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Januari 

1 Vlaardingen telt 71.110 inwoners, 83 minder dan in 
januari 2011. 

De veertiende en laatste Nieuwjaarswandeling wordt gehou
den over de dijk van de toekomstige A4 door Midden-Delf
land. 

2 Ook dit jaar organiseren de gemeente en Irado een 
versnipperactie voor kerstbomen. Jongeren krijgen voor 
ieder ingeleverde kerstboom € 0,50 en maken kans op een 
prijs. 

Het fietspad vanuit Holy richting Broekpolder via de Surf-
plas naar de pont Maassluis-Rozenburg is uitgeroepen tot het 
mooiste fietspad van de Rotterdamse havens. 

3 Het aantal vernielingen tijdens de jaarwisseling lijkt 
dit jaar lager te zijn uitgevallen dan vorig jaar. Vooral putdek
sels moesten het ontgelden. Ze werden opgeblazen door zwaar 
vuurwerk. 

4 Ondernemers zouden 520% meer precariorechten 
moeten betalen. Het blijkt een rekenfout van de gemeente. De 
verhoging bedraagt 5% en winkeliers ontvangen een excuus
brief. 

5 De 34ste editie van Jeugdstad is afgesloten. In totaal 
brachten 4.000 kinderen een bezoek aan het evenement. 

6 De Lichtblauwe Brigade rijdt 
op de fiets door Vlaardingen. Zij wor
den ingezet om het veiligheidsgevoel 
te vergroten. 

7 Nieuwjaarsreceptie m het 
Stadhuis onder het motto Vlaardin
gen Veilig Vooruit. Burgemeester 
T.P.J. Bruinsma staat stil bij de brute 
overval op de belwinkel waarbij een 
chauffeur uit Macedonië werd ge
dood. 

Nieuwjaarsreceptie van het IKV 
Vlaardingen. Ben van der Velde, voor
zitter van Stichting Hospice Vlaardin
gen, ontvangt de Gouden Schaats die 
symbool staat voor een donatie van 
€ 20.000, bijeengebracht door de ijs
baan bij het hotel. 

8 Het nieuwjaarsconcert in de 
Stadsgehoorzaal wordt gehouden met 

optredens van het Vlaardings Musical Gezelschap, Muziek
centrum OpMaat en de JeugdTheaterSchool. 

9 Sinds er preventief wordt gefouilleerd, vinden er geen 
overvallen meer plaats. Het is de vraag of dit een direct ge
volg is van het fouilleren. 

11 Vopak aan de Koningin Wilhelminahaven neemt vijf
tien nieuwe opslagtanks in gebruik. Vopak is de grootste on
afhankelijke tankterminaloperator ter wereld. 

12 Een juwelier aan de Vondelstraat is overvallen. De da
der is spoorloos. Sinds de invoering van preventief fouilleren 
is dit de eerste overval in de binnenstad. 

Het bakkersechtpaar Hazenberg ontwikkelt in samenwerking 
met Leo Fontijne van distilleerderij H. van Toor jz de IJsmop-
penlikeur, gebaseerd op het gelijknamige koekje. 

De gemeente en architect Kees Spanjers bereiken overeen
stemming over de aanpassingen aan de gevel van de Stads
gehoorzaal. 

13 Bas de Vos ontvangt uit handen van burgemeester 
Bruinsma de Vlaardingse haringspeld. De voormalige SRV-
man was 44 jaar melkbezorger in Vlaardingen en maakte op 
oudejaarsdag zijn laatste rit. 

Nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis (7 januari) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie Collectie Gemeente Vlaardingen) 
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14 Een voetbalwedstrijd tussen DVO'32 en Hargasport 
uit Schiedam ontaardt in een grote vechtpartij. De scheids
rechter staakt de wedstrijd. Een speler wordt het ziekenhuis 
ingeslagen. 

19 De gemeente wil de markt aan het Veerplein verhui
zen naar het Schoutplein. Marktkooplieden vrezen dat dit het 
einde van de markt betekent. 

20 Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. neemt afscheid van 
directeur drs. IJ. van der Velden. De nieuwe directeur is John 
Massaar 

21 De Historische Vereniging Vlaardingen houdt in het 
GeuzencoUege een jubileumdag ter gelegenheid van het 
45-jarig bestaan. Klaas Bloem toont zijn zelfgebouwde dio
rama van de Oosthavenkade rond 1940. 

Presentatie van het boek 400 jaar Touwbaan van Max Thur-
mer in de serie Van 't Oft naar 't Oofd. 

De Marathonweg is dé racebaan van deze regio. Het afgelopen 
jaar werden 3.991 overtredingen geconstateerd. Dat blijkt uit 
een onderzoek van RTL Nieuws. 

22 De gemeente heeft besloten een jeugdparticipatieprijs 
in te stellen. Jongeren, die een initiatief ontwikkelen dat bij
draagt aan hun leefomgeving, kunnen een geldbedrag van 
€ 2.500 winnen. 

Landelijke Gedichtendag onder het motto Stioom (26 januari). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De afgelopen twee jaar kregen zestien schoolgebouwen scho
ne 'lucht'. Voor bijna € 1.000.000 is er geïnvesteerd om de 
gebouwen energiezuiniger te maken. Er zijn betere ventilatie-
mogelijkheden aangebracht. 

Landelijke Gedichtendag onder het motto Stroom. Kinderen 
van basisschool 't Kompas dragen in een hoogwerker gedich
ten voor. De landelijke wedstrijd wordt gewonnen door Lilly 
di Martino. Haar gedicht is het komende jaar te zien op de 
zijkant van een verhuiswagen van Dijkshoorn. De titel Stads
dichter junior gaat dit jaar naar Naqisha Liguori van basis
school De Ark. 

28 Het Kamerkoor Animato Vlaardingen viert het 30-ja-
rig bestaan met een jubileumconcert in de Grote Kerk. 

Snackbar Tante Suus blijft behouden voor de wijk Babbers-
polder. Uiterlijk 1 februari verlaat de eigenaresse Suzan van 
Strijen de standplaats aan de Kethelweg. Deze plaats was in 
strijd met het standplaatsenbeleid. Ze koopt de snackbar aan 
de Azaleastraat. 

16 Rijkswaterstaat is begonnen 
met de werkzaamheden voor de ver
lenging van de A4 naar Delft. Er wor
den bomen gekapt, het dijklichaam is 
afgezet met hekken en daarmee ver
boden gebied voor wandelaars. 

18 Voor kinderen van de basis
school Avonturijn aan de Rotterdam-
seweg leest burgemeester Bruinsma 
voor in het kader van de Nationale 
Voorleesdagen. Wethouders A.J. 
Hoekstra en J.L. Robberegt leveren 
een bijdrage bij andere scholen. 

Burgernet, het waarschuwingssys
teem van de politie en de gemeente, 
slaat niet aan in Vlaardingen. Dui
zend inwoners meldden zich aan. Om 
het netwerk tot een succes te maken 
zijn minimaal 3.000 aanmeldingen 
nodig. 

23 De Vlaardingse horecaprijs UITblmker gaat dit jaar 
naar de Irish Pub O'Sheas aan de Westhavenkade. 

26 Het preventief fouilleren wordt tot 15 maart uitge
breid naar de Westwijk. 'Verdachte' personen lijken naar deze 
wijk uit te wijken sinds de politie in het centrum fouilleert. 

sure: it's ne 
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Fakkeloptocht als protest tegen de bouw van de Blankenburgtunnel 
(28 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie Collectie Gemeente Vlaardingen) 

3 Gehoord de reactie tijdens het 
interpellatiedebat, heeft burgemees
ter Bruinsma besloten geen verdere 
uitwerking te geven aan het onder
zoek naar het declaratiegedrag van 
het vorige college. 

4/5 In de Sporthal Westwijk wordt 
de 32ste editie van het Groot Vlaar
dingen Judotoernooi gehouden 

6 In de Grote Kerk is de vierde 
Woonbeurs Vlaardingen. 

8 De gemeente heeft haar drie 
parkeergarages voor € 8.000 000 
euro verkocht aan Beheerskantoor 
Scheveningen. 

Onder het motto Heeft februari 29 da
gen mag de vrouw de man ten huwe
lijk vragen, organiseert de gemeente 

een wedstrijd voor vrouwen die hun vriend op een originele 
manier ten huwelijk vragen. Prijs: een gratis huwelijk met 
bruidsboeket. 

Demonstratie tegen de bouw van de Blankenburgtunnel. Bij
na 700 mensen lopen met fakkels rond de Krabbeplas waar, 
als de plannen van de minister doorgaan, een snelweg komt 
te liggen. 

30 Ruim 50.000 huishoudens in een deel van Rotterdam, 
Vlaardingen en Schiedam zitten uren zonder stroom 

31 De politie arresteert drie verdachten op verdenking 
van het plegen van de overval op een belwinkel aan de Schie-
damseweg in december, waarbij een 28-jarige vrachtwagen
chauffeur uit Macedonië om het leven kwam. 

Een koperdief zorgt voor wateroverlast in een videotheek aan 
de Van Hogendorplaan. In een bovengelegen woning werd een 
koperleiding onder waterdruk doorgezaagd. De waarde van de 
gestolen leiding is maximaal € 6,-

Februari 

1 Boxlegende Louis van Sinderen is op 91-jarige leeftijd 
overleden. 

9-11 Er doen ruim 12.000 deelnemers mee aan de Westland 
schaatstoertocht. Op zondag wordt de tocht door invallende 
dooi afgelast. 

10 Seniorenbijeenkomst in verzorgingscentrum Drieèn-
Huysen onder het motto Senioren en Geld met Jan-Willem 
Goedknegt, Ronald Plasterk, Cees Oosterom en Leo van Hou-
welingen. 

Huldiging van de Vlaardingse sportkampioenen. In de schijn
werpers staan onder meer: de 11-jarige atlete Lieke van Til
burg (zij is de jongste kampioene van 2011) en Karin Stein, 
zwemster bij de masters met een wereldrecord op de 4x100 
wisselslag en de handbalvrouwen van HWC. 

11 Vele Vlaardingers Eén Huis viert het lO-jarig bestaan. 
VVEH werd opgericht naar aanleiding van de aanslagen in 
New York op 11 september 2001. 

In De Windwijzer aan de Schiedamseweg wordt een tentoon
stelling geopend met werk van het kunstenaarsduo Joop van 
Dorp en Cor Maarleveld. 

2 De Vlaardingse autocoureur Carlo van Dam is door 
Honda gecontracteerd als fabrieksrijder. De coureur neemt in 
april met de Honda HSV-10 deel aan de Super GT Serie in 
Okayama. 

13 Er IS begonnen met de aanleg van het geluidsscherm 
aan de noordkant van rijksweg A20 bij het Park Hoog Lede 
De actiegroep Stop Geluidshinder Vlaardinger-Ambacht wil 
garantie dat er dit jaar wordt begonnen met de bouw van een 
geluidsscherm aan de zuidzijde van de A20. 
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Opening van een tentoonstelling met werk van Joop van Dorp en Cor 
Maarleveld (11 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

14 Het Engelse kruiwerk van 
molen Aeolus wordt vervangen door 
molenmaker Herrewijnen uit Spijke-
nisse. 

Het College VOS start in het nieuwe 
schooljaar een voetbal-klas. Leerlin
gen krijgen onder schooltijd les bij 
Victoria '04. Eigen docenten en gedi
plomeerde trainers verzorgen de les
sen. 

15 Het verzet tegen de aanleg 
van de Blankenburgtunnel krijgt ver
volg met een e-mailactie. Het comité 
Groeiend Verzet wil zoveel mogelijk 
mailtjes sturen naar leden van de 
Tweede Kamer. 

16 Na ruim 190 jaar vertrekt de 
haring- en zouthandel Warmelo & 
v.d. Drift uit Vlaardingen en verhuist 
naar Katwijk aan Zee. De haringacti

viteiten worden ondergebracht bij Ouwehand Visverwerking. 
De zouthandel gaat verder onder de naam Nederlandse Zout
handel. 

Haring- en zouthandel Warmelo & v d Drift vertrekt uit Vlaardingen 
(16 februari) 
(Foto Jan Borsboom Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Officiële start van de verbouwing van het voormalige V&D 
pand aan het Veerplein. Eind van dit jaar opent het nieuwe 
pand zijn deuren en bezit dan zes bioscoopzalen, een casino 
en een fitnesscentrum. 

17 Naar aanleiding van problemen bij Odfjell in de Botlek 
heeft de gemeente met succes bij de DCMR aangedrongen op 
een meetpunt voor benzeen. 

18 De winkeliers uit het middenblok aan de Van Hogen-
dorplaan verhuizen de komende weken naar de twee reste
rende winkelblokken. Zij maken plaats voor de sloop van het 
oude en de bouw van het nieuwe winkelcentrum Van Hogen-
dorpkwartier. 

20 In De Windwijzer aan de Schiedamseweg viert het 
Platform Ander Vlaardingen het 20-jarig bestaan onder het 
motto Maatschappelijk verantwoord ondernemen - duur
zaamheid. PAV werd opgericht als opvolger van de organisatie 
Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking. 

21 De Vlaardingers Wibo Broek, Jasper Robbemond en 
Martin Hagestein richten een bierbrouwerij in. Dat gebeurt in 
een voormalig café aan de Hoogstraat. 

Ondernemers op bedrijventerrein De Vergulde Hand vereni
gen zich in een BIZ (Bedrijven Investerings Zone), Een BIZ 
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maakt gezamenlijk investeren mogelijk in een aantrekkelijke ters weer voorgedragen door de minister en benoemd door de 
en veilige bedrijfsomgeving. koningin. 

23 In de Stadsgehoorzaal maakt Showband Liberté deel 
uit van de revuevoorstelling Ons kent ons. 

24 De stichting Vrienden van het Visserijmuseum Vlaar
dingen wordt omgedoopt in Vrienden van Museum Vlaardin
gen. 

Uit handen van wethouder Robberegt ontvangt An van der 
Hoeven de Vlaardingse Haringspeld voor dertig jaar trouwe 
dienst als vrijwilligster en medeoprichtster van het wijkcen
trum De Pijpelaar. 

27 Bij een vechtpartij in een Turkse moskee aan de Em-
mastraat wordt een man neergestoken en lichtgewond over
gebracht naar het ziekenhuis. Twee anderen, onder wie de 
vermoedelijke dader, raken lichtgewond. 

7 Burgemeester Bruinsma en Dick van Doorn, voorzit
ter van DeltaPORT Donatiefonds, overhandigen de sleutel van 
een nieuwe dierenambulance aan het bestuur van de Stich
ting Dierentehuis Nieuwe Waterweg. 

Het gemeentebestuur wijst de karakteristieke Wijnboerderij 
in de Zuidbuurt aan als trouwlocatie. 

In het pand van VVEH is een kleurrijk programma vanwege 
Internationale Vrouwendag. 

8 Tentoonstelling De Waterwerkers in het Duurzaam-
heidcentrum aan de Hofsingel. Leerlingen van basisscholen 
krijgen in de 'waterfabriek' op speelse manier antwoord op 
alle vragen over water en les over waterzuivering en duur
zaamheid. 

29 Het Stadsarchief koopt op 
een veiling een belangrijk werk van 
J.J. Midderigh aan, een ingekleurde 
tekening van bijna 100 jaar geleden 
met schepen aan de Oosthavenkade. 
Midderigh woonde in de periode 1905 -
1927 in Vlaardingen en werkte o.a. 
als tekenleraar aan de Burgeravond
school. 

Maart 

1 Het afgelopen jaar bezochten 
2.470 zeeschepen met een overslag 
van 12 miljoen ton de Koningin Wil-
helminahaven. Dat is ten opzichte 
van 2010 een stijging met 9,8%. Het 
aantal binnenvaartschepen steeg 
naar 5.200. Vlaardingen is de vijfde 
zeehaven van Nederland. 

3 Het radioprogramma Oud Vlaardingen van Omroep 
Vlaardingen bestaat twaalf en een halfjaar. 

Excursie in de Broekpolder (9 maart). 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie. Collectie Gemeente Vlaardingen) 

Michel de Maat wint de negende editie van de Midden-Delf
land halve Marathon. De 50-jarige atleet finisht in een tijd 
van 1.13.34. 

Het echtpaar Arie van der Lee en Dirkje van Dijk is 65 jaar 
getrouwd, 

6 Burgemeester Bruinsma viert het 10-jarig jubileum 
als burgemeester van Vlaardingen. Hij was de eerste gekozen 
burgemeester van Nederland. Inmiddels worden burgemees-

9 De excursie van de Federatie Broekpolder trekt veel 
nieuwsgierige Vlaardingers naar het natuurgebied. Men kapt 
momenteel bomen, die plaats maken voor nieuw groen en de 
aanleg van het Klauterwoud. 

10 Julie Koops van basisschool De Hoeksteen wint in de 
Bibliotheek Rotterdam de regionale Voorleeswedstrijd en ver
overt daarmee een plek in de halve finale van de nationale 
Voorleeswedstrijd in Zoetermeer. 
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De uitreiking van de Geuzenpenning aan Gregory Shvedov door 
dr Ernst Hirsch Ballin (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie Collectie Gemeente Vlaardingen) 

12-17 Achtentwintig klassen van dertien basisscholen ne
men deel aan de actie Nederland Schoon. In iedere wijk gaan 
leerlingen aan de slag om de stad fris en schoon te maken. 

16 Aan het preventief fouilleren 
komt een einde. In drie maanden zijn 
1.500 mensen gefouilleerd en negen
tig voertuigen gecontroleerd. Vier 
mensen zijn aangehouden en elf wa
pens werden in beslag genomen. 

17 In de Grote Kerk is de uitvoe
ring van de Johannes Passion door 
Gloria Toonkunst Vlaardingen onder 
begeleiding van het orkest Florilegi-
um Musicum. 

Bij een schietpartij aan de Binnensin-
gel is een dodelijk slachtoffer geval
len. 

18 De spinningmarathon voor 
Villa Joep in de sporthal aan de Kor-
hoenlaan brengt € 111.025 op, be

stemd voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. 

Vanwege zijn tomeloze enthousiasme, brede inzet en talent 
wordt Max Boes door het 3FM-radioprogramma Bring it On, 
gekozen tot Volunteer of the Year 2012. Boes is al ruim twee 
jaar als vrijwilliger betrokken bij poppodium De Kroepoekfa-
briek. 

13 In de Grote Kerk is de uitreiking van de Geuzenpen
ning door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin aan de Rus Gregory 
Shvedov. De laureaat zet zich al jaren in voor een betere na
leving van mensenrechten in Rusland en regio's van de voor
malige Sovjet-Unie. 

Na de uitreiking van de Geuzenpenning is de hoorspel-cd Wij 
waren achttien in getal, naar het gelijknamige boek van Klaas 
Kornaat over het Geuzenverzet te verkrijgen. Aan de cd werk
ten onder meer mee: Sjoerd Pleijsier, Els Buitendijk, Bram van 
der Erkel en Aart Staartjes. 

14 Met het aanbrengen van kleurige, speelse en mans
hoge cijfers en letters is de opknapbeurt voltooid van de basis
scholen Avonturijn aan de Rotterdamseweg en de Jenaplan-
school aan de Seringenstraat. 

Begraafplaats Emaus krijgt een opknapbeurt. De algemene 
begraafplaats en het Rooms-katholieke deel en de monu-
mententuin met Geuzenmonument worden gerenoveerd. Het 
wordt een groengebied met cultuurhistorische waarde. 

15 Zeventien maatschappelijke organisaties onderteke
nen in het clubgebouw van VFC aan de Sportlaan een over
eenkomst om inactieve Vlaardingers meer te laten bewegen 
om van hun overgewicht af te komen. 

19 Er is een gewapende overval in de Petuniastraat op 
een maaltijdkoerier van de Spare Rib Express. De gemaskerde 
overvallers gaan er met € 139 vandoor. 

20 Voormalig wethouder en partijvoorzitter van VV2000/ 
Leefbaar Vlaardingen Leo ten Have keerde onlangs zijn partij 
de rug toe. Aanleiding is een verschil van inzicht tussen Ten 
Have en de fractie. De fractie koos unaniem Ivana Somers-
Gardenier tot nieuwe voorzitter. 

21 Inge Beintema is met haar aanzoek aan Eric de Lo-
rijn de winnaar geworden van de huwelijksaanzoekwedstrijd 
Heeft februari 29 dagen, dan mag een vrouw de man ten hu-
wehjk vragen. Zij ontvangt een cheque voor een gratis huwe
lijksvoltrekking en trouwboeket. 

23 Burgemeester Bruinsma opent in de voormalige Apos
tolische kerk aan de Philips de Goedestraat de Hindoestaanse 
tempel Shri Nanda Devir Mandir. 

24 Wethouder Robberegt opent bij Urbind=sign aan de 
Hoogstraat de tentoonstelling Till Death Do Us Part van foto
graaf Look J. Boden. 

27 In de Centrale bibliotheek van Rotterdam geeft de 
Vlaardinger Danny Bouwman een lezing over doorzettings-
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vermogen en mentale kracht, bedoeld om mensen te inspire
ren het beste uit zichzelf te halen. De Vlaardinger wist in het 
programma Obese voor het oog van de camera zijn lichaams
gewicht van 290 naar 110 kilo terug te brengen. 

In het Groen van Prinstererlyceum is de presentatie van het 
boek Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw. Het boek 
gaat over de eerste grote veldslag in het graafschap dat later 
Holland zou heten. Stadsarcheoloog Tim de Ridder en ama-
teur-historicus Kees Nieuwenhuijsen schreven het boek. 

28 Rinus Nieuwstad en Peter de Jong hebben het "liefdes
bankje' in 't Hof in ere hersteld. Zij hebben de stenen bank 
tegenover de Watertoren vrijgemaakt van alle begroeiing en 
rommel. 

De dertien edelherten vertrekken uit de Broekpolder en gaan 
naar De Zonhoeve in Tilburg. Het verblijf voor de dieren in de 
Broekpolder is te klein. 

29 Gemeenteraadslid Esther Heindijk (CU/SGP) roept alle 
Vlaardingers op om in actie te komen voor de Voedselbank. In 
Vaardingen is het aantal gezinnen dat hiervoor in aanmerking 
komt dit jaar opgelopen van 180 naar 215. De Voedselbank 
heeft een klantenstop afgekondigd. 

30 Bewonersgroep De Wetering wint De Wijkparticipa-
tieprijs 2012 en een bedrag van € 7.500 met het opzetten van 
het Repair Café. De aanmoedigingsprijs is voor de stichting 
Op Dreef. De publieksprijs gaat naar het evenement Rock 
Ramps van de Kroepoekfabriek. De Jeugdparticipatieprijs is 
voor het Team Holy. 

31 In de Stadsgehoorzaal is de uitvoering van de klucht 
Pappie, hier ben ik door toneelgroep ONI. De opvoering is het 
officiële afscheid van regisseur Jan Brouwer. Hij blijft offici
eus aan totdat er een opvolger is gevonden. 

April 

1 Op een vrachtwagenparkeerplaats aan de Koningin 
Wilhelminahaven wordt het stoffelijk overschot gevonden van 
een 35-jarige Roemeense trucker. Forensisch onderzoek wijst 
uit dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. 

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Formulieren-
brigade neemt wethouder Oosterom het jaarverslag 2011 in 
ontvangst. De Formulierenbrigade helpt mensen met het le
zen en begrijpen van officiële brieven en het invullen van for
mulieren. 

2 Het kunstwerk Revival van Pomona van Auke 
Bergsma krijgt een definitieve plek aan de buitenwand van 
het Museum Vlaardingen. 

3 Renovatieproject De Toekomst is genomineerd voor de 
architectuurprijs Gulden Feniks 2012, een prestigieuze prijs 
die het Nationaal Renovatie Platform ieder jaar uitlooft. 

5 De Tweede Kamer stemt in met de aanleg van de Blan-
kenbiirgtunnel. Minister Schultz van Haegen doet toezeggin
gen met betrekking tot tolheffing voor het personenverkeer 
en overkapping van het verdiepte gedeelte van de weg. Grote 
teleurstelling bij de gemeente en natuur- en milieuorganisa
ties. 

Na bijna dertig jaar wordt de Bouwspeelplaats door de ge
meente gesloten. Er is aangifte gedaan van verduistering van 
meer dan € 30.000 subsidie door de Vereniging Vriendenkring 
Bouwspeelplaats Holy. 

6 De Kroepoekfabriek start cursussen concertfotografie, 
geluidstechniek en een dj workshop. 

9 Kinderboerderij Holy kiest uit 250 inzendingen de 
naam Roos voor het nieuwe varken. De 4-jarige Job Hagestein 
wint een spaarvarken en waardebon. 

10 2012 is het Jaar van de Bij. Bij het Duurzaamheidcen-
trum aan de Hofsingel zijn metselbijenkastjes te koop. 

Marco Bosman, de eerste nachtburgemeester van Vlaardingen (10 april) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 



In café De Waal wordt Marco Bosman uitgeroepen tot eerste 
nachtburgemeester van Vlaardingen. Hij wordt twee jaar bij
gestaan door finalist José Octavio Miranda. 

11 De gemeente heeft de eigenaren van panden op het 
bedrijventerrein De Vergulde Hand gewaarschuwd, omdat er 
steeds vaker illegale feestlocaties worden verhuurd. 

12 Twee gewapende overvallers maken een onbekend 
geldbedrag buit tijdens een overval op de MCD supermarkt 
aan de Dirk de Derdelaan. 

De bijna stilgevallen woningbouw zorgt ervoor dat Vlaardin
gen afstevent op een financieel tekort van € 12.1 miljoen. 
Vlaardingen ontkomt niet aan extra bezuinigingen. 

Voor haar activiteiten voor het Ontmoetingcentrum West ont
vangt mevrouw Reimi Schriel de Vlaardingse Stadsspeld. 

13 Hoveniersbedrijf Van Elsacker Tuin wint de landelijke 
competitie De Tuin van het Jaar 2012 met een gezinstuin. 

14 De opening van de twee modelwoningen van het pro
ject Vlaardings Geluk in de Babberspolder trekt mede door 
het mooie voorjaarsweer veel aspirant-kopers. 

14/15 Er is van alles te beleven tijdens het museumweekend. 
Geopend zijn Streekmuseum Jan Anderson aan de Kethelweg 
en de Willem Beukelszoonstraat, Muziekcentrum Ton Stolk en 
Mondharmonicamuseum Bart ter Maat. 

16 De derde editie van Culture Candy wordt gehouden. 
Meer dan duizend brugklassers maken kennis met elf cultu
rele instellingen. 

17 De 86-jarige Jan van der Zee krijgt voor zijn jarenlan
ge inzet voor onder meer het koor Gloria Toonkunst de Vlaar
dingse Stadsspeld. 

18 In de Grote Kerk een operaconcert door het Vlaardings 
Mannenkoor Orpheus met medewerking van het orkest Sinfo-
nia, mannenkoor EMM uit 's-Gravenzande en sopraan Mag
hen Hilgersum, winnares van Una Voce Particolare 2010. 

19 Een veertig meter hoge kraan waarmee werkzaamhe
den worden verricht aan de A4 valt over de trambaan van lijn 
23 en het naastgelegen fietspad. De kraanmachinist komt met 
de schrik vrij. 

20 Gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank kun
nen een nieuwe outfit krijgen bij de Kledingbank pop-up 
store. Een initiatief van de nieuwe Spring Foundation. Sinds 
de oproep van gemeenteraadslid Esther Heijndijk zijn er 
steeds meer initiatieven voor de Voedselbank. 
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Een bejaard echtpaar wordt in hun woning aan de Van Hogen-
dorplaan overvallen. De daders vertrekken zonder buit. 

21 Burgemeester Bruinsma kondigt aan dat er binnen
kort een twitterspreekuur wordt ingevoerd, waarin vragen 
online beantwoord worden. 

21-22 Jeugdmusicalkoor OpMaat viert het 20-jarig bestaan 
met een feestelijke uitvoering van Peter Pan in de Stadsge
hoorzaal. 

23 Burgemeester Bruinsma feliciteert mevrouw van Zan-
ten-Van der Marel met haar 100ste verjaardag. 

24 Uit de val van het kabinet Rutte putten tegenstanders 
van de aanleg van de Blankenburgtunnel nieuwe hoop. Be
sluiten die controversieel zijn verklaard worden namelijk uit
gesteld. 

Hovenier Klaas van Elsacker ontvangt de Haringspeld voor de 
aanleg van de 'mooiste tuin van Nederland'. 

Bij het Stadsarchief, dat sinds 2004 ook archieven van Maas
sluis beheert, werden onlangs enkele honderden facturen en 
kwitanties van de kerkmeesters van Maassluis uit de peri
ode 1741-1745 afgeleverd. De afzender vond de documenten 
twaalf jaar geleden bij een stapel oud papier. 

25 Inge Leentvaar wordt voor het redden van haar buurt-
genootje Stef uit een sloot onderscheiden met het Vlaardingse 
Jeugdlintje. 

Inge Leentvaar is onderscheiden voor haar reddingsactie (25 april) 
(Foto: Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 



Minister Schultz van Haegen geeft startsein voor de aanleg van de A4 
(26 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De Hanngspeld die ook in 2012 regelmatig wordt uitgereikt 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 

26 Minister Schultz van Haegen geeft het startsein voor 
de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen 

De kantorenleegstand in Vlaardingen is het afgelopen jaar 
hcht gedaald van 7% naar 5% 

27 Het Vlaardingse trio de Wannebiezz treedt op in het 
televisie-programma Holland's got talent Zij gaan door naar 
een volgende ronde 

28 In de Stadsgehoorzaal wordt een feestavond gehouden 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Grote Zaal 
van het theater 

Duikers vinden in de Buitenhaven de auto met het lichaam 
van een 59-jarige man uit Maassluis De man werd al sinds 
december vermist 

30 Koninginnedag wordt gevierd met verschillende acti
viteiten, waaronder het optreden van ex-BZN zangeres Annie 
Schilder De Keniaan Mike Barsaiyan wint de 66ste Haven-
loop De stralende dag wordt traditiegetrouw afgesloten met 
vuurwerk aan de Hoflaan 

Mei 

1 Golfclub Broekpolder deed met succes een beroep op 
een natuurschoonwet uit 1928 Daardoor loopt de gemeente 
€ 12 000 aan onroerend goedbelasting mis De gemeente gaat 
in beroep 

2 Residence Emmaus in de voormalige Emmauskerk aan 
de Van Linden van den Heuvellsingel is geopend De kerk is 
door Bouhuisen Groep Projectontwikkeling omgebouwd tot 
een gebouw met twee bedrijfsruimtes en elf luxe appartemen
ten 

3 Tijdens sloopwerkzaamheden aan zijn woning aan 
de Oosterstraat vindt de eigenaar een bijzonder plankje met 
daarop de boodschap 'Dit huurknurfje afgetimmerd m maan 
1900 door A Kersseboom en Freek Mosselman onder archi
tect F Kornaat, zonder bestek en teekening alles afgetimmerd 
voor f 55, zegge 55 wel wat veel 'Knurfje' betekent zoiets 
als 'een eindje' of 'een stukje', dus een niet al te grote klus 

4 De dodenherdenking begint bij het Indie-Monument 
op begraafplaats Emaus Vervolgens worden kransen gelegd 
bij het Verzetsmonument op de Markt In een Stille Tocht gaat 
het daarna naar het monument op het Verploegh Chasseplein 
De herdenkingstoespraak wordt gehouden door oud-minister 
Jan Terlouw 
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Residence Emmaus is geopend (2 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

5 Derde Broekpolderregatta. Twaalf historische zeil
schepen strijden om de eer. Net als vorig jaar wint het team 
van Janson Dranken, 's Avonds Drijf-In bioscoop ter hoogte 
van de Polderpoort. 

Bevrijdingsdag met onder meer parachutistenshow aan de 
Krabbeplas, straatvoetbal op het Schoutplein en taptoe op het 
VFC-terrein aan de Sportlaan. 

6 Op het terras van café De Waal spinnen drie teams 
vooruitlopend op de Alpe d'HuZes voor de KWF Kankerbe
strijding. Afsluiting door cabaretier Guido Weijers. De actie 
brengt € 7.000 op. 

7 De recherche houdt een 27-jarige Vlaardinger aan we
gens verdenking van brandstichting in zijn flat aan de Dirk de 
Derdelaan. 

8 De Poolse supermarkt aan de Dirk de Derdelaan wordt 
overvallen. Drie gemaskerde mannen bedreigen het perso
neelslid en maken een onbekend bedrag buit. Onderzoek door 
de politie leidt tot de aanhouding van vijf verdachten. 

Het echtpaar Jan Vogel en Jo Borsboom is 65 jaar getrouwd. 

Mirjam Poolster is de meuwe stadsdichter (12 mei) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 

9 Het boek De schaakstukken van Ine Flokstra ver
schijnt, met de oorlogsverhalen van haar oom Bram van der 
Ham. 

10 Wethouder Van Harten ontvangt de Tweede Ster voor 
het Keurmerk Veilig Ondernemen van het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel. Dit betekent dat Vlaardingen zich opmaakt voor 
een verdere verbetering van de binnenstad om een veiliger en 
prettiger leefklimaat te bewerkstelligen. 

11 Start van de Balder Centennial Cruise 2012 ter gele
genheid van de 100ste verjaardag van De Balder, de laatste 
authentieke ijzeren haringlogger ter wereld. Een vloot zee-
waardige zeil- en motorjachten vertrekt met een lading typi
sche Vlaardingse producten naar Great Yarmouth. De Engelse 
havenplaats was in de glorietijden van de Vlaardingse haring
visserij een bekende pleisterplaats voor de vissersvloot. 

12 In de oude hal van het stadhuis draagt stadsdichter 
Aat Rolaff na twee jaar het stokje over aan zijn opvolger Mir
jam Poolster. 

13 Heren 1 van hockey vereniging Pollux promoveert na 
negen jaar weer naar de eerste klasse. 

14 In de Stadsgehoorzaal wordt Stichting Zeillogger De 
Balder de eerste winnaar van het nieuwe Coóperatiefonds van 



Rabobank Schiedam-Vlaardingen De cheque van € 10 000 is 
voor de restauratie van de honderd jaar oude logger VL 92 De 
Stichting Dag zonder Drempels krijgt € 7 500 € 5 000 gaat 
naar het project Kinderkamp VOP 

15 De gemeente gaat de strijd aan tegen misbruik van 
gestolen gehandicaptenparkeerkaarten 

17-20 Koks uit Moravska Tfebova koken dit jaar samen met 
de koks van Cafe De Waal en het Delta Hotel Tsjechische en 
Nederlandse gerechten 

18/19 Nacht van de Vluchteling Elfhonderd mensen lopen 
van Rotterdam naar Den Haag om geld in te zamelen voor 
ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen Wethouder 
Hoekstra loopt de bijna 40 km in 7,5 uur en loopt daarmee 
een bedrag van € 630 bij elkaar De totale opbrengst bedraagt 
€ 200 000 

19 De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
neemt samen met de dierenpolitie in een zwaar vervuilde wo
ning aan de Aalscholverlaan een groot aantal dieren, waar
onder giftige slangen, in beslag In een woning aan de Lo-
rentzstraat worden vier verwaarloosde puppy's aangetroffen 

21 De drie Waterweggemeenten starten het project 
Baanbrekend met als doel dit jaar 400 en volgend jaar 800 
mensen in de regio aan een baan te helpen 

Het echtpaar Job van Papeveld en Maria de Boer en het echt
paar Johannes Brobbel en WiUempje Struijs zijn 65 jaar ge
trouwd 

22 Het protest tegen de verplaatsing van de markt naar 
het Schoutplein slaat over naar de winkeliers van het Veer-
plein Op verschillende plekken hangen posters voor het be
houd van de markt op het Veerplem 

23 Penningmeester Ronald de Heer en voorzitter Henk 
van der Vorm van het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Vlaardingen worden koninklijk on
derscheiden 

24 Dodelijk ongeval op de Flons de Vijfdelaan Een motor
rijder overlijdt na een aanrijding met een bestelbus 

25-27 De vierde editie van het Vlaardingen Festival vindt 
plaats aan de Krabbeplas Grote publiekstrekkers zijn het duo 
Nick en Simon, saxofonist Hans Dulfer en de dj's Roog en Mi
chel de Hey 

28 Het 25ste Van der Knaap Horeca Voetbal Toernooi 
wordt gehouden op het complex van Deltasport in de Broek
polder Winnaar is het elftal van O'Sheas Irish Pub 

30 De actiegroep Ambacht wil dat de gemeente maatre
gelen neemt tegen de toegenomen verkeersdrukte sinds de 
afsluiting van de op- en afritten van de A20 

31 Na een eerdere afwijzing lijkt de weg vnj voor een 
islamitische school in Vlaardingen Uit prognoses blijkt dat de 
nieuwe school voldoende leerlingen zal trekken Het ministe
rie van OCW en de gemeenteraad moeten nog wel instemmen 

Bewoners in wijken met betaald parkeren kunnen met ingang 
van 1 december betalen met een nieuwe chipkaart Met dit 
systeem is het mogelijk om meerdere bezoekers tegelijk te 
laten parkeren voor het voordelige bezoekerstarief 

Wethouder Versluijs geeft het startsein voor de bouw van de 
eerste 100 woningen van Vlaardings Geluk, onderdeel van de 
grootschalige vernieuwing in Babberspolder-Oost 

Juni 

1 Op de bouwlocatie Park Hoog Lede is er een open dag 
ter gelegenheid van de start van de bouw van deelplan 2 en 3, 
het bereiken van het hoogste punt van het appartementenge
bouw en de oplevering van het geluidsscherm langs de A20 

1-3 Deloitte Ladies Open golftoernooi vindt plaats bij Golf
club Broekpolder Dit evenement maakt onderdeel uit van de 
Ladies European Tour, het hoogste professionele circuit voor 
damesgolfers in Europa 

2 Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van voetbal
vereniging DVO'32 vindt er aan de Marathonweg een reunie 
plaats 

In het kader van de Nacht van het Gebed worden alle Vlaar-
dingers uitgenodigd om te bidden voor vervolgde christenen 
in de hele wereld Dit gebeurt in het wijkgebouw van de Grote 
Kerk aan de Maassluissedijk 

2/3 De stichting Mareado organiseert Open Ateliers Op 
32 locaties zijn werken te zien van 50 Vlaardingse kunste
naars 

3 Met de Dag van het Park viert Vlaardingen de herope
ning van 't Hof en het Oranjepark Wegens het slechte weer 
wordt het programma ingekort 

Het Stiltecentrum De Dnepas wordt officieel geopend Het 
centrum is gevestigd in de Cuyperstoren naast de Lucaskerk 
aan de Hoogstraat 
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De elfde editie van de Survivalrun wordt gehouden in de 
Broekpolder. Het parcours is dertien kilometer en telt vijfen
dertig hindernissen. Ruim tweehonderd teams leggen het pit
tige parcours af. 

Het echtpaar Minnekus Jongejan en Catharina van Gerven is 
70 jaar getrouwd. 

4 De 66ste Avondvierdaagse gaat van start bij Jeu de 
Boulesclub aan de Watersportweg. 

5 Aan de Koninginnelaan worden twee medewerkers 
van een groenbedrijf overvallen door twee gewapende man
nen. Van een 40-jarige straatmaker wordt een gouden ketting 
meegenomen. 

6 Hollandse Nieuwe wordt aangevoerd met de log
ger VL92 Balder. Naast vis wordt dit jaar ook Balderbrood 
en Balderkoek aan wal gebracht. Een deel van de opbrengst 
is bestemd voor de restauratie van de boot. Burgemees
ter Bruinsma ontvangt het eerste exemplaar van de roman 
55°NB -2°0L van Frank Hazenberg. 

6-20 Onder het motto Grijp 'm bij z'n staart exposeert het 
Museum Vlaardingen op Reis m het perscentrum Nieuws
poort in Den Haag. 

7 Burgemeester Bruinsma feliciteert Nico Dijkshoorn. 
De geboren en getogen Vlaardinger wordt 101 jaar. Hij woon
de zestig jaar in Australië. 

7-9 In de Stadsgehoorzaal sluit het Vlaardings Musical 
Gezelschap het jubileumjaar af met een uitvoering van de 
musical Fashion. Het VMG brengt al twintig jaar eigen pro
ducties, zelfgeproduceerde shows en zelfgeschreven musicals 
op de planken. 

8 De gemeente betaalt het restaurant China Garden aan 
de Maasboulevard een schadevergoeding van € 200.000. Tien 
jaar geleden liep het restaurant schade op tijdens het slaan 
van een damwand. Het gebouw zakte letterlijk weg. 

9 Finale Vlaardings Voetbal Kampioenschap bij VV Zwa
luwen aan de Zwaluwenlaan. Deltasport wordt door een 3-1 
overwinning op CWO voor de derde keer achter elkaar de 
beste ploeg van Vlaardingen en winnaar van de Sjaak Maat 
Wisselbokaal. 

Het uitgaanscentrum I'Cugini aan de Koningin Wilhelmi-
nahaven kleurt Oranje. Tweehonderd fans volgen buiten op 
twee megaschermen de wedstrijd Nederland-Denemarken. De 
wedstrijd eindigt in 0-1. 

10 Na bijna tien jaar vertrekt Mar van der Hoeven bij Om
roep Vlaardingen. 

11 Het stadskantoor is met ingang van 
vandaag te vinden aan de Westhavenkade 
85. Het oude pand aan het Westnieuwland 
wordt eind 2013 na renovatie en verbou
wing weer in gebruik genomen. 

12 De traditionele veiling van de bur
gemeestersharing bij café De Waal levert 
€ 5.000 op. Het geld is bestemd voor de 
nieuwe stichting Vrienden Voedselbank 
Vlaardingen. 

13 Feestelijk opening van het Anneke 
Bussinkplein door wethouder Ruud van 
Harten. 

14 Na klachten van ondernemers over 
overlast van overnachtende chauffeurs 
aan de Koningin Wilhelminahaven besluit 

Het tijdelijke stadskantoor aan de Westhavenkade 
(11 juni) 

(Foto Jan Borsboom Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen) 



de gemeente dat er nog maar vijftien parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens komen. Nu parkeren er 's avonds tientallen 
vrachtwagens. Ook worden dixies (plastic hokjes) geplaatst 
om wildpiassen tegen te gaan. 

De verbouwing en uitbreiding van Museum Vlaardingen val
len met een bedrag van € 6,25 miljoen aanzienlijk goedkoper 
uit dan werd aangenomen. 

Het College VOS krijgt uit handen van wethouder Oosterom 
de vierde en laatste ster als 'eerste gezonde school' voor ge-
zondheidsactiviteiten in het schoolprogramma. 

Een plaquette wordt onthuld ter nagedachtenis aan zes Engelse beman
ningsleden van een neergestorte Wellington (15 juni) 
(Foto. Angelique van Woerkom Collectie Gemeente Vlaardingen) 

15 Opening van de tiende editie van het Loggerfestival 
door burgemeester Bruinsma. Met een vlaggenlijn van 2 zee
mijl (3,7 km) boven de Maasboulevard en langs de route van 
het festival wil men een plek veroveren in het Guinness Book 
of Records. Het festival trekt 95.000 bezoekers. 

Burgemeester Bruinsma onthult in wijkpark Holy een gedenk
steen met plaquette ter nagedachtenis aan de zes Engelse be
manningsleden van een neergestorte Wellington. Het vlieg
tuig, dat op terugweg was na een oorlogsmissie in Duitsland, 
werd op 26 maart 1942 neergeschoten door de Duitse lucht
verdediging. Het monument ontstond dankzij de inspannin
gen van Hans van Ekelenburg en Pieter Schlebaum. 

Het zwaard van Vrouwe Justitia op het dak van het oude stad
huis is verdwenen. 

16 De regionale brandweer herdenkt bij de kazernes 
Vlaardingen en Spijkenisse alle brandweerlieden die zijn om
gekomen tijdens het uitoefenen van hun vak. Onderdeel van 
de herdenking is de uitvoering van het Ereteken, gevormd 
door twee waterstralen die elkaar op 10 meter hoogte treffen 
en zo een ereboog vormen. 

17 Tijdens een nachtelijke overval in een flat aan de 
Luxemburgweg worden een 16-jarige jongen en zijn moeder 
mishandeld door twee overvallers. Een tweede zoon wordt on
gemoeid gelaten. De overvallers gaan er zonder buit vandoor. 

19 Tijdens de onlangs gehouden WK Masters zwemmen 
in Italië behaalt Conny Boer-Buijs een gouden medaille op de 
50m en 800m vrije slag, een zilveren op de 200 m vrije slag 
en een bronzen op de 400m vrije slag. Karin Stein behaalt een 
bronzen medaille op de 3 kilometer in open water. 

20 In de Broekpolder worden lokdoosjes ingezet in de 
strijd tegen de iepenspintkever, veroorzaker van de gevreesde 
iepziekte. 

Wethouder A.J. Hoekstra geeft het startsein voor de renova
tie van het tweede voetbalveld van vereniging DVO'32. In de 
toekomst speelt hier ook voetbalvereniging CION. 

22 De Stichting Meervoud, het schoolbestuur van het 
christelijke basisonderwijs in de drie Waterweggemeenten, 
schrapt 26 arbeidsplaatsen. De stichting heeft een begro
tingstekort van € 970.000. Daarnaast is er een tekort voor de 
bouw van de nieuwe Bavinckschool. 

Het Ereteken tijdens de herdenking bij de brandweerkazerne (16 juni) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 
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23 In de Broekpolder gaat het festival De Ballade van 
Vlaardingen van start rond de panoramaheuvel in de Broek
polder. Bezoekers kunnen gratis luisteren naar muziek, poëzie 
en proza. 

26 Om overlast van een groep hangjongeren tegen te 
gaan wordt winkelcentrum De Loper twee weken voorzien 
van een mobiele camera. De winkeliersvereniging pleit voor 
permanente camerabewaking. 

Als reactie op de btw-verlaging op de podiumkunsten heeft de 
Stadsgehoorzaal zijn prijzen voor het seizoen 2012-2013 naar 
beneden bijgesteld. Bezoekers die al kaarten kochten met het 
oude btw-tarief worden gecompenseerd. 

De antiterreureenheid DSI van de politie houdt een oefening 
bij de Stadsgehoorzaal. Een helikopter wordt ingezet om 'ter
roristen' uit te schakelen en bezoekers te bevrijden. 

27 Bewoners van de Westhavenkade en -plaats zijn het 
niet eens met de plannen van de gemeente voor dit gebied. Zij 
roepen Vlaardingers op om in actie te komen. De Westhaven-
plaats moet voetgangersgebied worden. De werkzaamheden 
starten na de zomer. 

De nieuwe Studio Bauman aan de Hoogstraat 51 wordt offici
eel geopend. De gevel van het pand is volledig gerenoveerd op 
basis van fotomateriaal uit 1925. 

De eerste woningen in Park Hoog Lede aan de Gretha Hof
stralaan worden opgeleverd. Enkele uren later wordt daar de 
eerste nieuwe bewoner geboren. 

30 Ouders en kinderen die een beroep doen op de Voed-
selbank brengen op kosten van de Spring Foundation Vlaar
dingen een bezoek aan diergaarde Blijdorp. De Spring Foun
dation is een netwerkclub van vrouwen, met als doel om de 
sociale armoede te bestrijden. 

Huisarts Harry Poerbodipoero neemt in de Bethelkerk na 35 
jaar afscheid van zijn patiënten. 

Het Leger des Heils viert in het Heilsgebouw aan de Magno
liastraat het 125-jarig bestaan in Nederland. 

De Scoutinggroep Willem de Zwijger I, de oudste scouting-
groep van Vlaardingen, viert het 80-jarig bestaan. 

Juli 

West@Werk, het klussenproject van de gemeente in de West-
wijk, heeft een voortvarend eerste kwartaal achter de rug. De 
veertien eerste deelnemers zijn succesvol doorgestroomd naar 
regulier werk. 

Stadswachten en politie ontmantelen aan de Van der Drift-
straat een hennepkwekerij met 234 planten. De bewoner, die 
een WW-uitkering ontvangt, is aange
geven bij het UWV. Zijn uitkering wordt 
direct stopgezet. Ook worden de kosten 
voor de ontmanteling op hem verhaald. 

1 Bureau Welzijnsprojecten en Stichting Activiteiten 
Hoofdstedenbuurt maken een doorstart met de Bouwspeel
plaats. De speelplek naast de kinderboerderij Holywood werd 
gesloten nadat € 30.000 subsidie was zoekgeraakt. 

De politie arresteert een 15-jarige Vlaardinger op verdenking 
van een straatroof eerder deze dag op een eveneens 15-jarige 

IIIMlA 
Burgemeester Bruinsma feliciteert Jan 
Klinge met zijn 100ste verjaardag. 

28 De komst van een islamitische 
school is van de baan. De gemeenteraad 
vindt in ruime meerderheid dat de aan
vraag niet voldoet aan de wettelijke ei
sen. 

29 De wethouders J. Versluijs en R, 
de Vries openen gezamenlijk de Koggeha-
ven, een nieuw duurzaam bedrijventer
rein aan de Nieuwe Maas. 

Opening van de Koggehaven (29 juni) 
(Foto Ren van Rossum Collectie Gemeente 
Vlaardingen) 
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Vlaardinger. Onder bedreiging van een mes beroofde hij het 
slachtoffer aan de Parkweg van zijn telefoon. 

2 Het automatiseringsbedrijf Hoogendoorn aan de West-
landseweg is onderscheiden met het landelijke predicaat Man-
telzorgvriendelijk bedrijf van de Stichting Werk en Mantel
zorg. 

3 De vierde editie van de Vlaardingse Beiaardweken 
gaat van start met een concert van oud-Vlaardinger Geert 
Bierling, geassisteerd door Bas de Vroome. 

^ ^ , 
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Voormalig jdchtmeestei Roel Blom is overleden (16 juli). 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

5 Oud-wethouder Vera Kalff keert in september terug in 
de gemeenteraad. Zij neemt de plek in van Alexander Steen-
hoek. 

6 Locatiedirecteur Frank Werlich van het College VOS 
aan de Claudius Civilislaan ontvangt de Haringspeld voor zijn 
inzet voor de jaarlijkse Geuzenherdenking. In 1987 adopteer
de VOS het Geuzenmonument. 

Juf Coby Proost neemt na 24 jaar afscheid van de openbare 
basisschool Jan Ligthart. Zij gaat met pensioen. 

7 De markt in het centrum blijft definitief op het Veer-
plein. De verhuizing naar het Schoutplein is van de baan. 

8 Het echtpaar Johannes Groeneveld en Dirkje Storm is 
70 jaar getrouwd. 

9 De oudste inwoner van Vlaardingen, Willem van der 
Graaf, viert zijn 105de verjaardag. 

10 De gemeente gaat veertien Vlaardingse criminelen 
hinderlijk volgen. Allen hebben zich schuldig gemaakt aan 

gewapende overvallen en krijgen 
daarom een VlP-behandeling (Very 
Irritating Person). 

11 Het Geuzencollege is een nieu
we weg ingeslagen. Leerlingen krij
gen niet alleen theorieles, zij kunnen 
verkoopervaring opdoen in o.a. een 
winkelpand aan de Hoogstraat. 

14 Steeds meer bedrijven in de 
regio sluiten de deuren. Nadat vorig 
jaar een opleving te zien was, blijkt 
uit de recente cijfers dat het einde 
van de crisis nog niet in zicht is. 

Officiële heropening van het gere
noveerde park 't Nieuwelant door 
wethouder Robberegt. Het Trimpad 
kreeg een nieuwe asfaltlaag en de be
groeiing is aangepakt. 

16 Voormalig jachtmeester Roel 
Blom is op 74-jarige leeftijd overle
den. Hij nam onlangs afscheid, nadat 
voor de herten uit de Broekpolder een 
nieuwe plek werd gevonden. 

17 De bouw van het project Wes-
terparc wordt hervat. Woningstichting Samenwerking sloot 
een akkoord met aannemingsbedrijf Van Omme & De Groot 
uit Rotterdam. Wegens faillissement van de vorige aannemer 
werd het project stilgelegd. 

18 Minister Schultz van Haegen heeft een convenant 
met het Havenbedrijf Rotterdam getekend waarin de Blan
kenburgtunnel is opgenomen als "cruciale actie'. De stap is 
opmerkelijk omdat de Tweede Kamer de tunnel controversieel 
heeft verklaard, waardoor de minister er geen besluit over 
mag nemen. 
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IJssalon Melbalino bestaat 40 jaar (25 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

31 Harrie Bosch wordt per 1 ok
tober de nieuwe directeur van wo
ningcorporatie Waterweg Wonen. Hij 
volgt Leo de Jong op die met pensioen 
gaat. 

Augustus 

1 Door asielhonden te trainen 
hoopt Dierentehuis Nieuwe Water
weg probleemgevallen sneller te kun
nen plaatsen. 

CityTech heeft de aanlichting van de 
Grote Kerk op de Markt vervangen 
door duurzame LED-verlichting. 

2 De torenspits van de voorma
lige Nieuwe Kerk heeft een flinke op
knapbeurt ondergaan. De torenspits 
IS gerestaureerd en de klok vervan
gen. De kerk werd in 1982 gesloopt, 

waarna de spits geplaatst werd aan de Ie Van Leyden Gael-
straat. 

20 Een groep mannen heeft een gast van het Campanile 
Hotel overvallen. 

21 Het Business Point van PostNL wordt geopend bij For-
mido aan de Gerard Burgerweg en vervangt het oude punt 
aan de Taanderijstraat. 

23 VVV Vlaardingen verwelkomt de 750ste follower op 
Twitter. 

25 De bouw van het hospice aan de Vaart vordert ge
staag. Het Hospice Nieuwe Waterweg Noord gaat verder onder 
de naam De Margriet. 

IJssalon Melbalino aan de Korte Hoogstraat bestaat 40 jaar. 
De huidige eigenaren Rijka en Jan Hijmans betrokken in 1998 
het historische pand. De ijssalon was eerder gevestigd aan de 
Hoogstraat. 

3 Het clubgebouw van Vogelvereniging Icarus moet wij
ken voor de nieuwbouwplannen op het complex van DVO'32 
aan de Marathonweg. De vogelaars hebben een plek aangebo
den gekregen bij Deltasport in de Broekpolder. 

4 Benne en Rosa van der Velde openen een tweedehands 
boekwinkel aan de Hoogstraat. 

5 Björn Stratman wint het Sport2000 VLTC Open ten
nistoernooi. Samen met Johan den Toom wint hij ook het 
herendubbel. Het gemengd dubbel wordt gewonnen door Da
nielle Bot en Wilfred Segers. 

6 Er vindt een gewapende overval plaats op matrassen-
winkel Concord aan de Billitonlaan. De overvaller, gekleed in 
een pak met aktetas, maakt een klein bedrag buit. De aktetas 
wordt teruggevonden in de Van der Driftstraat. Van de dader 
ontbreekt elk spoor. 

26 De werkloosheid in de Waterweggemeenten is het af
gelopen jaar -tegen de landelijke trend in- flink afgenomen. 
Het aantal mensen zonder baan is gedaald met 7,3%. Dat zijn 
219 werklozen minder. 

29 In de Broekpolder wordt het eerste promotietoernooi 
het Vlaerdinghs Maatje georganiseerd door de Jeu de Boules 
Club Vlaardingen met 68 deelnemende koppels. 

7 Er is een eind gekomen aan het stijgende aanbod van 
koopwoningen. Dat blijkt uit de cijfers van het tweede kwar
taal van het Vlaardings Makelaarsconsortium. 

9 Archeologen ontdekken resten van een boerderij uit de 
ijzertijd tijdens de aanleg van een watergang aan de Prinses 
Margrietlaan. Door de vondst van scherven van 500-250 voor 
Christus, een spinklosje en een aantal plekken met houtskool, 
gaan de archeologen ervan uit dat het om een boerenerf gaat. 

119 



11 Onder het motto Terug in de tijd organi
seert de stichting Sjaak Foundation een senio
renmiddag tijdens het Zomerterras. Er zijn optre
dens van onder meer Rita Young, de Wannebiezz, 
Willeke D'Estell en John Evergreen. 

14 De verdachte van de overval op het tank
station aan de Holysingel wordt ook in verband 
gebracht met overvallen op de tabakzaak aan de 
Loper en de kledmgzaak aan de Van Hogendor-
plaan. 

15 Het echtpaar Johannes den Breems en Jo
hanna Boerdam is 70 jaar getrouwd. 

De Kroepoekfabriek trok in het eerste jaar 
26.000 bezoekers. De activiteiten die het jonge
rencentrum organiseert slaan aan. 

Reïntegratie van Werkbedrijf Vlaardingen ver
loopt succesvol. Bij Embassy Logistic Services 
BV is recent de 100ste arbeidsovereenkomst ge
tekend. 

18 Herder Martin Oosthoek geeft aan de 
Watersportweg een demonstratie schapen scheren en schapen 
drijven met behulp van een bordercollie. De schapen in de 
Broekpolder worden gehouden vanwege hun voorkeur voor de 
reuzenberenklauw. Deze plant veroorzaakt bij veel mensen 
een allergische reactie. 

Zomerterras met de Dag zonder Drempels wordt 
gehouden voor mensen met of zonder beperkin
gen. De dag is georganiseerd door de Sjaak Foun
dation en De Mikkies. 

19 Burgemeester Bruinsma feliciteert de 
Vlaardingse moslims met het Suikerfeest. Het 
feest is een moment van verbondenheid en het 
delen van vreugde en blijdschap na een maand 
vasten. 

20 Het tekenwonder Rajacenna van Dam is 
door het bekende Braziliaanse interieurbedrijf 
Mosarte gevraagd om een interieur met hun pro
ducten te illustreren. 

22 Careyn gaat bezuinigen op de huishoude
lijke zorg. De bezuiniging is noodzakelijk door de 
lagere tarieven die de gemeente smds het begm 
van het jaar voor huishoudelijke zorg betaalt. 
Men hoopt de werkgelegenheid voor de mede
werkers te behouden. 

Herder Martin Oosthoek geeft een demonstratie schapen scheren (18 
augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Dag zonder Drempels (18 augustus) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 
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24 In Cultureel Centrum HoUandia wordt de tentoonstel
ling ZwArt-Wit geopend uit de reeks Ontdekkingen uit het 
depot Bezoekers kunnen foto's bewonderen van o a Auke 
Bergsma, Helena van der Kraan, Ene van Straaten en Kim 
Zwarts 

26 Inbrekers richten een ravage aan in een bloemenzaak 
aan de Dirk de Derdelaan Door snel ingrijpen van de politie 
kan een dader worden gearresteerd De tweede man is nog 
voortvluchtig 

29 De acceptatie van de dak- en thuislozenopvang De 
Elementen in de Nijverheidstraat is in de afgelopen jaren ge
groeid De verwachte overlast blijkt in de praktijk mee te val
len 

Basisscholen Het Breinpaleis, Kindcentrum Prins Willem 
Alexander, de Wereldwijzer en vier peuterspeelzalen starten 
met het project Ouderenparticipatie en Taalontwikkeling Ei 
van Columbus Doel is peuters en kleuters 3 000 woorden van 
de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters te leren voordat 
ZIJ naar groep 3 gaan 

30 VVD-raadslid Hans den Breems stapt per direct uit de 
fractie Hij neemt zijn zetel mee en sluit zich aan bij de fractie 
van ToN Het raadslid heeft geen vertrouwen meer in het be
stuur van de partij 

Na bijna 44 jaar neemt Wim Goedendorp afscheid als commer
cieel directeur van P A van der Kooij holding De 65 jarige 
Mister Opel Van der Kooij begon in 1969 als leerling verkoper 
bij het bedrijf 

31 Er zijn dit jaar al meer hennepkwekerijen ontmanteld 
dan in heel 2011 Burgemeester Bruinsma wijt de toename 
aan de crisis Een kwekerij op zolder is goed voor duizenden 
euro's De opgerolde kwekerijen zijn goed voor een opbrengst 
van ongeveer € 1 miljoen 

September 

1 Korfbalvereniging CKC Spint viert het 65-jarig be
staan met een receptie in het complex aan de Geert Groote
laan 

Er is een feestavond in de Polderpoort ter gelegenheid van het 
lOO-jarig bestaan van Zwemvereniging Vlaardingen Schie
dam ZVVS ontstond uit een fusie tussen SZC Schiedam en de 
vier vroegere Vlaardingse clubs Viking '60, WIK (samen De 
Walrus), VZC en Shell 

3 Het project SamenSchnjven maakt kans op een Natio
nale Alfabetisermgsprijs 

3-9 De nationale week van de alfabetisering gaat van start 
onder het motto Geef taal een stem 

4 De leerlingenraad van Basisschool De Wereldwijzer 
onderscheidt de school met twee sterren voor de activiteiten 
in het kader van de Gezonde School 

5 Huis-aan-huisblad De Echo heet met ingang van van
daag Waterweg Dichtbij 

Burgemeester Bruinsma geeft het startsein tot renovatie van 
het politiebureau aan de Delftseveerweg Tijdens de renova
tie worden arrestanten overgebracht naar het Marconiplein 
in Rotterdam 

6 Tijdens sloopwerkzaamheden in het voormalige pand 
van V&D aan het Veerplein stort een deel van de vloer in en 
komt terecht in het magazijn van het naastgelegen Kruidvat-
filiaal Het werk wordt onmiddellijk stilgelegd 

7 Aan de jaarlijkse fietstocht voor Nederlandse burge
meesters door onze regio nemen bijna vijftig deelnemers deel 
Op het parcours van wielrenvereniging De Coureur wordt ge
streden om het NK wielrennen voor burgemeesters 

Machinefabriek Kreber BV bestaat 110 jaar en viert dat met 
de uitreiking van een cheque van € 25 000,- aan het Museum 
Vlaardingen 

7/8 Open Monumentendag Na zes jaar wordt boerderij 
Hoogstad van de in 1988 overleden arts Cornells Moerman 
weer opengesteld voor het publiek Het landgoed Hoogstad 
IS eigendom van de gemeente De arts het in zijn testament 
opnemen dat zijn huis en praktijk na zijn dood 25 jaar onaan
getast moesten blijven 

8 Jaarlijkse UITmarkt op het Veerplein met optredens 
van onder meer Het Groot Niet te Vermijden, de Wannebiezz 
en het Groot Vlaardings Koor 

In de Windwijzer wordt een tentoonstelling geopend met 
werk van cartoonist en oud-Vlaardinger Len Munnik 

10 Onlangs studeerde Martine de Rooij als socioloog af 
aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie getiteld 
Oer-Vlaardmger & Oer-Vlaardmger, genetica m de stad 

Een zoektocht naar de exacte ligging van het mottekasteel 
Holy op het terrein van het voormalige Holy Ziekenhuis levert 
resultaat op Uit onderzoek met een grondradar komt duidelijk 
de ligging van de grachten tevoorschijn Het onderzoek wordt 
gebruikt voor de herinrichting van het gebied 

12 De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden ge-
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houden. De opkomst bedraagt 70,87%. PvdA 27% (in 2010, 
20%) VVD 23,3% (18,7%); PVV 15% (21%); SP 10,1% (11,4%); 
CDA 6,3% (9,6%); D66 5,9% (5,5%); CU 2,6% (2,8%); PVDD 
2,3% (1,5%);GL 1,9% (6,5%); SGP 1,6% (1,6%); nieuwkomer 
SOPIus behaalt 2,6%. De PvdA wordt, in tegenstelHng tot de 
landelijke uitslag, de grootste partij. 

14 In Museum Vlaardingen vindt de afscheidsreceptie 
plaats van Arnoud van Aalst. De oud-directeur heeft een 
nieuwe baan bij het Museum voor Communicatie in Den Haag. 

14-16 De Rabobank organiseert Holy Open on Wheels, een 
nationaal tennistoernooi voor spelers met een lichamelijke be
perking. Berry Korst wordt voor de derde keer winnaar bij de 
mannen. 

15 In de Grote Kerk ontvangt burgemeester Bruinsma 
het eerste exemplaar van de Geschiedenis van de familie Zui-
derent. Het geslacht Zuiderent is inmiddels terug te volgen 
tot rond 1275. Daarmee zijn de onderzoekers maar ruim 200 
jaar verwijderd van de lle-eeuwse Oer-Vlaardinger. 

De Patrimoniumbuurt (Patrimoniumdwarsstraat en de Jo
zef Israelsstraat) wordt voor de tweede keer uitgeroepen tot 
groenste straat van Vlaardingen. 

15-23 Vredesweek onder het motto Powered by peace. In 
de Ambassade van Vrede aan de Floris de Vijfdelaan is onder 
meer een tentoonstelling van Dertig jaar affiches over de Vre
desweek van oud-Vlaardinger Len Munnik. 

20 In de Bijenkorf aan de Reigerlaan opent Olga Com
mandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Bewe
ging, de Beweegtuin met een les voor senioren. 

21 Officiële opening van het Merlijntheater in de voorma
lige Apostolische Kerk aan de Korhoenlaan door wethouder 
Robberegt. Het theater is een initiatief van de Delftse thea
termaker Jo Creemers. 

De politie vindt aan de Arij Koplaan 21 gestolen fietsen. Som
mige eigenaren worden snel achterhaald. De fietsen werden 
vooral gestolen bij het station Maassluis Centrum. 

De Social Sofa aan de Kethelweg (26 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie Collectie Gemeente Vlaardingen) 

22 Korfbalvereniging Vlaardingen viert het 50-jarig be
staan met een reunie in het clubgebouw aan de Korhoenlaan. 
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Ter gelegenheid van de officiële opening van het transport
bedrijf Lensveld Shipping aan de Koggehaven overhandigt 
schaatskampioene Irene Wüst een cheque van € 25.000 aan 
burgemeester Bruinsma. Hij stelt het bedrag beschikbaar aan 
het Museum Vlaardingen. 

In de Hollandia Galerie is er een expositie in de serie Ontmoe
tingen van de kunstenaars Martine de Heij en Arno Bauman. 

25 De gemeentelijke meerjarenbegroting Tussenbalans 
2013-2016: Scherp aan de wi/id wordt gepresenteerd. Daarin 
staan voorstellen voor een structurele besparing van € 9 mil
joen per jaar. Deze bezuinigingen komen boven op de eerdere 
€ 17 miljoen. 

26 In de serie Van 't Oft naar 't Ootd verschijnt het 23ste 
deel: Neergestort in de Holiërhoekse Polder van Pieter Schle-
baum. Dit deel verhaalt over de Wellington Z1321 en haar zes 
bemanningsleden in maart 1942. 

Aan de Kethelweg wordt een met mozaïek verfraaide bank 
onthuld. De Social Sofa is gemaakt door kunstenaar Brigitte 
Bot in samenwerking met de wijkbewoners. De nieuwe "hang
plek' staat voor het appartementencomplex Emmauskerk. 

Boerderij Avondrust aan de Zuidbuurt wordt een ontmoe
tingsplaats voor liefhebbers van verse producten. Onlangs 
opende Mirjam Warnars op haar hoeve een winkeltje. 

27 Wethouder Versluijs geeft het startschot voor de bouw 
van het nieuwe winkelcentrum Van Hogendorp Kwartier. Be
halve winkels komen er 73 woningen en een complex met 52 
appartementen. 

Oktober 

2 De nieuwbouwplannen van het Museum Vlaardingen 
stuiten op verzet van de Historische Vereniging Vlaardingen 
en particulieren. Men vindt het niet aanvaardbaar dat het ha
ringpakhuis aan de Vetteoordskade wordt gesloopt. 

3 Wethouder Robberegt onthult in het Oranjepark de 
Torso van Pomona. Aansluitend wordt in Studio Bauman het 
boek De wederopstanding van Pomona gepresenteerd. Een 

Startschot voor de bouw van het Van Hogendorp Kwartier (27 septem
ber) 
(Foto Jan Borsboom Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 
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initiatief van Auke Bergsma en au
teur Klaas Kornaat in samenwerking 
met de Stichting Mareado. 

4 De BizzGolf-finale 2012 wordt 
gehouden in Noordwijk, Titelverde
diger IKV Ondernemend Vlaardin
gen verliest het kampioenschap met 
slechts een punt verschil aan Busi
ness Club Breda. 

6 Ter gelegenheid van de Kin
derboekenweek vindt er in de Stads
gehoorzaal het KinderBoekenFeest 
plaats onder het motto Hallo Wereld! 

8 IKV Ondernemend Vlaardingen 
organiseert de 7e editie van Business 
op het Water. De Zonnehuisgroep 
Vlaardingen wordt uitgeroepen tot 
Sociaal Maatschappelijk Ondernemer 
van het jaar. 

Autobedrijf P A van der Kooij sluit vestigingen (10 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Het echtpaar Johannes Reinder Hekkema en Paula van Yperen 
is 65 jaar getrouwd. 

Het Marnix Revalidatiecentrum is geopend Eén van de locaties van 
Argos Zorggroep (16 oktober) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 

10 Autobedrijf P.A. van der Kooij sluit binnenkort drie 
van haar zes vestigingen, waaronder de bakermat van het be
drijf in Vlaardingen. Voor 65 medewerkers is een ontslagver
gunning aangevraagd. 

Wethouder Robberegt opent bij het 
winkelcentrum De Loper de eerste E-
laadpaal in Vlaardingen. 

12 In het kader van de Florij
nenactie van de Industriële Kring 
Vlaardingen koopt de gemeente vijf 
florijnen per medewerker als decem-
bergeschenk. De Florijnen hebben 
een waarde van 5 euro en kunnen 
worden besteed bij winkels en horeca 
in Vlaardingen. 

13 De scoutinggroep Willem de 
Zwijger viert in het scoutcentrum 
aan de Broekpolderweg het 80-jarig 
bestaan. 

16 De cliënten van het Marnix 
Revalidatiecentrum hebben hun in
trek genomen in het nieuwe pand. 
Cliënten kunnen er gemiddeld drie 
weken tot vier maanden revalideren 
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Het Klauterwoud m de Broekpolder (17 oktober) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

en hebben de beschikking over een eigen kamer met badka
mer. 

Het echtpaar Jacob de Vries en Johanna Baauw is 65 jaar ge
trouwd. 

17 Het Klauterwoud in de Broekpolder wordt officieel 
geopend. Het speelparadijs is met de heuveltjes, klimtouwen 
en hindernissen een survivalplek voor kinderen. Het Klauter
woud, twintig voetbalvelden groot, is ontwikkeld door de Fe
deratie Broekpolder. 

20 Het nieuwe archeologisch depot opent de deuren voor 
het publiek. De archeologische vereniging Helinium en de af
deling archeologie van de gemeente laten bezoekers de ver
schillen ontdekken tussen arm en rijk door de eeuwen heen. 

In Hollandia Galerie is de tentoonstelling geopend Twee han
den aan éénzelfde teekening. Leven en werk van het kunste
naarsechtpaar Midderigh-Bokhorst. 

23 Het project Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord 
gaat van start. Het betreft een initiatief van Schiedam, Vlaar-
dingen. Maassluis en Randstad. Het project, dat moet probe
ren werklozen uit de bijstand te houden, heeft de afgelopen 
drie maanden al 55 werkzoekenden aan werk geholpen. 

Voor haar verdiensten voor de Vlaardingse zang- en muziek
wereld en haar 25-jarig jubileum als pianiste en dirigente van 
onder meer het Gemengd Koor Holy krijgt Ria Korpershoek de 
Vlaardingse Stadsspeld. 

25 Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt in 
met de verbouwing en uitbreiding van Museum Vlaardingen. 

Het echtpaar Arie Marinus Ridderhof en Adriaantje 
Maaike Strik is 70 jaar getrouwd. 

26 Roeland van der Drift overhandigt namens het bedrijf 
Warmelo & Van der Drift vier tekeningen aan het Vlaardings 
Museum. De kunstwerken zijn gemaakt door Jan Prins, Qian-
gli Liang en Leslie Gabnëlse. 
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27 Nacht van de Nacht in het Oranjepark onder het motto 
Nachtvlinders. Met theater, poëzie, muziek en performances 
worden bezoekers bewust gemaakt van lichtvervuiling, file
vorming en de consumptiemaatschappij. 

29 Aan de Oosthavenkade vindt de politie het stoffelijk 
overschot van een man. Het lichaam lag al enkele dagen in het 
water. 

30 Tweehonderd kinderen van gezinnen die een beroep 
doen op de voedselbank mogen nieuwe winterschoenen uit
zoeken. De actie is een initiatief van Spring Foundation, 

De Stichting Halen & Brengen begint binnenkort met de or
ganisatie van het elfde Vlaardings Loggerfestival, Het festival 
wordt teruggebracht tot een tweedaags evenement. 

31 Vlaardingen ziet geen heil meer in de vorming van een 
gezamenlijke sociale dienst, omdat er geen financiële voorde
len zijn, Vlaardingen stopt de besprekingen met Schiedam en 
Maassluis. 

November 

1 Organist Aad Zoutendijk verzorgt zijn 1.900ste lunch
concert in de Grote Kerk. 

2 In de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel 
wordt een bijeenkomst gehouden met de titel Uit de kast in 
de kerk. Gesproken wordt over homoseksualiteit en geloof. 

Wout den Breems, voorzitter van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, verzorgt tijdens een najaarsbijeenkomst van de 
oud-ledenkring van de CJV Vlaardingen een programma over 
sloppen en stegen van oud-Vlaardingen. 

Museum Vlaardingen koopt het schilderij Het Buizengat in 
Vlaardingen uit 1959 aan. Het kunstwerk is gemaakt door 
Leen Droppert. 

Burgemeester Bruinsma trakteert zijn 2.000ste volger op 
Twitter. 

3 Officiële opening van het nieuwe hoofdveld van voet
balvereniging Deltasport. 

6 Bewoners en ondernemers leggen zich niet neer bij de 
afsluiting van de Westhavenplaats. Zij gaan naar de rechter in 
de hoop de maatregel terug te kunnen draaien. 

7 Vlaardingen krijgt van de Stadsregio Rotterdam een 
subsidie van € 2.5 miljoen. Het geld wordt gebruikt voor on
der meer de bedrijventerreinen De Vergulde Hand en Groot 
Vettenoord en particuliere woningverbetering. 

Gerard Davidse is overleden (12 november) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 

8 Museum Vlaardingen verhuist tijdens de verbouwing 
een deel van de collectie naar het Streekmuseum Jan Ander
son. 

9 Vele Vlaardingers Eén Huis organiseert de 8ste editie 
van de Dag van de Dialoog onder het motto Nieuwe Verbin
dingen. 

In de Windwijzer wordt de 36ste editie van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen uitgereikt met o.a. het artikel Remon
stranten en Vlaardingen tussen 1517en 2012 van Wim Scholl. 
Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop schreven Twee han
den aan éénzelfde tekening, leven en werk van het kunste
naarsechtpaar Midderigh-Bokhorst. 

Bij zijn afscheid als voorzitter van CKC Spirit ontvangt Arjan 
Romers de Stadsspeld. 

10 In het Delta Hotel wordt de tweede editie van de Slag 
om het Anker gehouden. Het Shantykoor Vlaardingen wordt 
opnieuw uitgeroepen tot winnaar van het Gouden Anker. 

12 Vijf leerlingen van het GeuzencoUege Holy brengen 
een bezoek aan de Tweede Kamer. 

Gerard Davidse is overleden. Hij was voormalig hoofd plant
soenendienst van de gemeente. 
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14 In het stadhuis worden 45 politiekids beëdigd door 
burgemeester Bruinsma en districtschef Top van de politie 
Rotterdam-Rijnmond. 

In Maassluis is een fietsendief opgepakt nadat hij op het sta
tion Vlaardingen-Centrum de lokfiets van de politie had ge
stolen. In de woning van de man werden meerdere gestolen 
fietsen aangetroffen. 

15 Het eerste Groot Vlaardings Dictee in de aula van Uni
lever R&D wordt georganiseerd door de Rotaryclub Vlaardin-
gen met 130 deelnemers. De presentatie is in handen van Levi 
Weemoedt. Het team van de Voedselbank wmt. De opbrengst 
van € 12.500 is bestemd voor de Vlaardingse Voedselbank. 

Met het onthullen van acht fietsen, gesponsord door rijwielbe-
drijf Heijblom, geeft wethouder Oosterom het startsein voor 
het nieuwe fietsproject van Vluchtelingenwerk Vlaardingen, 
VVEH en West@Werk. 

brengt ruim € 30.000 op en is bestemd voor de inrichting van 
Museum Vlaardingen. 

Door een brand in de speeltuin aan de Dr. Sacharovplaats 
gaan alle speeltoestellen m vlammen op. Bijna alles wijst op 
brandstichting. De schade bedraagt tussen de € 25.000 en 
€ 30.000. 

17 In de Lijnbaanhallen Proms vindt het jubileumconcert 
plaats onder leiding van dirigent Erik Rozendom. Het concert 
wordt gehouden ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan 
van de muziekvereniging Sursum Corda. 

18 Burgemeester Bruinsma feliciteert André du Pon met 
zijn 100ste verjaardag. 

19 Wethouder Robberegt plant de eerste bomen in het ge
renoveerde Park 't Nieuwelant. 

16 In de Grote Kerk wordt een Museum Diner gehouden. 
De kunstveiling, georganiseerd door de Stichting Mareado, 

Politiekids zijn beëdigd (14 november) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 
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De Schotse Hooglanders in de Broekpolder (30 november) 
(Foto Ron van Rossum Collectie Gemeente Vlaardingen) 

20 Een man en een vrouw plegen een overval aan de Van 
Beethovensingel op een 21-jarige taxichauffeur. De daders 
gaan er met een geldbedrag vandoor. 

21 De historische boerderij De Hoogkamer krijgt een ho
telbestemming. Al de komende zomer kunnen de eerste gas
ten verblijven in dit kleinschalige buitenhotel. 

22 In aanloop naar sinterklaasavond is op initiatief van 
Stichting Stadsherstel Vlaardingen en de gemeente aan de 
Hoogstraat 193 een Pakjespand geopend. In het winkelpand 
worden sinterklaascadeautjes gratis ingepakt door inpakpie-
ten. 

22/23 Om werkzoekenden nader kennis te laten maken met 
de mogelijkheid van werken in het havengebied, organiseert 
de gemeente oriëntatiebezoeken aan diverse bedrijven in de 
Rotterdamse haven. 

23 De Hoogendijkprijs 2012 wordt uitgereikt aan dr. J.P. 
van der Voort voor zijn Boek De Renaissance van de visserij, 
de Nederlandse deelname aan nationale en internationale vis
sertentoonstellingen 1861-1907. 

23/24 In het Valkenhof Theater wordt de klucht Het juiste 
adres opgevoerd door de toneelvereniging Het Masker. 

24 Het Vlaardings molenhoek wordt gepresenteerd. Het 

boek is geschreven door Frans Assen
berg en Arie van der Hoek. 

Actiegroep Stop Geluidshinder Vlaar-
dinger-Ambacht is bezorgd over het 
uitblijven van een geluidsscherm 
langs de A20. 

25 Het echtpaar Cor en Jo Don is 
70 jaar getrouwd. 

27 De actie www.duimomlaag. 
nl tegen de aanleg van de Blanken
burgtunnel levert veel reacties op. 
De toeloop is zo groot dat de site op 
zondagochtend enige tijd overbelast 
raakt. 

28 In het Zonnehuis ontvangt 
burgemeester Bruinsma het eerste 
Prentenboek van het Streekmuseum, 
met schilderijen, tekeningen en pren
ten uit de collectie van het museum. 

29 Een 60-jarige Vlaardingse analfabete is door de rech
ter vrijgesproken van bijstandsfraude. Zij en haar in 2005 
overleden man ontvingen vanaf 2002 een gezinsuitkering 
terwijl zij in Turkije appartementen, een garage en een kof
fiehuis verhuurden. Zij kreeg pas na het overlijden van haar 
man weet van haar bezittingen. 

30 Wethouder Robberegt en Yvonne Batenburg openen 
natuurkerngebied De Ruigte in de Broekpolder. De eerste ze
ven Schotse Hooglanders worden in het gebied losgelaten. 

December 

1 Marianne van Papeveld-Hörst gaat met pensioen. Ze 
heeft dertig jaar lang de kronieken samengesteld voor het 
Historisch Jaarboek Vlaardingen. Marianne was vanaf 1 au
gustus 1981 in dienst van de gemeente Vlaardingen en werk
te al die jaren voor het Stadsarchief 

3 Start van de verbouwing van het Stadskantoor West-
nieuwland tot een duurzaam en modern stadskantoor. De 
bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektronische wer
ken worden respectievelijk uitgevoerd door Heembouw Roe-
lofarendsveen BV, Van Galen Installatietechniek Rotterdam 
BV en Groen & Aldenkamp Installatietechnieken BV. 

Een huurder van het nieuwbouwproject Westerparc ontvangt 
de eerste sleutel. Het project omvat 90 appartementen en 30 
eengezinswoningen met parkeergarage. 
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Marianne van Papeveld-Horst (1 december) 
(Foto Lies van der Zwaai) 

4 Jeugddebatwedstrijd onder het motto Laat je horen 
2012. Vijfentwintig jongeren uit de regio Waterweg strijden 
om de eer. Jamie Tirion van het Vos Lyceum Vlaardingen 
wordt uitgeroepen tot jeugddebater van de Waterwegregio. 

In slot Loevestein ontvangt Yvonne Batenburg, voorzitter 
van de Federatie Broekpolder, de eerste prijs in de competitie 
Groen & Doen van het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. De federatie krijgt € 50.000. 

5 De gemeente start met het plaatsen van 440 onder
grondse vuilcontainers. Hiervoor is € 4.7 miljoen uitgetrok
ken. 

6 De rechter schorst het besluit van de gemeente om het 
aantal parkeerplaatsen aan de Koningin Wilhelminahaven te 
beperken tot 28. 

7 Elske van der Vlis, medewerkster van Plantage Boek
handel Pontier (voorheen Den Draak) neemt afscheid van de 
boekhandel. Zij gaat met pensioen. 

malige kampeerboerderij De Hoogkamer aan de nieuwe ei
genaren Petra Buijs en Davy Konijnenburg. Zij gaan in het 
voorjaar in het nieuwe buitenhotel Vreemde Vogels overnach
tingen aanbieden in accommodaties als boomhutten en een 
struisvogelhuis. 

8 Woningcorporatie Waterweg Wonen stuurt geen kerst
kaarten. In plaats daarvan schenkt de corporatie € 1.500 aan 
een goed doel. 

10 Alle amateur-voetbalwedstrijden zijn het afgelopen 
weekend afgelast na het overlijden van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen uit Almere. 

12 Om de plaatselijke geschiedenis meer zichtbaar te ma
ken zijn op 30 plaatsen in de stad tegels met een QR-code 
gelegd. Wethouder Hoekstra onthult in de Meidoornstraat de 
laatste tegel, op de plaats waar een glazen armband uit de 
Romeinse tijd werd gevonden. 

13 Presentatie van het boek Uitgezeild, de hoogtijdagen 
van de Nederlandse Logger (1866-1930) van de historicus 
Klaas Kornaat in samenwerking met Peter Zuydgeest en Henk 
Brobbel. 

Wethouder Van Harten overhandigt de sleutel van de voor-
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13/14 Vrijwilligers van de Voedselbank houden een inzame
lingsactie bij de vestigingen van Albert Heijn. 

14 Rond de Grote Kerk wordt de jaarlijkse kerstmarkt ge
opend. 

15 In de Bethelkerk vindt het jaarlijkse kerstconcert 
plaats door het Vlaardings mannenkoor Orpheus. 

Een inzamelingsactie voor de voedselbank 
door vrijwilligers (13 en 14 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

16 Oud-Vlaardinger Walter Preyll 
presenteert in 1 Cugini aan de Konin
gin Wilhelminahaven zijn nieuwe cd 
Walter. 

19 JT Bioscopen opent haar 20ste 
vestiging in het voormalige V&D-
pand aan het Veerplein. De grootste 
zaal, met ruim 300 stoelen, heeft een 
megascherm en is voorzien van dub
bele projectie in combinatie met be
weegbare D-BOX stoelen. 

De markt rond de Grote Kerk is sinds 
kort voetgangersgebied. De School
straat is afgesloten met paaltjes. 

Woningcorporatie Waterweg Wonen 
is drie keer in de prijzen gevallen. Naast de prijs voor Klant
vriendelijkheid van het samenwerkingsverband Maaskoepel 
krijgt men ook de Best Practice Duurzaamheids Award en de 
Achievement Award. 

20 Jan Smit zet samen met regisseur Ate de Jong en de 
cast van de film Het Bombardement de opening van de nieu
we bioscoop luister bij. 

Een parkeervergunning gaat € 20 
kosten. Meer dan drieduizend inwo
ners moeten dit bedrag betalen voor 
hun eerste vergunning. De tweede 
vergunning kost € 120 en de derde 
€146. 

21 Molen Aeolus aan de Kortedijk 
staat voor het eerst in de schijnwer
pers. 

22 Medewerkers van de zorgin
stelling Careyn in Schiedam, Vlaar-
dingen en Maassluis stappen opnieuw 
naar de rechter, nadat de uitkerings
instantie UVW hun ontslag heeft 
goedgekeurd. 

Jan Smit opent de JT bioscoop in het voor
malige V&D gebouw/ (20 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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24 Voor de laatste keer verandert de Lijnbaanhal tijdens 
de kerstvakantie in Jeugdstad De Lijnbaanhal wordt volgend 
jaar gesloopt 

25 De eigenaresse van een Chinees restaurant in de 
Westwijk wordt door vijf gemaskerde mannen van haar 
dagopbrengst beroofd 

27 Het echtpaar Andre Ram en Ineke Kleinekoort is 50 
jaar getrouwd Het echtpaar is op die dag ook 50 jaar geabon
neerd op het Algemeen Dagblad 

Cafe Biljart 't Oogh van Vlaerdingh wordt uitgeroepen tot 
Ondernemer van het jaar 2012 De tweede plaats is voor het 
Kinderdagpaleis Ukkepuk De derde plaats is voor Lokaal '97 

29 Thom Bravenboer is op 59-jarige leeftijd overleden 
HIJ was medewerker van de huis-aan-huiskrant Groot Vlaar-
dmgen en betrokken bij de organisatie van het Vlaardings 
Voetbalkampioenschap 

Andre Ram en Ineke Kleinekoort zijn 50 jaar getrouwd en lezen ook al 
31 De Kroepoekfabnek sluit het oude jaar af met een bO ]aar hex. Algemeen Dagblad (21 iezemhei) 
dansfeest onder het motto Onbeperkt Oud & Nieuw (Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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