Fotowedstrijd
Na eerdere succesvolle fotowedstrijden nodigen wij u dit keer uit
uw foto’s in te sturen, waarop u op pakkende wijze het thema van
dit jaar ‘Plekken van Plezier’ verbeeldt. Wij zijn benieuwd hoe het
thema u inspireert om de relatie vast te leggen tussen Vlaardingen
en zijn ‘Plekken van plezier’. U kunt meedoen aan de fotowedstrijd
door vóór 25 augustus 2019 uw foto in te sturen naar openmonumentendagvlaardingen@gmail.com. Voor uitgebreide informatie over
de fotowedstrijd, zoals de spelregels, kunt u terecht op de website
openmonumentendag.nl/comite/vlaardingen. De ingezonden foto’s
zijn op 14 september in Villa IJzermans te aanschouwen.

Lezing Jan Anderson:
Plekken in Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht van voor 1941 – een
nostalgisch plezier
Op vrijdag 6 september zal Jan
Anderson een lezing houden in de
bibliotheek over plekken van plezier
in Vlaardingen en Vlaardinger
Ambacht.
Datum: 6 september
Tijd: 20.00 uur
Adres: Bibliotheek Waalstraat 100
Lezing Lisanne van den Bulk:
‘Schuitje varen, theetje drinken’, de
trekvaart in Vlaardingen
In 1645 werd de trekvaartverbinding
tussen Delft en Maassluis gestart. Er was
behoefte aan een snellere verbinding, zodat
de verse vis uit Maassluis op tijd op de afslag
in Delft zou aankomen. Een trekvaartverbinding hield in dat de
schuiten niet langer afhankelijk waren van onvoorspelbare winden of
mensenkracht, maar dat de schuiten nu op geregelde tijden vertrokken en door paarden langs de oevers van het water werden getrokken; een innovatie in die tijd! Uiteindelijk zag men ook in Vlaardingen
de voordelen van zo’n trekvaartverbinding in en in 1654 werd de stad
aangesloten op dat vaarnetwerk. De trekvaartverbinding was met
name bedoeld voor personenvervoer; ook schilder Johan Barthold
Jongkind (1819-1891) reisde af en toe met de schuit naar Delft. Met
een gemiddelde snelheid van vijf tot zeven kilometer per uur kon de
reis lang duren, maar met elkaar kon men er toch een plezierig tochtje
van maken. Tijdens de lezing wordt u meegenomen langs alle toeristische trekpleisters, en kunt u het vertier van toen herbeleven.
Datum: 12 september
Tijd: 20.00 uur
Adres: Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54
Tot slot
Er zijn dit jaar vier nieuwe grote doeken gemaakt met foto’s uit het
Stadsarchief met plekkken van plezier van vroeger: Vlaggetjesdag, de
muziektent in het Hof, draaimolen en stepwedstrijd. De doeken staan
in de stad.
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Wij, het comité Open Monumentendag, hopen dat u met dit programma een leuke dag zult beleven. Wij bedanken graag allen die een
bijdrage hebben geleverd aan het samenstellen van dit programma,
in het bijzonder de deelnemers en de sponsoren.
Ron Hoekstra, Marloes Veringa, John Ditiecher, Harm Jan Luth, Ted Hartman en Nina Meulendijk

Stichting
Jan Anderson
& Rita Boon

Tekst: Nina Meulendijk i.s.m. het comité, Vormgevingen druk: Stout Grafische Dienstverlening

Fluisterend langs verdwenen molens
Op Open Monumentendag maakt de
Vlaardingse Fluisterboot Andante een
‘verdwenen molens’ tocht. Gedurende deze tocht vaart de Andante
langs maar liefst dertien plaatsen
waar in het verleden molens hebben gestaan. U kunt meevaren door
u van tevoren in te schrijven via
de website www.vlaardingsefluisterboot.nl/molentocht. U kunt
om 09.00 uur opstappen vanaf
de kade bij Polderpoort aan de
Watersportweg in Vlaardingen. De
afvaart is om 09.30 uur, om circa 14.00
uur is de Andante weer terug aan de kade.
Deelname aan de ‘verdwenen molens’ tocht
kost €15,- per persoon.

