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Actieve wijkbewoners kunnen
plekje krijgen in ‘Wall of Fame’
De website www.
regioleidscherijn.nl en
de mobiele App Regio
Leidsche Rijn is een
initiatief van bewoners
voor bewoners van
Leidsche Rijn, VleutenDe Meern om de sociale
binding en betrokkenheid
in de regio te
bevorderen. Nu willen de
initiatiefnemers ook een
ereplek inrichten voor
speciale wijkbewoners.
LEIDSCHE RIJN - De website is in juli 2013 gelanceerd
en bestaat uit lokale nieuwsberichten, bloggersnetwerk
door bewoners, buurtinformatie en activiteiten
agenda. Bewoners kunnen
volop mee discussiëren over
onderwerpen die spelen in
de buurt. Martijn Sierhuis,
bedenker en oprichter van
het initiatief wil ook een inspiratie platform zijn voor
ondernemende mensen door
ze podium te bieden.
Martijn: “In de anderhalf
jaar dat Regio Leidsche Rijn
bestaat, zien wij op de redactie bijna dagelijks mooie
en bijzondere initiatieven
voorbij komen. Mensen die
zich vanuit een bepaalde

passie inzetten om iets
goeds te doen voor de eigen
buurt, wijk of voor buurtgenoten. Geheel belangeloos
en dat zelf ook nog eens
vanzelfsprekend
vinden.
Dit inspireert ons enorm en
we willen het daarom meer
zichtbaar maken voor iedereen, zodat het ook weer een

De bedoeling is
dat de wall of
fame overal
kan pop-uppen

LEIDSCHE RIJN - Baptistenge-

meente De Rank Leidsche
Rijn houdt zondag 21 december om 10.00 uur een
kerstviering voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar in de
aula van het Via Nova College, Maartvlinder 7. Kinderen kunnen zingen, naar
filmpjes kijken, luisteren
naar het kerstverhaal, zich
verbazen over goocheltrucs
en meedoen aan een kerstquiz. Ook is er kindertheater Knettergek. Opa Jopie is
een eenzame oude man, die
niks met kerst heeft… Totdat hij weer gaat lezen in de
bijbel.

Vuurwerkshow
bij Vechtweelde

inspiratie kan zijn voor anderen.”
Ereplek
“Regio Leidsche Rijn ‘Wall
of Fame’ is een ereplek voor
de mensen die het verdienen. Dit moest een plek worden op onze site, niet alleen
digitaal maar ook fysiek op
locatie waar mensen naar
toe komen, elkaar ontmoeten en de tijd willen nemen
om even stil te staan bij het
verhaal achter de mens of
initiatief. Zo kwamen wij
terecht bij BlendUT, een perfecte plek om ‘Wall of Fame’
voor het eerst te etaleren. De
bedoeling is dat het overal
in de regio kan pop-uppen
en men het dus tegen kan
komen. Denk hierbij ook aan
plekken als verzorgingshui-

Kindertheater
bij De Rank

- Vechtweelde
geeft zaterdag 20 december
om 19.00 uur zijn jaarlijkse
vuurwerkshow. Hier laten
zij een groot aantal nieuwe
producten zien zodat iedereen een duidelijk beeld
krijgt van wat zij verkopen.
Na de productpresentatie
volgt de finale met het allerbeste vuurwerk. De toegang
is gratis. De vuurwerkhal
is voor en na de demo geopend, en om alvast in de
oud- en nieuw stemming te
komen heeft Vechtweelde
weer de lekkerste oliebollen van Bakkerij Olink geregeld. Vechtweelde is te
vinden aan de Herenweg 35
in Maarssen. Kijk voor meer
informatie op de site www.
vuurwerkvechtweelde.nl.
MAARSSEN

Een stukje van de Wall of Fame, die overal kan opduiken; in winkels, verzorgingshuizen en
verenigingen.

zen en seniorenverenigingen
waar men zich niet actief op
het internet bevindt. Met de
‘Wall of Fame’ proberen wij
ook die mensen te bereiken
en de mooie verhalen te delen. Naast de ereplek, vind je
er ook een brievenbus waar
men ideeën kan aanreiken,
iemand kan voordragen voor
een ereplek of een suggestie
voor de volgende locatie kan
geven. Ook hebben wij een
map waarin je een verzameling van de blogs op www.

regioleidscherijn.nl uitgeprint kan vinden en rustig
in kan bladeren. Wij willen
dan ook BlendUT bedanken
voor de mooie eerste locatie en iedereen oproepen

om aan ons te laten weten
wie een ereplek verdient en
waar we ‘Wall of Fame’ over
een paar maanden mogen
plaatsen”, besluit Martijn
Sierhuis.

De eerste die een plekje heeft in de Wall of Fame is
Marc Kikkert, oprichter van de Vlinderhof. Hij wilde
een bijzondere plek van bezinning met internationale
uitstraling creëren waar iedereen van kan genieten en
tot rust kan komen. Met veel energie en wilskracht heeft
Marc het voor elkaar gekregen. Ook een iemand voordragen? Mail: redactie@regioleidscherijn.nl.

UNIEK! WONEN OP EEN EILAND IN HARTJE WOERDEN
in

Ravelijn & Bastion

Rondeel

Palissade

KOM BINNEN KIJKEN IN RAVELIJN

Scan

OPEN DAG

in

Bastion

Zaterdag 20 december
11:00 - 13:00 uur, bouwlocatie
(ingang via Rijnstraat, naast Kasteel Woerden)

WWW.DEFENSIE-EILANDHERLEEFT.NL
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