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Voor de samenstelling van deze kro
niek is informatie gebruikt uit het AD, 
Groot Vlaardingen, Waterweg Vooruit 
en de websites van Vlaardingen24, de 
gemeente Vlaardingen, de Vlaardinger, 
politieke partijen en sportverenigingen. 

Januari 

1 Vlaardingen telt 71.009 inwo
ners, 120 meer dan op 1 januari vorig 
jaar. 

Klokslag 00.00 uur neemt waarnemend 
burgemeester Bas Eenhoorn symbolisch 
de burgemeestersketen over van ver
trekkend burgemeester Tjerk Bruinsma. 

Het aantal inwoners met een uitkering 
steeg afgelopen jaar met ruim 5% (lan
delijk was dit 7%). 

De Stadsgehoorzaal verwelkomde vo
rig jaar bij theatervoorstellingen ruim 
63.000 bezoekers. Een groei van ruim 
20% ten opzichte van 2012. 

2 Het vuurwerkteam van de politie heeft veertien aan
houdingen verricht. Van de vijf minderjarigen krijgen er vier 
een HALT-straf. 

3 Het Jeugdjournaal laat zien hoe in Vlaardingen Fleur 
en Timo kerstbomen inzamelen. Fleurs hele tuin ligt vol en 
zij heeft een vrachtwagen nodig om de kerstbomen op het ge
meentelijk verzamelpunt te krijgen. 

8 In De Polderpoort komen de Beweegmaatjes voor het 
eerst in actie. Ieder gaat een stadsgenoot met overgewicht 
helpen met wandelen, zwemmen of op een andere manier be
wegen. Het project is een initiatief van Vlaardingen in Bewe
ging en Avant Sanare. 

De toneelvereniging O.N.I. zet in Groot Vlaardingen Joop 
van Noort in het zonnetje. Joop moet na vele jaren wegens 
gezondheidsproblemen stoppen met zijn werkzaamheden als 
decorbouwer. 

11 In een woning aan de Wagnerstraat vindt de politie 
een wapen en een hoeveelheid soft- en harddrugs. De bewo
ners worden aangehouden. 

13 Het GeuzencoUege en CBS De Ark mogen zich Excellen
te School 2013 noemen. Zij nemen de prijs in ontvangst uit han
den van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker. 
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Prijswinnaars kerstboomactie (15 januari) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Locoburgemeester Hans Versluijs verrast Sjaak Oerlemans 
met de Stadsspeld. Oerlemans stopt als directeur/eigenaar 
van Kloet Onderhoud, dat sinds 1919 in Vlaardingen geves
tigd is. Hij staat bekend om zijn sociale leiderschap en zijn 
persoonlijke betrokkenheid bij zijn medewerkers. 

15 De vijf winnaars van de jaarlijkse inleveractie van 
kerstbomen krijgen in de brandweerkazerne door wethouder 
Versluijs hun prijs uitgereikt. Achttien andere kinderen mo
gen een middagje met de politie of brandweer op stap. Er zijn 
3.387 kerstbomen versnipperd. 

Mark van Hattem wordt de nieuwe directeur van het Museum 
Vlaardingen. 

Na enkele decennia praten wordt een samenwerkingsover
eenkomst getekend tussen het Museum Vlaardingen en het 
Streekmuseum Jan Anderson. Het gedeelte van de collectie 
van het Streekmuseum, dat geldt als erfgoed van Vlaardin
gen, komt permanent in bruikleen bij het Museum Vlaardin
gen. 

Alle zeven deelnemers van het klussenproject West@Werk 
krijgen na afloop van hun VCA-cursus het certificaat dat aan
geeft dat ze veilig kunnen werken. Het certificaat is nodig om 
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kans te maken op een baan in sectoren als onderhoud, groen
voorziening en de industriële sector. 

16 De raadzaal heeft bij de eerste raadsvergadering onder 
leiding van burgemeester Eenhoorn, een andere indeling ge
kregen. Diverse fracties zijn verhuisd en de wethouders zitten 
niet meer naast de burgemeester, maar bij de raadsleden. 

20 In het Stadsarchief begint het erfgoedproject Vlaardin-
gen in de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van de groepen 7 
van 23 basisscholen duiken in het Stadsarchief en het Streek
museum Jan Anderson terug in de tijd naar de jaren '40-'45. 

De repetitieavond van harmonievereniging Sursum Corda 
verloopt voor Cor Rodenburg ongewoon. Cor, die naast het 
spelen op de fagot in een reeks van jaren nagenoeg alle func
ties bij de vereniging heeft uitgeoefend, wordt wegens zijn 
verdiensten benoemd tot erelid. 

22 Het aantal jongeren in de bijstand is fors afgenomen. 
'De gezamenlijke aanpak van de drie Waterweggemeenten 
met Start GO! is succesvol', zegt wethouder Cees Oosterom. 
Sinds de start in juli 2011 is het aantal jongeren met een bij
standsuitkering in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te
ruggebracht van 576 naar 240, terwijl landelijk het aantal 
jongeren in de bijstand ongeveer gelijk bleef. 

Olympisch kampioen judo Mark Huizinga leest in het kader 
van het nationale voorleesproject op OBS Jan Ligthart voor 
uit het boek KRRR...OKODIL van Catherine Rayner. Doel is 
kinderen te stimuleren om te lezen. 

Tijdens een fietscontrole aan de Arij Koplaan hebben 31 kin
deren geen licht op hun fiets. Wijkagen 
ten gaan vaker controleren. 

23 Het 1.500 ton zware wegdek 
van een viaduct boven de Heusdenslaan 
wordt bijna een meter opgekrikt om 
straks de definitieve aansluiting van de 
nieuwe A4 Delft-Schiedam met de A20 
te maken. 

tekort aan leerwerkplekken. Gemeenten en corporaties zullen 
bij het geven van bouw- en infraopdrachten onderzoeken of 
een project geschikt is als leerwerkplek. 

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord, de gezamenlijke aan
pak van de drie Waterweggemeenten en uitzendorganisatie 
Randstad om werkzoekenden te begeleiden naar werk, heeft 
het afgelopen jaar ongeveer duizend kandidaten begeleid, 
waarvan ruim de helft werk vond. De samenwerking wordt 
voortgezet. 

24 Honderden uitvoerend kunstenaars, vrienden, fami
lieleden en plaatselijke politici wonen het officiële afscheid 
van Henk Horsten bij. Henk ontvangt de Vlaardingse Stads-
speld. Hij was ruim 25 jaar directeur van de Vrije Academie. 

27 In een pop-up restaurant aan de Hoogstraat organi
seert Spring Foundation twee volgeboekte avonden voor een 
"uitgestelde maaltijd'. Hierbij kunnen Vlaardingers komen 
eten voor € 7,50, mits ze aan het einde van de avond twee 
maaltijden afrekenen. Op die manier betaalt men ook voor 
iemand anders, die uitgenodigd door Spring Foundation, door 
haar of zijn financiële situatie een warme maaltijd heel goed 
kan gebruiken. 

Bierlokaal Antonius ontvangt de UITblinker 2013, de wissel
trofee die voor de tiende keer wordt uitgereikt. Beste UIT-
schenker 2013 is Yf Fenders van het Delta hotel. 

28 De voormalige meisjesschool aan de Willem Beukels-
zoonstraat is verbouwd tot een complex met 24 zorgwoningen 
waarin cliënten van zorginstelling Middin met een licht ver
standelijke beperking hun intrek hebben genomen. Een bewo-

De Waterweg-Noord-gemeenten, cor
poraties en opleidingsbedrijven tekenen 
samen met FNV en Bouwend Rijnmond 
afspraken om meer leerwerkplekken te 
stimuleren in de bouw en infrastruc
tuur. Voor deze sectoren worden te wei
nig leerlingen opgeleid mede door een 

Opening Complex Middin (28 januari) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente 
Vlaardmgen) 
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Verwijderen Icunstwerk Hogendorplaan (31 januari) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

ner opent samen met wethouder Versluijs en René de Groot, 
bestuurder van de Maasdelta Groep, het wooncomplex. 

29 Voor het eerst deze winter gaat de winteropvang in 
voor dak- en thuislozen. Men kan in De Elementen terecht 
voor een warme maaltijd en een slaapplek. De opvang aan de 
Nijverheidsstraat plaatst tijdelijk tien extra bedden voor dak
en thuislozen uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. 

Warme truiendag (7 februari) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Bestuurders van de woningcorporaties en de gemeenten in de 
regio Rotterdam ondertekenen afspraken over woningbouw 
tot 2020. Vlaardingen houdt de ambitie om te bouwen vol
ledig overeind. Een groot deel van de nieuwbouw betreft ver
vanging. 

30 In de Mercuriusstraat wordt een hennepkwekerij met 
2,300 hennepplanten ontmanteld. 

31 De kunstwacht stelt een kunstwerk veilig uit de we
deropbouwperiode. Het gaat om een gevelsteen van het pand 
dat wordt gesloopt op de hoek Van Hogendorplaan - Van 
Maanenstraat, 

Februari 

1 De Masters van ZVVS keren terug van de Nederlandse 
Zwemkampioenschappen met acht gouden, twaalf zilveren en 
twee bronzen medailles. Karin Stein is uitblinkster met vier 
gouden en drie zilveren plakken. 

5 Leo van Leeuwen, maatschappelijk werker bij Bouman 
GGZ, ontvangt tijdens zijn afscheidsreceptie een koninklijke 
onderscheiding. In 1995 richtte hij in zijn vrije tijd een bard-
loopgroep op voor zijn patiënten omdat dit hun behandeling 
enorm ten goede kwam. Hij trainde zelf zijn groep en bege
leidde hen naar diverse hardloopwedstrijden met als hoogte
punten de marathon van Rotterdam en vijfjaar Roparun. 

In de Kroepoekfabriek vindt de eerste editie plaats van Talk 
of the Town, een talkshow 'speciaal voor betrokken Vlaardin-
gers tussen de 15 en 115 jaar, met interesse voor actualiteit, 
cultuur, politiek en muziek'. 

6 Na jaren beleeft Filmtheater Het Zeepaard een her
start. Liefhebbers van de alternatieve film kunnen donder
dagavond en zondagmiddag terecht in zaal 3 van de bioscoop 
aan het Veerplein, 

CBS De Ark en kindercentrum Casa Forte, beide aan de Lis-
sabonweg, gaan samen verder als Integraal Kindcentrum De 
Ark, Wethouder Arnout Hoekstra verricht de opening door het 
onthullen van het nieuwe logo. 

Saffron Jones van de Van Kampenschool wordt uitgekozen als 
nieuwe Junior Stadsdichter. Wethouder Robberegt reikt haar 
de prijs uit. Saffron zal dit jaar, mede op verzoek van de ge
meente, voor verschillende gelegenheden gedichten schrijven. 

7 Bij zijn afscheid liet burgemeester Bruinsma weten 
liever financiële giften te krijgen om de Spring Foundation te 
ondersteunen dan persoonlijke cadeaus. Hij overhandigt aan 
Spring Foundation de opbrengst, een cheque van € 5.200. 
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Veertien scholen doen mee aan de Warme Truiendag. De ac
tie om mensen bewust te maken van hun energieverbruik. 
Op het Kindcentrum Prins Willem Alexander is een "laagjes-
wedstrijd', waarbij de kinderen met kleding in zoveel moge
lijk lagen naar school komen. Glenn wint met 51 laagjes de 
wedstrijd. 

8 Vorig jaar waren er volgens het rapport Milieumel
dingen van de DCMR in totaal 1.177 overlast-meldingen uit 
Vlaardmgen tegenover 989 het jaar daarvoor. Ruim de helft 
(662) betrof lawaai en 502 stank. 

10 Station Vlaardingen-Oost blijft volledig behouden als 
de Hoekse Lijn tot metrotraject wordt omgebouwd. Deze re
actie kreeg de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) tij
dens de informatiebijeenkomst. 

11 Acht vrachtwagenchauffeurs krijgen een bekeuring 
van € 130,- voor overnachten in hun vrachtwagen. Sinds au
gustus vorig jaar is het, na klachten over overlast, verboden 
te overnachten in voertuigen op de weg. 

12 Met een door leerlingen van basisschool De Hoeksteen 
zelf gemaakt lint opent wethouder Robberegt het nieuwe 
duurzame klaslokaal van de school tijdens een informatiebij
eenkomst over energiebesparing. Het lokaal heeft onder an
dere een energiezuinige vloer en led-verlichting gekregen. 

15 TBV, de sociale werkvoorziening van Vlaardingen, or
ganiseert in het kader van het 60-jarige bestaan een ballon
nenwedstrijd. De ballon die het verst weg gevonden wordt, is 
goed voor een prijs. 

16 Loek van Zevenbergen van AV Fortuna wordt in Apel
doorn met een puntentotaal van 5.538 Nederlands meer-
kampkampioen bij de junioren. 

17 Het college van B&W verleent geen subsidie meer 
voor de realisatie van Sportpark West omdat niet voldaan 
wordt aan de subsidievoorwaarden, nl. een samenwerkings
overeenkomst tussen de voetbalclubs DVO en CION en het 
verlaten van CION van het huidige complex per 1 juli 2014. 
Eerder deze week liet het bestuur van DVO weten dat, gezien 
de opstelling van CION, het vertrouwen ontbreekt om samen 
op te trekken. Het subsidiebedrag van € 965.000 blijft in de 
gemeentekas. 

18 Het bestuur van de nieuwe Vlaardingse Cultuurstich-
ting presenteert zich aan college, pers en de Vlaardingse 
kunst- en cultuurwereld. De stichting, die op cultureel ge
bied de sparringpartner van de gemeente wordt en waarin 
alle culturele spelers gaan deelnemen, gaat met de gemeente 
de subsidiegelden beheren en 'derdengelden' werven. 

19 Wie meer over Vlaardingen wil weten kan de smart-
phone daarvoor gebruiken. Het is voldoende om de VLAR-app 
te downloaden. 

Ballonwedstrijd TBV in het kader van het 60-jarige bestaan 
(15 februari) 
(foto Kon van Rossum, collectie gemeente Vlaardmgen) 

Schildje beeldbepalend pand (24 februari) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 
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21 Het hek dat de afgelopen week rond het voetbalveld 
van Victoria '04 is geplaatst, moet er voor zorgen dat er geen 
konijnen meer vanuit de Broekpolder gaten in de grasmat gra
ven. Het hekwerk van € 10.000,- wordt voor de helft betaald 
door de gemeente, de rest betaalt de vereniging. 

22 Het gebied De Ruigte waar de Schotse Hooglanders 
grazen is van 40 tot 140 hectare vergroot. Dat is nodig omdat 
de kudde gegroeid is tot 21 stuks en het voedsel op raakt. 

24 HVV-voorzitter Wout den Breems en wethouder Ver-
sluijs bevestigen het eerste schildje op 1 van zo'n 550 beeld
bepalende panden in de stad. 

Dat het niet altijd pais en vree is, bewijzen twee steekpartijen 
op één dag. Bij een ruzie tussen twee broers steekt de één de 
ander m zijn rug en een ruzie tussen twee buurmannen ont
aardt in een steekpartij waarbij er één aan een hand gewond 
raakt. 

25 De zwevende kiezer kan met de Vlaardingse stemwij
zer aan de hand van 29 stellingen uitzoeken welke partij het 
best bij haar of hem past. De stemwijzer bevat lokale thema's 
zoals de afsluiting van de Westhavenkade en wel of geen sub
sidie voor Omroep Vlaardingen. 

27 Mevrouw Groen, voorzitter van het Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o., geeft het startsein voor de bouw van het 
Museum Vlaardingen. Samen met de gemeente financiert het 
Fonds de bouw. Het bestaande redershuis aan de Westhaven
kade wordt gerestaureerd en gerenoveerd, het pakhuis van 
Warmelo & Van der Drift wordt toegevoegd en aan de achter
zijde wordt in de nieuwbouw het historische pakhuis geïnte
greerd. 

29 De voedselbank krijgt € 22.000,-, de opbrengst van 
de actie van de Rotaryclubs in Vlaardingen en Maassluis in 
samenwerking met Albert Heijn. 

Maart 

3 Bewoners van de Vettenoordspolder willen graag in 
hun buurt een moestuincomplex. Het bewonerscomité over
legt met de gemeente over het braakliggend terrein tussen de 
Deltaweg en het spoor. 

4 Na drie jaar actievoeren begint de aanleg van het ge
luidsscherm langs de A20 dat de bewoners van Vlaardinger-
Ambacht een ongestoorde nachtrust moet gaan bezorgen. 

5 Mirjam Hooijmeijer van de Snoepjestuin opent samen 
met wethouder Robberegt de nieuwe Buurttuin West. Daarna 
planten de leerlingen van Kindcentrum Prins Willem Alexan
der elk een tuinboonplantje dat ze op school al hebben laten 

ontkiemen. De opening is het begin van het project Tuinboon 
je mee. 

6 De buurtcentra De Bijenkorf, Holy en 't Nieuwelant 
gaan binnenkort ofwel dicht of worden samengevoegd als ge
volg van bezuinigingen op het budget van Seniorenwelzijn. 
Wethouder Oosterom benadrukt dat er geen activiteiten van 
Seniorenwelzijn worden geschrapt. 

7 Vertegenwoordigers van Zwem- en Recreatiebad De 
Kulk overhandigen een rolstoelfiets aan De Polderpoort. Met 
deze fiets, die kan worden gehuurd, kan men samen met ie
mand in een rolstoel door het natuurgebied fietsen. 

8 De proef van afgelopen jaar met de Solar Bee in de 
Krabbeplas wordt voortgezet. Het apparaat moet ervoor zor
gen dat de bloei van blauwalgen wordt tegengegaan. 

Bouw geluidsscherm A20 (4 maart), 
(foto Roel Dijkstra) 
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Burgemeester Eenhoorn geeft les over de rol van het gemeentebestuur 
(17 maart) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Bij de nationale kampioenschappen judo strijden 455 judoka's 
om de nationale titel onder 15 jaar. De 13-jarige Vlaardingse 
judoka Christina Heck, die eerder kampioene van Zuid-Hol
land werd, wordt derde van Nederland. 

Oranje Nassau wordt door een overwinning met 11-22 kampi
oen in de derde klasse zaalkorfbal. De vreugde bij spelers en 
speelsters vormt een schril contrast met de stemming bij K.V. 
Vlaardingen dat naar die derde klasse degradeert. Nog niet 
lang geleden speelde Vlaardingen nog op het één na hoogste 
landelijke niveau. 

9 Koperdieven veroorzaken waterlekkage in een sloop-
flat aan de Spechtlaan. 

10 De Vreemde Vogel sleept de ENTREE Hospitality & 
Style Award 2013 in de wacht in de categorie Dare Devil. De 
jury: 'Deze winnaar zet met het onderscheidende buitenhotel 
een sterk statement neer.' 

11 De beslissing over de fusie van de bibliotheek met die 
van Rotterdam wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld tot Rot
terdam de eigen financiën en organisatie op orde heeft. 

12 Op de hoek van de Blois van Treslongstraat wordt het 
eerste door particulieren aangevraagde oplaadpunt voor elek
trische auto's in gebruik genomen. Tot nu toe zijn er achttien 
aanvragen. 

Het nieuwe bedrijventerrein Koggehaven is vol na de onderte
kening van de erfpachtovereenkomst voor de laatste twee ka
vels door Jan de Jonge, directeur van J. de Jonge Flowsystems. 

De juryprijs bij het jongerenverkiezingsdebat gaat naar Kelly 
Verheij. Het publiek gaf de voorkeur aan de debatvaardighe-
den van Ruben van de Zande. Beiden maken indruk met hun 
argumenten en wijze van debatteren. 

13 Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans 
reikt in de Grote Kerk de Geuzenpenning uit aan Thomas 
Hammarberg. Het leven van de Zweed staat al vele jaren in 
het teken van het beschermen van mensenrechten. Hij was 
onder andere mensenrechtencommissaris van de Raad van 
Europa. 

Het aantal voortijdige schoolverlaters is vorig jaar met 10% 
gedaald t.o.v. 2012. Nog niet eerder zijn er zo weinig voortij
dige schoolverlaters geweest, blijkt uit voorlopige cijfers van 
het ministerie van Onderwijs. 

Jan Bulva, voormalig gemeenteraadslid voor de VVD, overlijdt 
op 73-jarige leeftijd. Jan, oorspronkelijk afkomstig uit Tsje-
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cho-Slowakije, legde de basis voor de stedenband met part
nerstad Moravska Tfebova 

De Vreemde Vogel beoordeeld 

16 Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van 
Rita Young organiseren haar vrienden in I'Cugini een groots 
feest ZIJ zorgen voor een keur aan artiesten met als klapstuk 
Lee Towers 

17 Burgemeester Eenhoorn geeft bij Daltonschool De 
Klinker en bij 't Kompas gastlessen waarin hij de rol van de 
burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad uitlegt 

18 Vooruitlopend op de overdracht van jeugdzorgtaken 
naar de gemeente start in de Westwijk als proef een Jeugd- en 
Gezinsteam Wethouder Hoekstra 'De nieuwe jeugdwet biedt 
naast uitdagingen ook kansen om de zorg voor onze jeugd be
ter te organiseren' 

BIJ de Dagschool Erasmus presenteren de leerlingen van groe
pen 6 tot 8 aan alle andere leerlingen en hun ouders de Afval 
Journaalshow De voorstelling hoort bij het project Spelen m 
een Schonere Wijk 

De Stichting Slag bij Vlaardingen en de gemeente onderte
kenen de afspraak om de viering en herdenking van de Slag 
bij Vlaardingen te organiseren Het hoogtepunt wordt 29 juli 
2018, precies duizend jaar nadat de Slag bij Vlaardingen ge
wonnen werd van de Duitse keizer 

19 BIJ de gemeenteraadsverkiezingen brengen van de 
56 770 stemgerechten 27 512 hun stem uit Dat is 3,3% min
der dan vier jaar terug De SP wordt met vijf zetels de grootste 
partij, nieuwkomer ONS krijgt drie zetels en VV2000/Leef-
baar Vlaardingen levert een zetel in en komt op vijf De PvdA 
gaat van zes naar vier, VVD en Groenlinks beide van vier 
naar twee D66, CDA, ChristenUnie/SGP en AOV krijgen drie 
zetels en Stadsbelangen keert terug met twee vertegenwoor
digers Trots Vlaardingen verdwijnt uit de raad 

Het afgelopen jaar was de Vlaardingse Florijn, die men bij lo
kale ondernemers kon besteden een groot succes De optie 
de Florijnen niet te besteden en zo de Spring Foundation te 
sponsoren levert € 1 125,- op 

20 Driehonderd leerlingen van basisscholen lopen onge
veer zes kilometer met op hun rug zes liter water Zo ervaren 
ZIJ wat kinderen van hun eigen leeftijd in Ethiopië dagelijks 
moeten doen om aan water te komen De actie levert ruim 
€ 15 000,-op 

21 Vlaardingen is deze maand diverse malen op de lande
lijke TV te zien Het EO-programma Geloven op 2 ging twee 
weken geleden op zoek naar 'inspirerende bewoners en (ge-
loofs)verhalen die het hart raken' en bij omroep MAX wordt 

22 Juliette den Ouden vertegenwoordigt Nederland tij
dens de International Make-up Championship in Dusseldorf 
Dit IS met 33 deelnemende landen de meest toonaangevende 
wedstrijd voor visagisten ter wereld Juliette eindigt als num
mer zes van de wereld 

Dominee Jan de Geus ontvangt tijdens zijn afscheidsreceptie 
als wijkpredikant van de Protestantse Wijkgemeente Holy de 
Vlaardingse Stadsspeld Jan is behalve op diaconaal terrein bij 
veel andere activiteiten betrokken 

23 Op zo'n tweehonderd spinning-fietsen brengen onge
veer duizend deelnemers in acht uur € 110 233,- bij elkaar 
voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker 

26 De gemeenteraad vergadert voor de laatste keer in de 
oude samenstelling Raadsvoorzitter Eenhoorn neemt daarin 
de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen vier jaren door 
Bijzondere aandacht krijgen vertrekkende oudgedienden als 
Henny Petray, Corrie Kortleven en Joop van Papeveld Joop 
spreekt als nestor tenslotte zelf de afzwaaiende en nieuwe 
raadsleden toe met een gloedvol en merkbaar geëmotioneerd 
betoog 

Come Kortleven krijgt tijdens de afscheidsbijeenkomst van 
de oude raad uit handen van burgemeester Eenhoorn een ko
ninklijke onderscheiding 

De Stadsgehoorzaal heeft in het Nationaal Fonds Podiumkun
sten en het Fonds Schiedam Vlaardingen twee nieuwe part
ners die garant staan voor nieuw talent en bijzonder theater 

27 Met de installatie van 35 raadsleden begint de nieuwe 
gemeenteraad de zittingsperiode De raad kent veel nieuwe 
gezichten, waarbij de relatieve verjonging opvalt Op alle kan
didatenlijsten kwam wel een kandidaat van net onder of bo
ven twintig jaar voor en een aantal van hen verschijnt in de 
raad 

Na een ingrijpende renovatie van de banen heropent tennis
vereniging Holy het complex aan de Willem de Zwijgerlaan 
De renovatie is gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds 
Schiedam Vlaardingen, maar zonder geld van de gemeente 

29 Beladen met 42 gouden, zilveren en bronzen medailles 
keren zo'n 65 turnsters en turners van Leonidas-Dovido terug 
van wedstrijden in De Lier 

April 

1 Firma Blijdorp sponsort de komende twee jaar het 
onderhoud van de rotonde op Plein 1940 Dit gebeurt in sa-
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menwerking met het Lentiz Maasland College. Het beplan-
tingsplan voor de binnenste ring van de rotonde is ontworpen 
door leerlingen van de groenopleiding, die ook het onderhoud 
uitvoeren. 

Door een korte hevige brand raakt een woonhuis aan het 
Bolderwerk zwaar beschadigd. De zes bewoners blijven on
gedeerd. 

3 Op het Sportgala wint Loek van Zevenbergen de 
Vlaardingse Sportpenning. Loek werd het afgelopen jaar met 
overmacht nationaal kampioen op de zevenkamp en won ook 
het verspringen met 7.08 meter. Aanmoedigingsprijzen krij
gen judoka Vincent Bouterse, zwemster Conny Boer-Buijs, 
Delta Sport, Joyce Huisken (kyokushin karate), de hockeyda-
mes van Pollux, Oranje Nassau, de handbaldames van HWC, 
VFC en het waterpoloteam van ZVVS. 

7 Vanaf begin van de middag kan men weer terecht in 
het gerenoveerde stadskantoor aan het Westnieuwland 6. 
's Morgens pakken de medewerkers hun verhuisdozen uit en 
zoeken ze één van de flexibele werkplekken uit in het ge
bouw. Het tijdelijke stadskantoor aan de Westhavenkade is 
weer dicht. 

16 Wethouder Robberegt reikt aan Giovani Halevy, win
naar van Bizzzyyy Kids, een wisselbeker uit. Bizzzyyy Kids 
is een zakgeldproject waarbij kinderen uit de Zuidbuurt, die 
tussen 9 en 13 jaar oud zijn, oud papier ophalen en daarmee 
zakgeld verdienen. 

17 Dat de politie onverwachte kanten heeft, bewijzen 
acht agenten die met rolstoelgebonden patiënten uit het Mar-
nix Revalidatiecentrum een wandeling maken door de buurt. 

19 Een week na het kampioenschap van de waterpoloërs 
van ZVVS in de eerste klasse waardoor zij voor het eerst in de 
clubhistorie naar de eredivisie promoveren, winnen de water
poloërs in Heerenveen de ManMeer!-Cup. 

22 SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP bereiken overeen
stemming over de vorming van een nieuw college. In het 
principe-coalitieakkoord Samen aan zet geven ze de koers in 
hoofdlijnen aan. Vanwege de financiële positie van Vlaardin-
gen wil de nieuwe coalitie € 12 miljoen extra bezuinigen. 

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement behaalt de 
PVV ruim 21% van de stemmen, op afstand gevolgd door de 
SP en D66, elk met ruim 12%. 

Wethouder van Verkeer Ruud van Harten geeft bij CBS Het 
Spectrum het startschot voor het fietsexamen. In totaal leg
gen deze dagen 686 leerlingen uit de hoogste groepen van 23 
basisscholen het verkeersexamen af. 

23 Bij voetbalvereniging CWO doen zo'n zeventig keepers 
mee aan de Nationale Keepersdag. Een viertal profkeepers 
geeft hen training en ze strijden mee om de titel 'beste jeugd-
keeper van Nederland'. 

12 Meer dan duizend belangstellenden 
maken tijdens de open dag van TBV kennis 
met het sociaal werkbedrijf. 

14 Zo'n kleine negenhonderd brug
klassers nemen deel aan de vijfde Culture 
Candy. De leerlingen kunnen deze brug-
klascultuurdag kennis maken met Vlaar
dingse culturele instellingen, kunst, mu
ziek, literatuur, film, theater, erfgoed en 
zelfs circuskunst. 

Het Rabobank Kinderfonds beloonde het 
idee van Fatou Kujabie om een spelletjes
ochtend te organiseren voor ouderen van 
zorgcentrum Soenda. Met hulp van Stich
ting Kik'r zorgt Fatou samen met vriendjes 
en vriendinnetjes voor een leuke ochtend. 

De start van Culture Candy op het Veerplein 

(14 april) 

(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaar-

dingen) 
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De jaarlijkse lintjesregen (25 april) 
(foto Angelique van Woerkom, collectie gemeente Vlaardingen) 

Honderden scholieren trekken in ploegen op het jaagpad bij 
jaagsprintwedstrijden langs de Vaart zo snel mogelijk een zei
lende Westlander. 

24 De gemeenteraad benoemt Arnout Hoekstra (SP), 
Hans Versluijs (PvdA), Ruud de Vries (D66), Cees Oosterom 
(CDA) en Ruud van Harten (CU/SGP) als wethouders van het 
nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. 

25 Twintig Vlaardingers ontvangen bij de jaarlijkse lint
jesregen ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke on
derscheiding. Burgemeester Eenhoorn reikt in de Grote Kerk 
de onderscheidingen uit. 

Bewoners en medewerkers van Woonzorgcentrum Uitzicht 
herdenken samen met afgevaardigden vanuit de kerken het 
40-jarig bestaan van het centrum. 

26 De eerste Koningsdag start met de aubade op de 
Markt. Op de kindervrijmarkt wisselen veel spullen van eige
naar, er zijn kinderspelen en voor sportieve Vlaardingers is er 
de Havenloop. Dit jaar zonder handbikers omdat het parcours 
voor hen door de nieuwe verkeersremmende maatregelen te 
gevaarlijk is. 

Alle hulpdiensten rukken massaal uit voor een medische 
noodsituatie in een woning aan de Insulindestraat. Nadat het 
slachtoffer met een hoogwerker van de brandweer uit de wo
ning wordt gehaald, volgt een spoedtransport naar het EMC. 

29 De sloop van het schoolgebouw aan de Meidoornstraat 
begint. De school, die tot een tijd terug in gebruik was bij 
muziekcentrum OpMaat, moet wijken voor een groenstrook. 

Het Marnix Revalidatiecentrum krijgt uit China bezoek van 
managers van een hotelketen die hun bedrijf willen uitbrei
den met voorzieningen voor ouderen. De vergrijzing is in Chi
na erg groot, maar men kent nog nauwelijks voorzieningen. 

30 Bij het Museum Vlaardingen verdwijnt het karakteris
tieke vuurtorentje. Met een ponton gaat de vuurtoren, waar
voor nog geen nieuwe bestemming is, naar het voormalige 
EOS-terrein aan de Oosthavenkade. 

Na 62 jaar komt er een einde aan autobedrijf P.A. van der 
Kooij. Het bedrijf gaat samen met Eef en Huub verder als 
Orange Motors. 

Mei 

2 De 80-jarige Piet Mostert krijgt de Vlaardingse Stads-
speld. Hij is vanaf 1976 actief bezig met de leefbaarheid en de 
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Plaatsen vogelkijkscherm in De Ruigte (13 
mei) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente 
Vlaardingen) 

renovaties van de woningen van Water
weg Wonen in de Indische Buurt. Mede 
door zijn inzet is er een prachtig speel-
gebied voor kinderen gekomen. 

Ter ere van haar honderdste verjaardag 
krijgt mevrouw Johanna Vader-Vons 
van locoburgemeester Oosterom een 
taart. 

3 Showbrassband Thalita presen
teert bij het 50-jarig bestaan in een drietal winkelcentra het 
nieuwe uniform. Daarna volgen een défilé voor het stadhuis 
en een concert op het Veerplein. 

4 Dankzij een treffer van Lennart van Eijsden in de 
wedstrijd tegen VEP wordt VFC kampioen en keert het terug 
naar de tweede klasse. Het laatste kampioenschap dateert 
van 1958. 

8 De Vlaardingse Bierbrouwerij brouwt voor het eerst 
Vulcaan Lente Bock. Bij bierlokaal Antonius maken liefheb
bers er kennis mee. 

10 De Vereniging van Volkstuinders Broekpolder aan de 
Broekpolderweg met zo'n 120 tuinen viert haar 30-jarig jubi
leum. 

13 Burgemeester Eenhoorn plaatst 
de windvaan terug op het torentje van 
het uit 1905 daterende Raadhuis van 
de voormalige gemeente Vlaardinger-
Ambacht en Babberspolder. Die toren is 
gerestaureerd en ook het complete leien 
dak is vernieuwd nadat koper- en lood-
dieven onherstelbare schade hadden 
aangericht. 

In het zuidelijke deel van De Ruigte is 
een vogelkijkscherm geplaatst, een ge
schenk van het Vlaardingse construc
tie- en servicebedrijf Voscon. Het is van 
het niet-onderhoudsgevoelige Corten-

Getrouw aan de traditie van de marine 
bewaart de naamstad gedurende het groot on
derhoud van het schip de scheepsbel (20 mei) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente 
Vlaardingen) 

Staal. In het scherm zitten op verschillende hoogtes kijkgaten 
zodat jong en oud van de vogels kan genieten. 

14 De twee flitspalen aan de Marathonweg worden ver
vangen door zgn. digitale palen. Deze staan 24 uur per dag 
aan en de verwerking gaat sneller. Overtreders ontvangen 
daardoor eerder hun boete. 

16 Omroep Vlaardingen en de regionale omroep RTV 
Rijnmond tekenen een convenant over samenwerking bij 
calamiteiten. Bij een calamiteit kan omroep Vlaardingen de 
uitzending van de formele calamiteitenzender RTV Rijnmond 
overnemen om Vlaardingse inwoners te informeren. 

17 Het jeugdmusicalkoor Applaus, dat ontstond nadat 
muziekschool OpMaat eind 2013 failliet ging, staat voor het 
eerst op de planken. Zo'n vijftig kinderen voeren in de Stads-
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gehoorzaal samen met leerlingen van de Vlaardingse Ballet
school twee maal de musical Gnmmsalabim op 

18 De vrouwen van hockeyclub Pollux worden door een 
1-4 overwinning in en tegen Dordrecht kampioen Zij promo
veren voor het eerst in de 74-jarige historie van Pollux naar 
de eerste klasse 

20 Directeur Herman Exalto van Eneco opent samen met 
wethouder Van Harten de nieuwe natuurspeeltuin op het 
speelplein van OBS De Wereldwijzer Het geld komt van Eneco 
dat in verband met de Leiding over Noord een bedrag ter be
schikking stelt voor duurzame initiatieven in de Westwijk 

De Stadsgehoorzaal ontvangt de tweede prijs voor de beste 
marketingcampagne binnen de podiumkunsten De vakjury 
roemt de wijze waarop het theater investeert in de opbouw 
van toekomstig theaterpubliek 

De gemeente sluit het jaar 2013 af met een negatief resultaat 
van € 7,63 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de afwaar
dering op grondexploitaties 

De scheepsbel van mijnenjager Zr Ms Vlaardingen wordt het 
komende jaar in Vlaardingen bewaard Luitenant ter zee Ie 
klasse. Bob Klein, commandant van de mijnenjager, overhan
digt hem aan Burgemeester Eenhoorn De mijnenjager ligt 
voor groot onderhoud op een werf Traditie bij de Koninklijke 
Marine is dat dan de naamstad de scheepsbel bewaart 

21 Uit onderzoek van botten en tanden van 26 elfde-
eeuwse Vlaardingers, gevonden bij opgravingen naast de Gro
te Kerk, blijkt dat bijna de helft van deze mensen van elders 
kwam Tien zijn mogelijk afkomstig uit Zuidwest-Engeland, 
Ierland, Zuid-Noorwegen of Normandie Eén man, die als 
enige begraven was in een uitgeholde boomstam, komt niet 
van hier maar kan uit de omgeving van York, uit Schotland 
of Duitsland komen en één man blijkt vreemdeling onder de 
vreemdelingen 

23 Gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank kun
nen inschrijven op een meubelstuk dat Waterweg Wonen be
schikbaar stelt uit ruim dertig woningen die als tijdelijk verblijf 
bij ingrijpende onderhoudswerkzaamheden gebruikt werden 

24 Honderden bezoekers nemen tijdens de Dag van de 
Bouw een kijkje bij de bouw van de A4 die volgend jaar in 
gebruik wordt genomen 

Ruim vijftig kunstenaars stellen hun atelier of expositieruim
te open voor publiek tijdens de 22ste editie van Open Ateliers 

26 Jaapje Westra en Johannes Brand vieren dat zij 65 jaar 
geleden in het huwelijk traden Zij ontmoetten elkaar destijds 

bij een dansgelegenheid 

28 Met gedichten, liederen en acts nemen de leerlingen 
van de Van Kampenschool afscheid van hun directeur Niek 
van der Mark die na vele jaren stopt 

29 Man den Draak overlijdt op 81-jarige leeftijd Hij run
de lange tijd de boekwinkel met zijn naam en was actief op 
vele andere terreinen, zoals bestuurslid van de Historische 
Vereniging Vlaardingen, jarenlang betrokken bij de Kamer 
van Koophandel en organisator van Vlaardingen Present bij 
de viering in 1973 van 700 jaar stadsrechten 

Juni 

1 500 deelnemers ploeteren door de Broekpolder tijdens 
de SurvivalRun Vlaardingen Het team Armand van der Linde 
en Thom van Vliet bedwingt de 12 kilometer met 36 hinder
nissen het snelst 

2 Argos Mobiel Vlaardingen is terug van weggeweest 
Alle ouderen kunnen weer een beroep doen op dit flexibele 
vervoer vanaf hun voordeur Argos Zorggroep en de gemeente 
werken hiervoor samen met DAM (Duurzame Aanvullende 
Mobiliteit) DAM helpt mensen met een uitkering via een leer-
werktraject door te stromen naar een betaalde baan 

4 Het Leski-pand krijgt, mede dankzij een substantiële 
bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e o , na jaren
lange discussies een nieuwe bestemming waarbij het linker 
deel van het pand met de authentieke gevel, behouden blijft In 
het pand komen een winkelruimte en twaalf appartementen 

In de Broekpolder gaan het Vlietmolenpad en het wandelpad 
langs de Boonervliet weer open De paden waren afgesloten 
omdat de kade en de oever werden omgevormd tot een na
tuurvriendelijke oever 

5 De galerijen en balkons van de Van Heutszflat aan de 
Riouwlaan worden gestut om te voorkomen dat ze naar be
neden komen Hoewel er van direct gevaar geen sprake zou 
zijn, worden een dag nadat de bewoners geïnformeerd zijn, al 
stutten geplaatst 

6 IJssalon Winzo viert het 95-jarig bestaan Winzo is 
daarmee, voor zo ver bekend, één van de oudste familie-ijs-
salons in ons land Eigenaar Rick van der Windt, inmiddels 
vierde generatie van Van der WINdt en ZOnen, gebruikt nog 
dagelijks het traditioneel familierecept 

8 In Hilversum behaalt het jeugd waterpoloteam EGl 
van ZVVS bij het NK waterpolo voor jeugd onder de elf jaar 
brons Eerder werd het team al regiokampioen 
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IJssalon Winzo viert het 95-jang bestaan (6 juni) 
(Foto Roel Dijkstra) 

Zwaluwen wint het Vlaardingse Voetbalkampioenschap (14 juni) 
(foto Vlaardingen24 nl) 

Na een indrukwekkend bezoek aan de Tsjechische partnerstad 
Moravska Tfebova keren eenentwintig leerlingen van de ba
sisschool Klimop weer terug in hun eigen stad. 

11 Jan Robberegt krijgt tijdens zijn afscheidsreceptie als 
wethouder de Stadspenning. Hij was van 2007 tot april 2014 
wethouder en had in die periode openbare werken, wijk- en 
gebiedsmanagement, burgerparticipatie, sport, verkeer, sub
sidiebeleid en cultuur in zijn portefeuille. 

13 Bewoners, ondernemers en het Streek
museum zetten vandaag en morgen hun 
(tuin)deuren wijd open tijdens het Rondje 
Ambacht. 

14 Zwaluwen wint na vier titels op rij van 
Deltasport door een 4-2 overwinning op dat
zelfde Deltasport voor het eerst sinds 1996 
het Vlaardings Voetbalkampioenschap. Ook 
de vrouwen van Zwaluwen worden kampioen 
door een 6-0 overwinning op mede-finalist 
CWO. 

Met maar liefst twintig medailles zijn de ju
doka's van sportschool Tino Hoogendijk in 
Heerenveen de grote winnaar van de Special 
Olympics, de tweejaarlijkse sportspelen voor 
sporters met een beperking. 

17 De voorjaarsnota van het college van 
B&W leidt tot veel verontwaardiging in de 
stad. De plannen om structureel € 12 miljoen 
te bezuinigen treffen o.a. de Stadsgehoor
zaal, de bibliotheek, KADE40 en zwembad 
De Kulk hard. 

19 Op de plek bij de Van Baerlestraat, waar 
tot voor kort de Ichthuskerk stond, komen 
eengezinswoningen. Onder het toeziend oog 
van de toekomstige bewoners wordt de bouw 
feestelijk ingeluid. De kerktoren, met drie 
klokken die verwijzen naar geloof, hoop en 
liefde, blijft markante blikvanger op het bin
nenterrein van de woningen. 

20 In de Stadsgehoorzaal is de eerste van 
twee uitvoeringen van Romeo en Julia, ge
danst in een speciale uitvoering door leerlin
gen van de Vlaardingse Balletschool. 

21 Na de start van het tweedaagse Log-
gerfestival de avond ervoor, vandaag een vol 

programma op en rond de haven. Van shantykoren tot rock
muziek en van het kunstdorp bij het Sluisplein tot de mediter
rane markt aan de Oosthavenkade. 

In de Broekpolder zijn tijdens de jaarlijkse Midden-Delfland-
dag veel activiteiten voor kinderen en volwassenen en boven
dien vindt de eerder uitgestelde Broekpolderregatta plaats. 

KADE40 en het archeologisch depot van de gemeente openen 
de Archeotheek, de eerste archeologische uitleen voor parti
culieren van Nederland. Leden van de kunstuitleen kunnen 
eeuwenoude bodemvondsten in bruikleen krijgen. 
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25 Een verraste Jan Anderson ontvangt in het Stadsar
chief ter gelegenheid van zijn 78e verjaardag een Liber Ami-
corum, een vriendenboek met verhalen van vrienden en fami
lieleden. 

26 Medewerkers van Handhaving sommeren Poolse dak
lozen die in de bosjes aan de Spechtlaan een eigen "woonka
mer" compleet met tafel en bank gemaakt hebben, hun spul
len te pakken. Later op de avond vertrekken ze. 

27 De Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden 
viert dat de afgelopen tien jaar al tienduizenden passagiers 
met de Andante 'fluisterend' door de Vlietlanden voeren. 

De vlag gaat uit bij het Geuzencollege omdat alle 150 examen
kandidaten geslaagd zijn. 

29 Bij het NK voor minioren onder de twaalf jaar behalen 
twee zwemmers van ZVVS medailles met de schoolslag. Wes
ley Zuiver wint zilver en Anna van Droffelaar gaat met goud 
en de Ute\ jaargangkampioen 2014 naar huis. 

In de Broekpolder leggen de deelnemers aan de Rook Groep-
Cross Triathlon Vlaardingen het parcours achtereenvolgens 
zwemmend, fietsend en hardlopend af Ingrid van Lubeek 
wint bij de vrouwen en Rob Barel bij de mannen. 

Een kleurrijk Hindoestaans gezelschap trekt, ter gelegenheid 
van Rath Yatra, met de hoofdpriester en het beeld van Krishna 
door de straten van de Westwijk. 

De laatste spullen worden uit de kantine van CION weggehaald (30 
juni) 

(foto Roel Dijkstra) 

30 Het veld aan de Marathonweg is voor voetbalclub 
CION echt verleden tijd na het weghalen van de laatste kanti
nespullen. Na het mislukken van de samenwerking met DVO 
trekt CION in bij Deltasport. 

Juli 

1 Ton Geurts treedt af als voorzitter van Vele Vlaardin-
gers Eén Huis omdat hij het voorzitterschap niet langer kan 
combineren met zijn werk. 

2 De Historische Vereniging Vlaardingen spreekt in 
een brief aan het college van B&W bezorgdheid uit over het 
voortbestaan van de voormalige dr. J, Th. De Visserschool aan 
het Plein Emaus. Omdat voor dit beeldbepalende pand sloop 
dreigt dringt de vereniging aan op behoud van het uit 1926 
daterende karakteristieke schoolgebouw. 

Een honkbaltoernooi voor groep 7/8, gewonnen door de Van 
Kampenschool, sluit het schoolsportjaar af 

3 Het klokkenspel dat de afgelopen decennia de zijge
vel van de vorig jaar gesloopte Rabobank aan het Veerplein 
sierde, wordt opgehangen aan de muur van het Groen van 
Prinstererlyceum. Tijdens de reünie van het lyceum op 4 ok
tober zal het klokkenspel voor het eerst klinken. 

4 Op de afscheidsreceptie van de oude PvdA-fractie ont
vangt Joop van Papeveld de Stadsspeld. Hij was vanaf 2002 
lid van de gemeenteraad. Daarnaast vervulde hij tal van an
dere bestuurlijke functies. 

De leerlingen van groep 7b van christelijke basisschool 
't Ambacht winnen met hun verzetskrant de wedstrijd die 
verbonden was aan het erfgoedproject Vlaardingen in de 

Tweede Wereldoorlog. 

5 Tientallen veteranen verzamelen zich in 
de Grote Kerk aan de Markt voor hun jaarlijkse 
Veteranendag. De oudste, de 101-jarige heer 
Borsboom, diende vanaf de mobilisatie voor de 
Tweede Wereldoorlog, terwijl de jongsten in 
Afghanistan dienden. 

6 Zeker honderd mensen duiken in de Vlaar-
dingse Vaart als protest tegen het voornemen 
van de gemeente om de subsidie van zwembad 
De Kulk weg te bezuinigen. 

7 In optocht keren de leerlingen van de Ba-
vinckschool na drie jaar terug van de noodlo-
catie aan de Groen van Prinstererstraat naar 
hun gloednieuwe schoolgebouw aan de Da 
Costastraat. De kinderen nemen zelf alvast 
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een lade of stoel mee voor in het nieuwe gebouw 

9 Onder het motto van Vlaardingen Spookstad protes
teren honderden Vlaardingers op de Markt tegen de door 
het college van B&W voorgenomen bezuinigingen De groot
scheepse protesten geven de slogan Vlaardingen Bruist een 
nieuwe invulling 

10 De gemeenteraad stemt met in met de door het college 
voorgestelde bezuinigingen, maar besluit er 
de komende maanden nog eens even 'goed 
voor te gaan zitten' In gezamenlijk overleg 
met college, burgers en betrokken instellin
gen moet opnieuw gekeken worden naar de 
bezumigingen 

12 Omdat de 6-jarige Marijn van der 
Poel de mooiste kleurplaat maakte, mag hij 
het stadhuiscomplex openen Na het officiële 
gedeelte is er een druk bezocht Open Huis 

14 Binnen een half uur moet de brand
weer drie keer uitrukken voor buitenbrand
jes Achtereenvolgens aan de Maassluisedijk, 
de Broekkade en tenslotte voor een bankje in 
het Drevenpark 

15 Met de sloop van de eerste drie flats 
aan de Spechtlaan in Holy-Zuidoost wordt 
een begin gemaakt met de eerste fase van De 
Nieuwe Vogelbuurt 

De Dr Th De Visserschool in 1964 (2 juli) 
(foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

De sloop van de eerste flats markeren het begin van De Nieuwe Vogel
buurt (15 juli) 
(foto Vlaardingen24 nl) 
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16 Voor de leerlingen van groep 8 van De Schakel bij hun af
scheidsavond geen musicalopvoering, maar een heuse speel
film die de leerlingen de afgelopen maanden hebben opge
nomen. De sterren komen per limousine aan en over de rode 
loper betreden zij voor hun filmpremière de school. 

18 Zo'n honderd bewoners van de Zonnehuisgroep volbren
gen, begeleid door medewerkers en vrijwilligers, de rolstoel-
vierdaagse Elke dag een andere route en onderweg worden 
de bewoners verrast door bijvoorbeeld een shantykoor, een 
hapje en een drankje bij de Beethovenflat en drinken met 
stroopwafel bij Jumbo-Wuijts. Bij de intocht op de laatste dag 
zijn er de traditionele gladiolen en een medaille. 

Bouwplaats Holy verandert dit weekend in kindercamping 
Pondarosa. Zo'n zestig kinderen slapen er in zeven grote ten
ten. Overdag is er onder meer een vossenjacht en een zes
kamp. 

20 Na een kort ziekbed overlijdt op 83-jarige leeftijd 
Leen Vleggeert. Vanaf februari 2002 was hij, na het afscheid 
van Bert Stam, drie maanden waarnemend burgemeester. 
Bruinsma volgde op zijn beurt Vleggeert op. 

21 'TBV heeft haar kwaliteitsmanagement goed op orde 
en werkt veilig met verpakte levensmiddelen', zo concludeert 
Lloyd's Register. De benodigde certificaten zijn met drie jaar 
verlengd. 

dingen en Maassluis een jaar lang het WIJ-tnagazine maken 
en ontvangen. In het magazine, dat zij zelf maken en dat gaat 
over het leven van kinderen in tehuizen, vertellen ze hoe het 
anders en beter kan. Het stimuleert zelfredzaamheid en ge
voel van eigenwaarde. 

28 Roana Hollenberg krijgt van burgemeester Eenhoorn 
de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen, omdat zij op 5 april Delano van Vliet uit de 
sloot redde nadat hij bewusteloos in het water viel. Roana 
kreeg eerder al onder het toeziend oog van het Jeugdjournaal 
en Hart van Nederland het Vlaardings Jeugdlintje. 

Het Delta Hotel wint de verkiezing van 'het gezelligste terras 
van Vlaardingen'. De winnaar gaat door naar de finaleronde 
die 'het gezelligste terras van Nederland' oplevert. 

30 Op het voormalige Shell Sportpark De Vijfsluizen start 
de eerste editie van het Klaver 5 Festival. In en om het voor
malige sportgebouw staan twaalf dagen lang sport, food en 
cultuur centraal. 

31 De politie houdt een 42-jarige man aan die verdacht 
wordt van brandstichting in een woning aan de Van Leeuwen
hoekstraat. De politie sluit niet uit dat hij ook verantwoorde
lijk is voor andere branden. 

22 Alweer een brandmelding aan de Boerhaavestraat. Nu 
brandt in de kelder een brommer waardoor het portiek vol 
dikke zwarte rook hangt. Het vuur wordt snel bedwongen, 
maar toch moet de brandweer vijf bewo
ners en een hond met een hoogwerker 
uit hun woning halen. De politie onder
zoekt de vele branden in de buurt. 

26 De eerste editie van het festi
val Lost and Sound in het Oranjepark 
trekt 2.500 bezoekers. Zij genieten in 
het stralende weer van het kleinschalig 
elektronisch muziekfestival met theater 
en kunst. 

27 Een buurtbewoonster alarmeert 
de politie bij een inbraak in een woning 
aan de Hazelaardreef. Een politiehond 
die met de agenten naar binnen gaat 
heeft al snel 'beet'. De inbreker wordt 
aangehouden. 

Dankzij een bijdrage van Fonds Schie
dam Vlaardingen e.o. kunnen 385 kin
deren in tehuizen in Schiedam, Vlaar-

Het festival Lost and Sound in het Oranjepark (26 juli) 
(foto Roel Dijkstra) 
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Het Varend Corso heeft dit jaar het thema Op Volle Toeren' (1 augustus) 
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Augustus 

1 De Spring Foundation stelt kinderen die leven in soci
ale armoede in staat zich in te schrijven voor twee betaalde 
sport- en spelactiviteiten in de Broekpolder-sportweek die 
Vlaardingen in Beweging in de laatste week van augustus or
ganiseert. 

Na meer dan een jaar, waarin het stadhuis gerenoveerd werd, 
klinkt er eindelijk weer een ja-woord in de trouwzaal. 

Veel kijkers langs de Vlaardingse Vaart zien tijdens het Va
rend Corso een kleurrijke stoet schepen met het thema Op 
Volle Toeren! voorbij trekken. 

2 In het Streekmuseum van Jan Anderson is een exposi
tie ingericht over de fietsenfabriek van J. Bakker, in Vlaardin
gen en ommelanden beter bekend als Benzo. 

mend burgemeester Eenhoorn op die Nationaal Commissaris 
Digitale Overheid wordt. De keuze voor Blase als waarne
mend burgemeester is in nauw overleg met de fractievoorzit
ters uit de gemeenteraad gemaakt. Hij moet onderzoeken of 
de bestaande samenwerking met buurgemeenten verder kan 
worden uitgebouwd. Daarnaast vragen de fractievoorzitters 
zijn aandacht voor verbetering van de politieke verhoudingen. 

De patatkraam van Harteveld op de hoek van het Veerplein, 
die zaterdagavond werd gestolen bij het bedrijfspand in Maas
sluis, wordt volledig gestript terug gevonden in het Brabantse 
Terheijden. Drie verdachten worden aangehouden. 

Het college van B&W gaat akkoord met een kapvergunning 
voor drieëntwintig kastanjebomen die lijden aan de zoge
naamde kastanjebloedingsziekte waardoor de houtstructuur 
verzwakt. Hierdoor kunnen zware takken afbreken. 

Het Delta Hotel verbindt zich voor drie jaar als sponsor aan 
VFC. Voorzitter Jan Stijger is blij met de nieuwe hoofdspon
sor: "met het oprichten van de Business Club "Kwekkers van 
Stand" slaat VFC qua sponsoring een professionelere weg in.' 

Bert Blase neemt de ambtsketen over van waarne- Bakker Hazenberg sluit zijn winkels. Hierdoor gaat 
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een stuk Vlaardingse geschiedenis verloren. De bakkerij be
gon officieel in 1968 aan de Hoogstraat 13. Bij de overdracht 
van de bakkerij destijds aan vader Frans Hazenberg kreeg hij 
in een sigarenkistje het strikt geheime recept van ijsmoppen. 
Meesterbakker Voskamp neemt de winkels op het Veerplein 
en de Loper over. Of dit inclusief het recept van de ijsmoppen 
is, zal blijken. 

10 Brand beschadigt de Pyloon, de uitkijktoren bovenop 
de heuvel in het Klauterwoud. De toren is pas een maand ge
leden geopend en was een cadeau van de Woningstichting Sa
menwerking ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De 
Pyloon is moedwillig in brand gestoken. 

11 Met hulp van een controlehond houdt de marechaus
see vier personen aan die op illegale wijze proberen over te 
steken naar Groot-Brittannië. De verdachten, vermoedelijk 
Albanezen, houden zich schuil in een vrachtwagen die onder
weg is naar Felixstowe in Groot-Brittannië. 

15 Een spectaculair optreden van de Dutch Drums tijdens 
het Zomerterras luidt drie weekenden vol muziek en theater
voorstellingen in. 

17 Aan de Koningin Wilhelminahaven woedt een enor
me brand in panden van Aveno, waar veel oliën en vetten 
verwerkt worden. De brandweer moet al snel opschalen naar 
'zeer grote brand'. Tientallen brandweerauto's uit de hele re
gio en vier blusboten worden ingezet en de rookwolken zijn 
tot ver in de omtrek te zien. Vanwege de rookontwikkeling 
ligt het treinverkeer enige tijd stil. 

18 Twee weken lang krijgen dertig (toekomstige) leerlin
gen van het VMBO en het HAVO/VWO elke ochtend reken- en 
taallessen op maat om ze bij te spijkeren zodat ze het komende 
schooljaar een goede start kunnen maken, 's Middag zijn er 
sportieve, creatieve en uitdagende activiteiten zoals surfen, 
diverse workshops en als afsluiting een survivaltocht in de 
Broekpolder. 

Herman de Bruin zet een streep onder zijn radiowerk voor 
Omroep Vlaardingen. 'Na veertien jaar MiddagMagazin wil ik 
wel weer eens wat anders gaan doen.' 

De brand bij Aveno aan de Wilhelminahaven is tot in de verre omtrek te 
zien (17 augustus) 
(foto Flashphoto nl) 

27 Zo'n negen partijen ondertekenen een convenant over 
het huisvesten van arbeidsmigranten in Vlaardingen. Doel is 
tijdelijke arbeidsmigranten uit met name Midden- en Oost-
Europa onder minder slechte omstandigheden te huisvesten. 

30 Bij het knooppunt Kethelplein wordt de nieuwe ver
bindingsweg van de A4 vanuit de Beneluxtunnel naar de A20 
richting Vlaardingen in gebruik genomen. In de oude situatie 
was er een krappe bocht in het midden van het knooppunt. 
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terwijl het verkeer nu in een grote bocht om het knooppunt 
gaat. 

Met een kleine optocht door de stad openen Erik Koning en 
Nicole Bouw hun gloednieuwe Zang- & Muziekcentrum in de 
Van der Driftstraat. 

Traditioneel is de laatste avond van het Zomerterras disco
avond. Na drie weekenden Zomerterras met veel optredens en 
zo nu en dan wat tegenwerking van de regen kijkt iedereen 
terug op een geslaagd evenement. 

31 De Vlaardingse Lawn Tennis Club viert het 50-jarig 
bestaan onder andere met een tennisclinic door oud-proften-
nisser Raemon Sluiter en zijn team. Er nemen zo'n 100 van de 
ongeveer 500 leden aan deel. 

September 

2 Rabobank Rotterdam verlengt het 
sponsorcontract met het poppodium De 
Kroepoekfabriek. De samenwerking is de 
afgelopen drie jaar goed bevallen en de pro
jecten van het poppodium sluiten naadloos 
aan bij de ambities van de bank. 

Zeer tegen de zin van de horeca mag ook 
komend jaar in de weekenden 's avonds na 
elf uur op de terrassen in het uitgaansge
bied alleen nog maar gedronken worden uit 
plastic. Bij het besluit speelt mee dat het 
aantal geweldsincidenten tot nul is afgeno
men. 

5 In de Boerhaavestraat en om de 
hoek in de Van Leeuwenhoekstraat woed
den de afgelopen maanden tien branden. 
Burgemeester Blase praat met bewoners 
van de straat over hun zorgen, hun angst en 
mogelijke maatregelen om de dader te pak
ken. 

10 Het is druk voor Hoogstraat 80a als oud-minister 
Marja van Bijsterveldt, tegenwoordig voorzitster van de Lan
delijke Stichting Lezen en Schrijven, het Taalhuis opent. Het 
Taalhuis wordt het onderkomen van de Stichting Samen-
Schrijven. Deze stichting houdt zich bezig met het opsporen 
van en geven van onderwijs aan laaggeletterden. Vlaardingen 
kent er zo'n 8.600. 

Het kleurrijke combinatiegebouw aan de Afrol wordt offici
eel geopend. Middin huurt 28 appartementen voor mensen 
met een beperking. Verder nemen kinderopvang, basisschool 
't Palet en buitenschoolse opvang hun intrek in het gebouw. 

De ochtend staat volledig in het teken van de kinderen, de 
avonduren zijn voor alle medewerkers die gaan werken in het 
nieuwe gebouw. 

12 ING wordt drie seizoenen hoofdsponsor van voetbal
vereniging CWO. CWO is één van de honderd amateurvereni
gingen die op basis van voorgestelde ideeën beloond wordt 
met zo'n sponsorschap. Met een filmpje, gepresenteerd door 
de jeugdspelers Lauren Menon en Savio Roskott en een uitge
breide uitleg over de vereniging heeft CWO ING overtuigd. 

Leerlingen uit de bovenbouw van verschillende basisscho
len die meedoen aan de Open Monumenten Klassendag met 
het thema Op reis, maken kennis met trekschuit en paard en 
wagen. De helft van de klas trekt een schuit, aangemoedigd 
door de anderen op het schip. Terug rijden ze in een huifkar, 
waarbij ze onderweg oude liedjes zingen en luisteren naar een 
spannend verhaal. 

Tijdens de klassenmonumentendag met het thema Op reis ervaren 
leerlmgen dat het varen met een trekschuit met vanzelf gaat (12 sep
tember) 
{foto Max Thurmer) 

13 Wilhem van Ruytenburch opent samen met wethouder 
Versluijs de Open Monumentendag die, evenals de Klassen-
dag, het thema Op reis heeft. De voormalig ambachtsheer van 
Vlaardingen pendelde destijds met de trekschuit heen en weer 
tussen zijn woningen in Vlaardingen en Amsterdam. Deze 
dag kunnen bezoekers onder meer het reizen per schip op de 
Vlaardingse Vaart en de rivier ervaren, met een historische 
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De mudrace in de Broekpolder (14 september) 
(foto Vlaardmgen24 nl) 

bus of treintje door Vlaardingen 'reizen' of de open monumen
ten bekijken. 

14 Zo'n vijfhonderd deelnemers ploeteren door sloten en 
plassen tijdens de Mudrun. Voor de meesten is volbrengen al 
uitdagend genoeg, bij anderen speelt het wedstrijdelement 
nadrukkelijker. Snelste wordt Michel de Maat, op veertig se
conden gevolgd door Mark Huizinga. 

Tijdens de vierde Geuzenloop van A.V. Fortuna loopt Carla 
Ophorst uit Honselersdijk het oude Nederlands record 55 + 
over 15 km uit de boeken. Zij eindigt haar race in 1.00.04. 

15 In station Vlaardingen-Oost vindt rond half vijf in 
de ochtend een ramkraak plaats op de pinautomaat. De ge
bruikte auto vliegt vervolgens in de stationshal in brand. Het 
treinverkeer ligt de eerste uren compleet stil en ook daarna 
ondervinden de treinen nog uren hinder. 

17 Bij een snelheidscontrole op de Marathonweg rijdt 

haast één op de zes automobilisten harder dan de maximum 
toegestane snelheid. De politie schrijft zo'n 136 bekeuringen 
uit. 

Na de openingshandeling door wethouder De Vries op het 
schoolplein van de Bavinckschool 'schrijden' alle leerlingen, 
leerkrachten en ouders over de rode loper het nieuwe school
gebouw aan de Da Costastraat in. 

18 Publiekszaken van de gemeente wordt voor de derde 
keer op rij op alle onderzochte gebieden eerste in een bench
mark met 46 gemeenten. 

19 Na bijna vijftig jaar stopt Tineke Roozeboom met haar 
werk bij TBV. Op haar afscheidsreceptie verrast wethouder 
Oosterom haar met een haringspeldje. 

20 Commandant Walter Verduyn van de brandweer 
draagt tijdens de open dag van de brandweer symbolisch aan 
burgemeester Blase het archief uit de Vlaardingse periode 
van de Brandweerliedenvereniging DOV en de brandweer
foto-collectie over. 
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"Als ik later groot ben, word ik ook brandweerman" (20 september) 
(foto Roel Dijkstra) 

3 De gemeente heeft dit jaar 22% 
van de onderhandse aanbestedingen 
gegund aan lokale ondernemers. In 
2010 was dit 10%. 

7 Op de Mavo Vos kunnen de leer
lingen lege flesjes, blikjes en kar
tonnen dnnkpakjes in een machine 
deponeren. Na inname rolt er een 
bonnetje met één spaarpunt uit de 
automaat. Bij vijftig spaarpunten 
wordt de leerling beloond met een 
waardebon van vijftig eurocent die 
weer in de schoolkantine kan wor
den gebruikt. Zo werkt de school 
mee aan een duurzamer milieu. 

10 Op de Dag van de Duurzaam
heid neemt bestuurder Han van 
Olphen van het Hoogheemraadschap 
van Delfland samen met wethouder 
Van Harten aan de Maassluissedijk 

twee windmolens in gebruik. De windmolens leveren energie 
voor zo'n 3.500 huishoudens. 

24 De Historische Vereniging Vlaardingen vraagt het col
lege van B&W de Begraafplaats Emaus en het Hof/Oranjepark 
op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten vanwege hun 
grote cultuurhistorische waarde. 

26 Showbrassband Thalita marcheert te midden van mu
ziekkorpsen van wereldklasse mee in de streetparade en het 
défilé op de Coolsingel ter gelegenheid van de Nationale Tap
toe in Ahoy. 

28 Wethouder Versluijs opent de speeltuin Koningstraat 
die bewoners van de omliggende straten volledig gerenoveerd 
hebben. 

Hulpdiensten moeten sneller hun weg in de Broekpolder kun
nen vinden. Bij een ongeluk van een scootmobiel blijkt dat 
zowel het telefonisch bereik als de locatieaanduiding beter 
moet. 

29 Voscon wordt uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in 
de metaal van de provincie. Naast de award ontvangt Voscon 
ook € 10 000,- opleidingsbudget. 

Oktober 

1 Vandaag een grote dag bij de Wijnboerderij, want zo'n 
honderd dagen na de eerste bloesem worden de druiven ge
oogst. Over een aantal maanden kan de wijn geproefd wor
den. 

13 Omdat de chipknip verdwijnt worden alle parkeerau
tomaten in Vlaardingen omgebouwd. Betalen kan straks nog 
met muntgeld of met een nieuwe betaaloptie: Dip & Go. 

16 Wethouder Van Harten onthult samen met familie
leden van Abraham Fernandes een herinneringstegel voor 
de toenmalige woning van Abraham aan de Sportlaan. Fer
nandes, ook wel de Vergeten Geus' genoemd, maakte in de 
Tweede Wereldoorlog deel uit van de Geuzen. Hij bezweek in 
het Oranjehotel aan de gevolgen van marteling, negen dagen 
voor de executie van de andere Geuzen. 

15 De Dagschool Erasmus organiseert voor alle kinderen 
van de school en uit de wijken Centrum en Indische Buurt een 
feestelijk pleinfeest als afsluiting van de themaweken rond de 
Kinderboekenweek Feest. 

De VVD Vlaardingen kiest een nieuw afdelingsbestuur. De 
negentienjarige Ruben van de Zande wordt de jongste voorzit
ter uit de historie van de VVD Vlaardingen. 

18 Volgens het Grote Buurtonderzoek van het AD is de 
grootste zorg voor Vlaardingers dat allerlei voorzieningen 
worden wegbezuinigd (35%), gevolgd door: de straat wordt 
steeds onveiliger (24%). 33% zegt geen zorgen over de buurt 
te hebben, landelijk ligt dit op 44,6 %. 

Leonidas-Dovido en Triade verzorgen samen het Grote Gym-
feest, een initiatief van de KNGU om jongeren kennis te laten 

109 



Hoogwater door de combinatie van springtij en storm {22 oktober) 
(foto Flashphoto nl) 

maken met de gymsport. Onder meer verzorgt topturnster 
Chantysha Netteb een turnclinic. 

22 De combinatie van storm en springtij zorgt voor over
last en schade aan bedrijven en geparkeerde voertuigen om
dat kades overstromen. Om half vier in de nacht wordt de 
hoogste stand bereikt van 2,79 meter boven NAP. 

Het politiebureau aan de Westlandseweg gaat voor een grote 
renovatie een jaar dicht. Burgers kunnen tijdelijk terecht aan 
de Westhavenkade, in het pand waar eerder het stadskantoor 
was ondergebracht. 

27 De bewoners van Residence de 
Wetering wonen zelfstandig, maar veel 
van hen zijn toch afhankelijk van de 
diensten zoals maaltijden die vanuit 
Zorgcentrum de Wetering werden gele
verd. Nu het zorgcentrum is gesloten, 
blijven de bewoners van de Residence 
ontheemd achter. 

28 De Spring Foundation laat zo'n 
tweehonderd kinderen nieuwe winter
schoenen uitzoeken bij Scapino. Deze 
actie wordt mede betaald door de Re-
hobothschool, die met een schoolmarkt 
geld inzamelde voor dit project. Eer
der deze maand organiseerde Spring 
Foundation de wintereditie van de kle-
dingbank. Vijfhonderd mensen werden 
voorzien van een wintergarderobe. Vijf 
kapsters knipten de hele dag gratis. 

Zo'n twintig sprekers geven tijdens 
het eerste deel van de behandeling in 

de Vlaardingse gemeenteraad van de bezuinigingsvoorstel
len aan waarom zij het niet eens zijn met de voorstellen. Het 
voorstel de subsidie te schrappen voor de Stadsgehoorzaal om 
professionele theatervoorstellingen te kunnen bieden en het 
gebouw te bestemmen voor amateurgezelschappen, maakt 
veel emoties los. 

De amateurs van Deltasport die eerder de profs van Willem H 
uitschakelden, slagen er niet in die stunt tegen de eredivi-
sionist De Graafschap te herhalen In de derde ronde van de 
strijd om de KNVB-beker wordt met 4-1 verloren. 

29 Een "schouw' van de Hoogstraat laat de balans van 
vier jaar Stichting Stadsherstel positief doorslaan. De Hoog
straat staat er nu beter voor. 

23 Voetbalvereniging Deltasport zorgt voor een daveren
de verrassing door in het KNVB-bekertoernooi eredivisionist 
Willem II uit te schakelen. De Vlaardingse matchwinner is 
Leon Krznaric die in de 93e minuut de winnende 2-1 binnen
schiet. 

25 Emre Kilicaslan (23), speler van Oranje Nassau/Spi
rit, maakt zijn debuut voor het Turkse korfbalteam tijdens het 
EK in Portugal. Ondanks zijn twee doelpunten verliest Turkije 
met 23-13. 

Een optocht van kinderen met zelfgemaakte lampions luidt 
de Nacht van de Nacht in. Op en rond de Markt en op de bin
nenplaats van het stadhuis genieten de vele toeschouwers van 
uiteenlopende voorstellingen. 

De inzending van het Stadsarchief voor de landelijke pu-
blieksverkiezing van het Stuk van het Jaar eindigt als zeven
de. Vlaardingen deed mee met een tekening gemaakt door 
een gevangene van het interneringskamp De Vergulde Hand 
aan de Maassluissedijk. Hier zaten van 1945 tot 1948 NSB'ers 
en andere collaborateurs. 

November 

1 Vele honderden mensen bezoeken in de avonduren be
graafplaats Emaus. Daar vindt ieder, die zijn of haar overleden 
dierbaren wil gedenken, belevingsplekken waar met licht, ge
luid en kunst een indrukwekkende sfeer wordt gecreëerd. 

Scoutinggroep Maurits-Viool ontvangt vier buitenlandse gas-
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ten die vijfentwintig nieuwsgierige scouts over hun land ver
tellen. De scouts, van zeven tot en met elf jaar oud, werken 
hard om het insigne 'wereldwijd' te verdienen. Ze vragen hun 
gasten het hemd van het lijf. 

6 Na maanden van protesten, verzoeken en gelobby stelt 
de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid de be
groting 2015 met € 12,5 miljoen aan bezuinigingen vast. Wel 
wordt unaniem een motie aangenomen waarin het college ge
vraagd wordt te onderzoeken of een plan van Ons Vlaardin
gen, om professioneel theater te laten voortbestaan, haalbaar 

De wethouders Sociale Zaken van Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis ontvouwen hun plannen om de drie sociale dien
sten en drie werkleerbedrijven om te vormen tot het regionaal 
participatiebedrijf "Stroomopwaarts MVS'. Stroomopwaarts 
wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participa
tiewet, die erop gericht is de arbeidsparticipatie van mensen 

Vormen van Herinneren op de begraafplaats Emous (1 november) 
(foto Vlaardmgen24 nl) 

te verhogen en in het bijzonder die van mensen met een be
perking. 

8 Het vrouwenkoor Mixed Voices uit Rotterdam wint de 
vierde editie van De Slag om het Anker. Bij dit door het Del
tahotel georganiseerde evenement treden shantykoren, man
nenkoren, vrouwenkoren en popkoren op. 

11 De uitreiking van het Historisch Jaarboek Vlaardin
gen aan burgemeester Blase krijgt een speciaal accent door 
het overlijden een dag eerder van Piet Heinsbroek, de auteur 
van één van de twee artikelen in het jaarboek. Zijn vrouw en 
dochter zijn aanwezig en dat maakt de uitreiking, mede door 
de toespraak van zijn vrouw, een eerbetoon aan Piet. 

14 Bijna 250 gasten zitten aan aan het tweede museum
diner in de Grote Kerk. Museum Vlaardingen kan mede door 
een veiling van kunstwerken van Vlaardingse kunstenaars en 
andere sponsorbijdragen bijna € 30.000,- voor de inrichting 
van het museum bijschrijven. 
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Op het Liesveld wordt rond 04.00 uur een ramkraak gepleegd 
op een telecomwinkel. De auto is eerder die nacht gestolen 
na een woninginbraak aan de Lemsterlandhoeve in de Vlaar-
dingse wijk Holy waarbij de autosleutel werd buitgemaakt. 

15 Sinterklaas heeft zo'n 180 "echte' zwarte pieten bij 
zich als hij met zijn boot in de haven aankomt. 

16 Namens het Vlaardingse college speldt wethouder 
Oosterom Jan Anderson de Vlaardingse Stadsspeld op onder 
meer vanwege de wijze waarop Anderson met het Streekmu
seum aandacht schenkt aan de historie van Vlaardingen. 

Ben van der Velde, voormalig wethouder van onder meer 
Sport en Cultuur, stuurt de Stadspenning terug die hij in 2007 
kreeg. Hij doet dit uit onvrede over het door het huidige col
lege gevoerde beleid. "Ik kreeg hem voor mijn grote verdien
sten voor de stad, maar zie nu dat door die verdiensten zonder 
pardon een streep gaat'. 

19 Districtschef Sjoerd Top van de politie en burgemees
ter Blase beëdigen ruim vijftig kinderen van zes tot tien jaar 
als "politiekid'. Ze gaan met agenten op stap. De kinderen 
zullen onder meer preventie- en promotiemateriaal uitdelen. 
Maar het kan ook dat ze tijdens een verkeerscontrole ver-
keersdeelnemers vragen om voorzichtig te rijden, zodat er 
veilig gespeeld kan worden in de wijk. 

Op een bijzondere algemene ledenvergadering stemmen de 
leden van zowel handbalvereniging HWC als de korfbalclubs 
Oranje Nassau en Spirit in met de oprichting van een nieuwe 
sportvereniging waarin de drie 
huidige verenigingen op gaan. De 
nieuwe vereniging gaat spelen 
aan de Claudius Civilislaan. 

20 Stichting Aanzet krijgt 
van het Skanfonds een bijdrage 
van € 10.000,- voor het tweede 
jaar van het project Voorlees
plezier. Dit leesbevorderingspro
ject is bestemd voor kinderen 
van twee tot twaalf jaar met een 
taalachterstand. Wekelijks komt 
een vrijwilliger bij de kinderen 
thuis voorlezen en laat daarbij de 
ouders zien hoe je op een speelse 
manier met taal bezig kunt zijn. 

Bij een gezamenlijke controle op 

Een emotionele afscheidswedstnjd voor 
Ramon de Rond (22 november) 
(foto Roel Dijkstra) 

een aantal bedrijfsterreinen door diverse overheidsinstanties 
worden verschillende tekortkomingen gesignaleerd, zoals on
bruikbare brandblusmiddelen, verkeerd opgeslagen gasfles
sen en bij één bedrijf treffen ze twee slaapkamers aan met 
stapelbedden. De bedrijven krijgen een aantal dagen de tijd 
om de problemen op te lossen. Als daarna die problemen niet 
zijn opgelost volgt een "last onder dwangsom'. 

Door een besmetting van vogelgriep bij Ter Aar geldt in heel 
Nederland een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee en ander 
gevogelte. Kinderboerderij Holywood is voorlopig voor pu
bliek gesloten. 

21 Burgemeester Blase spelt de 75-jarige Aad van Toor 
tijdens de receptie ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum 
van Jeu de Boulesclub Vlaardingen een koninklijke onder
scheiding op. Aad zet zich al 26 jaar als een "spin in het web' 
in voor de vereniging. 

Bij werkzaamheden in een meterkast bij het chemisch bedrijf 
Yara aan de Zevenmanshaven loopt een man ernstig brand
wonden op. Het slachtoffer gaat met een spoedtransport naar 
het ziekenhuis. 

22 Tijdens de viering van het vijftigjarig jubileum van 
showbrassband Thalita reikt burgemeester Blase aan Tiny 
Penders-De Keijzer een koninklijke onderscheiding uit. Zij had 
niet alleen bij Thalita veel taken en verantwoordelijkheden, 
maar was ook bij veel andere organisaties actief. 

Voor de laatste keer gaat Ramon de Rond, die heel zijn le-
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ven heeft gevoetbald, het veld in bij "zijn' afscheidswedstrijd 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Kika De 
afscheidswedstrijd is een voorbode op het naderende afscheid 
van Ramon die aan kanker lijdt 

23 Aan de Westhavenkade slaagt de brandweer er in het 
ruim van de Noorse zeilkotter Sveggoy leeg te pompen nadat 
het door een lek vol water was gelopen 

24 Directeur-bestuurder Harrie Bosch van Waterweg 
Wonen slaat samen met wethouder Versluijs de eerste paal 
voor de tweede woontoren bij het Van Hogendorpkwartier Op 
de onderste verdiepingen komt de nieuwe bedrijfshuisvesting 
van Waterweg Wonen 

25 De Westhavenplaats wordt een erf met een maximum
snelheid van vijftien kilometer per uur Het blijft eenrich
tingsverkeer, parkeren mag met, laden en lossen wel Tijdens 
het terrassenseizoen hebben motorvoertuigen van 17 00 uur 
tot 06 00 uur geen toegang, maar in de winterperiode gelden 
deze maatregelen alleen op vrijdag en zaterdag Buiten deze 
tijden staan de pollers permanent omlaag 

26 Laura Noordermeer, leerling van Het Lyceum Vos wint 
het schoherendebat Laatje horen' Zij overtuigt de jury in de 
finaleronde In zes rondes nemen zo'n twintig scholieren uit 
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam het tegen elkaar op 

27 De UITblinker, de prijs voor de horecagelegenheid die 
zich het meest onderscheidt van andere, wordt komend voor
jaar voor het laatst uitgereikt De gemeenteraad besluit una
niem er na tien jaar mee te stoppen 

Tot vreugde van Stadshart Vlaardingen gaat de gemeente
raad met een overweldigende meerderheid akkoord met het 
vrijgeven van de koopzondag Winkeliers mogen voortaan zelf 
bepalen of en wanneer zij op zondag open zijn 

BIJ de Kledingbank vieren kinderen met hun ouders, zo'n 
vijftien vrijwilligers en een wethouder Sinterklaas Het feest 
wordt georganiseerd voor zo'n driehonderd kinderen van ge
zinnen die noodgedwongen zijn aangewezen op deze vorm 
van ondersteuning 

29 Vlaardinger Claudio Cabaca wint het eerste Open 
Vlaardingse ATB-kampioenschap met een tijd van 23 14 mi
nuten Zijn naaste belagers doen bijna een minuut langer over 
het parcours door de Broekpolder Bij de vrouwen is Danielle 
Sluyter uit Rijswijk de beste in een tijd van 26 34 minuten 
Met bijna honderd deelnemers is dit kampioenschap een suc
ces 

30 Na vier voorrondes is vandaag de finale van Vlaardin
gen Supertalent De jury moet in De Kroepoekfabriek uit tien 

genomineerden een keuze maken De mannen van de rock
band Shrude gaan naar huis met de hoofdprijs Runner up is 
de jonge zangeres Manouk Pheiffer, derde wordt brassband 
Crazy Mills Brass 

December 

I Een man raakt bij een bedrijfsongeval op het terrein 
van Waterzuivering De Groote Lucht bekneld Hij wordt ern
stig gewond overgebracht naar het EMC 

In een flatwoning aan de Van 't Hoffstraat loopt een man flin
ke brandwonden op als hij bij werkzaamheden in een stoppen-
kast onder stroom komt te staan Personeel van Joulz vmdt 
de bewusteloze man na een melding over een stroomstoring 

4 Op de Scheepswerf Bocxe in Delft leggen twee vrijwil
ligers die mee werken aan de restauratie van de Balder, mun
ten onder de achtermast van de zeillogger Dit oude ritueel 
behoedt het schip voor ongelukken en rampen 

5 Precies een jaar na het overlijden van Nelson Mandela 
wordt de Deltabrug bij het Sluisplein hernoemd tot Nelson 
Mandelabrug Aanleiding is een krantenbericht van 11 febru
ari 1990 dat Vlaardingers na zijn vrijlating spontaan gingen 
feesten op deze brug en hem toen al voor die gelegenheid om
doopten tot Nelson Mandelabrug 

8 Op de Willem de Zwijgerlaan vliegt een wagentje van 
Argos Mobiel in brand De brandweer rukt met spoed uit, 
maar kan niet voorkomen dat het karretje verloren gaat 

10 Om de ouderbetrokkenheid op scholen te vergroten 
start Stichting Aanzet in verschillende scholen met ouder-
teams Zo'n ouderteam bestaat uit ouders die enkele keren 
per jaar een activiteit organiseren voor ouders en kinderen 
buiten schooltijd, in of rond school Het ouderteam van Inte
graal Kindcentrum Prins Willem Alexander begint met een 
filmavond Haast 170 kinderen kijken met hun vader of moe
der naar een van de vier kerstfilms 

Het aanloophuis De Groene Luiken neemt een aparte rook-
ruimte in gebruik Het besluit om rookvrij te worden ging met 
zonder slag of stoot, maar medewerkers merkten dat poten
tiële gasten en vrijwilligers wegbleven als er niets tegen het 
roken werd gedaan 

II Persfotograaf Roel Dijkstra staat voor de kantonrech
ter voor het gebruik van een drone bij een plaats delict Hij 
wilde half vorig jaar bekijken wat een drone voor de fotojour-
nalistiek kan betekenen, maar liep aan tegen nieuwe wetge
ving Hij krijgt een boete van € 1 000,-, waarvan driekwart 
voorwaardelijk 
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12 Paul Meuldijk wint de eerste prijs in een fotowedstrijd 
van de Federatie Broekpolder. Over zijn foto schrijft de jury: 
'De thema's recreatie, sport en ontspanning zijn erg goed 
weergegeven met grote fototechnische vaardigheid.' 

13 Het beeld van de stadsomroeper op de Westhaven-
plaats raakt beschadigd doordat een auto er tegenaan rijdt. 
Het wordt voor herstel weggehaald. 

14 Maar liefst vierhonderd vrouwen, mannen en kinde
ren lopen vermomd als kerstman mee met de Santa-Run, ge
organiseerd door de Vlaardingse Rotaryclubs. De run brengt 
voor zowel Villa Joep als de Spring Foundation € 2.500 op 

16 Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt in het 
schooljaar 2013-2014 van 183 naar 157, In 2006 is deze da
ling ingezet. 

18 Waterweg Wonen en Samenwerking maken met de 
gemeente prestatieafspraken voor de periode 2015-2020 De 
corporaties garanderen o.a. voldoende betaalbare woningen 
voor mensen met de laagste inkomens. De komende vijf ja
ren worden tussen de 1.250 en 1.450 woningen gebouwd en 
ongeveer 730 woningen gesloopt. Gestreefd wordt jaarlijks 
minimaal 250 woningen te bouwen. 

De gemeenteraad stemt met grote meerderheid voor een mo
tie waarin de burgemeester opgeroepen wordt 'te onderzoe
ken of gereguleerde wietteelt mogelijk is'. 

Bewoners bij Waterweg Wonen kiezen welk goed doel het 
kerstkaartenbudget van € 1.500 van de corporatie Waterweg 
Wonen krijgt. De meeste stemmen krijgt het Rode Kruis Nieu
we Waterweg. Met het geld gaan ze onder meer hun AED's 
vervangen. 

Warming-up op het Veerplein voor de Santarun (14 december) 
(foto Ron van Rossum collectie Gemeente Vlaardmgen) 

19 Het kunstwerk Een gevallen ster voor Vlaardmgen 
wordt opnieuw onthuld nu het opgeknapt terug geplaatst is 
op z'n oude plek in Winkelcentrum De Loper 
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Na een noodzakelijk opknapbeurt wordt het beeld 'een gevallen ster 
voor Vlaardingen' opnieuw onthuld in winkelcentrum De Loper (19 
december) 
{foto Ron van Rossum collectie Gemeente Vlaardingen) 

De gemeente krijgt een naheffing van tonnen van de Belas
tingdienst na onderzoek van de aangifte. Het betreft o.a. de 
loonheffingen en het jarenlang niet bijhouden van de ritten-
administratie voor dienstauto's. 

Na drieënhalf jaar ronden vrijwilligers van de Werkgroep 
Inventarisatie begraafplaats Emaus van de Historische Ver
eniging Vlaardingen de inventarisatie van alle circa 4.600 
graven op Emaus af. Zij hebben alle graven beschreven en 
gefotografeerd. 

Een derde, een 16-jarige Vlaardinger, 
"vergeet' zijn identiteitsbewijs. De 
politie onderzoekt of zij ook bij eer
dere vernielingen betrokken zijn. 

26 
In zwembad De Kulk gaan zo'n 35 
zwemmers de uitdaging aan in drie 
uur tijd tien kilometer te zwemmen 
tijdens de 100x100 meter. Zwemver
eniging ZVVS blaast hiermee een tra
ditie op tweede kerstdag nieuw leven 
in. 

27 In De Kroepoekfabriek is een 
benefietfeest voor het Nije Huis, een 
inloophuis voor (ex)kankerpatiën-
ten met de Vlaardingse bands Smal-
l'Talk, The Red, De Vaart en met de 
Wannebiezz. 

31 Het afgelopen jaar zijn, verdeeld 
over alle wijken, bijna twee hennepkwekerijen per maand 
ontdekt en ontmanteld. 

In 2014 heeft Vlaardingen van de rijksoverheid de verplich
ting gekregen 66 vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
te huisvesten, In 2012 waren dit er nog maar 18. Met name 
voor de vaak grote gezinnen van wel acht personen is het las
tig passende woonruimte te vinden. 

De verzamelde Vlaardingse pers roept Kees Borsboom, frac
tievoorzitter van Groenlinks, uit tot politicus van het jaar. Hij 
krijgt door burgemeester Blase de oorkonde uitgereikt in de 
studio van Omroep Vlaardingen. 

20 Tijdens het Open Huis van de Stichting Spoetnik in de 
sporthal aan de Jacob Assendelftplaats onthult de Oekraïense 
ambassadeur een muurschildering van een Oekraïens land
schap. 

Leerlingen van de O.B.S. Klimop brengen met een sponsor
loop geld bijeen voor de opvang van zeehonden. Klimmer, de 
door de leerlingen geadopteerde zeehond, is zo ver hersteld 
dat ze hem los laten bij de Brouwersdam. De tweede zeehond 
Snoetje moet eerst nog verder aansterken in opvang A Seal 
in Stellendam. 

21 Een boswachter in de Broekpolder ziet vier jongens 
vernielingen plegen aan toestellen die daar staan. Zij hebben 
een biji en aanmaakblokjes bij zich. Na een korte achtervol
ging worden twee Vlaardingers van 13 en 15 jaar achterhaald. 
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