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Joeks Zo(o)merse Memory
Zitten we er allemaal klaar voor? Hoor je ons? Hallo? Hallo?
Nodig: een tweede festival-doe-krant van je vriend(in), van de buren of van de bieb.
Aantal spelers: 2-4
Leeftijd: vanaf 3 jaar.
Duur: 5 minuten per potje
Knip de voorkant van de krant tot 12 even grote kaartjes.
Leg alle kaartjes omgekeerd op tafel. De jongste speler mag als eerste twee kaartjes
omdraaien. Onthoud goed welke plaatjes je ziet en draai ze weer om. Nu mag de
volgende speler. Probeer steeds twee dezelfde kaartjes om te draaien, want die mag je
houden. Wie de meeste kaartjes heeft als alle kaarten van tafel zijn heeft gewonnen.
Extra moeilijk maken?
Verzamel nog twee kranten en teken met potlood een rode rand om de kaartjes voor
memory met dubbel zoveel kaartjes.

Leidsche Rijn Festival-doe-krant • 3

Leidsche Rijn
Festival-doe-krant
Nestel jezelf lekker op een grasveldje of graaf jezelf in in een berg kussens,
want wat voor weer het deze zomer ook wordt: jij zit gebeiteld met deze
Leidsche Rijn Festivalkrant. Boordevol zomerse, creatieve maak-ideeën en
avonturen om te beleven.
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We kunnen dit jaar geen Leidsche Rijn Festival bouwen zoals we dat altijd doen.
Daarom brengen we het festival naar de wijk! In juli en augustus vind je in de
buurtspeeltuinen Albatros, De Balije, Voorn, Natuurspeeltuin De Hoef en De
Bosspeeltuin in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern de leukste culturele activiteiten.
Met verschillende kunstenaars maak je zelf allerlei mooie kunstwerken. Meedoen is
gratis.
Op zondag 6 september laten we een greep uit de kunstwerken zien in de
grote Leidsche Rijn Festivalshow, een live show vol muziek, theater en andere
kunstzinnige zaken, die je op onze website kunt volgen!
Maar de pret begint meteen al hier, in deze zomerse krant.
Neem om te beginnen de pagina Joeks vakantiekiekjes in het hart van deze krant.
Want onze festivalvogel Joek gaat op vakantie in eigen wijk en wat maakt hij dan
zoal mee? Jij mag het verzinnen! Knip Joek en de onderdelen op pagina 5 en 6 uit
en maak Joeks vakantietafereel. Verzin er zelf nog voorwerpen bij. Klaar? Plak Joeks
vakantiefoto pontificaal voor je raam en stuur een foto met je adres, je naam en
leeftijd naar lrf@cultuur19.nl.
Op www.leidscherijnfestival.nl maken we een kaart van alle ingezonden
vakantietafereeltjes, zodat je op Joektocht kan door de wijk om Joeks
vakantiekiekjes te bekijken.
Ben je 8+ en heb je zin om je vier dagen lang onder te dompelen
in muziek en dans? Doe dan mee met In Je Makie in de
CultuurCampus (pagina 7). Van 25-28 aug maak je samen met
kunstenaars Nina van Driel en Jeroen Bouman een performance
over miscommunicatie, een voorstelling die niemand
snapt, snap je? En je optreden krijgt een plek in
de Leidsche Rijn Festivalshow op 6 sept! Kijk op
www.cultuur19.nl hoe je je kunt aanmelden.
We zeiden het al: deze zomer vind je het Leidsche
Rijn Festival op tal van plekken in Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern. Je kunt gratis meedoen met
onze Maakplaatsen en een kunstwerk maken.
Er is altijd een kunstenaar aanwezig om je
op weg te helpen. Kijk op pagina 10 en
www.leidscherijnfestival.nl voor de data,
tijden en locatie.
Fijne vakantie en tot ziens in de wijk!
Cultuur19
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Esther Hoogendijk

Maak je eigen verf met ingrediënten uit het keukenkastje.
Wat heb je nodig?
• weegschaal
• 1 grote mengkom
• een aantal kleine kommetjes/
schaaltjes
• vork of garde
• verschillende kleine bakjes of
potjes met deksel
• stevig papier
• 150 gram bloem
• 150 ml koud water
• 200 ml warm water
• 2,5 eetlepel zout
• kleurstoffen; Gebruik bijvoorbeeld
kerriepoeder, koffie, cacaopoeder,
kurkuma, paprikapoeder en
poedersuiker…

Verven zonder Verf!

De grote test:
1 Test je verf op het stevige papier (stukje hout of karton werkt ook
goed)
2 Tevreden over de kleur? Of moet de kleur nog wat donkerder of
lichter?
3 Door meer kleurstof toe te voegen wordt de verf donkerder, door
meer bloem en water zal de kleur lichter worden.
4 Bewaar de verf in de koelkast, dan blijft hij langer goed (+/- 2 weken).
Tip: Heb je met een aantal
kleurstoffen getest? Kijk dan nog
eens in het keukenkastje, hoevee
l
verschillende kleuren kan jij mak
en
met ingrediënten uit de keuken?
Uitdaging:
Ga eens buiten op zoek naar
natuurlijke materialen die kleur
afgeven. Besjes? Blaadjes?
Gras? Zand? Modder? Gebruik
de materialen zoals je eerder de
materialen uit het keukenkastje
gebruikte. Meng ze met het water
en
de bloem en dan testen maar….
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Over Esther Hoogendijk

Esther is kunstenaar en maakt voor sommige projecten
ook haar eigen verf en gekke mengsels;
www.estherhoogendijk.nl
Wil je vaker aan de slag met interessante en fijne
materialen, abonneer je dan op www.potjekast.nl.
Esther stuurt je elke maand toffe ideeën en
materialen op per post.
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Pak een schaar en knip je favoriete
kledingstukken en objecten uit. Trek
Joek flippers aan of zet hem op een
surfplank en plak zo jouw zomerse
Joekvakantiefoto op je raam.

Maak een foto en mail die naar lrf@
cultuur19.nl. Wij verzamelen alle vakantieavonturen van Joek en maken een kaart. Zo
kun je op Joektocht door de wijk voor expo
van alle kunstwerken.
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t, snap je??

De voorstelling die niemand snap

In je makie!

8-12 jaar
25-28 august
u

s 2020

Ben je 8 tot 12 jaar oud en ben je supercreatief? Dan is In Je
Makie echt iets voor jou. Vier zomervakantiedagen lang ga je
dansen en muziek maken met je mede-makies en kunstenaars
Jeroen Bouman en Nina van Driel. Jullie voorstelling krijgt een
plek in het programma van het Leidsche Rijn Festival op 6 sept.
Dus zet je fantasie maar aan het werk en meld je snel aan!
Praktische Info

• 25-28 aug, van 9.00 tot 17.00 uur
• CultuurCampus (Burchtpoort 5, Vleuten)
• Kaarten:
1 deelnemer			
150 euro p.p.
2 of meer deelnemers		
125 euro p.p.
U-pastarief			
75 euro p.p.
• 8-12 jaar (aankomend schooljaar in groep 5).
• Aanmelden via www.cultuur19.nl.
• Inbegrepen: lunch, drinken en tussendoortjes.
Met allergieën wordt rekening gehouden.
• Kijk voor de voorwaarden op www.cultuur19.nl.

Ook te zien in de
Leidsche Rijn Festivalshow!
6 sept 2020 online!
www.leidscherijnfestival.nl

Even voorstellen: de kunstenaars!
Nina van Driel (danseres)
Nina werkt het liefst met jouw eigen fantasie.
En daarom mag je zelf je eigen dansideeën en
bewegingen verzinnen. Misschien bedenk je wel
een goed verhaal om op of over te dansen!

Jeroen Bouman (muzikant)

Natuurlijk mag passende muziek niet ontbreken. Jeroen is expert
op het gebied van muziek maken met technologie. Samen gaan
jullie op zoek naar de perfecte sound voor de performance.

Beats bij je dans
Door Jeroen Bouman

Maak je eigen dans!
Door Nina van Driel
Dansstappenplan:
1 Dans de reeks foto’s na en plak alle bewegingen achter elkaar.
2 Kies een muziekje uit
3 Dans de bewegingen op je gekozen muziekje.
Wist je dat:
Muziek heel belangrijk is bij dans? Een verdrietig of blij muziekje
zorgt ervoor dat de dans verandert. Ook als de bewegingen
hetzelfde blijven.
Nog meer dansen?
Verzin zelf nog 4 andere
dansbewegingen bij deze
fotoreeks.
Zo maak je een eigen dans,
Veel dansplezier!!
Nina

Wat is een beat eigenlijk? Met een beat
wordt meestal het ritme in de muziek
bedoeld, erg belangrijk als je op de
muziek wilt dansen. Als je bijvoorbeeld
naar een rockband luistert wordt de
beat gespeeld door een drumstel.
Luister je naar Housemuziek dan is de
beat zeer waarschijnlijk op een (drum)
computer gemaakt.
Een beat bestaat uit verschillende
onderdelen. Op deze website wordt
dat uitgelegd voor een elektronische
beat (drumcomputer) en een
akoestische beat (drumstel).
Ga naar https://bit.ly/Beats_maken
of scan de QR-code!
Als je doorklikt naar de volgende
pagina kun je ook zelf beats maken:
superleuk natuurlijk! Door vakjes aan en
uit te zetten creëer je beats.

Zelf beats maken
Iedere muziekstijl heeft zijn eigen type
beat. Hieronder vind je een House beat
en een HipHop beat. Klik op ‘wissen’
rechts bovenaan en probeer dan eens
deze beats na te maken:

Beat 1: House (zet tempo op 127)

Beat 2: HipHop (zet tempo op 80)

Hoor en merk je het verschil tussen
beat 1 en 2? Zijn er ook dingen
hetzelfde? Probeer nu zelf wat andere
beats te maken. Varieer ook eens met
het tempo.
Combineren met je dans
Bedenk een beat die goed bij je dans
past. Handig is om met een laag tempo
te beginnen, bijvoorbeeld 80, lukken
al je danspassen goed, dan kun je het
tempo wat hoger zetten.
Tip: Ken je de uitdrukking ’less is more’
(minder is meer)? Dat geldt voor beats
ook. Maak niet teveel vakjes geel, door
ruimte te laten gaat je beat juist extra
swingen!
Heel veel succes!
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Zondag 6 september 2020 • Parallelprogramma Leidsche Rijn Festival

Vier het Oogstfeest op
stadsboerderij Steede Hoge Woerd
Zoveel oogst, zoveel smaak! Kom proeven, bakken,
plukken en de oogst samen vieren op stadsboerderij
Steede Hoge Woerd. Dit jaar wat anders dan anders:
kleinschalig, vol = vol en tegelijk met het Leidsche
Rijn Festival. Je kunt het Leidsche Rijn Festival en het
Oogstfeest dit jaar ook online volgen.
Een greep uit het Oogstfeestprogramma (ovb van de geldende
coronamaatregelen)
• Doe de pizza speurtocht:
Ontdek via verschillende pizza-stationnetjes waar jouw pizza
uit bestaat. En als je die ingrediënten compleet hebt? Dan
moet de pizza natuurlijk in de oven. Op Steede Hoge Woerd
hebben we niet zomaar een oven, maar een grote leemoven.
Onze professionele Italiaanse pizza-bakker bakt jouw pizza in de
leemoven.
• Sapje en moes maken:
In september zijn de appels en peren uit de boomgaard van
Steede Hoge Woerd klaar om geoogst te worden. We maken er
samen met jou ter plaatse sap en moes van. Zulk vers sap heb je
nog nooit geproefd.
• De Grote Geen-Zwerfafval Show:
Speciaal voor de kleintjes. Muziektheater over zwerfafval. Alle
grote festivals en evenementen gingen deze zomer niet door.
Omdat wij graag de zonnige kant van alles bekijken laten we je
zien wat we daardoor niet hebben, namelijk zwerfafval! Geen
rondslingerende bekertjes, lege ijsverpakkingen of snoepwikkels.
Reis mee op zwerfafval-ontdekkingsreis in het muzikale theater
van de Grote Geen-Zwerafval Show.
• Pluktuin
De pluktuin staat er begin september nog prachtig bij. Pluk
de mooiste veldboeketten om thuis neer te zetten (zolang de
voorraad strekt).

Feestelijk Festival-Boerderijpakket
Ik wil dat pakket!
Bestellen kan t/m zondag 30 aug 2020 (zolang
de voorraad strekt). Het
pakket staat op za 5 en zo
6 sept voor je klaar om op
te halen op stadsboerderij Steede Hooge Woerd
(Castellum Hoge Woerd).
€ 29,50
Bestellen via
www.utrechtnatuurlijk.nl/
festivalboerderijpakket

Haal het Oogstfeest én het Leidsche Rijn Festival in huis!
Dit pakket is speciaal door Utrecht Natuurlijk en het Leidsche
Rijn Festival samengesteld met lokale Utrechtse producten in
aanloop naar het Oogstfeest op Steede Hoge Woerd en het
Leidsche Rijn Festival. We brengen de festivalvreugde bij je
thuis. Ook leuk om cadeau te geven! Zo steun je niet alleen
lokale ondernemers zoals Brouwerij Maximus, Zomers IJS en Tes
& Tos, je geniet thuis ook van de lekkerste, eerlijke producten in
festivalsfeer. Dubbel feest dus!
Inhoud Festival-Boerderijpakket:
• Sap van de appels van stadsboerderij Koppelsteede (Lunetten)
• Droge worst van de varkens van Eilandsteede (Kanaleneiland)
• Honing van de bijen van Griftsteede (Centrum Utrecht)
• Losse thee en theezakjes
• Een bon voor ijs van Zomers
• Twee biertjes van Brouwerij Maximus
• Aardappels en een recept voor de
verste friet van Tes en Tos

Droom van verre landen en knutsel met Wunderle’s
Kinderkunst

een Tuinkersboot

Blijf jij deze vakantie thuis? Niet treuren,
ga knutselen met Wunderle’s Kinderkunst
en stuur een knikker op reis!

Knikkerbaan bouwen
Dit heb je nodig:
wc-rollen, schaar, stiften, knikkers
Zo doe je het:
• Teken op elke wc-rol een ander leuk patroon: cirkels, vierkantjes,
zigzaglijnen, verzin maar zelf!
• Zet twee knipjes van ca. 1 cm aan de ronde opening van een wc-rol. De
knipjes moeten tegenover elkaar liggen. Doe dat ook bij een tweede
wc-rol en schuif de rollen op de plek van de knipjes in elkaar. Op die
manier kun je stevige verbindingen maken en de hoogte in bouwen
voor staanders.
• Knip een wc-rol in de lengte doormidden. Ook hier kun je makkelijk
verbindingen maken door knipjes te zetten en de delen in elkaar te
schuiven. Hierdoor ontstaan de schuine onderdelen van de knikkerbaan.
• Knip openingen in de staanders en schuif de schuine onderdelen erin.
Wees creatief in hoe je de knikkerbaan in elkaar zet!
Uitdaging
Hoe groot kun jij de knikkerbaan bouwen? Lukt het ook
om twee banen voor een knikker erin te verwerken?

met kapitein

Dit heb je nodig:
1 x melkpak, schaar, perforator om gaten
te maken, papier, lijm, water, flessendopjes,
grote kraal, stuk dubbelzijdig plakband, satéprikker,
2 x wol, watten, tuinkerszaadjes, klei, wc–rol
Zo doe je het:
• Knip de vorm van een boot uit het melkpak. Gebruik een reststuk van
de onderkant voor een bankje.
• Laat een ouder voor je gaten in de flessendoppen prikken met
behulp van b.v. een schaar.
• Maak met een perforator gaten langs de rand van de boot.
Zet de flessendoppen vast met behulp van de wol.
• Plak de kraal met het gat naar boven vast in het midden van de boot.
• Steek de saté-prikker in de kraal en knoop bovenin een stukje
wol. Knoop de uiteinden van de wol vast aan de boot.
• Wie woont op jouw boot? Maak van klei de bemanning
voor je boot.
• Leg de watten in je boot en strooi tuinkerszaadjes erop.
Doe wat water erbij. Zet op een zonnige plek en geef
elke dag wat water. Wat zie je gebeuren?
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Zelf proefjes doen

BASF-vakantie-lab
Bij BASF in De Meern vinden wij het belangrijk dat jullie op
deze leeftijd al in aanraking komen met wetenschap. En dat is
het leukst door zelf proefjes te doen!

De afgelopen jaren konden jullie terecht in ons kidslab op het Leidsche
Rijn Festival. Dit jaar hebben wij een andere oplossing bedacht en kunnen
jullie digitale proefjes komen doen in ons virtuele laboratorium.
In de tussentijd kan je natuurlijk thuis ook zelf aan de slag. Wat dacht
je van ijs maken zonder vriezer? Kijken met je handen? En zelf een
superslurper ontwikkelen?
Op de website van NEMO, www.nemosciencemuseum.nl, kan je al deze
proefjes vinden.
Voor nu wensen we jullie een hele fijne zomervakantie en graag zien we
jullie op 6 september in ons virtuele lab!

Puzzelen met KOKO
Kinderopvang
Maak je eigen
muziekinstrument!
Bij een festival hoort muziek en bij muziek
hoort creativiteit. En wat is er nou leuker dan
jouw creativiteit er op los te laten en zelf een
muziekinstrument te maken!
Verzin je eigen instrument van huis-tuin-enkeukenmaterialen of probeer onze trommel van blik te
maken.
Ga naar www.saartje.nl/leidscherijnfestival en maak
kans op een leuke prijs.
Succes en veel muziekplezier!
Wat heb je nodig?
een blik
een ballon
elastiek of plakband
verf of washi-tape (optioneel)

KOKO Kinderopvang.
Een avontuur voor uw kind!
Met locaties in
Vleuten-De Meern,
Leidsche Rijn,
Montfoort, Linschoten
en Reeuwijk.
Kijk voor meer
informatie op
kokokinderopvang.nl.

Stap voor stap
1 Knip de onderkant van de ballon af en span het
bovenste gedeelte over de opening van het blik.
2 Maak de ballon vast met het elastiek of plakband.
3 Versier de trommel met verf, washi-tape of iets
anders. Laat je creativiteit er op los.
4 Gebruik je handen of een potlood als trommelstokjes
en creëer je eigen ritme.

Wat h

een blik

een ball

on

Stap voor stap

1. Knip de onderkant van de ballon a
bovenste gedeelte over de opening

2. Maak de ballon vast met het elastie

3. Versier de trommel met verf, wash
Laat je creativiteit er op los.

4. Gebruik je handen of een potlood a
en creëer je eigen ritme!
 Saartje.nl •  Saartje.kinderopvang
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Leidsche Rijn Festival op locatie
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Op deze kaart zie je waar in juli en augustus onze
kunstenaars aanwezig zijn. Meedoen is gratis.
Kijk voor de meest actuele informatie op
www.leidscherijnfestival.nl.

s

Praktische info

wo 29 juli
vr 31 juli
Bosspeeltuin

Albatros

za 1 aug
wo 5 aug
De Hoef

vr 7 aug
za 8 aug
wo 12 aug

De Balije

Voorn

vr 14 aug
za 15 aug
wo 19 aug
vr 21 aug
za 22 aug
wo 26 aug
Joeks houten vriendjes - La Cruz & Helweg
Vlog it - Sebastiaan Brussee
Dans Dans Dans - MAMM
Joeks Vakantiekiekjes - Cultuur19

Ontwerp jouw eigen kunstwerk en
hang de poster voor jouw raam.

Colo-fun
Het Leidsche Rijn Festival is een
project van Cultuur19

Maak hier jouw kunstwerk voor de grootste wijk-raam-tentoonstelling. In de eerste week van
augustus gaan sociaal makelaars op pad om de tentoonstelling te bewonderen. Wie weet
krijg jij dan wel een echte DOCKgadget door jouw brievenbus.
Samen met jouw buren maak je zo één grote wijk-raam-tentoonstelling!

DOCK Utrecht brengt talenten
en mogelijkheden samen.
Onze sociaal makelaars
en sociaal beheerders
ondersteunen daar waar nodig is.
We kunnen jou bijvoorbeeld informeren over
organisaties en instanties. Ook motiveren we je
om met jouw buren iets te organiseren, zodat jouw
buurt nog levendiger en prettiger wordt. Dat is de
kracht van wij samen.

Redactie Cultuur19
Ontwerp Albert Hennipman
(De Ruimte Ontwerpers)
Illustraties Timon Vader en Bob
Mollema (Huis van Betekenis)
Met dank aan:
Gemeente Utrecht
VSB Fonds
KfHein Fonds
Ondernemersfonds Utrecht
DOCK
Saartje Kinderopvang
KOKO Kinderopvang
BASF
Podium Hoge Woerd
Utrecht Natuurlijk
De Ruimte Ontwerpers
Huis van Betekenis
Verena Willemse (Wunderle)
Esther Hoogendijk
Jeroen Bouman (Muziek-Werkplaats)
Nina van Driel (Dansgek)
Brouwerij Maximus
Zomers IJS
Tes en Tos
Engage TV
Eagerly Internet
VARNWS
samenwerkingspartners,
artiesten en vrijwilligers

