
Vlaardinger Ambacht  bruist!
Bewoners, ondernemers, ateliers, streek- 
museum, molen en kerk zetten hun 
(tuin)deuren wagenwijd open.
Groencreaties, brocante, gerestylde meubels, 
woondecoratie, volop zelfgemaakte produc-
ten, beelden, keramiek, historie, food & drinks!                                                                                               
Het leukste is dat het meeste gewoon te koop is.

 Óók live muziek !

Welkom! Vrijdag 9 juni: 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10 juni: 11.00 - 16.00 uur
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Kies uw eigen rondje.
Starten 

kan  
overal!

Vrijdag 9 juni
    Zaterdag 10 juni 2017
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Vrijdag 9 juni van 16.00 tot 20.00 uur en
Zaterdag 10 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Rondje Ambacht
2017
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In Groene Sferen
Groencreaties met bloemen en planten.
Brocante. Keramiek van Janita Keijzer.
Italiaanse delicatessen Casa Carolina (op vrijdag).
Wijnproeverij Hosman Frères.
www.ingroenesferen.nl      Burg. de Bordesplein

Het hart van onze wijk
Slenter langs de kraampjes van de Stadslandbouw
en het buurtplatform. Proef de eigengemaakte jam
van Suzan en ga terug in de tijd bij de fototentoon-
stelling. Kom genieten van de dorpse sferen op dit
prachtige plekje!    Burg. de Bordesplein

Thanx-Giving
Waan je in het verre Oosten. Cadeau-artikelen, lam - 
pen en klein interieur uit diverse landen. Leren tas-
sen uit Marokko. Wij verrassen u met een heerlijk
warm hapje en hopen u bij ons te zien.
www.thanx-giving.nl       Voorstraat

Sfeer enzo…
Een nieuwe naam voor een bekende tuin vol
brocante, curiosa, zelfgemaakte woondecoratie
en kinderaccessoires voor leuke prijzen! 
www.facebook.com/Sfeerenzo76       Asterstraat

Waterstokerij Vlaardinger Ambacht
Volop Franse brocante, bric-à-brac en curiosa in
de tuin van de voormalige Waterstokerij & Groente-
winkel Muijs. Gast: Annemiek, zij brengt éénjarige
bloemen- en groenteplantjes mee.   Asterstraat 

Molen Aeolus
Altijd al een kijkje willen nemen? De molengidsen
ontvangen u graag en vertellen u van alles over deze
authentieke korenmolen. Speciaal voor dit Rondje
exposeert Bert Otto met olieverf en aquarel  
schilderijen. www.molenaeolus.nl         Kortedijk

Beeldende Kunst
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

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

Beelden in de tuin
Keramische beelden van Nick van der Burght en
stenen beelden van Carin de Leede. Kom kijken
naar een passie.                             Prins Hendriklaan

Venetiaans Carnaval
Een vleugje Venetiaans Carnaval in Vlaardingen.
Wilhelminasingel goes Barok! Laat u verrassen door
handgemaakte historische jurken. Geniet van een
‘boire complet’ geserveerd door The Ladies of
Versailles.                                          Wilhelminasingel

Bethelkerk, een open huis in Ambacht!
Wereldwinkel, kettingen en snuisterijen,
schilder- en tekenkunst, keramiek, rondleidingen
en veel gezelligheid! Op zaterdag tot 13.00!!
www.ambachtoost.nl      Burg. Verkadesingel 

Streekmuseum Jan Anderson
Naast het aantrekkelijke ‘straatje’ met oude
ambachten en winkeltjes zijn er de vele
verzamelingen.
www.jananderson.nl                          Kethelweg 

De verrassing!
Kom binnen en laat je verrassen.            Kethelweg 

De Zoete Inval
High teas, brownies, blondies, cookies, taarten en
hartige hapjes voor bij u thuis. Kom nu alvast 
proeven! www.zoeteinval.com         Rozenlaan

Ambacht 54
Ambacht 54 opent vanaf 9 juni de deur. Brocante
voor zowel binnen als buiten. Objecten en Leerdams
glas o.a. van Copier. Vanwege de opening is er voor
iedereen een drankje en een hapje.
Ook: Kunst van Conny Paap.                      Rozenlaan

AM Restyle & Living
Gerestylde, exclusieve en originele meubelstukken
met sfeervolle en handgemaakte accessoires.
Kom gezellig langs en proef de sfeer van oud en
nieuw en vooral het gezellige huiselijke in de tuin!
www.amrestyleandliving.nl                        Rozenlaan 
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Backroad              www.facebook.com/ 
                                          backroad-bluestrio
Backroad speelt Amerikaanse country blues, 
gebaseerd op het fingerpicking gitaarspel 
van Peter Wessels, de mondharmonica van 
Jacob Harper en de ‘slappin’ bass van Leo 
van der Helm. U kunt rekenen op gloedvolle 
vertolkingen van matchbox blues, get on  
the whisky en big fat baby.

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

Lulu Swing             www.djtoniefiat.nl
Lulu Swing is een akoestisch trio dat jazz, 
gypsy gitaarmuziek en moderne hits com-
bineert tot een swingend geheel. Het reper-
toire wordt op aansprekende en humoris-
tische wijze gepresenteerd. Lulu Swing kunt 
u vinden op de podia van feesten en partijen, 
in theaters, restaurants en café’s.

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

The MBS friends www.facebook. 
        com/mainportbarbershopsingers 
Van Natural Blend naar the MBS friends. 
Luister naar de prachtige a capella  liede-
ren van dit kwartet afkomstig van de  
Mainport Barbershop Singers.

AkKOORd 
Bekende muziek, aangekleed in een  
nieuw jasje... Laat u meeslepen door de 
muziek van de Beatles gezongen door dit 
unieke koor bestaande uit 8 personen.  
Alles a capella gezongen.

Muzikale bijdrage op meerdere locaties

°

Informatie organisatie: annettewielaard@hotmail.com
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Kies uw eigen rondje. 
Starten kan overal!
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