
Het ritme 
 van de wijk

Ritme 
Het patroon van mensen,van geuren, 

kleuren, geluiden,
gewoontes.

 Het komt steeds terug
of is er niet, 

dag in, dag uit,
week op, week af,

maandelijks,
jaarlijks. 
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Het ritme van de wijk 

is een idee van Mandy Leeman, 

geïnspireerd door Bert van Kan, en wordt uitgewerkt door een team 

senior en junior kunstenaars vanuit Stichting Flagen: 

Brigitte Bot, Jan van Dorp, Dong Ye Kloppenburg, Marijn Dekker en Rahan Deljo. 

Het ritme van de wijk 

is financieel mogelijk gemaakt door: 

Gemeente Vlaardingen en Fonds Schiedam Vlaardingen 

Het ritme van de wijk 

wordt met inspiratie, kennis en kunde ondersteund door: 

Jan Anderson, Esther Didden, Bewonersplatform Oud Ambacht, Raphael de Kort, 

Under the Bridge en....

 door jou?  

Vragen, ideeën, tips? 

Stuur een e-mail aan 

info@flagen.nl  



Vlaardinger-Ambacht, we vinden er allemaal wat van 
en voelen er iets bij. We gaan 
daarom verhalen ophalen en 
patronen zichtbaar, hoorbaar 
en voelbaar maken. 
Het ritme van de wijk wordt 
in het voorjaar van 2019 met 
elkaar onthuld op de pilaren
van het viaduct bij de Trekkade.

Vlaardinger-Ambacht zit vol met patronen. 
Ritme is:

Het zijn de seizoenen: 

Het zijn 

die de wijk kleuren

De gewoontes waar je herinneringen aan hebt:

Kunstenaars gaan op zoek naar Het ritme van de wijk

En dan? 
We trekken na 30 oktober 2018 

door de wijk met wijk-werk-tafels 

om het ritme te vangen.

Ook een tafel bij jouw club, klas, 

straat of groep? Leuk!! 

Neem contact met ons op via 

info@flagen.nl

Maak mozaiek van je serviesLekker gooien bij de tweede pilaar van links. Voorwaarde: je deelt je verhaal! 

Zondag 14 oktober 2018, 15.00 - 20.00 uur
Kick-off tijdens Under the Bridge   
Muziek, eten, drinken, schilderen, foto’s, 
verhaal-tafels, dansen, een tipje van de sluier….

Kom luisteren naar de 
soundcloud 

‘Het ritme van de wijk’ 

gemaakt door Dong Ye, 

Marijn en Rahan
Je krantenwijk waarbij je 

alle hekjes kent

De bloesems 
op Emaus

de markante 
bewoners

en de winkels in 

de Voorstraat

Het is de geschiedenis van de wijk. 
De verhalen van de Put. Maar… het is ook de toekomst van de wijk. Nieuwe mensen, nieuwe patronen, 

nieuw ritme. 

elke zondag koffie drinken 
bij opa en oma

Gekletter van 
schaatsen op de Vaart

De auto van verderop die elke ochtend 
precies om 09.00 uur start 

Dinsdag 30 oktober 2018, 19.30 - 21.00 uur
Wijkavond in het Groen van Prinstererlyceum: 
Het ritme van de wijk
Een mooie avond met foto’s, verhalen en een blik 
op de toekomst. 
• VERLEDEN Jan Anderson: Het ontstaan van Ambacht, 
  met uniek historisch materiaal
• HEDEN Actieve werktafels: 
  Verhalen delen over het ritme van de wijk
• TOEKOMST Bewonersplatform Oud Ambacht: 
  de toekomstige veranderingen van de wijk 


