
m 
\ 
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Historische 
F Vereniging 

Vlaardingen 

Op ZATERDAG 19 JANUARI 2 

In de Scholengemeenschap Aquar 
belangstellenden een gevarieerd p 

• De zaal gaat open om 11.00 uu 

Doorlopend zijn er: 
• presentaties van de HVV- comr 
• presentatie van musea en verei 
• een fotoprijsvraag 
• dia- en videovoorstellingen 
• internet-demonstraties over his| 
• demonstratie boekbinden 
• muzikale optredens 
• visserijtentoonstelling 
• historisch creatief 

• Om 12.15 uur zullen er enkele k 

• Een belangrijk onderdeel op de 
Vlaardingen zal daarbij uiteraan 
Dus ook voor stamboomonder; 

• Een niet onbelangrijk detail: de 
Voor overige drankjes betaalt u 
Kortom, genoeg redenen om v< 

• Voor eventuele aanmeldingen c 
contact opnemen met Wout de 

• Tijdens de lustrum viering op 1 
prijzen aangeboden worden. Di 



2 viert de Historische Vereniging Vlaardingen haar 7e lustrum. 

ijn, lokatie Westland-Zuid nabij NS station Vlaardingen- West, wordt aan leden en 
iramma voorgeschoteld, dat er in grote lijnen als volgt uitziet: 

3ies en een Vlaardingse historische hobbymarkt door leden en niet-leden. 
ngen op het gebied van de Vlaardingse historie 

\ 

ische websites en genealogie. 

:e toespraken gehouden worden, waaronder burgemeester Stam die een historische afscheidsspeech zal houoën? 

lustrumviering is de aanwezigheid van een aantal genealogische verenigingen uit Zuid-Holland en het Stadsarchief 
ok actief zijn. 
k kunt u op deze dag terecht. 

sgang en activiteiten zijn GEHEEL GRATIS, voor zowel leden als niet-leden. Ook koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. 
n gering euro-bedrag. 
11.00 tot 16.00 uur aanwezig te zijn. Laten we er een gezellige Vlaardingse reünie van maken. 

uw Vlaardingse hobby te presenteren en het aanmelden voor hulpkrachten voor diverse werkzaamheden, kunt u 
ireems, tel. 010 4346864 of per e-mail: wbreems@dsv.nl 

jnuari zullen de nog op voorraad zijnde jaarboeken, Tijd-Schriften en Broekpolderboeken tegen sterk gereduceerde 
grijp uw kans om uw voorraad historische boeken voordelig aan te vullen. 

mailto:wbreems@dsv.nl



