
Wijkmarkt voor jong en oud in De Vlugt 
Kom kijken en doe mee! 
 
Eigenwijks en De Vlugt organiseren op zaterdag 17 december van 14.00 tot 
18.00 uur een Wijkmarkt in De Vlugt. De Wijkmarkt is gratis toegankelijk voor 
jong en oud. Alle activiteiten, voorstellingen, hapjes en drankjes zijn gratis!  

Programma 
14.00 tot 14.45 uur: Talkshow over het bewonersinitiatief 
Professionals en buurtbewoners gaan in gesprek over de mogelijkheden van het wijkbudget 
dat bestemd is voor bewonersinitiatieven. Wat kan er allemaal met dit geld? Wat is het doel 
en wat is er al gerealiseerd? Kijk, luister en laat je inspireren!  
 
15.00 tot 16.00 uur: Capoeira demonstratie en workshop 
Dolf van der Schoot van Berimbau de Ouro toont de bijzonderheden van deze sport. 
 
16.30 tot 17.30 uur: De verhalen van Nasreddin Hodja 
Theatergroep Noor speelt een multimediale voorstelling en geeft een workshop. 

Doorlopend van 14.30 tot 18.00 uur 
 Laat jezelf mooi versieren door een hennaschilderes.  

 Zing een liedje of leer hoe een mengtafel werkt bij Studio Amsterdam. 

 Maak een mooie sieradenbutton van je kostbaarste bezit met Gésine Hackenberg. 

 Word getuige van hevige emoties en ontdek Zina’s Geweld Verhalen Karavaan.  

 Beleef de magie van de camera obscura bij Thomas Heere. 

 Communiceer op een constructieve manier met het team van Inkracht. 

 Haal je creatieve hart op en kom schilderen bij I Paint with Love. 

 Laat je verassen door de korte optredens van poppentheater Pantijn. 

 Ontdek hoe je een echt mooi portret maakt bij Petra van Velzen. 

 Loop rond in het Van Eesterenmuseum en bekijk de expositie: De Speelse Stad. 

 Ontdek hoe Patula Berm haar unieke werken van glas stukje bij beetje creëert. 

 Kom lekker knutselen onder begeleiding van dames uit de buurt. 

 Leer model schilderen bij KunstWest en maak een mooi Kerstschilderij! 

 Ga op de film met jouw goede idee voor de buurt bij Public Cinema.  

 Kijk je ogen uit! Want overal hangen schilderijen, foto’s en andere kunstwerken. 
 

 Koffie, thee, koekjes en soepjes! Bij Zina kun je genieten van gratis versnaperingen.  

 Hoo hoo hoo, de Kerstman is er ook! 
 

Inspiratie opgedaan? 
Heb je een idee voor een bewonersinitiatief? Of nog geen idee, maar wil je wel graag iets 
organiseren voor de buurt? Een team van Eigenwijks staat klaar om mee te denken! Zij geven 
graag uitleg over de mogelijkheden en helpen bij de aanvraag van een bewonersinitiatief.  
 
De Vlugt is gevestigd in de oude blauwe school aan de Burgemeester De Vlugtlaan 125. 
Naast het benzinestation. 


