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KORT NIEUWS

Gildewandeling
REGIO - Op woensdag 16 mei 
kunt u met Gilderondleider 
Aart de Veer of Han Davidse 
een wandeling maken langs 
mooie oude bomen in de 
Utrechtse binnenstad. De 
wandeling start om 19.30 uur 
en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Tijdens deze wandeling 
leert u zo’n vijfentwintig bij-
zondere bomen kennen. Met 
de groep loopt u natuurlijk 
een stukje Zocherplantsoen, 
maar ook langs de werven, 
door hofjes en oude klooster-
tuinen. Midden in de stad 
komt u een Ierse jeneverbes 
tegen en op een overhoek 
staat zomaar een amber-
boom! Zie en hoor waarom de 
ginkgo er zo uitziet, en wat er 
met de essen aan de hand is. 
Ontdek de binnenstad op een 
andere manier - niet rood 
maar groen! Meer informatie 
en opgeven kan op werkda-
gen tussen 14.00 en 16.00 uur 
via tel. 030 234 3252, via e-mail: 
post@gildeutrecht.nl (met 
vermelding van telefoonnum-
mer), of via de website: www.
gildeutrecht.nl. De plaats van 
vertrek hoort men bij aanmel-
ding. Kosten: 6 euro p.p., 3 
euro voor kinderen beneden 
12 jaar of met een U-pas.

SPELtuin
LEIDSCHE RIJN - Kom op 9 
mei (10.00 tot 12.00 uur) langs 
in de Wagenschuur; een 
prachtige nieuwe ruimte die 

gehuurd wordt van de BSO, 
achter boerderij de Hoef. Om 
je kind samen te laten spelen, 
andere mensen te spreken, 
voor een luisterend oor of er 
even uit zijn. ‘We hebben al-
lerlei speelgoed, limonade, 
koffie en thee. Zie het school-
bord met pijlen, zodat je weet 
waar je naar binnen kan. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom,’ 
aldus Rebecca van de Hoef-
tuin. Zie www.dehoeftuin.nl.

Sparen voor 
Abrona bus
VLEUTEN - Abrona is een or-
ganisatie voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Iedere maandagochtend gaan 
de vrijwilligers van Abrona op 
pad om winkelcentrum Vleu-
terweide nog schoner te krij-
gen. “Onze werkplek is Mooi…
van Abrona midden in de wijk 
Vleuterweide. Daar verrichten 
wij diverse werkzaamheden 
en activiteiten. Van dienstver-
lenend en industrieel werk tot 
het maken van creatieve 
kunst-producten waar we 
heel trots op zijn. In onze win-
kel MOOI kan je dit bewonde-
ren en ook kopen.” De organi-
satie is nu aan het sparen voor 
een eigen ‘Mooi...van Abrona 
Bus’. Zo kunnen de vrijwilli-
gers nog meer klussen doen, 
bijvoorbeeld meehelpen om 
het Maximapark schoon te 
houden. “Vervoer in de vorm 
van een bus is nodig omdat 

niet iedereen goed kan lopen 
of fietsen. Een handige perso-
nenbus is heel erg welkom. 
We hebben vanuit het Rabo-
bank al een bedrag toegezegd 
gekregen maar we hebben 
meer nodig voor een goede 
bus,” aldus Abrona. Ook Albert 
Heijn Vleuterweide doet mee 
met een statiegeldactie. Men 
kan hier statiegeldbonnen af-
geven voor de aanschaf van de 
bus.

High Tea voor 
mantelzorgers
REGIO- Om goed voor je naas-
te te kunnen zorgen, moet je 
ook goed voor jezelf zorgen. 
Steunpunt Mantelzorg, Ca-
reyn, Rijnhoven, Welzaam, 
Doenja, Kwartiermakers en 
Buurtteam organiseren daar-
om in juni drie high teas voor 
mantelzorgers. De geplande 
dagen zijn: Zondag 3 juni van 
13.00-15.00 uur in het Castel-
lum café aan de Hoge Woerd-
plein nummer 1 in De Meern. 
Donderdag 7 juni van 13.00-
15.00 uur Anafora aan de Ui-
lenboslaan 1 in Vleuten. Dins-
dag 19 juni van 15.00-17.00 uur 
op De Hoge Weide aan de Ab 
Harrewijnstraat 45 in Leidsche 
Rijn. Aanmelden kan tot 15 
mei via mantelzorgvdmlr@
gmail.com of bellen naar 06-
53657941 of 06-12064414. Geef 
bij de aanmelding ook aan 
voor welke dag je je opgeeft.

Lekker Loek! Dat was de eerste reactie vanuit de coulissen na 
het optreden van Loeki bij The Voice Kids. Dat was in 2017 en 
nu staat ze met broer Gijs op het podium bij de aftrap van 20 
jaar Leidsche Rijn, zaterdag 19 mei op het Brusselplein. Wat is 
er in de tussentijd allemaal gebeurd?

LEIDSCHE RIJN - Loeki en Gijs 
ontvangen ons bij hen thuis in 
de keuken en zitten er ont-
spannen bij. Loeki maakt me-
teen duidelijk: “We zijn geen 
duo hoor, we gaan ieder ons 
eigen weg in de muziek.” Gijs 
produceert, en speelt cello. Op 
de vraag wat hij wil bereiken 
in de muziek moet hij het ant-
woord schuldig blijven. “Ei-
genlijk weet ik het allemaal 

nog niet. Ik doe nu nog vwo 
op het Leidsche Rijn College 
(LRC), en daarna neem ik 
waarschijnlijk een tussenjaar. 
Ik vind het produceren erg 
leuk maar zie mezelf niet als 
DJ beroepsmatig draaien. Ar-
chitectuur gaan studeren aan 
de TU Delft lijkt me ook wel 
wat.”
 
Ook Loeki is er niet van over-
tuigd dat haar toekomst in de 
muziek ligt, al heeft zij er in-

tussen wel voor gekozen om 
haar school in Leidsche Rijn te 
verruilen voor Codarts in Rot-
terdam. Deze middelbare 
school biedt talenten een spe-
ciale opleiding in muziek of 
dans. Wil ze daarna naar het 
conservatorium? Ook dat is 
nog allerminst zeker, omdat 
de muziekwereld nou een-
maal weinig zekerheid biedt.
Broer en zus zijn dus brood-
nuchter en maken hun mu-
ziek vooral op ‘gevoel’. En dat 
gaat tot nu toe best goed. 
Want hoe is het Loeki vergaan 
na haar succesvolle deelname 
aan The Voice Kids? Loeki: 
“Gijs en ik hebben samen een 
contract gekregen bij het label 
van Talpa, waarvoor we nu 
een aantal nummers aan het 
maken zijn. Twee daarvan 
staan trouwens al op Spotify: 
Be Here en More”. Ook op In-
stagram is Loeki succesvol, 
wat heeft geleid tot een aantal 
sponsorcontracten.
 
Loeki en Gijs kwamen op jon-
ge leeftijd in Leidsche Rijn wo-
nen. Hebben zij nog tips voor 
de stadsontwikkelaars? Gijs: 

“Er is in Leidsche Rijn helaas 
geen echte muziek’scene’ zo-
als je dat bijvoorbeeld wel ziet 
in IJburg in Amsterdam. En 
voor een avondje uit gaan we 

naar Zeist, waar je een goede 
16+ club hebt. Die zou er echt 
moeten komen in Leidsche 
Rijn!”

WE HEBBEN
SAMEN EEN
CONTRACT
GEKREGEN BIJ 
TALPA

Laatste vraag: wat kan het pu-
bliek van jullie verwachten op 
19 mei? “We gaan in ieder ge-
val onze eigen nummers More 
en Be Here spelen en twee co-
vers. Een vriendin speelt gitaar 

en Loeki’s beste vriendin Me-
rel (ook van LRC) verzorgt met 
twee collega-dansers de cho-
reografie.”

Aftrap
Zaterdag 19 mei
Aftrap 20 jaar Leidsche Rijn, 20 
jaar Nieuwe Buren
Brusselplein Leidsche Rijn 
Centrum
Van 12 - 18 uur

 d Kijk voor het programma 
op 20jaarleidscherijn.nl

Loeki en Gijs samen op het podium

Foto: Moniek Janssen

Aftrap 20 jaar Leidsche Rijn

WWW.REGIOLEIDSCHERIJN.NL
Op www.regioleidscherijn.nl vindt je naast 
blogs van bewoners, ook nieuws uit Leidsche Rijn en 
Vleuten - De Meern. Meld je aan op de nieuwsbrief op 
www.regioleidscherijn.nl/nieuwsbrief om wekelijks 
nieuws en de uitagenda in je mailbox te ontvangen.

Twintig jaar
Leidsche Rijn

Leidsche Rijn bestaat 
twintig jaar en dat wordt 
groots gevierd. Van 19 
mei tot en met 14 
oktober worden er 
allemaal activiteiten 
georganiseerd; van cultu-
reel tot sportief en van 
culinair tot educatief. Op 
zaterdag 19 mei gaat de 
viering van start met 
muziek, dans, zang, 
sport, circus en meer.

WE GAAN ONZE 
EIGEN NUMMERS 
MORE EN BE HERE 
SPELEN

Moniek Janssen
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Laatste keer 
samen eten 
in de Schalm
DE MEERN - Het team van 
Gezellig Samen Eten sluit 
het seizoen af met een 
heerlijk Pinkstersaladebuf-
fet in de Schalm. Aanvang 
buffet: 17.30 uur. Kosten: 
12,50 euro (inclusief een 
drankje). Aanmelden is 
verplicht. Dat kan bij de 
Schalm (Oranjelaan 10, De 
Meern) of door een mail te 
sturen naar info@schalm-
demeern.nl of te bellen 
naar 030 6662 609. Opge-
ven kan tot 16 mei.

Nieuwe leden gezocht 
voor 55+ badminton 
bij BC Castellum
VLEUTEN - In sportzaal Flet-
iozaal in Vleuten is iedere 
woensdagmiddag een groep 
leden van BC Castellum aan 
het badmintonnen. Het is 
een bijzondere groep want 
dit zijn leden van 55 jaar en 
ouder (het oudst spelende lid 
is bijna 80 jaar!) die het leuk 
vinden om op een sportieve 
en vooral gezellige manier 
een potje badminton te spe-
len. Ieder speelt op zijn of 
haar eigen niveau. Natuurlijk 
is er ook tijd voor een kopje 
koffie en een gezellig praatje.
 

Uitbreiding
Deze groep zou wel wat uit-
breiding kunnen gebruiken. 
Er is ruimte voor nieuwe le-
den van 55 jaar of ouder die 
het leuk vinden om te bewe-
gen en tegelijkertijd andere 
mensen te ontmoeten in de-
zelfde leeftijdscategorie. 
Loop gerust eens binnen op 
woensdagmiddag in sport-
zaal Fletiozaal aan de Albert 
Schweitzerlaan 10A in Vleu-
ten.
Zie voor de exacte speeldata 
de agenda op
http://ww.bc-castellum.nl




