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Chemicus voor een dag:
kom jij 2 oktober naar BASF?
Wil jij ontdekken hoe het is om chemicus te zijn? Kruip
in de huid van een wetenschapper bij BASF tijdens het
Weekend van de Wetenschap en kom echte proefjes
doen bij ons in De Meern!
Beleef en creëer chemie
Op 2 en 3 oktober vindt het jaarlijkse Weekend van de
Wetenschap plaats.
Tijdens dit weekend kun je bij diverse organisaties ontdekken
wat de wetenschap allemaal kan.
Om kinderen een inkijkje in de wereld van de chemie te geven,
organiseert BASF op zaterdag een workshop voor kinderen van
7 tot 12 jaar.
Zij beleven en creëren die dag chemie, geheel in stijl met
labjas aan op onze locatie in De Meern. En uiteraard staat de
koffie en thee voor de ouders klaar.
Schrijf je meteen in
De workshop vindt plaats op zaterdag 2 oktober. Er is
plaats voor een kleine groep kinderen, zo is er genoeg
bewegingsvrijheid en afstand.
Wie: kinderen van 7 tot 12 jaar
Waar: BASF De Meern - Strijkviertel 67, 3454 PK Utrecht
Wanneer: 2 oktober van 14:00 tot 15:30 uur
Ben jij erbij? Stuur een mailtje naar jolien.reinders@basf.com en
geef aan wie er komt. Je ontvangt van ons een bevestiging.
Er is beperkt plaats dus schrijf je snel in!
www.basf.nl
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Een nieuwe krant
van het Leidsche Rijn
Festival!
Op 5 september organiseert Cultuur19 een nieuwe editie van het
Leidsche Rijn Festival i.s.m. Podium Hoge Woerd en Steede Hoge
Woerd. Ben je erbij? Met deze krant begint de voorpret al vroeg.
Fladder met ons mee door de prachtige tuin van Steede Hoge Woerd
en ontdek de leukste voorstellingen en maakplaatsen. Schud je veren
op tijdens de muzikale workshop van Juan Garzon, lach je krom bij
de voorstelling Kubus Kubus Kubus van TG Yalla Yalla, ontrafel het
Uiterst Geheime KinderComplot in de audiotour van In Je Makie of
kwetter mee met de liedjes van Jasper Smit: tussen 10.00 en 17.00
uur is er van alles te beleven en toegang is gratis.
Op pagina 9 en 10 vind je alles over het programma of
neem een kijkje op www.leidscherijnfestival.nl.
We blikken in deze krant ook terug op ons programma
in de buurtspeeltuinen. Heb je meegedaan
met het hout timmeren van Helweg en La
Leidsche Rijn Festival en corona
Cruz? Of gekleid met puzzelstukjes bij Wendy
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door want je kunt jezelf of je zelfgemaakte
via 3 in- en uitgangen. Je kunt
kunstwerk nog tegenkomen.
als bezoeker een onderlinge
Heel veel leesplezier en tot zondag 5
september bij Steede Hoge Woerd!
Liefs, Cultuur19
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t Huis van Betekenis

tja Fred van He
Beeld door Saskia Janssen en Ka

Samen met Saskia en
Katja van Het Huis van
Betekenis maakten
tientallen kinderen
vliegers tijdens het
Leidsche Rijn Festival
in de buurtspeeltuinen.
Jullie maakten samen
de mooiste, kleurrijkste
exemplaren. Kijk maar
eens goed, misschien
zie je jezelf terug.
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Jop, 5 jaar

Elina, 10 jaar

In de eerste week van de zomervakantie
was Wooden Plank Studios in de
buurtspeeltuinen te vinden. Heb jij
meegetekend aan je eigen stripverhaal?

Zelfgemaakte stripverhalen
door Abel Hagen (Wooden Plank Studios)

Sasha, 11

jaar

2
1

3
4

3

Madee, 6 jaar

Censi, 8 jaar

Aurora, 9 jaar

Manon, 7 jaar

Leidsche Rijn Festivalkrant • 6

Driedubbel feest op zondag 5 september met het
Oogstfeest, Leidsche Rijn Festival én Struinen in de
Tuinen: met de groe(n)ten uit Leidsche Rijn!

Samen smaakt alles beter!
Op stadsboerderij Steede Hoge Woerd viert
Utrecht Natuurlijk het Oogstfeest met jou. Want
samen smaakt alles beter! Het is tijd om de oogst
binnen te halen. Na maanden van zaaien, wieden
en verzorgen is het nu tijd om te oogsten. Ontdek
meer over de smaken van de oogst. Kom proeven,
bakken en oogsten op Steede Hoge Woerd.

Pizza speurtocht
Waar bestaat een pizza uit als je vanuit
het niets moet beginnen? Tomatensaus,
kaas, een bodem en euh… tja, wat
nog meer en kun je kaas eigenlijk
zelf maken? Ontdek het op de pizza
speurtocht! Heb je jouw ingrediënten
bij elkaar gespeurd? Hop, in de grote
leemoven ermee!
Hou rekening met ongeveer 3045 minuten voor de speurtocht en
misschien moet je wachten omdat het
druk is bij de leemoven. Niet voor de
snelle trek dus :)

Workshop Smaken & proeven met Mad Science
De maffe professors van Mad Science nemen je
mee op smaak- en proefspeurtocht!
Start 14.00 uur.
Leeftijd 8-10 jaar
Van tevoren aanmelden verplicht via
www.utrechtnatuurlijk.nl/oogstfeest-shw

Puzzelen met KOKO Kinderopvang
Hoeveel blaadjes heeft de bloem?

5
3

Zelf oogsten

Courgettes, pompoenen, aardappels,
peterselie, bieslook, prei: zolang de
voorraad strekt mag je zelf groenten
komen oogsten. Diverse prijzen.

8

Welke letter is dit?

5

4
2

6

3

7

1

8

Trek een lijn naar het goede cijfer

Hoeveel stippen tel jij?

Pluktuin
De pluktuin staat er
begin september nog
mooi bij. Pluk een
veldboeket voor thuis
(zolang de voorraad
strekt).
€ 4,- voor een bos van
10 stelen, € 2,50 voor
een kinderbosje.

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

www.kokokinderopvang.nl
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Het Uiterst Geheime KinderCom

In Je Makie!

In Je Makie is het zomerse
kinderkunstlab van Cultuur19. In
vier dagen tijd maak je samen met
je mede-Makies een zelfbedacht
kunstwerk. Dit jaar worden de
Makies geholpen door theatermaker
Tim Schouten en spelontwerper
Joël Vegt. Samen maken ze een
audiotour waarmee je Het Uiterst
Geheime KinderComplot onthult.
De audiotour krijgt een plek op het
Leidsche Rijn Festival, dus je kunt
hem zelf beleven.

Even voorstellen:
• Spelen. Toneel

Tim Schouten

spelen,
maar ook echt sp
elen.
• Mensen meene
men naar
een fantasiewerel
d.
• Favoriet verhaa
l: David
en Goliath

• theatermaker, acteur
• Toneelschool HKU,
Muziektheater ArteZ
• Utrecht

HET UITERST GEHEIME KINDERCOMPLOT
Door Onno de Onderzoeker

Leidsche Rijn - De laatste tijd zie ik op de vreemdste tijden kinderen
in Leidsche Rijn, en met name rondom Castellum Hoge Woerd.
Steeds vaker zie ik groepjes verzamelen rond een uur of vijf in de
ochtend, als ik mijn hond uitlaat.
Toen ik vorige week een keer een praatje met ze probeerde te
maken en gedag zei, leken ze te schrikken van mijn aanwezigheid.
Ze hielden ineens hun mond, blijkbaar hadden ze me niet zien
aankomen. Net daarvoor ving ik nog wel iets op over HET UITERST
GEHEIME KINDERCOMPLOT. Ze waren iets aan het voorbereiden,
de datum 5 september ving ik ook nog net op, maar verder kon ik
het helaas niet verstaan.
Inmiddels ben ik een eigen onderzoek gestart.
Samen met een groep gespecialiseerde complotdenkers ben ik
stiekeme audio opnames aan het maken van de
uiterst geheime gesprekken die niemand mag horen.
We hebben behoorlijk wat bewijs verzameld.
We hebben het idee dat dit complot al enige tijd bestaat en alle
volwassenen van niks weten.
Mocht jou ook iets opgevallen zijn, laat het vooral aan me weten!

• Vraag: Wie is Onno?
• Antwoord: Daar kan
ik eigenlijk niks over
zeggen.

Joël Ve
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• Vraag: Wie

is
Onno?
• Antwoord:
Vraag
dat maar aan
Tim

< < < Weet jij wat hier staat? Stuur je antwoord naar info@cultuur19.nl o.v.v. KINDERCOMPLOT
en ontvang een aanwijzing voor de audiotour.
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Wist je dat je als kind mag meepraten over hoe jouw wijk nog
leuker kan worden? De wijkkinderraad is voor kinderen van
10 tot 12 jaar. Zij denken mee hoe hun wijk nog mooier en beter
kan worden voor iedereen en vooral wat kinderen daar zelf aan
kunnen doen! Heb je zelf ideeën? Weet je iets dat beter kan?
Laat het weten via Hanna: hjacobs@dock.nl

Pak je stiften en geef kleur aan de kinderraad 

Getekend interview door Lotte Dijkstra
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Leidsche Rijn Festival 2021
5 september | 10.00 - 17.00u | Steede Hoge Woerd

Omdat grote festivals nog niet mogelijk zijn, vieren we het Leidsche Rijn Festival
dit jaar nog in het klein. We sluiten aan bij het Oogstfeest van Steede Hoge
Woerd met voorstellingen en Maakplaatsen. In de prachtige tuin van Steede
Hoge Woerd is ruimte genoeg om lekker vrij rond te fladderen. Kom je ook?

foto Iris Sanne van der Aar

foto Cultuur19

Gratis toegang | www.leidscherijnfestival.nl

Ik heb een heel vies woord geleerd,
dat woord dat rijmt op stoep (6+)
Jasper Smit
Jasper maakt grote kleinkunst voor jonge mensen.
En dus zingt Jasper over iedereen moeten zoenen op
verjaardagen (getver) en over doen alsof je
slaapt wanneer je vader je ’s nachts uit de
auto naar bed draagt.

Maakplaatsen

Ontrafel een groot
geheim tijdens deze
spannende audiotour
gemaakt door de
deelnemers van
In Je Makie!

Kubus Kubus Kubus
(3+)
TG Yalla Yalla

Lees verder op pagina 7

Beeldende voorstelling
voor de kleinsten.

Het Oogstfeest
van Steede
Hoge Woerd

Puzzeltocht:
boetseren met klei
en puzzelstukjes
Loket-Z

In de workshop van Wendy van
Loket-Z boetseren de deelnemers
hun eigen puzzeltocht met klei en
puzzelstukjes.

Het Intuïtief Orkest
Juan Garzon

Het Uiterst Geheime
KinderComplot

Juan laat je muziek maken door te trommelen op
je lijf en samen vorm je het Intuïtief Orkest.

Samen smaakt alles
beter! Kom proeven,
bakken, plukken en
de oogst samen vieren op
stadsboerderij Steede Hoge
Woerd. Met: Torenhoog, zelf
oogsten, Pizza speurtocht,
Workshop Smaken en Proeven,
Pluktuin, Imker Willemijn en
meer.
Lees verder op pagina 6 en
op www.utrechtnatuurlijk.nl/
oogstfeest-shw

De Vliegende Start
Het Huis van Betekenis
In deze tekenmaakplaats van Saskia en Katja
maak je een tekening af die al lijkt te zijn
gestart. Maar waar gaat het nu heen? Maak jij
er een vliegend beest van of een raket? Geen
zorgen: elk kunstwerk belandt uiteindelijk in de
blauwe lucht.

foto Cultuur19

Elk jaar een hit: de houtwerkplaats
van La Cruz en Helweg. Met houten
blokjes timmeren kinderen (en vaak
ook hun ouders!) vanzelf de mooiste
kunstwerken. Dit jaar maken we
voertuigen.

foto Iris Sanne van der Aar

foto Cultuur19

Houten
voertuigen timmeren
Helweg en La Cruz

Stripverhaal
tekenen Wooden
Plank Studios
Wooden Plank Studios uit
Utrecht leert kinderen de fijne
kneepjes van het stripverhaal
tekenen. Hoe maak je een
verhaal in drie plaatjes?

Voorstelling
Kubus Kubus
Kubus (3+)
TG Yalla Yalla

Theaterzaal

Oude kippenhok

*

Voorstelling
Ik heb een

*

heel vies woord
geleerd .. (6+)
Jasper Smit

MAAKPLAATS

MUZIEK

VOORSTELLING

MAAKPLAATS

MUZIEK

Intuïtief Orkest (AL)

Torenhoog

Intuïtief Orkest (AL)

Torenhoog

Juan Garzon

(AL)

Kubus Kubus
Kubus (3+)
TG Yalla Yalla

Juan Garzon

(AL)

MAAKPLAATS

Het weitje

Striptekenen Wooden Plank Studios / De Vliegende Start Het Huis van Betekenis
Startpunt Het Uiterst Geheime Kindercomplot / Bellenblazen XXL DOCK
+++ Haal je kaartjes voor de voorstellingen in de zaal bij de Infobalie Cultuur19/Leidsche Rijn Festival +++

De buitenkeuken

De toren

De boomstammetjes

Het oogstfeest

Locatie

10.00-17.00 uur
Steede Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1
De Meern
www.leidscherijnfestival.nl/
bereikbaarheid

MAAKPLAATS

MAAKPLAATS

MAAKPLAATS

Boetseren met klei en
puzzelstukjes Loket-Z

Boetseren met klei en
puzzelstukjes Loket-Z

Boetseren met klei en
puzzelstukjes Loket-Z

MAAKPLAATS

Voertuigen timmeren La Cruz en Helweg

KOKO voorleesplek

DOORLOPEND

Pizza Speurtocht / Zelf oogsten / Imker Willemijn / Pluktuin

*

*

Smaken & Proeven
(8-10 jaar)
Mad Science

Kaartjes voor voorstellingen in theaterzaal en Smaken en Proeven haal je bij de Infobalie van Cultuur19.
Vooraf aanmelden voor Smaken en Proeven via www.utrechtnatuurlijk.nl/oogstfeest-shw

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

Redactie Cultuur19
Ontwerp Albert
Hennipman
(Huis van Betekenis)
Illustraties Timon Vader
en Lotte Dijkstra (Huis van
Betekenis)
Met dank aan alle
sponsoren en vrijwilligers
van het festival
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