Bewoners, ondernemers, ateliers, streekmuseum, watertoren en kerk zetten hun
(tuin)deuren wagenwijd open.
Groencreaties, brocante, gerestylde meubels,
woondecoratie, volop zelfgemaakte producten, beelden, keramiek, historie, food & drinks!
Het leukste is dat het meeste gewoon te koop is.
Óók live muziek !
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Vlaardinger Ambacht bruist!
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Vrijdag 14 juni: 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 15 juni: 11.00 - 16.00 uur
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Kies uw eigen rondje. Starten kan overal!

Muzikale bijdrage op vrijdag 14 juni
Backroad

www.facebook.com/
backroad-bluestrio
Backroad speelt op een geheel eigen wijze Amerikaanse countryblues, gebaseerd op het fingerpicking gitaarspel van Peter Wessels,
de ‘slappin’ bass van Leo van der
Helm. Gert-Jan Pool speelt akoestisch slag en zingt ook een aantal
songs. U kunt rekenen op gloedvolle vertolkingen van matchbox blues,
get on the whiskey en big fat baby.

Lulu Swing

www.djtoniefiat.nl
Lulu Swing is een akoestisch trio
dat jazz, gypsy gitaarmuziek en moderne hits combineert tot een swingend geheel. Het repertoire wordt

op aansprekende en humoristische
wijze gepresenteerd. Lulu Swing
kunt u vinden op de podia van feesten en partijen, in theaters, restaurants en café’s.

Kuuk en Nelis

www.facebook.com/kuukennelis
Kuuk en Nelis zijn: twee broers, twee
gitaren, twee microfoons, twee zielen, één gedachte.

The Suspenders

www.facebook.com/thesuspenders
Dit duo vind je op uiteenlopende
evenementen. Luister naar covers
van Frank Sinatra tot Coldplay, van
The Rolling Stones tot Kenny B en
van Tom Jones tot Ed Sheeran.

Natural Blend

www.facebook.com/naturalblend
Natural Blend. Vier gepassioneerde barbershoppers met Prachtige
stemmen die alles kunnen zonder
instrumentale begeleiding, dus a capella. Kom luisteren en geniet.

Jazz aan de waterweg
Bigband uit Vlaardingen

www.facebook.com/
jazzaandewaterweg
Swingende en vrolijk makende klanken van een groep echte muziek
liefhebbers. Kom genieten van de
bigband o.l.v. Michael Salter. Zang
Nicole Bouw en Ritske van der Heide.
Op vrijdag 14 juni aanvang 19.30 uur

Locatie: Burg. de Bordesplein

Kijk voor tijden: www.facebook.com/ingroenesferen

Muzikale bijdrage op zaterdag 15 juni
Carla & Jobea

Carla & Jobea zingen liedjes, uiteenlopend van ‘Gezellig’ van Trio Haché,
‘Bye Bye Love’, ‘Five foot two’ tot
‘Dance me to the end of love’ van Leonard Cohen. En natuurlijk alles wat
daar tussenin zit! Zij worden daarbij
ondersteund door Leo op de contrabas. In hun korte bestaan hebben ze
al gespeeld als foyerprogramma bij
“Het geheime dagboek van Hendrik
Groen” en “Op hoop van zegen”, de
Haring en Bier wandeltocht, Vlaardingen 1018 Popfestival en bij 25jaar Ladys on Stage. En nu bij Rondje
Ambacht waar ze graag de bloemetjes én hun liedjes buiten zetten!

Familiegroep Jun

Jun is een groep enthousiaste zangers en muzikanten bestaande uit 8
personen die dus ook familie van elkaar zijn! Eén compleet gezin uitgebreid met een schoonzoon en zwager. Bij de keuze van de nummers

laten we ons inspireren door vooral
Keltische muziek maar ook door
luister-songs waaronder traditionele
negro spirituals.
Het geheel bestaat uit een afwisseling van zang in “close harmony”, solozang en instrumentale gedeelten.
Jun heeft een eigen klank ontwikkeld en begeleidt zichzelf op een
scala van instrumenten zoals viool,
gitaren, fluiten, blues harp, jambée,
drums, accordeon, ukelele en banjo.
www.familiegroepjun.nl
Locatie Bethelkerk

Acoustic Troubadour
is Jerry Velberg’s
soloproject.

Begeleid door zijn akoestische gitaar, zingt hij zijn favoriete covers,
die vooral stammen uit de jaren
‘70. Denk aan James Taylor, Eagles
en Crosby Stills Nash & Young. Maar
vooral, gewoon mooie liedjes!!
www.acoustictroubadour.com

Acoustic Sun

Acoustic Sun is een akoestisch pop
duo bestaande uit Emmy van Boven
& Lieke van der Zon. Gitaar, piano en
meerstemmige zang hoort u voorbij
komen. De meiden schrijven catchy
pop songs met diepgaande teksten.
Ook zo nieuwsgierig? Kom luisteren
en geniet.
www.acousticsun.nl

Marjoleine van Aperen
stadsdichter

Ze draagt voor uit eigen werk op
onweerstaanbare eigen wijze. Ze
vertelt over het leven zoals het zich
aandient. Soms met romantiek, dan
weer melancholisch of met een
vleugje humor. Ze droeg voor op vele
podia in Nederland en België. Ze publiceerde meerderde dichtbundels.
Haar laatste bundel “Verhalen over
Vlaardingen” is onlangs verschenen.
Kom haar horen en zien. www.facebook.com/stadsdichtervlaardingen

Informatie organisatie: annettewielaard@hotmail.com

Rondje Ambacht
2019

Vrijdag 14 juni van 16.00 tot 20.00 uur en
Zaterdag 15 juni van 11.00 tot 16.00 uur

In Groene Sferen

T

Beeldende Kunst

Groencreaties met bloemen en planten. Brocante.
Keramiek van Janita Keijzer. Italiaanse delicatessen en
wijnproeverij.
www.ingroenesferen.nl Burg. de Bordesplein
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Het hart van onze wijk: Bordesplein

Klassieke auto’s/motoren en andere
verzamelingen in het hart van de wijk

n

Kom genieten in dorpse sferen op en rond het
Burgemeester de Bordesplein met klassieke- en
youngtime auto’s, motoren en andere verzamelingen
en hobby’s van bewoners uit Oud Ambacht. Zij
vertellen graag over hun passies ! Zoek daarna
een plekje op het caféterras. Lokale artiesten en
muzikanten amuseren u vanaf het buurtpodium.
(alleen op zaterdag 15 juni) Burg. de Bordesplein

Het ‘Kinderparadijs’. De actuele tentoonstelling
over kinderspeelgoed in 30 vitrines.
www.jananderson.nl
Kethelweg
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Achter het huis met de grootste magnolia van
de Kethelweg ligt een verborgen groene oase.
Verkoop van bloemen- & groenteplantjes en
brocante. Maar ook een ideaal rustpunt voor
een hapje en een glaasje vlierbloesemlimonade.
Kethelweg
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Onze tuin staat weer in bloei en we nodigen jullie uit.
We bieden zelf gekweekte plantjes en handgemaakte
(kunst)werken aan. Gemaakt door cliënten van
DOEL. (onderdeel van GGZ Delfland) Voorstraat

Kom kijken naar klompen zoals je ze nooit
eerder zag! Een Pools-Duitse kunstenares die
in Vlaardingen woonde, versierde klompen en
fotografeerde ze op haar verre reizen. Nu hier te
zien en zelfs te koop.
(alleen op zaterdag)
Leeuwerikstraat
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Sfeer enzo…

Een bekende tuin vol met brocante, curiosa,
zelfgemaakte woondecoratie en kinderaccessoires
voor leuke prijzen!
www.facebook.com/Sfeerenzo76
Asterstraat

X

Kunstzinnige klompjes (Art by Ebs)

Plantjes met een DOEL!
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Verborgen Groene Oase

Thanx-Giving
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Streekmuseum Jan Anderson

J

Oosterse lampen, cadeautjes, muziek en zoals u van
ons gewend bent een warm hapje.
Tessa en Roel
Voorstraat

Wereldwinkel, kettingen en snuisterijen, schilderen tekenkunst, muzikale optredens, rondleidingen
en veel gezelligheid!
www.ambachtoost.nl
Burg. Verkadesingel
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SPARKLE | Echt, iedere dag een feestje

=

Bethelkerk, een open huis in Ambacht!

Kom kijken en kopen wat onze spetters hebben
gemaakt. Leuke hebbedingetjes en geinige interieur
spulletjes. Tevens kunt u genieten van een kopje koffie
of thee met door onze spetters gebakken lekkers (van
de molen). www.stichtingsparkle.nl
(alleen op zaterdag)
Burg. de Bordesplein
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Laat je verrassen in onze tuin

Sieraden, meubeltjes en uiteraard lekkers.
Dit alles met een vleugje theater!
Wees welkom!
Kethelweg
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Kunst & Brocante ‘onder de blauwe regen’

°

Gezelligheid in de kleine tuintjes

Deze gezellige tuin is met liefde en passie gecreëerd.
Hier, onder de blauwe regen kunt u keramiek van
eigen hand bekijken. Kom genieten van deze kleurrijke tuin vol brocante, antiek en kunst. Tulpstraat

Zuid Koreaanse hapjes van Miyeon, oorbellen
gemaakt door Honey Drops, Limoncello, Ystyle
kleding verkoop van Yvette, originele dranken van
slijterij Tulpglas, gehaakte cactussen van Jeanette
Ensel de Beul en plaatjes draaien met
DJ Raimond.
Rozenlaan
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Eten, drinken, slapen in de Watertoren

t

Allerlei brocante spullen afkomstig van Franse
markten. Lampen, spiegels, glas- en aardewerk,
meubels, woonaccessoires, porselein, emaille,
zinkwerk en bestek.
Trudy van der Stoep
Prins Bernhardlaan

t

Vrijdag 14 juni aanvang 19.30 uur
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Franse Tuinbrocante

Jazz aan de Waterweg Bigband uit Vlaardingen

d

Atelier van Hans Rikken in de St. Willibrordus Kapel
op de RK Begraafplaats St. Barbara. In het oude
mortuarium: Theater van de Wereld.
www.hansrikken.com
Emaus

Kom langs voor een kop koffie met huisgemaakt gebak. In het oude waterbassin ziet u de expositie ‘Benzo
terug’. Op de 3e etage is Studio Hoogwater gevestigd
met workshops beelden en sculpturen door Bert Grimmerink. Maak gratis kennis met Qigong buiten
voor de toren met Anneke. (alleen op zaterdag)
B
Van Linden vd Heuvellweg
www.shiatsu-coaching-lingdao.nl
www.watertoren-vlaardingen.nl

î
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Ambacht 54 – antiek en brocante

C

Ambacht 54 is een brocantewinkel aan huis en
binnenkort ook webwinkel. Meubeltjes, alles voor
de gedekte tafel, objecten, glas o.a. leerdam en
tuinbrocante. Veelal Frans georiënteerd.
(ingang om de hoek Hyacintstraat)
Rozenlaan
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Starten kan overal!
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