
 

 

                                         

                                                    Ritme van de Wijk 
Beste mensen rondom de Bethelkerk en wijkgemeente Ambacht Oost,  

Welkom om mee te doen aan: het ritme van de wijk, een kunst-project in Vlaardingen Ambacht 

Wat is het project?  

Langs de vaart staat een viaduct. De pilaren van deze brug / viaduct zijn ronduit lelijk. Die pilaren 

worden opgeknapt met een kunstproject, bedacht door Mandy Leeman. Kunstenaars uit de wijk, Jan 

van Dorp, Dong Ye Kloppenburg, Marijn Dekker en Rahan Deljo,  zijn al maanden bezig met een 

zoektocht naar het ritme van de wijk: verhalen, muziek, spullen, geluiden….  van bewoners, scholen.  

Er zal ook een pilaar ontstaan als herinnering aan de Bethelkerk en wijkgemeente Ambacht Oost> 

Wat vragen we van u? we vragen kleine herinnerdingen zoals  zoals foto’s, voorwerpen, briefjes. 

Hoort er een verhaal bij? Die lezen we graag.  De 

herinnerdingen worden half maart in een hars-laag 

gegoten op een plaat. Na de harding wordt de plaat 

bewaard totdat alle pilaren-platen klaar zijn.  

Inleveren: er staat een kist in de hal waar u uw spullen 

in kunt doen. U kunt het in een emmertje doen of in een 

eigen envelop.  LET OP: maximale hoogte 3 mm!   

 

Leuk als u mee doet!    Duik in uw archief, graaf in uw geheugen!  

Wat zijn er al voor pilaren?      

Servies met een verhaal: Bewoners van Vlaardingen Ambacht hebben  keramiek / servies kapot 

geslagen tegen een pilaar. Van deze scherven is een mozaïek gemaakt, om de pilaar aan te kleden. Bij 

iedere stuk servies is een verhaal. Een aantal hiervan zal straks hoorbaar zijn bij de playnetic.  

Herinnerdingen van je schooltijd: De pilaren voor IKC Jan Ligthart en IKC Ambacht worden gevuld 

met herinnerdingen aan de schooltijd. Hiervoor hebben leerlingen kleine objecten (Herinnerdingen) 

of delen van objecten aangeleverd met een heel kort verhaal erbij.   

Historie van de wijk: jonge kunstenaars uit de wijk hebben Jan Anderson en Harm Jan Luth bestookt 

met vragen. Zo zijn er mooie verhalen en foto’s boven tafel gekomen. Die verhalen zijn ook weer 

gedeeld met de ouderengroep van de wijk, tijdens een koffiebezoek bij Jan van Dorp thuis.  

Playlist van de wijk: tijdens een fantastische aftrap met het feest Under the Bridge hebben 

bezoekers zelf hun muziek mogen kiezen, die vervolgens op vinyl werd gedraaid.  

Waar ben jij graag? Marijn heeft tientallen mensen hun fijne plek in de wijk laten aanwijzen. Al die 

plaatsen zijn met elkaar verbonden. De afdruk op de pilaar is een moment in de tijd  

 

Nog vragen: mail naar info@flagen.nl of bel met Jan van Dorp: 0625401102.  
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