van 
de permanente mijnenbestrijdingflot-
tielje van de NAVO op de Noordzee. 

De Historische Vereniging Vlaardin-
gen en de gemeente zijn op zoek naar 
een plek voor de portiersloge van het 
voormalige Havenbedrijf Vlaardin-
gen-Oost van architect Huig Maas-

10 De watersportvereniging Callenburgh krijgt alsnog een 
botenkraan. Vorig jaar bezuinigde de gemeente op deze kraan 
na tegenvallende renovatiekosten. De vereniging spande een 
kort geding aan. Daarop werd besloten dat er alsnog een bo
tenkraan komt. 

12 Een parade van oerbeesten vormt de officiële opening 
van het vernieuwde Oranjepark. De beesten zijn de afgelopen 



weken tijdens het Zomerterras door kunstenaar Cees Eyke-
lenboom met medewerking van kinderen gemaakt en beschil
derd 

13 Het nieuwe clubgebouw met overdekte tribune van 
voetbalvereniging VFC aan de Sportlaan is officieel geopend 
door wethouder Jan Robberegt 

15 Tijdens een brandweeroefening bij De Bolder aan de 
Columbusstraat worden twee glazenwassers 'gered' door het 
hoogtereddingsteam Europort Het team is gespecialiseerd in 
het redden van mensen op grote hoogte en wordt hiervoor in 
heel Nederland ingezet 

17 Haitham Maleh, laureaat van de Geuzenpenning 
2006, heeft een bezoek gebracht aan Vlaardingen Vanwege 
een reisverbod was hij toen niet in staat de uitreiking van de 
penning bij te wonen De Syrische advocaat zet zich in voor de 
mensenrechten in zijn land 

De organisator van het Zomerterras, Frank Tomei, is blij met 
de nieuwe locatie voor het evenement aan de Julianasingel 
Het terrein is groter en beter bereikbaar 

19 Bewoners van de Arendstraat hebben met een bran
dend papiertje geprobeerd spinnen uit de spouwmuur te ro
ken De spinnen zijn weg, maar ook de muur waarin de beest
jes zaten 

20 In de Westwijk wordt er gefeest onder het motto Be
woners ontmoeten bewoners 

23 Sinds de plaatsing van zes camera's in juni aan de 
Westhavenkade is het aantal incidenten enorm gedaald De 
horecaondernemers en de gemeente zijn tevreden over de 
vooruitgang 

24 Een traumahelikopter raakt tijdens de landing op een 
speelveld aan de staart beschadigd en kan daardoor niet meer 
opstijgen Het toestel was op weg naar de Lissabonweg waar 
een kind thuis onwel was geworden 

De restauratiekosten voor de Balder, het enige authentieke 
exemplaar van de voormalige Nederlandse haringvloot, be
dragen rond de € 1 500 000 Het Fonds Schiedam Vlaardingen 
stelt € 750 000 beschikbaar op voorwaarde dat het resteren
de bedrag door de stichting ZeiUogger bijeen wordt gebracht 

Sommige bewoners van een appartementencomplex aan de 
Dillenburgsingel zijn geschrokken omdat hun energiereke
ning met 250% tot 522% is gestegen Eigenaar Woningstich
ting Samenwerking start een onderzoek 

25 Het echtpaar Hans en An van der Burg zijn de 'baas

jes' van Draquepitt De kat is 25 jaar en waarschijnlijk de 
oudste kat ter wereld Het echtpaar heeft de poes inmiddels 
aangemeld bij Guinness World Records 

Eerste Geuzenloop van AV Fortuna in de Broekpolder wordt 
gewonnen door Michel de Maat in een tijd van 53,59 minuten 

26 Het nieuwe Bastion Hotel Rotterdam Beneluxtunnel 
aan de Mr Kesperweg opent zijn deuren Het 4 sterrenhotel 
IS gelegen aan de A4 op het terrein van het voormalige Shell-
park Vijfsluizen 

29 De politierechter veroordeelt een Vlaardings echtpaar 
tot werkstraffen van respectievelijk honderdtwintig en tach
tig uur omdat het acht jaar onterecht een bijstandsuitkering 
ontving, terwijl geen opgave werd gedaan van onroerend 
goed in Turkije Het stel moet ook € 24 000 terugbetalen aan 
de gemeente 

29/30 Voorafgaand aan de opening gaat De Kroepoekfabnek 
met de skaband Bazzookas op tournee langs middelbare scho
len in de regio als voorproefje op het cultureel podium voor 
jongeren 

30 Showbrassband Thalita oogstte het afgelopen week
einde veel lof tijdens een optreden in het Duitse Bickenbach 
De toeschouwers onderbraken de galashow All England meer
dere malen met applaus De band nam deel aan een internati
onale taptoe 

De komende weken worden zeshonderd rietorchissen van 
het zandlichaam tussen Schiedam en Vlaardingen gered van 
de wegenbouwers De planten krijgen een nieuwe plek in de 
bocht van de afrit van de A4 naar Den Hoorn 

31 De 8-jarige Roos Verkouter doneert haar vlecht aan de 
Stichting Haarwensen omdat een klasgenootje leukemie heeft 

De Historische Vereniging Vlaardingen roept de gemeente op 
om de tweede keersluis in de Oude Haven op te knappen Vol
gens de vereniging behoort de sluis uit 1922 tot het historisch 
erfgoed 

September 

1 De wethouders Versluijs en De Vries slaan de eerste 
paal voor het nieuwe industrieterrein aan de Koggehaven 
De aanleg is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 
de Rivierzone, een gebied waar in de toekomst gewoond, ge
werkt en gerecreeerd kan worden 

2 De oud-VIaardingse Chantal Achterberg plaatst zich 
met de Nederlandse Vrouwen Acht tijdens de WK-roeien in 
Bied voor de Olympische Spelen in Londen 
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Voetbalvereniging CION viert het 
60-jarig bestaan. De naam staat voor 
Chevron Is Onze Naam. Het is een 
van de clubs die na de oorlog vanuit 
een bedrijf is ontstaan. 

3 De Volksuniversiteit Vlaar-
dingen viert het 25-jarig bestaan met 
een feestelijke Open Dag met work
shops, demonstraties, proeflessen, 
wijnproeverij en hapjes. 

Burgemeester Bruinsma zwaait hon
derd kinderen uit voor een gratis dag
je naar de Efteling. De burgemeester 
kreeg de toegangskaarten tijdens de 
opening van de magische stad Rave
lijn in de Efteling. 

In Cultureel Centrum HoUandia is de 
officiële opening van de afscheidsten-
toonstelling Oud en nieuw rond het 
Buizengat, een afscheidsgebaar van 
het Platform Buizengat met wie zeventien jaar is samenge
werkt om de woningbouw aan het Buizengat te ontwikkelen. 

Het Stadsarchief heeft een handschriftenkaart uit 1650 van 
het gebied tussen boerderij Zuiderhuysen en de toren van Holy 
aangekocht. Het kasteel Holy stond op de plek van het voor
malige Holy Ziekenhuis. De toren werd in 1860 afgebroken. 

Start bouwproject Park Hoog Lede (8 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie collectie Gemeente Vlaardingen) 

opent Museum Vlaardingen de eerste expositie in de serie 
Museum Vlaardingen op Reis. Tot de opening van het nieuwe 
museum zijn er tentoonstellingen op andere locaties. 

5 Eerste Vlaardingse Sirene Sale. De Stadsgehoorzaal 
geeft de komende tijd op de eerste maandag van de maand, 
als de sirenes loeien, 50% korting op honderd kaarten voor 
een voorstelling. 

5-10 Tijdens de EK-zwemmen voor masters in Yalta in 
Oekraïne behalen Conny Boer-Buys en Karin Stein van ZV 
Vlaardingen maar liefst tien Europese titels. 

5-11 Week van de Alfabetisering 2011. Vlaardingen telt on
geveer 8.500 laaggeletterden tussen 16 en 74 jaar. 

6 Start van het Vrijwilligerscafé in brasserie De Ont
moeting aan de Van Hogendorplaan. Vrijwilligers van Zorg-
combinatie Nieuwe Maas kunnen hier maandelijks terecht 
voor informatie. 

7 Het Historisch Informatiepunt (HIP) van de biblio
theek start het nieuwe seizoen met een lezing door Wout den 
Breems, voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardin
gen, over de sloppen en stegen in het oude Vlaardingen. 

8 Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-
Holland, burgemeester Bruinsma en wethouder Versluijs ge
ven het officiële startsein voor het bouwproject Park Hoog 
Lede. Op het terrein van het voormalig Holy Ziekenhuis wor
den 225 woningen gebouwd. 

10 Onder het motto Nieuw gebruik, oud gebouw wordt 
Open Monumentendag gehouden. Een cultuurhistorische rou
te leidt belangstellenden langs monumentale gebouwen die 
een andere bestemming hebben gekregen. 

Tijdens het UitFestival geven tal van gezelschappen en ar
tiesten acte de presence. Zo geven Mathilde Santing, Jan Ak
kerman & The Band, Geert Hoes, Vincent Bijlo en Jan Rot 
voorproefjes van hun shows. 

Winkelstraat Billitonlaan viert het 60-jarig bestaan met tal 
van activiteiten en een braderie. 

Het echtpaar Louis van Sinderen en Margje Anna Budding is 
70 jaar getrouwd. 

Met de tentoonstelling Haring en staal in het Delta Hotel 11 Bij het pand van Vele Vlaardingers Eén Huis leggen 
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deelnemers van de herdenkingstocht bloemen voor de 2.753 
slachtoffers van de aanslag op de Twin Towers op 11-09-2011. 
De bloemen vormen de tekst Veilig in vrede, samen verder. 

14 Met de feestelijke heropening van het schoolgebouw 
aan de Chrysanthstraat van de CBS 't Ambacht wordt het 
startsein gegeven voor de viering van het 80-jarig bestaan 
van de school. 

Het college heeft zich positief uitgesproken over het voortbe
staan van het Museum Vlaardingen door € 400.000 structu
reel in de begroting op te nemen voor de instandhouding van 
het museum. 

15 Digitaal zaken doen met de gemeente is weer veilig. Er 

Officiële opening van poppodium De Kroepoekfabriek (16 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotoqrafie) 

zijn nieuwe beveiligingscertificaten geïnstalleerd voor www. 
vlaardingen.nl 

16-25 Met het hijsen van de vredesvlag en het ontsteken van 
de vredesvlam opent burgemeester Bruinsma de Vredesweek 
onder het motto Elk mens een veilig bestaan. 

16 Officiële opening van poppodium de Kroepoekfabriek 
met een optreden van Nederlands grootste rockband De Staat 
met m het voorprogramma de Vlaardingse band Sexual Re
productive Systems SRS. De Vlaardingers wonnen in juni de 
wedstrijd Nieuwe Vangst Rock. 

17 De twaalfde editie van de Foppencup Zeilregatta, geor
ganiseerd door het Zeekadetkorps Vlaardingen, wordt gehou
den. In een veld van zeventien vletten en met veel wind lukt 
het Zeekadetkorps Maassluis om de cup wederom te winnen. 

18 Eerste aflevering van de televisieserie De Slavernij 
De eerste aflevering gaat over het verhaal van Europese 
christenslaven. Dit gebeurt aan de hand van de belevenissen 
van de Vlaardinger Gerrit Metzon. 

In de Windwijzer aan de Schiedamseweg wordt ds. Johan Weij 
bevestigd als nieuwe predikant van de Nederlands Gerefor
meerde Kerk in Vlaardingen. 

19 De gemeente heeft maatregelen genomen naar aan
leiding van de onrust bij het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen 
(TBV). De directeur wordt vervangen en de manager Groen 
Beheer en Post zal het bedrijf verlaten. Er is een nieuwe ver
trouwenspersoon aangesteld. 

20 Voor de derde keer in vier jaar tijd opent begin ok
tober een restaurant de deuren op de plek waar voorheen 't 
Schele Hoekje en Loenz waren gevestigd. Volgens de chef-kok 
en kersverse horecaondernemer Roeland Lammens wordt het 
nieuwe restaurant Smakelijk Eten en Drinken een blijvertje. 

Een onaangekondigde legeroefening op het voormalige Unile-
verterrein zorgt voor grote onrust. Tal van mensen bellen de 
politie en de gemeente na het horen van geluiden van mitrail
leurs en handgranaten. De gemeente heeft de inwoners niet 
vooraf kunnen waarschuwen omdat men met op de hoogte 
was van de oefening. 

22 De gemeente heeft € 1.200.000 gereserveerd voor 
aanpassingen aan het voormalig Riagg-pand aan de Galg
kade. Voor de zomervakantie verhuizen ambtenaren naar de 
tijdelijke plek waarna de renovatie van het stadskantoor kan 
beginnen. 

23 Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk neemt af
scheid van voorzitter Jan Madern. 
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23-25 Het Vlaardings Eenakter Fes
tival in het Valkenhof Theater brengt 
acht voorstellingen onder het motto 
Bij de beesten af. 

25 Een delegatie Vlaardingers 
onder leiding van Coerd de Heer 
neemt in Easdale Island in Schotland, 
deel aan het wereldkampioenschap 
Stone Skimming, stenen scheren of 
keilen. Zij winnen de prijs voor het 
beste internationale team. 

26/27 Vlaardingers kunnen kennis 
maken met de Tsjechische keuken. 
Vier koks uit de partnerstad Moravs-
ka Tfebova koken in café De Waal en 
eetcafé De Stam. 

28 Feestelijke opening van Het 
Lyceum VOS aan de Koninginnelaan 
door Alexander Pechtold, fractieleider 
van D66 in de Tweede Kamer. 

In het Zonnehuis wordt de overzichttentoonstelling De tijd 
vliegt geopend ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van 
het verpleeghuis. 

De gemeente moet binnen zes maanden de Stadsgehoorzaal 
in overeenstemming brengen met het ontwerp Van Zaanen 
Spanjers Architecten. 

Afvaaidiging naar het wereldkampioenschap stenen scheren (25 sep
tember) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De voetbalwedstrijd Deltasport Smitshoek in de Broekpolder 
wordt gestaakt nadat de Rotterdamse fotograaf Peter Molken-
boer onwel wordt. Later op de dag overlijdt hij in het zieken
huis. 

29 Sinds mei heeft de gemeente 73 uitkeringen van inwo
ners beëindigd. Dit naar aanleiding van begeleiding en scho
ling van jongeren naar werk en een intensieve controle op 
uitkeringsgerechtigden. 

2 Showband Liberté viert zijn 50-jarig bestaan met een 
optreden op het Veerplein. Medewerking verlenen de band 
Harry & the Poor Boys, de zangers Bob van Rutten en Rik 
Reijnart en de blaaskapel De Haringkoppen. 

30 De ultraloper Cees Verhagen neemt in Griekenland 
deel aan de Spartathlon van Athene naar Sparta, een afstand 
van 246 kilometer. 

3 Een beschonken schipper ramt in de Koningin Wilhel-
minahaven vier schepen. De man is aangehouden en meege
nomen naar het politiebureau. 

Oktober 

1 Scoutinggroep De Geuzen viert het 75-jarig bestaan 
met o.a. een reünie aan boord van het MS Cornelia. 

Rederij Aqualiner gaat twee maanden op proef een gra
tis spitsveer voor fiets- en personenvervoer inzetten tussen 
Vlaardingen en Botlek. Het veer vertrekt vanaf de Maasbou
levard. Ook recreanten zijn welkom. 

Tijdens de voetbalwedstrijd Zwaluwen-Excelsior Maassluis 
raakt een 12-jarige jongen zwaar gewond door ontploffend 
vuurwerk. De wedstrijd wordt gestaakt. 

De kringloopwinkel Het Goed wordt uitgeroepen tot Maat
schappelijke Ondernemer van het Jaar. 

4 De politie heeft een 46-jarige man uit Maassluis aan
gehouden n.a.v. het incident bij VV Zwaluwen waarbij een 
12-jarige jongen zwaar gewond raakte. De man heeft ver
klaard vuurwerk meegenomen te hebben naar de wedstrijd. 

5 Na een lange strijd krijgen huurders in de VOP het 
voor elkaar dat hun woningen worden gerenoveerd in plaats 
van gesloopt. 

Het archief van het Maassluise gemeentebestuur over de pe-
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riode 1924 -1980 wordt overgebracht naar het Stadsarchief 
Vlaardingen. Sinds 2004 is er een gemeenschappelijke rege
ling voor de archiefzorg. 

Ingebruikname van een TOP bij de Polder

poort (7 oktober) 

(Foto Roel Dijkstia Fotografie) 

opgesteld. Ouders van 16- en 17-jari-
gen die spijbelen, kunnen hun recht 
op kinderbijslag tijdelijk verliezen. 

Met de plaatsing van de nieuwe bo
tenkraan is de renovatie van de jacht
haven van watersportvereniging 
Callenburgh voltooid. Ook heeft men 
sinds kort de beschikking over een af-
spuitplaats met vuilafscheider. 

7 Ingebruikname van een TOP 
(Toeristisch Overstap Punt) bij de Pol
derpoort in de Broekpolder. Het start
punt voor fiets- of wandelroutes. Het 
is de 10e TOP van Nederland. 

Het Aanvalsplan laaggeletterdheid Vlaardingen 2011-2014 is 
genomineerd voor de ABC-trofee van de Stichting belangen
behartiging Alfabetisering. 

6 Zowel bewoners als zelfstandig wonende ouderen zijn 
welkom om gebruik te maken van de nieuwe fitnessruimte 
van Zorgcentrum Drieën-Huysen. 

Om te voorkomen dat leerplichtige jongeren verzuimen en 
uiteindelijk zonder diploma van school gaan zijn nieuwe regels 

7-9 Het Vlaardings Musical Gezelschap viert het 20-jarig 
bestaan met de uitvoering van de jubileumshow Confetti in 
het Valkenhoftheater. 

8 In het Hollandiagebouw is het jaarlijks KinderBoeken-
Feest ter gelegenheid van de 57ste Kinderboekenweek. 

Tegen de aanleg van de Blankenburg
tunnel is er een manifestatie bij de 
Krabbeplas. Kerkklokken luiden vijf 
minuten als protest tegen de aanleg 
van de tunnel. 

8 De weegbrug bij het NS-station 
Vlaardingen Centraal verhuist naar 
het Spoorwegmuseum in Goes. Het 
museum krijgt de brug in bruikleen. 
In Goes staat ook al een ketelwagen 
uit Vlaardingen. 

12 Het Groen van Prinstererly-
ceum aan de Rotterdamseweg is aan
gewezen als rijksmonument. Volgens 

Verzet tegen de aanleg van de Blanken-

burqtunnel (8 oktober) 

(Foto Roel Dijkstra Fotogiafie) 
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de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behoort het "Groen' 
tot de Top 100 Nederlandse Monumenten uit de wederopbouw 
(1940-1958) 

De Nationale Recherche ontdekt in een portiekwoning aan 
de 2e Van Leyden Gaelstraat een grote cocainewasserij In de 
woning staan grote bakken benzine, ammoniak en kruiden 
Er worden vijf verdachten gearresteerd 

13 Feestelijke start van de renovatie van de flats aan de 
Louise de Colignylaan van woningstichting Samenwerking 

14 Het bedrijf Anaconda mag van de Raad van State geen 
overslagterminal bouwen aan de Deltaweg De gemeente wei
gerde ruim twee jaar geleden een bouwvergunning af te ge
ven voor het op- en overslagbedrijf 

15 De Patrimoniumbuurt wordt uitgeroepen tot Groenste 
straat van Vlaardingen Tweede wordt het initiatief Onze Tuin 
in Holy De derde prijs gaat naar een initiatief aan de Fries
landlaan 

18 Het consortium A4ALL heeft van Rijkswaterstaat de 
opdracht gekregen om het nu nog ontbrekende stuk A4 Delft-
Schiedam/ Vlaardingen aan te leggen 

19 De Engelse douane heeft in de haven van Felix
stowe een Nederlandse vrachtwagen in beslag genomen met 
xtc-tabletten en cannabis met een geschatte waarde van 
€ 3 400 000 De wagen was vanuit Vlaardingen met DFDS 
Seaways vervoerd 

20 Vlaardingen mag de titel Fairtrade Gemeente blijven 
voeren Om de titel te behouden heeft men het gebruik van 
fairtrade producten bij de consument, het bedrijfsleven, ho
reca en scholen weten te vergroten Ook heeft de gemeente 
haar assortiment uitgebreid en een duurzaamheidcongres ge
organiseerd 

22 Bewonersvereniging Eksterflat viert het 40-jarig be
staan met tal van activiteiten De vereniging is de oudste be
wonersvereniging van Vlaardingen 

23 Eerste Muzikaal Onthaal van dit seizoen in de kleine 
zaal van de Stadsgehoorzaal Rita Young is met haar show van 
het Valkenhof Theater verhuisd naar de Harmonie 

25 De brandweer heeft de afgelopen nacht haar handen 
vol gehad aan het blussen van branden in meer dan twintig 
vuilnisbakken en afvalcontainers 

27 Start van het project SchuldHulpMaatjes Het project 
koppelt vrijwilligers aan mensen die in de schulden zijn ge
raakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen 

Inmiddels hebben ongeveer twintig vrijwilligers hiervoor een 
training gevolgd 

28 De Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan staat te koop 
Het onderhoud van de kerk wordt te duur voor de nog maar 
120 leden tellende gemeenschap De remonstranten zijn op 
zoek naar een kleiner onderkomen 

In de Harmonie uitreiking van de Meer dan Handen Award 
2011 van het Servicepunt Vrijwilligers aan de vrijwilligers 
van de Palliatieve Unit van zorgcentrum De Wetering, het 
zakgeldproject VOP, het project Stap op de fiets en aan Jan 
Zegwaard voor zijn inzet bij diverse kerkelijke en ouderenor-
ganisaties 

29 Feestelijke heropening van het voorplein van de Wind
wijzer aan de Schiedamseweg naar een ontwerp De omge
keerde wereld van Aad den Hoedt en Beaty Czeto 

Nacht van de Nacht in het Oranjepark georganiseerd door 
Cees Eykelenboom met mysterieuze tochten vol kunst, thea
ter, poëzie, dans, mime, film en muziek 

Op 90-jarige leeftijd is verzetsman Dick Doorduin overleden 
De Vlaardinger hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog tiental
len onderduikers en joodse Nederlanders 

30 Een 19-jarige Vlaardinger raakt de afgelopen nacht bij 
een straatroof op de Markt door messteken levensgevaarlijk 
gewond 

Tijdens de tweede editie van dancefeest Turbulenz in de Pol
derpoort arresteert de politie zestien mensen wegens het be
zit van xtc en cocaïne en verstoring van de openbare orde De 
politie had de controle van tevoren aangekondigd 

31 Speciaal voor de 60ste verjaardag van burgemeester 
Bruinsma heeft het organisatiebureau Op Koers het dames
koor Uit Volle Borsten naar het stadhuis gehaald De dames 
zingen de jarige onder het balkon van zijn werkkamer toe 

November 

1 Met de aanhouding van een 42-jarige Vlaardinger 
hoopt de politie een einde te hebben gemaakt aan een reeks 
containerbranden Er zijn inmiddels 31 containers uitgebrand 
De man werd in de Spechtlaan op heterdaad betrapt en ver
volgens aangehouden 

2 In De Windwijzer vertellen, geïnspireerd door het 
boek Over engelen, goden en helden, vertegenwoordigers uit 
het jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhis
me de mooiste verhalen uit hun religies aan kinderen tussen 
acht en twaalf jaar 
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De leden van het koor Uit Volle Borsten zingen ter gelegenheid van de 
60ste verjaardag van burgemeester Bruinsma (31 oktober). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De gerenoveerde gevelreclame op het pand Hoogstraat/hoek Afrol (10 
november) 
(Foto J Borsboom collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

SMALLE MAVen- iR -2" 

Wethouder Robberegt onthult op be
graafplaats Holy een herdenkings
monument ontworpen door Winnie 
Teschmacher. 

4 Op verschillende gastadressen 
in de stad gaan mensen met elkaar in 
gesprek op de Dag van de Dialoog. 

Het Zonnehuis viert het 45-jarig be
staan. Nel Lubbe, een van de eerste 
bewoners, wordt in het zonnetje ge
zet. 

4/5 Dodenherdenking op de be
graafplaatsen Emaus en Holy onder 
het motto Vormen van herinneren, ge
organiseerd door de Stichting Flagen. 

5 In het Delta Hotel strijden zes 
zeemanskoren om Het Gouden Anker. 
De wisseltrofee gaat naar het Shanty-
koor Vlaardingen. 

7 De atletiekbaan van Fortuna in de Broekpolder is ein
delijk weer klaar voor gebruik. De baan kampte al jaren met 
problemen. Omdat de baan niet is onderheid blijft de kans op 
verzakken bestaan. 

8 Voor zijn inzet bij de bouw van het Hope University Col
lege in Addis Abeba ontvangt de 
Vlaardingse architect Hans Treurniet 
een onderscheiding uit handen van de 
Ethiopische president. 

9 De watersportvereniging Bom-
meer viert het 75-jarig bestaan met 
onder meer de verschijning van het 
jubileumboek 75 jaar Watersportver
eniging De Bommeer, Van Penning 
tot Rijke. 

10 De voormalige Apostolische 
Kerk aan de Philips de Goedestraat 
wordt een tempel. Een Hindoestaan-
se geloofsgemeenschap heeft het ge
bouw gekocht. De officiële opening is 
volgend jaar. 

Na een gewapende overval op bier-
lokaal Antonius aan de Hoogstraat 
gaan de twee daders er met geld en 
een telefoon van een klant vandoor. 
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Wethouder Versluijs onthult de door Peter de Jong gereno
veerde gevelreclame op het pand Hoogstraat/hoek Afrol. 

12 Het koor The Messengers viert in de Bethelkerk het 
35-jarig bestaan met een jubileumconcert onder het motto 
Geloof, Hoop en Liefde. Het koor staat onder leiding van David 
van de Braak. 

14 In café De Notaris worden de nominaties voor de UIT-
blinker 2011 bekend gemaakt. Genomineerd zijn: O'sheas 
Irish Pub, lunchroom Ka & De Bolle, restaurant El Loco Bab-
be, eetcafé Stam en Chinees Indisch restaurant Tim Hong. 

15 In De Windwijzer is de presentatie van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen 2011 met daarin ondermeer de biogra
fie Het is precies omgekeerd over de omstreden huisarts Cor
nells Moerman. De historicus Jeroen ter Brugge schreef de 
biografie. 

16 Leerlingen en docenten van het College Vos staan stil 
bij het overlijden van conciërge Wim de Man. De Man over
leed onlangs tijdens een vakantie in Egypte. Hij was sinds 
1985 in dienst van de school. 

18 Derde Ken Uw Stadquiz in het Groen van Prinsterer-
lyceum aan de Rotterdamseweg. Winnaar wordt het team be
staande uit de oud-wethouders Cees Bot, Jan Bot en Hannie 
Baauw. Het team wethouders wordt derde. 

De Buiten Beeld beeldentuin in de Westwijk is een kunstwerk 
rijker. De nieuwe aanwinst De Offerboom is een aluminium 
beeld van twaalf meter hoog en gemaakt door de Arnhemse 
kunstenaar Alphons ter Averest. 

18/19 Toneelvereniging Het Masker viert het 65-jarig be
staan met de uitvoering van het blijspel Ontkoppeld in het 
Valkenhof Theater aan de Frank van Borselenstraat. 

19 De CJV Vlaardingen viert het 125-jarig bestaan met 
een reünie voor (oud)-leden in de Grote Kerk. Burgemeester 
Bruinsma ontvangt uit handen van voorzitter Aat Brobbel het 
eerste exemplaar van het jubileumboek. 

20 De kiosk bij NS-station Vlaardingen-Centrum wordt 
overvallen. Een medewerker raakt licht gewond. 

21 Projectontwikkelaar Green Real Estate en bioscoop
exploitant JT Theater ondertekenen een overeenkomst voor 
de bouw van zes bioscoopzalen in het voormalige V&D-pand. 
De projectontwikkelaar begint pas met de verbouwing van 
het pand als ook een exploitant van een gokhal een contract 
tekent. 

23 Luc Kuil, Ab Oosterlee en Kees Tempelaars, (voorma-

De Offeiboom (18 november) 
(Foto J Borsboom collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

lige) bestuursleden van de Stichting Nationale Gedenkdagen 
Vlaardingen, worden onderscheiden met de speld Lid van Ver
dienste. 

Op 90-jarige leeftijd is Hermanus Schaar overleden. Hij was 
oud-brigadecommandant van de EHBO. 

24 Officiële opening van het Kindcentrum Prins Willem 
Alexander aan de Gansfoortstraat. Het centrum herbergt be
halve een school ook een peuterspeelzaal, dagopvang, buiten
schoolse opvang en een bibliotheek-servicepluspunt. 

Interpellatiedebat in de gemeenteraad naar aanleiding van 
het forensisch onderzoek naar de rol van PvdA raadslid Zeke-
riya Arslan als voorzitter van FC Mozaïek. Nog voor het begin 
van het debat legt Arslan zijn raadslidmaatschap neer. Vol
gens het rapport kan hem geen fraude, misbruik of onrecht
matigheid verweten worden. 

Baby Go & Kids, de baby- en kinderkledingzaak in de Fran-
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senstraat is uitgeroepen tot de Ondernemer van het Jaar. De 
tweede plaats is voor FOX Kappers (De Loper) en de derde 
plaats is voor Thuis Woonaccessoires & Cadeaus (De Loper). 

Start van de bouw van de hospice aan de Prinses Margrietlaan (30 
november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

26/27 Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de mu-
sicalgroep van de CJV wordt in het Schuurkerk Theater in 
Maassluis de musical Oliver Twist uitgevoerd. 

29 Architect Dirk Jan Postel presenteert het ontwerp 
voor het nieuwe stadskantoor. De werkzaamheden beginnen 
in de zomer van 2012 en de kosten bedragen € 38.000.000. 

30 Er wordt begonnen met de bouw van een hospice aan 
de Prinses Margrietlaan. De hospice biedt plaats aan vijf ter
minale patiënten. 

Leerlingen van de basisschool Het Spectrum en de leden van 
Het Parkpanel en de Vereniging Groei & Bloei planten 157 
bomen in het Oranjepark en 't Hof. Hiermee is het einde van 
de renovatie van de parken in zicht. 

Er is een gewapende overval op de sigarettenwinkel van Ria 
Bergman aan de Eendrachtstraat. Door aanwijzingen van op
lettende buurtbewoners kunnen de daders vrijwel direct wor
den gearresteerd. Het was de vierde overval op de winkel. 

December 

1 De proef met het Botlek Spitsveer tussen Vlaardingen 
en het Botlekgebied stopt voorlopig omdat het verwachte aan
tal passagiers achterblijft, evenals de sponsoring van bedrij-

Het Vlaardings Stadsarchief is opnieuw uitgeroepen tot het 
beste archief van Nederland. De Kwaliteitsmonitor Dienstver
lening Archieven verkoos het Vlaardingse archief boven 37 
andere archieven. Het archief krijgt het eindcijfer 8,4. 

2 Voormalige wereldkampioen schaatsen Barbara de 
Loor opent de overdekte schaatsbaan bij het Delta Hotel. Vijf 
weken lang kunnen schaatsliefhebbers gebruik maken van 
de bijna driehonderd vierkante meter grote ijsbaan. De op
brengst gaat naar de nieuwe hospice. 

Met de onthulling van de eerste kunstboei aan de Vulcaanweg 
wordt een deel van het project Een zee van Gras afgerond. Het 
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De Ijsbaan bij het Delta Hotel (2 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Maasboulevard, Oost- en Westhavenkade en de Koningin Wil-
helminahaven onder water. 

project omhelst vier ankerboeien die op initiatief van Peter de 
Jong van de sloop zijn gered. 

3 Tijdens een overval op een bel- en internetwinkel aan 
de Schiedamseweg raakt een 28-jarige man uit Macedonië le
vensgevaarlijk gewond door een kogel. Hij wordt in kritieke 
toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Van de overval
lers ontbreekt elk spoor. 

6 Burgemeester Bruinsma reikt het Draaginsigne Ge
wonden uit aan de 40-jarige Eric van der Veer. Hij raakte ge
wond tijdens zijn diensttijd in Bosnië. 

7 Er vindt een gewapende overval plaats op kringloop
winkel Het Goed aan de Heliniumweg. 

Minister Schultz besluit tot aanleg van de Blankenburgtunnel 
naast de Krabbeplas. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis reageren teleurgesteld. 

9 Door de harde westenwind staan grote delen van de 

Opening van de eerste beweegtuin bij ontmoetingscentrum 
voor senioren De Bijenkorf aan de Reigerlaan. 

10 De actiegroepen Groeiend Verzet en Blankenburgtun
nel Nee houden een ludieke actie tegen aanleg van de Blan
kenburgtunnel. Op klapstoelen 'recreëren' actievoerders op 
de Broekpolderweg langs de A20. 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vlaardingse 
afdeling van Amnesty International is er vanwege de Dag van 
de Rechten van de Mens in de Windwijzer een tentoonstelling 
met werk van twaalf Vlaardingse kunstenaars. 

12 Het echtpaar Coby en Hans van Rijswijk verzorgt 
de laatste dansles. Het echtpaar heeft de dansschool aan de 
Westhavenkade verkocht en gaat met pensioen. Hun dochter 
Denise gaat in zaal Prikkewater voorlopig door met de lessen 
streetdance. 

13 In zorgcentrum Vaartland verzorgt Rotary Vlaardin
gen voor de zestiende keer een diner voor ruim honderd al
leenstaande ouderen 
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De gemeente helpt jongeren bij het vinden van een geschikte 
stageplek Jongeren in het voortgezet onderwijs lopen mini
maal dertig uur een maatschappelijke stage in met name de 
non-profitsector 

14 Vlaardingen wil met preventief fouilleren het stijgen
de aantal overvallen een halt toeroepen 

15 De politie heeft met behulp van bewakingscamera's 
twee verdachten van een straatroof aangehouden Drie man
nen hadden ter hoogte van de Mr LA Kesperweg een jonge 
man overvallen 

Tijdens een tocht op een prachtig ingerichte feestboot worden 
ruim 140 recent genaturaliseerde Vlaardingers op Naturalisa-
tiedag toegesproken door de burgemeester 

16/17 Rondom de Grote Kerk en het centrum wordt de tradi
tionele kerstmarkt gehouden Na afloop van het inloopconcert 
wordt de kerstboomverlichting ontstoken 

17 In Zomergem bij Gent is de premiere van de film Me
tro naar een toneelstuk van de Vlaardinger Ger van Veen 

De website www geschiedenisvanvlaardmgen nl is genomi
neerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2012 

19 Aan de Madndweg wordt een 57-jarige bewoner door 
drie mannen onder bedreiging van een vuurwapen in zijn wo
ning beroofd van een geldbedrag 

21 De klokkentoren van de Ichthuskerk in de Westwijk 
blijft behouden Naast de toren aan de Van Baerlestraat wordt 
gewerkt aan een nieuwbouwproject waarin de toren een mar
kant element wordt 

Er IS een gewapende overval bij Albert Heijn aan de Dr Wiar-
di Beckmansingel De dader slaat toe op het moment dat de 
zaak vol is met winkelend publiek en vertrekt met een onbe
kend geldbedrag 

Een groep bewoners uit de Stationsstraat en omgeving heeft 
de afgelopen week een kerstdiner bereid voor dak- en thuislo
zen in De Elementen 

Basisschool Klimop aan de Stadhouderslaan heeft € 50 000 
gekregen van Jantje Beton De school gaat het geld gebruiken 
voor de aanleg van een nieuw schoolplein 

22 In de Oranjebuurt worden de komende tijd driehon
derd ondergrondse containers voor huishoudelijk afval ge
plaatst Bewoners uit de wijk kunnen meebeslissen over de 
plekken waar de containers komen 

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie 
van het kunstwerk Emma's Schaduw in het plantsoen op het 
Emmaplein Het kunstwerk is ontworpen door de buurtbewo
ner S van den Akker 

24 In het kader van de actie Bescherm je Oogappeltjes, 
hebben kinderen van basisschool het Anker deze week een 
gratis vuurwerkbril gekregen van Van't Hart Optiek 

28 38ste Jeugdstad in de Lijnbaanhallen 

De gemeente gaat de sociale werkvoorziening TBV onderbren
gen bij de afdeling sociale zaken en werk 

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft het 
landelijke kwaliteitscertificaat verleend aan de Stadsbiblio
theek Vlaardingen 

Kinderboerderij Holywood behaalt het certificaat Zoonosen-
verantwoord bedrijf Hiermee wordt aangegeven dat de boer
derij vrij IS van ziektes die van dier op mens overdraagbaar 
zijn 

29 Ongeveer vijfhonderd huishoudens in het centrum zit
ten in de ochtenduren zonder stroom Oorzaak is een kapotte 
kabel in een transformatorhuis 

30 De 28-jarige Macedoniër die begin december ernstig 
gewond raakte bij een overval op een belwinkel aan de Schie-
damseweg is overleden Het slachtoffer zat op het moment 
van de overval via beeldverbinding met zijn verloofde te pra
ten ZIJ heeft een deel van de overval op haar beeldscherm 
kunnen volgen De politie heeft twintig rechercheurs belast 
met de oplossing van het misdrijf 

31 Vlaardingen neemt afscheid van Bas de Vos en zijn 
SRV-wagen Na 44 jaar stopt hij met zijn rijdende winkel in de 
Westwijk 

146 



Bas de Vos stopt met zijn rijdende winkel 
(31 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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