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Voor kopieën 
(ook in KLEUR)
                moet je 
                    naast
                   de molen zijn! 
                           drukkerij/copyshop

               a. ouwendijk
                           naast de molen
                                  Kortedijk 16a-b
                                  3134 HB Vlaardingen

maandag t/m vrijdag
van 09.15 - 17.30 uur
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A. Hoogvlietstraat 6 - 3134 CC Vlaardingen

tel. 010-2480603 - fax 010-4344878

info@stout.nu - www.stout.nu

Vlascom CV
Vlaardingse Assurantie  Combinatie cv
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Schadeverzekeringen
Watersportverzekeringen
Levensverzekeringen, Pensioenen
Financiële planning
Schadebegeleiding
Financiering, scheepshypotheken
Vermogensbeheer

Spoorstraat 2 
NL - 3134 TA Vlaardingen

Website: www.vlascom.nl
e-mail: info@vlascom.nl
Tel   +31(0) 10 248 04 85
Fax  +31(0) 10 234 45 00
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- het behoud en het verzamelen van die 
gegevens die van belang zijn voor de 
geschiedenis van de stad.

De contributie bedraagt v 16,50 per jaar,  te 
voldoen per accept-girokaart. Het bank-
rekeningnummer van de vereniging is 
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Tijd-Schrift. 
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Het Volksbadhuis in de Mesdagstraat.
Foto: Erik Stout

Fisc-ad
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advertentie...
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Over nieuwe en oude bezems

eCHte vLaardingers
kopen Hun tapijt bij:

Hofman
stoffering

Kuiperstraat 39b
3131 CH Vlaardingen
Tel/fax: 010-4351073

een uiterst betrouwbaar en
vakkundig adres

TApijT - gordijnen - Vinyl
zonWering - lAMinAAT

Korte Hoogstraat 4a
3131 BK Vlaardingen
Tel. 010 - 434 38 44

Worden de Engelsen al zenuwachtig als het na de verkiezingen drie dagen duurt om 
een nieuwe regering te vormen, in Nederland nemen we daarvoor altijd ruimschoots 
de tijd. Als dit Tijd-Schrift bij u in de bus valt zijn de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer aanstaande of net geweest en moeten we maar afwachten wanneer en in welke samen-
stelling we een regering krijgen. Dat het langer dan drie dagen gaat duren is wel zeker… 
 In maart hadden we de verkiezingen voor de gemeenteraden. En ook daarna duurde het in de 
meeste gemeenten geruime tijd voor er een werkbare coalitie was gevormd. Zo ook in Vlaardin-
gen. De politieke aardverschuiving waarbij VV2000/Leefbaar Vlaardingen het voortouw mocht 
nemen heeft uiteindelijk geleid tot een vijfpartijen college met daarin oude bekenden en nieuwe 
gezichten. 
 Bij het aantreden van het vorige college was de vraag vanuit de HVV: vegen nieuwe bezems 
schoon? De verhoudingen met het college daar weer voor waren niet zo geweldig, vooral omdat 
dat college weinig aandacht en interesse in het historisch erfgoed had. Dat veranderde gelukkig 
radicaal bij het nu afgetreden college. De aanstelling van een monumentenambtenaar, het over 
het algemeen veel beter betrekken van de HVV bij zaken betreffende het historisch erfgoed, en 
regelmatig constructief overleg met de verantwoordelijke wethouder, Hans Versluis, leidden tot 
successen in de vorm van behoud en restauratie van belangrijke panden, het opstellen van een 
lijst beeldbepalende panden en, niet te vergeten, de aanzet naar het instellen van een groot deel 
van het historische centrum als Beschermd Stadgezicht. U heeft daarover in de rubriek Wetens-
waardigheden van onze voorzitter, Wout den Breems, regelmatig kunnen lezen – ook weer in 
dit Tijd-Schrift. Dat er nog ruimte voor verbeteringen blijft is uit de Wetenswaardigheden ook 
wel duidelijk, maar het gaat allemaal flink de goede kant uit. 
 De vraag is dan nu natuurlijk of dat met het nieuwe college zo door zal gaan. De voortekenen 
daarvan lijken wel goed te zijn. Weliswaar wordt er in het coalitieakkoord niet met zoveel woor-
den over monumenten of historisch erfgoed gesproken, maar Hans Versluis, die weer wethou-
der is geworden, heeft wel expliciet “Ruimtelijke ordening incl. monumenten” en “Archeologie” 
als zijn taken. Een ‘oude bezem’ dus, die bewezen heeft goed te vegen en dat hopelijk ook blijft 
doen. En verder staat er in het coalitieakkoord: “Kernthema’s zijn versterking van het histori-
sche deel van de binnenstad, faciliterend voor functies als horeca, leisure en verbetering van de 
beeldkwaliteit.” Waarom geen ‘vrije tijd’ in plaats van leisure, vraag je je af, maar goed, het gaat 
natuurlijk om de ‘versterking van het historische deel van de binnenstad’ en dat is heel mooi.
 Naast het college is natuurlijk ook van groot belang hoe de gemeenteraad zich gaat opstellen. 
De vorige raad heeft enthousiast het plan voor het Beschermd Stadsgezicht goedgekeurd. Hope-
lijk is bij de nieuwe raad ook een goed ontwikkeld cultuurhistorisch besef aanwezig om op de 
door hun voorgangers ingeslagen weg verder te gaan. De HVV heeft op de raadsvergadering van 
20 mei aan alle gemeenteraadsleden een informatiemap overhandigd met daarin onder meer 
het boekje over het Handelsgebouw, dat u bij dit – daarom wat dunne – Tijd-Schrift als bijlage 
aantreft. Wij hopen dus op voortzetting van de goede relatie met het college van B&W, en op het 
opbouwen van een even goede relatie met de raad.
 Behoud van belangrijke cultuurhistorische elementen in Vlaardingen is van groot belang 
voor de huidige en toekomstige generaties. Blijf daarom de HVV steunen en versterken. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom!

Eric van Rongen
Eindredacteur

www.hvv-vlaardingen.nl
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Tineke van der Hoek geridderd!
Wederom hebben we binnen de HVV gelede-
ren en lintjesdrager mogen verwelkomen. 
 Hare Majesteit de Koningin was van me-
ning dat Tineke heel veel goed werk verricht 
binnen het maatschappelijk gebeuren in 
Vlaardingen en daarom heeft de Koningin 
besloten Tineke te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Op 29 april speldde 
burgemeester Bruinsma haar de koninklijke 
onderscheiding op. Tineke: namens alle leden 
van de HVV, van harte gefeliciteerd!
 Tineke is sinds 1991 bestuurslid en stads-
gids in het Serviceteam VVV Vlaardingen. 
Ook is zij vanaf 1994 lid van de lezingencom-
missie en sinds 2004 notuliste in het bestuur 
van de Historische Vereniging Vlaardingen. 
Zij is ook lid van het dagelijks bestuur en 
wijkouderling van de Protestantse Wijkge-
meente Holy-Zuid en vrijwilliger in het Zon-

nehuis te Vlaardingen. Sinds 2008 is zij actief 
in mantelzorgwerkzaamheden.

Leen Droppert ontvangt Vlaardingse Stads-
penning!
Op zaterdag 24 april 2010 was het feest in de 
Oude Hal van het Stadhuis. Burgemeester 
Bruinsma reikte aan Leen Droppert de Vlaar-
dingse Stadspenning uit ter gelegenheid van 
zijn 80e verjaardag. Het is voor het eerst dat 
een kunstenaar de penning krijgt uitgereikt. 
Eerder ontvingen onder meer oud-burge-
meesters, oud-wethouders en sporthelden de 
Stadspenning.
 In zijn leven en werken als beeldend kun-
stenaar heeft Leen Droppert een bijzondere 
betekenis in en voor de stad Vlaardingen ver-
worven. Een rol die hij nog steeds met verve 
vervult. In de ruim 55 jaar van zijn kunste-
naarschap heeft hij zich ontwikkeld tot een 

Feestelijkheden

veelzijdig kunstenaar: beeldhouwer, schilder 
en ruimtelijk vormgever. Veel van zijn beel-
den zijn in de openbare ruimte in Vlaardin-
gen en elders in ons land geplaatst. 
 Naast deze artistieke werkzaamheden is 
Leen vele jaren lid geweest van de commis-
sie Stad & Monument van de HVV, die onder 
meer het bestuur adviseerde voor het toe-
kennen van de HVV restauratiepenning. In 
de jaren ’80 was Leen actief tijdens de eerste 
ontwikkelingen van het Buizengat en hij heeft 
geadviseerd bij de restauratie van de dijkwo-
ningen aan de Maassluissedijk. Hij heeft veel 
gedaan voor onze commissie en ook al is hij 
geen lid meer, hij geeft nog steeds desgevraagd 
zeer gewaardeerde adviezen. Leen, van harte!

Nog een lintje!
Niet werkzaam binnen de HVV gelederen, 
maar wel zeer betrokken bij de geschiedenis 
van onze stad is Peter de Jong. Daarom wil-
len we ook Peter van harte feliciteren met zijn 
koninklijke onderscheiding, die hij op 29 april 
mocht ontvangen. 
 Peter de Jong, ook bekend als P.K. van Eb-
scheuten en Har Pekel ir. is onder meer be-
trokken bij het Vlaardings Taalgenotschap 
en poëziefestivals. Ook is hij restaurateur 
van historische muurschilderingen op oude 
bedrijfsgebouwen. Daarnaast organiseert hij 
de Kunst- en Kitschmarkt in het centrum van 
Vlaardingen. En ten slotte kennen natuurlijk 
velen hem als de Stadsomroeper van de ge-
meente Vlaardingen. Ga zo door Peter! 

Tineke van der Hoek 
wordt door burgemees-
ter Tjerk Bruinsma 
geridderd.
Foto: Ernst Lohmann

P.K. van Ebscheuten 
voelt zich als een vis 
in het water als hij een 
voordracht over Vlaar-
dingen kan houden.
Foto: Wout den Breems

Leen Droppert.
Foto: Arie Wapenaar
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Wetenswaardigheden is een rubriek waarin 
van tijd tot tijd mededelingen van het be-
stuur worden gedaan als de Historische Ver-
eniging ten strijde trekt om ons historisch 
erfgoed te behouden. Mededelingen over 
positieve en negatieve gebeurtenissen. En 
die zijn er altijd wel!

Misschien is het goed om eerst nog even terug 
te kijken naar de laatst gehouden Algemene 
Ledenvergadering. Die werd door 56 leden 
bezocht en de aanwezigen waren zeer geïnte-
resseerd in het wel en wee van de vereniging. 
Het doet het bestuur altijd weer goed dat de 
leden tevreden zijn en dat de jaarstukken 
weer eenstemmig in orde worden bevonden. 
“Bestuurlijk mogen we ook terug zien op een 
prima 2009. Er is een goede verstandhouding 
binnen het bestuur, zo kom je dan vanzelf tot 
mooie resultaten. Ook wat p.r. betreft tim-

merden we aardig aan de weg in 2009 en dat 
willen we graag voortzetten in 2010.”
 
Er is inmiddels weer een mooie activiteit ge-
start. Op verzoek van het Zonnehuis heeft 
de HVV een expositie “Vlaardingen ‘Herin-
neringen aan…” ingericht. Het is heel fijn om 
op deze wijze de geschiedenis ook bij mensen 
in het Zonnehuis te brengen. De expositie is 
voor een ieder nog te bekijken tot 21 juni van 
maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 
21.00 uur. Zondag van 13.00 uur tot 21.00 
uur.
 
In de Wetenswaardigheden in Tijd-Schrift 
114 ik schreef over de zorg van dreigende 
sloopaanvragen en in Tijd-Schrift 115 dat 
we nog niet weten wie het nieuwe college zal 
gaan vormen. Tijdens de ALV sprak ik in 
mijn welkomstwoord het volgende: “Nu, dat 

Wetenswaardigheden
Foto’s onder en rech-
terpagina: Het voorma-
lig pand van de firma 
C. van der Burg & Zn. 
aan de Oosthavenkade 
staat er na een degelijke 
restauratie weer in vole 
glorie bij.
Foto: Wout den Breems
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Er zijn de afgelopen tijd diverse interessante 
boeken over Vlaardingen verschenen. Jan 
Anderson heeft er daar drie van voor zijn re-
kening genomen. Allereerst is daar
‘Tijdig gered. Vlaardings erfgoed uit de col-
lectie Tweede Wereldoorlog van het Streek-
museum Jan Anderson. Van ’t Oft naar ’t 
Oofd, deel 14’. Een belangrijk deel van de col-

lectie van Jan Anderson bestaat uit voorwer-
pen uit de Tweede Wereldoorlog, en speciaal 
voorwerpen die op een of andere manier met 
Vlaardingen te maken hadden. In dit boekje 
geeft Jan een overzicht van 32 belangrijke, 
unieke en nog niet eerder vertoonde zaken 
uit zijn collectie. Bijzonder boeiend, en een 
stimulans om de tentoonstelling van voor-
werpen uit de Tweede Wereldoorlog, die hij 
nu eindelijk een permanente plek in zijn mu-
seum heeft kunnen geven, te bezoeken.
 Het tweede boekje gaat ook over de Tweede 
Wereldoorlog in Vlaardingen. Maar dan om 
te laten zien wat er nog in Vlaardingen van 
te zien valt (buiten het museum uiteraard). 

Boekbesprekingen
‘Speuren naar sporen. Sporen uit de oorlog 
in Vlaardingen. Van ’t Oft naar ’t Oofd, deel 
15’ is geschreven door Jan Anderson, met 

foto’s van Klaas Burger. Het is bedoeld voor 
de hoogste klassen van de lagere school, maar 
zeker ook voor ouderen interessant. Zo heb ik 
nooit geweten dat er in de Westwijk nog een 
betonnen basis van luchtafweergeschut te vin-
den is… Ook dit is een prima toevoeging aan 
de mooie reeks populaire boekjes.
 Het derde boek, ook weer over de Tweede 
Wereldoorlog, is aanzienlijk substantiëler. 
Hjalmar Teunissen schreef, samen met Jan 
Anderson ‘De donkere jaren van Vlaardin-
gen deel 2: Van mobilisatie tot bevrijding’.  
Het vertelt vooral verhalen van mensen in een 
moeilijke tijd. Bijvoorbeeld het verhaal van 
burgemeester Siezen. Kort voor het begin van 
de Tweede Wereldoorlog benoemd, in 1942 
ontslag genomen omdat hij samenwerking 
met de bezetters weigerde, en na de oorlog 
weer geïnstalleerd. Een principiële vaderlan-
der. Maar ook het verhaal van een NSB’er 

is nog steeds een verrassing, maar uiteraard 
spreken we de hoop uit dat de positieve ont-
wikkelingen van de afgelopen tijd een vervolg 
zullen krijgen. Maar, ondanks al het posi-
tieve en demissionair of niet, de sloopaan-
vragen blijven gewoon binnen komen op de 
gemeentelijke kantoren. Inmiddels heeft Nor-
folk een sloopvergunning ontvangen voor de 
sloop van verschillende bedrijfsgebouwen. 
De voormalige HVO portiersloge valt er nog 
buiten, maar ook dat zal niet lang meer du-
ren. Op de plek van het Gerfa/Flexiboxpand 
is het straks mogelijk om benzine te tanken. 
En de kinderen van de Bavinckschool zitten 
over niet al te lange tijd in een prachtig nieuw 
schoolgebouw, daar het oude niet meer vol-
doet aan de eisen van deze tijd. Jammer dat 
het huidige schoolgebouw daarvoor moet 
wijken, maar we mogen de jeugd een mooie 
nieuwe school toch niet onthouden. Positief 
om te melden is, dat binnenkort de steigers 
bij het Oude Thuis en het pand van Elckerlyc 
aan de Oosthavenkade worden verwijderd en 
dat de Oosthavenkade dan weer twee fraaie 
gerestaureerde panden rijker is. Van gemeen-
tewege wordt ernst gemaakt met de historie 
van de stad en is er een Stichting Stadsherstel 
in oprichting. Goede vooruitzichten, schreef 
ik in Tijd-Schrift en nu zeg ik: we zien uit naar 
de resultaten.”

Zorgen over sloop zijn er ook bij de bewoners 
van de z.g. Patrimoniumstraten in het cen-
trum. De vraag werd gesteld hoe we daar als 
HVV tegen aan kijken. Dat is natuurlijk best 
lastig: een stad moet ontwikkelen en groeien, 
maar om daarvoor een karakteristiek woon-
wijkje te slopen… Er zal gekeken moeten wor-
den naar de historische waarde van dit wijkje. 
Het weerspiegelt een deel van de ontwikkeling 
van de stad en het heeft in die zin sociaal/his-
torische waarde. In de jaren twintig was het 
noodzakelijk de vele krotten in delen van de 
stad te slopen, omdat die onbewoonbaar wa-
ren. De woningbouwverenigingen Patrimo-

niums Woningen en Samenwerking sticht-
ten toen een nieuw arbeiderswijkje voor de 
bewoners uit de krotten. Gezien die armoede 
kwamen de mensen toen in ‘villa’s’ te wonen! 
Vlaardingen zorgde voor zijn inwoners en 
zo verschenen er in die tijd meerdere nieuw-
bouwprojecten. Maar juist dit wijkje met een 
fraai Volksbadhuis sprak tot de verbeelding 
en geeft nu een kijkje in sociale woningbouw-
projecten in het verleden. Die veranderingen 
van de stad moeten daarom zichtbaar blijven 
en er zal dus creatief stedenbouwkundig mee 
moeten worden omgegaan. Daarnaast pleit 
de HVV voor het behoud van het Volksbad-
huis in de Mesdagstraat. Een prachtig sociaal-
cultuurhistorisch pareltje, het enige nog in 
Vlaardingen met dit aanzicht. 

U merkt het er is nog volop werk aan de win-
kel!
 
Wout den Breems 

Het Volksbadhuis in de 
Mesdagstraat.
Foto: Erik Stout
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bouwing en geen vlakke weilanden, maar een 
moerasbos. Maar dan niet, zoals ik me dat al-
tijd had voorgesteld, een laag Biesbosch-ach-
tig wilgenbos, maar, zeker langs de kreekrug-
gen, hoge bomen die de bewoners beschutting 
en bescherming boden. De omslag was in dat 
opzicht een eyeopener. Maar het gaat natuur-
lijk om wat er in het fraai uitgevoerde boek 
staat. Een verslag van de opgravingen, rijke-
lijk verluchtigd met persoonlijke verhalen van 
direct en indirect betrokkenen. Daarnaast 
ook veel archeologie (uiteraard), die vooral 
voor deskundigen op dat gebied leesbaar is. 
Maar dat geeft de auteur ook aan: de eerste en 
laatste hoofdstukken zijn meer bedoeld voor 
het algemene publiek en het middendeel voor 
de experts – dat klopt dan ook wel. Voor elk 
wat wils dus, en daarmee voor een breed pu-
bliek geschikt. Een boeiend boek, over twee 
belangrijke perioden uit de Vlaardingse ge-
schiedenis: de Vlaardinger-cultuur en de We-
deropbouwperiode. Blijvend samengebracht, 
niet alleen in dit boek, maar ook in de pla-
quette die aan de Arij Koplaan een blijvende 
herinnering vormt aan dit alles.
‘De geur van veen. Vlaardingen en de ontdekking 
van de Vlaardinger-cultuur’ door Leo Verhart. Te 
koop in de boekhandel voor € 24,95

‘Gezellig en sportief. 75 jaar voetballen bij RK 
WIK’ door Frans W. Assenberg. De rooms-ka-
tholieke voetbalvereniging Willen Is Kunnen 
is niet meer. De wil was er nog wel, maar het 
kon niet meer. De teruggang van het ledental 
riep een halt toe aan een verder zelfstandig 
bestaan. Ondanks alle geestelijke hulp en in-
zegeningen van velden en gebouwen. In 2008 
is de vereniging samen met HVO en HSC ge-
fuseerd tot CWO – Combinatie Wil Overwin-
nen. Stoere namen altijd, van de voetbalclubs. 
Op initiatief van de Club van Honderd van 
RK WIK is nu een boek geschreven over de 
club, om de herinnering levend te houden en 
om de verhalen te vertellen. Mooie verhalen, 
maar ook meningsverschillen, daar worden 

geen doekjes om gewonden. Frans Assenberg 
had er een hele kluif aan om de vele ordners 
met materiaal tot een leesbaar boek om te 
werken, maar is daar prima in geslaagd, daar-
bij geholpen door de fraaie lay-out met veel fo-
to’s door, alweer, drukkerij Stout. En ook door 
de HVV die deze uitgave mede financieel 
mogelijk heeft gemaakt. Niet te missen voor 
de echte voetballiefhebber, ook voor niet-oud-
leden van RK WIK!
‘Gezellig en sportief. 75 jaar voetballen bij RK WIK’ 
door Frans W. Assenberg. Te koop in de boekhandel 
voor € 17,90

Eric van Rongen

die bij de Waffen SS dienst nam. Het oordeel 
over zijn opvattingen en daden is aan de lezer, 
maar het is moedig om dit verhaal in het boek 
te presenteren. En uiteraard ontbreekt het 
verhaal van de Geuzen niet. Uitgebreid wordt 
de opkomst en ondergang van deze verzets-
groep beschreven, voorzien van soms nog niet 
eerder gepubliceerde foto’s. Een ook hier veel 
persoonlijke brieven en krabbels aan gelief-
den en mede-geuzen. Als je dat leest gaan de 
namen die de meeste Vlaardingers nu vooral 
kennen van diverse straten, leven. En er is nog 
veel meer. Een boeiend boek, rijk geïllustreerd 
uit de collectie van het Streekmuseum en fraai 
vormgegeven (net als de twee andere boekjes, 
trouwens) door onze huisdrukker Stout.
‘Tijdig gered. Vlaardings erfgoed uit de collectie 
Tweede Wereldoorlog van het Streekmuseum Jan 
Anderson. Van ’t Oft naar ’t Oofd, deel 14’ door 
Jan Anderson. ‘Speuren naar sporen. Sporen uit de 
oorlog in Vlaardingen. Van ’t Oft naar ’t Oofd, deel 
15’ door Jan Anderson met foto’s van Klaas Burger. 

Beide verkrijgbaar bij het Streekmuseum Jan An-
derson en de Vlaardingse boekhandel voor € 2,50.
‘De donkere jaren van Vlaardingen deel 2: Van mo-
bilisatie tot bevrijding’ door Jan Anderson en Hjal-
mar Teunissen. Verkrijgbaar bij het Streekmuseum 
Jan Anderson en de Vlaardingse boekhandel voor 
€ 24,95

‘De geur van veen. Vlaardingen en de ont-
dekking van de Vlaardinger-cultuur’ door 
Leo Verhart. Een van de straten die vernoemd 
is naar een van de Geuzen, is ook op een an-
dere manier onverbrekelijk verbonden met de 
geschiedenis van Vlaardingen, en wel met de 
heel erg vroege bewoners. Hier zijn namelijk 
in de jaren ’50 van de vorige eeuw, toen de 
Westwijk werd aangelegd, na de vondst van 
een unieke stenen vuistbijl archeologische 
opgravingen uitgevoerd die er uiteindelijk toe 
geleid hebben dat de mensen die daar vroeger 
op de oever van een kreek hebben gewoond 
een eigen plek in de geschiedenis hebben ge-
kregen: de Vlaardinger-cultuur. De omgeving 
zag er toen wel wat anders uit dan nu: geen be-
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Foto onder: De Schie-
damseweg in de Oost-
wijk van Vlaardingen 
aan het begin van de 
vorige eeuw.

een aantal plaatsen beschikbaar, maar: vol is 
vol. Dus nog even snel informeren (435 3322, 
overdag) en dan per deelnemer € 37,50 (voor 
leden en hun partners) overmaken op giro 
750978 t.n.v. penningmeester Historische 
Vereniging Vlaardingen. Niet-leden betalen  
€  5,- p.p. extra.
 De touringcar van De Vlaerdinger vertrekt 
om 08:25 uur vanaf het parkeerterrein van 
zwembad De Kulk en voor deelnemers uit 
Holy is de opstapplaats bij het Shell-benzi-
nestation aan de Holysingel, en wel om 08:30 
uur. Graag 5 minuten voor genoemde tijden 
aldaar aanwezig, s.v.p. (in noodgevallen: tel. 
06 55 532 655).
 De bus vertrekt weer uit Nijmegen rond 
half vijf en we verwachten tegen zes uur weer 
in Vlaardingen te zijn.

De kleine najaarsexcursie, eind september, 
hebben we dit jaar laten schieten - we wachten 
uw wensen voor zo’n excursie even af, want de 
afgelopen jaren was daarvoor weinig belang-
stelling.

Op de dinsdagen 26 oktober en 23 novem-
ber worden dan de najaarsbijeenkomsten 
gepland - u leest daarover in het september-
nummer van Tijd-Schrift, dat verschijnt vlak 
voor Open Monumentendag. Die wordt op 
zaterdag 11 september gehouden - dit jaar in 
de Oostwijk, met als thema ‘De smaak van de 
19e eeuw’. Houdt die dag dus vrij, opdat u ook 
van die activiteit niets hoeft te missen.

Gaat u in de juni-maand ook op de dins-
dagavond eens kijken en vooral luisteren bij 
de sfeervolle Beiaardconcerten op de Markt 
(voor nadere informatie: zie www.vlaar-
dingsebeiaardweken.nl).

Verder zijn de komende activiteiten van het 
ServiceTeam juist voor u als HVV-lid ook 
interessant om te bezoeken. Op de website 
(www.serviceteam-vlaardingen.nl) vindt u

Het seizoen 2009-2010 zit er alweer bijna 
op! Nog één activiteit en we gaan genieten 
van onze zomervakantie.

Die laatste activiteit is op zaterdag 26 juni, 
wanneer we op excursie gaan naar wellicht 
de oudste stad van Nederland: Nijmegen. 
Zo’n 2000 jaar geleden werd deze plaats al 
genoemd - het was een belangrijke Romeinse 
nederzetting, en ook Karel de Grote had er 
een ‘Palts’ (paleis), op de latere plek van de 
burcht van Keizer Barbarossa... u hoort het 
allemaal van de gids.
 De werkgroep Excursie heeft ter plekke de 
plannen voor de dag uitgewerkt, vanaf de ont-
vangst met koffie en (mogelijk) een Mariken-
brood, tot de lunch in de historische Waag, 
na onze rondleidingen met stadsgidsen. Na 
de lunch is er gelegenheid tot een wandeling 

naar de ‘beneden-stad’ met o.a. resten van 
de vroegere omwalling, nabij de Kruittoren 
en het Rondeel in het (in 1985 door Frank 
Boeijen bezongen) Kronenburgerpark, dat 
sedert een herinrichting rond 2005 weer een 
landschapspark werd (zoals men nu ook het 
Oranjepark in Vlaardingen weer gaat ‘trans-
formeren’). Maar ook kunt u het museum 
Het Valkhof bezoeken (museumkaart geldig) 
waarin enkele oude musea werden samenge-
bracht. En tenslotte werd Nijmegen afgelopen 
jaar geroemd als gezelligste winkelstad, waar 
het ‘grootwinkelbedrijf ’ nog maar beperkte 
voet aan de grond kreeg en de meeste winkels 
nog familiebedrijven zijn...
 Wij zorgen dat u tijdens de lunch een goede 
keuze kunt maken uit de middag-mogelijkhe-
den!
 U heeft zich nog niet opgegeven? Er is nog 

Ledenactiviteiten
informatie over de Stadswandelingen in het 
centrum (mei t/m eind september) en in 
Vlaardinger-Ambacht. Op vrijdag 15 oktober 
is er weer de Sagen- en Legendenwandeling 
in de stad, op vrijdag 19 november de derde 
editie van de Vlaardingse KUS-kwis (Ken 
uw Stad). Op maandag 13 september begint 
trouwens ook de KUS-cyclus weer, waarbij de 
middag- en avondgroepen u tot 13 december 
weer ‘alle hoeken van de stad’ laten zien (alle 
info: www.ken-uw-stad.nl, of bij ondergete-
kende in de winkel, Kortedijk 16a).

Nadere info kunt u ook beluisteren tijdens de 
wekelijkse uitzendingen van ‘Oud-Vlaardin-
gen’ van Omroep Vlaardingen (ook via www.
omroepvlaardingen.nl kunt u meeluisteren, 
waar ook ter wereld), terwijl u ook met regel-
maat historische filmpjes op VlaardingenTV 
kunt bekijken.
 Genoeg te doen dus weer - ook deze zomer-
maanden!
 Wilt u meer weten: bel me op werkdagen op 
010 - 435 3322, of thuis 434 2474, en ik wijs u 
graag de weg.

Namens de werkgroep Ledenactiviteiten,
Arie Ouwendijk
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