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Mooie boulevard
en ontmoetingsplek
Veel Vlaardingers hebben
hun ideeën om de Hoogstraat
aantrekkelijker te maken
in de kerstboom gehangen.
Onlangs zijn ze door Paul
Smolders van de Stichting
Stadsherstel Vlaardingen geïnventariseerd.

u Peter Spek
U Vlaardingen
“Er zijn uiteindelijk zeven concrete ideeën uit de kerstboom
gekomen waarmee wij als Stichting Stadsherstel Vlaardingen
verder mee kunnen”, zegt de
manager van de Hoogstraat,
Paul Smolders. “De ideeën
gaan wij de komende weken
beoordelen op haalbaarheid, zowel financieel, organisatorisch
als praktisch”, aldus Smolders.
De manager is eerder aan het
werk geweest in de Rotterdamse
Witte de Withstraat en heeft er
een uitgaansstraat van formaat
van heeft gemaakt. Hij gaat de
ideeën ook bespreken met de
ondernemersvereniging van de
Hoogstraat, de Stichting Stadsherstel en de Gemeente Vlaardingen. “Dat betekent dat de
ideeën ook al getoetst worden bij
derden om te kijken of het idee
ook daadwerkelijk uitgevoerd
kan worden. Hieruit wordt een
selectie gemaakt van ongeveer
drie ideeën”, aldus Smolders.
Daarna zal uit de drie ideeën
het beste, leukste en in de praktijk ook het best uitvoerbare

Een wens van de Vlaardingers: Maak op de Hoogstraat de
etalages open.
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Lunchconcert
in Grote Kerk
Vlaardingen

Aad Zoutendijk verzorgt
donderdag 24 januari een
lunchconcert in de Grote
Kerk. Hij brengt werken ten
gehore van Bach, Krebs en
Ruppe. Het concert begint
om 12.45 uur en duurt ongeveer een half uur. De toegang is gratis. Het concert
wordt tevens uitgezonden
door Omroep Wetering via
Omroep Vlaardingen (107.8
MHz in de ether en 105.9
MHz op de Vlaardingse
kabel) op zondag 27 januari
om 9.30 uur en 21.30 uur en
via www.omroepvlaardingen.nl

Neuzelmarkt
in de Wouthof
Vlaardingen

idee geselecteerd worden.” De
winnaar wordt in februari bekend gemaakt. De indiener van
dit idee wordt tevens gevraagd
om bij de uitvoering van het
idee betrokken te blijven.
De zeven genomineerde ideeën
zijn: In een pand een ‘fantasitastisch-dag’ maken met gekkigheid, theater, muziek, vrije
expressie, zang, dans, sport,
korte workshops voor kinderen
en volwassenen.
Maak bijvoorbeeld de kerstmarkt groter, trek dit langs andere winkelstraten, maar ga niet
drie dik met kraampjes alleen
op de markt staan, maar trek
het uit, dit kost niets.
Betaalbare workshops voor iedereen. Probeer de leegstand
terug te dringen. Met daarbij
de boodschap: “Wat jullie doen

in het kersthuis is geweldig!
Een ontmoetingsplek voor alleenstaande ouderen en een
knutselhoek voor kinderen die
kunnen aanschuiven.
De geblindeerde etalages van
H&M open maken en een uitgang van Xenos aan de Hoogstraat creëren.
Een winkelpand waar je je kunt
inschrijven om workshops te
geven aan bijvoorbeeld kinderen, dus een workshopruimte
die gehuurd kan worden voor
kinderfeestjes.
Een mooie boulevard van de
Hoogstraat maken. Niet fietsen
of brommen. Mooie sfeerverlichting in stijl aanbrengen zoals
bij de Grote Kerk op de Mark
en trek dit door tot de Touwbaan. Dat kan dan een mooie
wandelroute worden.

In het seniorencomplex de
Wouthof aan de Baarnhoeve is zaterdag 26 januari
van 12.15 tot 15.30 uur een
neuzelmarkt. De opbrengst
van deze markt is bestemd
voor het ontspanningsfonds
van het complex. Voor meer
informatie: j.m.demeij@online.nl

Beeldhouwer maakt
sculptuur voor Holy
U Vlaardingen
Een prachtig stuk Portugees
marmer is vandaag rechtstreeks vanuit een Portugese
groeve geleverd aan de Nijkerkerveense beeldhouwer
Jan-Carel Koster. Hij gaat
hieruit in enkele maanden
tijd een sculptuur houwen
voor de wijk Holy.
Aan het ontwerp van de
sculptuur is een intensieve
voorstudie vooraf gegaan.
Het nog te maken kunstwerk
is besteld door de woningcooperatie Waterweg Wonen
die het wil plaatsen in de
Hoofdstedenbuurt. Het komt
aan de Madridlaan. Juist dit
gegeven was voor Koster de
reden om het marmer niet
uit Spanje maar uit Portugal
te halen. “Het idee hierachter heeft te maken met het
stierenvechten dat nog altijd
in Spanje plaatsvindt. Als
een soort van eerbetoon aan

de Portugezen, waar er geen gevechten tot de dood van de stier
plaatsvinden, heb ik de steen bij
hen uit de groeve uitgezocht”,
legt de beeldhouwer uit. Verder
gaat de sculptuur over tradities
en gewoonten, maar ook over de
Spaanse historie. “Een belangrijk detail zijn de 12 druiven.
Deze worden tijdens de laatste
12 klokslagen van het jaar traditiegetrouw door de Spanjaarden
gegeten. Deze traditie brengt
hen geluk en voorspoed in het
nieuwe jaar. Dit is een traditie
die goed past in een Multiculturele wijk als de Hoofdstedenbuurt te Vlaardingen”, vindt
Koster. “Het zou mooi zijn dat
dit wordt overgenomen door de
bewoners van die betreffende
wijk om gezamenlijk in elk komende jaar een goede start te
maken.”
Het is mogelijk om de vorderingen via een blog van de kunstenaar te volgen: www.jancarelkoster.wordpress.com

Uw bericht
in de krant
Vlaardingen

In Groot Vlaardingen staan
wekelijks aankondigingen
van allerlei activiteiten. Wilt
u aandacht voor uw evenement in deze krant? Mail
dan een persbericht naar:
redactie.gvl@wegenermedia.nl

Het 10.000 kilo zwaar wegend stuk rotsblok wordt aangeleverd bij de beeldhouwer Jan-Carel Koster.
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DEAL VAN DE DAG
Amrath Hotel Lapershoek **** ligt in
Hilversum, middenin het Gooi.
Het hotel is gevestigd in een
prachtige monumentale Gooische
villa, omringd door een bosrijke
omgeving. Boek nu 2 nachten voor
0
2 personen inclusief uitgebreid
VAN €256,0
00
ontbijtbuffet. Te boeken voor
verblijf t/m 31 maart 2013.
%
ORTING 50

Lentiz MBO-opleidingen

NU €128,
K

DEAL VAN DE DAG
Overnacht aan de
VAN €266,00
Scheveningse kust in
00
het klassieke hotel
Sedes. Verblijf met 2
KORTING 52%
personen 2 nachten
inclusief ontbijt en 1x 3-gangendiner.
Ook mogelijkheid voor 3 nachten
tegen meerprijs.

NU €129,

DEAL VAN DE DAG
Nog geen kostuum voor carnaval?
Koop nu een waardebon t.w.v. €30,voor slechts €15,- te besteden op
Partyshopxl.nl. Keuze uit meer dan
10.000 producten en direct leverbaar.
Denk aan een uniform,
0
VAN €30,0
schoonmaakster-,
00
boef-, piraat- of
cowboykostuum.
TING 50%

NAALDWIJK
Wo. 30 januari
Di. 26 maart

NU €15,

MAASLAND
Do. 31 januari
Za. 2 februari

SCHIEDAM
Do. 7 februari
Za. 9 februari

KOR

Volg Sweetdeal op Twitter en Facebook
@SWEETDEALNL
/SWEETDEAL.NL

Deze deals
koop je alleen op

www.sweetd
tde
ea
al.
l.nl
nl!

ALLE OPEN DAGEN OP WWW.LENTIZ.NL

