Voorjaarsexcursie 2022
Jean-Jacques en Berhardina Midderigh-Bokhorst
in Vlaardingen

Beste SGKJ-vrienden,
Op vrijdagmiddag 11 maart 2022 zijn de vrienden van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur van harte welkom in De Windwijzer te Vlaardingen, een voormalige kerk in
de buurt van het woonhuis van het kunstenaarsechtpaar Jean-Jacques en Berhardina
Midderigh-Bokhorst. We kennen het echtpaar vooral als illustratoren van prentenboeken,
historische verhalen, meisjesboeken en sprookjes, maar hun werk omvat veel meer. Ellen
Boonstra en Erika Verloop, die in 2012 een tentoonstelling organiseerden over het werk van
de twee kunstenaars, laten ons deze middag zien, hoe veelzijdig hun werk was. Daarbij wordt
ook een beeld gegeven van het leven van deze verlichte geesten in het streng hervormde
Vlaardingen van de eerste helft van de twintigste eeuw.
Programma
13.30 uur
14.00 uur
14.10 uur
14.30 uur
14.45 uur
15.10 uur
15.30 uur
16.00 uur

Ontvangst met koffie/thee in De Windwijzer
Opening
Inleiding door Ellen Boonstra
Bekijken van boeken en archiefstukken
Jean-Jacques Midderigh door Erika Verloop
Johanna Berhardina Midderigh-Bokhorst door
Ellen Boonstra
Gelegenheid om boeken en archiefstukken te
bekijken onder het genot van een hapje en een
drankje
Afsluiting

Kosten
Deelname aan de excursie kost € 5,- per persoon voor donateurs en € 10,- voor niet-donateurs.
We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 0002 3485
52 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling.
Aanmelding
Iedereen die aan de excursie wil deelnemen, wordt verzocht zich aan te melden via een
mailtje naar stichtingGKJ@gmail.com. Als u een introducé mee wilt nemen, is dat natuurlijk
mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail). Na aanmelding en betaling van de
deelnemerskosten ontvangt u een bevestigingsmail.
Coronamaatregelen
De Windwijzer vraagt niet om een QR-code. Wel is er de verplichting om de handen te
desinfecteren en een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het rondlopen. In de
kerkzaal is voldoende ruimte om afstand te houden.

We zien uit naar een boeiende middag over het echtpaar Midderigh-Bokhorst in Vlaardingen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman
Bereikbaarheid
Adres
De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD Vlaardingen
Tel. (010) 434 78 87
Openbaar vervoer
Trein naar station Schiedam Centrum
In het stationsgebouw overstappen op de metro richting Maassluis/Hoek van Holland
Uitstappen halte Vlaardingen Oost
Lopen vanaf daar ongeveer 12 minuten naar De Windwijzer
Bus vanaf Vlaardingen Oost
Bus 56 richting Vlaardingen West
Bus 126 richting Maassluis West
Bus 156 richting Vlaardingen West
Bij alle busverbindingen: uitstappen bij Verploegh Chasséplein. Daarna een minuut lopen
richting centrum (Schiedamseweg).
Route lopend vanuit het metrostation Vlaardingen Oost
Sla voor het station linksaf naar het Burgemeester van Lierplein
Sla linksaf naar de Schiedamseweg
Sla rechtsaf en blijf de Schiedamseweg volgen, dus bij de rotonde de tweede afslag nemen en
bij de kruising met Verploegh Chasséplein verder doorlopen naar de Windvanger op nr. 95
Per auto
Betaald parkeren bij het metrostation Vlaardingen Oost. Vanaf daar ongeveer een kwartiertje
lopen.

