
Voorwoord
Heb je (ook) genoten van de zomer? Wij als redactie waren wel toe aan een beetje zon, rust en ontspannen. We hebben
gemerkt dat het tijdens de zomervakantie in de buurt rustiger was dan normaal, waaruit we hebben opgemaakt dat alle
buurtbewoners wel toe waren aan even iets anders dan de wijk. Nu iedereen weer terug is gaan wij er weer volop
tegenaan om jullie via de krant én Facebook op de hoogte te houden van alle (nieuws)berichten die van belang zijn
voor de buurt.

We hebben voor deze editie weer leuke artikelen voor jullie, zoals een groen-doen-initiatief van Frans van den Berg,
namelijk het zusterpark Voordorp. USV Hercules heeft twee bijdrages geleverd en vanuit de Dierenweide is ook een 
feel-good bericht binnengekomen. Mandy heeft ene update rondom het Wevehuis en er is een artikel om kennis te
maken met yoga in de buurt. Lees ook even de oproep van Christian Naethuys om een enquête in te vullen voor
Noordoost. Zo kan jij een bijdrage leveren aan de wijk. 

We hebben ook een bericht van buiten de buurt, van de Biltse Streekmarkt, waar ook iedereen uit de regio welkom is.
Een leuk idee voor een uitstapje? Over uitstapjes gesproken: Nadine heeft een artikel geschreven over werken op de
camping in de Voorveldse Polder. 

Wil je ook een artikel of informatie aanleveren voor de wijkkrant? Stuur een e-mail naar voordorpvooruit@gmail.com.
We kunnen kijken of we het onder de aandacht kunnen brengen op onze Facebookpagina of in de volgende editie van
de krant, welke in december dit jaar zal verschijnen. De deadline voor het inleveren van kopij is zaterdag 27 november. 

Voor nu wensen we je veel leesplezier en kijken wij vast uit naar hoe de wijk zal veranderen nu de herfst in aantocht is.
Vergeet niet om een mooie foto uit de wijk naar ons te mailen, zodat we deze kunnen plaatsen in de rubriek ‘Buurt in
Beeld’. 

Zonnige groet, Mandy, Nadine en Ingeborg
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Ingezonden door de Biltse Streekmarkt

Na een jaar zonder markt hoopt de Biltse Streekmarkt op vrijdag 15 oktober u weer
te mogen ontvangen. Op de Biltse Streekmarkt staat lokaal geproduceerd, gezond
en milieuvriendelijk voedsel centraal. Producenten uit de gemeente en omgeving
bieden hun eigen producten aan.

Om de markt aantrekkelijk te maken voor bezoekers proberen we naast voedsel ook enkele
andere non-food ondernemers een plek te bieden. Hierbij vinden we het belangrijk dat het
duurzame producten zijn met een transparant, goed verhaal.

De Biltse Streekmarkt, voorheen Dorpsmarkt, is een initiatief van Stichting Biltsheerlijk. 
Zij willen lokaal en milieuvriendelijk voedsel 
de normaalste zaak van de gemeente De Bilt
maken. Eén van hun initiatieven is de Biltse
Streekmarkt. 

De markt maakt in oktober deel uit van de
Week van de Duurzaamheid. Het thema 
Be The Change past goed bij de doestelling
van de markt.

Op vrijdag 15 oktober van 15:00 tot 
19:00 uur vindt u de Biltse Streekmarkt
op het terrein van kinderboerderij 
De Schaapskooi aan de Melkweg in 
Bilthoven (achter het Lichtruim).

Kijk voor meer informatie op
www.biltsestreekmarkt.nl of volg ons op
Facebook.
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Ingezonden door Christian Naethuys

Wil je meedoen aan
een buurt-
onderzoek
door de
enquête in
te vullen?
Graag! Waarom zou je deze enquête 
invullen? 
http://www.buurtonderzoek-noordoost.nl/

1. Omdat je er invloed mee pakt in de
wijk(parkeerplekken, elektrisch opladen,
meer groen etc) 

2. Omdat je het dichtbij is (jouw buurt) en
je betrokken bent 

3. Omdat je misschien een idee hebt om
iets te doen, maar dat samen vorm wilt
geven 

4. Omdat het je informatie geeft over waar
je terecht kunt met initiatieven 

En… als je hem invult, mag je als dank
(als je dat wilt) bij het wijk bureau 
(F.C. Donderstraat 1, 9-12 u) een zwerf-
vuil-grijper gratis ophalen



Ingeborg heeft deze zomerse foto
gemaakt. 
Weet jij waar deze foto in de buurt
genomen is?

Mandy heeft in de buurt deze mooie
foto’s kunnen nemen. Het is geweldig
om zulke kleine pareltjes in ons midden
te hebben!

Ingezonden door Hercules – Fons Visser

USV Hercules is één van de oudste sportverenigingen in Nederland
met meer dan 2700 leden. Bij Hercules kan je verschillende 
sporten beoefenen zoals veld- en zaalvoetbal, badminton, tennis,
cricket en goalball. Dit kan van heel jong tot zeer oud. Maar
Hercules wil ook een plek bieden aan mensen die allerlei (fysieke)
beperkingen ervaren bij het sporten en dus minder snel lid worden
van een sportvereniging. In samenwerking met de Hoogstraat,
Sport Utrecht, NOC*NSF en de Dynamic Tennisbond kan men vanaf
9 juli dynamictennis beoefenen bij Hercules. Deze sport is zeer
geschikt voor mensen die over minder kracht beschikken, omdat
het wordt gespeeld met zeer lichte materialen. Kijk op de site van
de Dynamictennisbond voor meer informatie.

Elke vrijdag van 10.00 – 12.30 uur kan men
kennismaken met deze sport. Kom langs en
neem gerust je zaalschoenen mee, want het 
wordt gespeeld in de sporthal van Hercules.

USV Hercules, Voorveldselaan 2

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fons Visser, 
tel.: 06-16792203 of mail infodrdehelft@usvhercules.nl

Ingezonden door basisschool de Regenboog

De wereld ligt aan je voeten!
op basisschool De Regenboog
Op woensdag 1 september onthulde basisschool De
Regenboog in Tuindorp haar nieuwe logo. Op beide locaties
hesen de jongste en oudste leerling samen een vlag met
daarop het nieuwe logo.

Het afgelopen jaar heeft de school met het team en ouders 
gekeken wat zij nu echt belangrijk vinden in het onderwijs en zijn
daarmee tot het nieuwe motto “De wereld ligt aan je voeten!”
gekomen. En hierbij hoort ook een nieuw logo.

De Regenboog wil dat kinderen de grote wereld leren kennen, 
kansen grijpen en ongekende ontwikkelmogelijkheden hebben. 
De school maakt dit mogelijk door aandacht te besteden aan 
ieder kind, het omgaan met elkaar en veel aandacht voor de 
basisvaardigheden met daarbij extra’s als hoog niveau Engels, 
creativiteit en andere vaardigheden om een wereldse blik te 
ontwikkelen.

Het nieuwe logo weerspiegelt deze visie op onderwijs. 
De regenboog is verwerkt in een cirkel, de vorm van een wereld-
bol. Je kunt de cirkels ook zien als een kind dat in het middel-
punt staat, met daarom heen de ouders en leerkrachten die elkaar
ontmoeten en goed met elkaar en de wereld omgaan.



Een ander helpen was nog nooit zo makkelijk!
Om een ander blij te maken met een warme, verse maaltijd hoef je helemaal geen topkok
te zijn. Integendeel! Bij Thuisgekookt is plaats voor alle keukens: van een lekkere stamppot
met een bal gehakt of een goedgevulde nasi tot je favoriete recept voor pasta Bolognese of
een gezonde maaltijdsoep. Je maakt je buur blij door een portie extra te maken van wat je
toch al kookt: zo simpel is het om een ander te helpen! Ons doel is duurzame verbindingen
tussen buurtgenoten, maar we snappen ook dat je eerst eens wilt kijken of dit iets voor je
is. Daarom kun je nu al heel makkelijk jouw extra porties voor tijdens deze tien dagen aan-
bieden op thuisgekookt.nl Zodra je je aanmeldt als thuiskok helpen wij je via precies op
maat gemaakte e-mails verder op weg. Al je vragen worden beantwoord voordat je daad-
werkelijk aan de slag gaat, dus nadat je een profiel aanmaakt wijst de rest zich snel.

Juist liever een maaltijd bestellen?
Dat kan natuurlijk ook. Door maaltijden met je buur te delen vergroten we de sociale 
cohesie in de buurt, zodat buurtgenoten weer op elkaar kunnen rekenen als er nood aan 
de man is. Daar hoef je trouwens niet kwetsbaar voor te zijn; iedereen vindt het fijn als er 
af en toe op een ander kan worden geleund. Met de 10% commissie die we rekenen op 
de maaltijden bekostigen we een stukje van het uitgebreidere proces om mensen in een
kwetsbare positie voor langere tijd te koppelen. Door jouw maaltijd te bestellen via 
thuisgekookt.nl krijg je dus niet alleen een verse, met liefde bereide maaltijd, maar je draagt 
ook nog eens bij aan een mooi doel.

Kookschrift, promotiemateriaal en winacties!
Dit jaar pakt Stichting Thuisgekookt, met behulp van een aantal trotse sponsoren, extra
groots uit. We ontwikkelden een kookschrift vol tips, mooie verhalen en lekkere recepten
dat je toegestuurd krijgt zodra je jezelf aanmeldt als thuiskok, mochten Bert van Leeuwen
verwelkomen als ambassadeur en geven tijdens de Kook Voor Je Buur 10-daagse prachtige
prijzen weg op onze socials. Zo kun je een volledig verzorgde bietenworkshop van Love
Beets winnen, een boodschappenpakket van Becel en een cadeaukaart van PLUS, een Tex
Mex Pakket van Santa Maria en zelfs een gloednieuwe combimagnetron van Whirlpool. Ook
stellen we extra veel materiaal beschikbaar om als thuiskok je maaltijden te promoten. Zo
zijn er posters, ansichtkaarten, social media-uitingen en flyers om de buurt te laten weten
wat jij op het menu hebt staan. Maak jij ook een buurtgenoot gelukkig met een lekkere,
warme maaltijd? Thuisgekookt helpt graag!

Thuisgekookt; een warme maaltijd én sociaal contact
Juist nu, als gevolg van de coronacrisis, maakt een gevoel van eenzaamheid de dagen voor
veel mensen donker en moeilijk. Thuisgekookt probeert er daarom voor te zorgen dat we
weer teruggaan naar wat vroeger heel normaal was: buren die zorgen voor elkaar! Door
middel van zorgvuldige en persoonlijke matchmaking en een intensieve samenwerking met
hulpverlening draagt Thuisgekookt bij aan maatschappelijke effecten zoals langer zelf-
standig thuis wonen, verminderde belasting van hulpverleners, gezondheidswinst en 
daarmee tot uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een bijzonderheid of 
handicap. Zo werken we aan een dragende samenleving, waarin mensen op lokaal 
niveau basisvoorzieningen zelf organiseren. Hierdoor
wordt de buurt op micro- en de samenleving op
macroniveau socialer, gezonder en duurzamer.

Ingestuurd door Stichting Thuisgekookt

Het is bijna zover: de Kook Voor Je Buur
10-daagse gaat 24 september van start!
Genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd én je buren beter leren kennen?
Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor hulp bij de warme
maaltijd en gezellig sociaal contact. Om nog meer mensen te enthousiasmeren ook
eens een maaltijd met een buur te delen organiseren we van 24 september tot en
met 3 oktober de Kook Voor Je Buur 10-daagse. Hiermee laten we – in dezelfde
periode als de Week tegen Eenzaamheid en Burendag – zoveel mogelijk mensen
kennis maken met Thuisgekookt en de belangrijke maatschappelijke effecten die
het delen van een maaltijd met zich meebrengt. Door tien dagen lang extra veel
aandacht te genereren hopen we de 17.000 thuiskoks die Nederland-breed bij ons
aangesloten zijn verder uit te kunnen breiden én de hulp van een thuiskok normaler
te maken zodat we de drempel om hier gebruik van te maken kunnen verlagen.

Ingezonden door Alice Neuteboom

Begin met Yoga

In Utrecht Voordorp en tuindorp e.o.
komt Alice in Yoga graag naar uw 
huis voor yogales in uw vertrouwde
omgeving.

1. Prive of duoyoga: slow flow Yoga, 
Yin Yoga of Hatha Yoga. In overleg
bespreken wij waar we aan werken.

2. Familieyoga: een yogales waar iedereen
aan mee kan doen en ook wordt
gewerkt aan partner yoga oefeningen.

3. Kinderyoga: thematische creatieve
yogalessen, deels in buitenlucht. Ook
leuk om een paar buurkinderen uit te
nodigen.

Meer informatie: www.aliceinyoga.nl

Ingezonden door Dodo Koenen en 
Regina Visscher

Burendagborrel
Voordorp
Wie zijn eigenlijk die andere bewoners
in Voordorp? Je ziet ze lopen, fietsen,
maar spreek je ze wel eens? Dan is dit
je kans om met andere volwassenen in
Voordorp kennis te maken!

Neem je favoriete drankje, hapjes en 
eventueel een stoeltje mee en kom naar
de Voordorpse Burendagborrel. Vraag ook
je Voordorpse buren om mee te komen. 

Om de drankjes en borrelhapjes op te 
zetten zorgen we voor een paar tafels en
we duimen voor goed weer.

Plaats : Park naast/achter de
Aartsbisschop Romerostraat 330
Datum : Zaterdag 25 september van
16.00-18.30 uur

Heb je nog vragen? 
Stuur een e-mail aan: 
voordorp2020@gmail.com
Tot ziens 25 september!  



we open gingen, jaren terug, hadden we slechts 74 check-in's zoals
we dat noemen. Dat zijn de mensen die we opschrijven voor het
inchecken, het zijn er dus minimaal 1 persoon tot meer als het een
gezin of vrienden betreft. Een erg rustige start als je het vergelijkt 
met ons laatste (normale) seizoen, april 2019, toen we er bijna 400
hadden. 

De klanten
Bij vele horen we vaak nog dat mensen denken dat we voornamelijk
Polen en Ierse Travelers hebben staan. Of alleen maar volstaan met
caravans vol studenten. In het oude verleden gebeurde dit vaak maar
wij maken dit amper mee, ook omdat we een maximale sta-tijd 
hebben, waardoor we niet meer aantrekkelijk zijn voor mensen met
zulke wensen. Wel worden we vaak nog aangesproken voor mensen
die tijdelijke woonruimte zoeken, denk hierbij aan studenten, mensen
in een scheiding, of mensen die vanuit het buitenland terugkomen en
weer in Nederland willen wonen en werken. Helaas kunnen we ook
die mensen niet meer helpen omdat langzamerhand alle chalets van

Werken op de camping blijft toch een bijzonder beroep. Hoewel het niet zeldzaam is, in juli 2019 telde de KVK nog zo'n 2.197 
campings in Nederland, blijkt het in praktijk toch een beroep te zijn waar niet iedereen zo even tegenaan loopt of iemand kent die
erin werkzaam is. 
Gesproken vanuit mijn eigen ervaring tenminste. Samen met mijn vriend werk ik al weer een paar jaar op Budget Camping Utrecht
en gezien de vaak verbazende reacties en vragen geeft als mensen dit horen, wil ik er een klein stukje over schrijven. Dit zal geen
stuk zijn dat algemeen voor alle mensen die werken op een camping geld, maar een persoonlijk stuk over het werk op deze 
specifieke camping. 

Camping de Berekuil
Dat is ook niet ongewoon, gezien de geschiedenis van Budget
Camping Utrecht, bij menig oud-Utrechter nog steeds benoemd als
“Camping de Berekuil”, de oude benaming. Deze naam heeft hij
toentertijd gekregen als “het gemeentelijke kampeerterrein Camping
de Berekuil”, een vernoeming naar de berekuil rotonde vlak bij. 

De camping heeft een nogal berucht verleden, veel vaste bewoning,
rampgevallen en andere ellende, waardoor voor velen het nogal
afschrikt als ik vermeld er te werken. Zelf heb ik het eigenlijk nooit
echt meegekregen, ondanks dat ik mijn hele leven in Utrecht woon 
en er zelfs langsfietste op weg naar de manege. Maar totdat ik er
werkte, wist ik eigenlijk niet eens dat er een camping zat. 

Eerste seizoen
Wij zijn nogal in het diepe gesprongen om hier te gaan werken, 
de vorige beheerders zijn plotsklaps vertrokken en wij zelf hadden
eigenlijk geen ervaring met het runnen, of werken op een camping.
Gelukkig hadden we het het eerste seizoen het ook niet zo druk
waardoor we onze draai konden  vinden. De eerste maand april dat LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA>>>>

Ingezonden door Nadine van Schagen

Werken op Budget Camping Utrecht
Mythes en feiten op voormalig camping De Berekuil



het terrein verdwijnen. Wat we voornamelijk hebben zijn mensen die
we in twee groepen kunnen indelen. 

De toeristen, echt de mensen die Utrecht komen bezoeken of de
camping, gezien we een erg goedkoop zijn, als uitvalsbasis gebruiken
om de rest van Nederland te bezoeken met openbaar vervoer, fiets of
auto. Meeste hiervan komen uit Duitsland en Italië, maar we hebben
mensen gehad zelfs uit Moldavië, Zuid-Afrika, Canada en nog veel
meer. 

Ook hebben we de groep “de familie”. Dit zijn stiekem mijn favoriete
klanten, sommige komen al jaren regelmatig ook terug. De familie
zijn mensen die niet familie zijn van mij en Victor, maar juist mensen
die hier in de omgeving van Utrecht familie hebben zitten. Ouders die
hun kinderen helpen met verhuizen, gezellig op bezoek bij een broer
of zus, en vele van dat soort verhalen. Ik denk met een glimlach aan
de vele (aankomende) grootouders die we bij ons hebben ingeboekt,
stuiterend en vol liefde klaarstonden om hun nieuwste kleinkind te
verwelkomen. Je kon ook altijd zien wanneer het kleinkind was 
geboren, ze liepen niet meer de camping op maar verschenen 
drijvend op een roze wolk, helemaal in de zevende hemel. Vele van
hun zien we ook jaarlijks terugkomen om dagen lekker samen te zijn
met hun kleinkinderen. 

Bouwval
Dat is een benaming die we al vaker horen en terug zien komen in
sommige reviews. Maar het klopt ook gedeeltelijk. De camping is 
al jaren in verbouwing en maakt een overgang van chalets met 
camping, naar vaste bungalows en camping. Helaas kost dit gewoon
veel tijd, geld en geduld. Iets wat niet alleen vervelend is voor de 
toeristen en de eigenaars van de paar overgebleven chalets, maar
ook voor ons als werknemers bij de camping.

Het werk
Werken op deze camping is best wel simpel in de basis zin. Je bent
bij de receptie tijdens de openingstijden, je checkt mensen in, vele
vragen zijn hetzelfde “waar is de bushalte” of “hoe ver is de stad
fiets” en dergelijke. Je wijst de plaats waar ze kunnen staan. En 
tussendoor maak je ook het sanitairgebouw schoon. Af en toe wisselt
het een beetje af als je het terrein moet maaien, maar daar houdt het
bij op. Wat dit wel zwaar maakt, is dat je maanden achtereen dit
doet, maandag tot en met zondag. Je hebt geen vrij van april tot
oktober. Voor een half jaar zet je eigenlijk je eigen leven stil. 

Maar wat dit werk zo bijzonder maakt, is dat als je het goed doet, je
een herinnering bent voor de mensen die bij je hebt gestaan. Je moet
er dus wel plezier in hebben, in je kern voelen dat je klaar wilt staan
voor mensen en hun vragen en verhalen. Luister naar ze, denk met
ze mee, geef ze nieuwe ideeën en bedenk zelf ook leuke dingen voor
mensen om te kunnen doen. Fietsen ze graag? Kijk of je een leuke
route kan bedenken. Willen ze graag uit eten? Leer de restaurants
kennen in je omgeving zodat je een eerlijke mening en advies kan
geven. Je moet bereid zijn om meer te zijn dat een robot die alleen
de gegevens noteert van mensen. 

Zodra je dat kan doen, krijg je ook leuke terugkoppelingen zoals 
klanten die langskomen elk jaar ter viering van hun jubileum omdat
ze gekoppeld door jullie zijn op de camping, opa’s en oma’s die hun
vierjarige kleinkind meenemen op de camping en naar je toe lopen
en zeggen “Dit zijn nou de lieve mensen bij wie we altijd staan als 
we jullie opzoeken”. Dat zijn een van de vele dingen die dit werk zo
bijzonder maken, meer dan iemand achter de balie, je bent in
iemands herinnering.

Ingezonden door dierenweide – Leo Lentz

Aagje is weer beter
Het jonge geitje Aagje, de dochter van Lieve, loopt
weer stoer en gezond rond op de dierenweide. Maar dat
was een paar weken geleden wel anders. Misschien heeft
u haar wel gezien: Aagje liep volkomen gedesoriënteerd
op de weide, trilde over haar hele lijf en leek niet te
weten waar ze was of waar ze heen wilde. De dierenarts
kwam kijken en vermoedde een hersenvliesontsteking.
Dat is vermoedelijk veroorzaakt door beschimmeld 
voedsel. Aagje kreeg een injectie met antibiotica en
knapte weer een beetje op. 

Een paar dagen later werd ze weer ziek. De dierenarts 
is drie keer geweest voor een injectie en dat heeft
geholpen. Aagje lijkt er weer bovenop te zijn. 
Ze eet goed en loopt dartel over de weide. Voor zulke
bezoekjes van de dierenarts krijgt de dierenweide geen
subsidie. De kosten lopen al snel flink op. Daarom is het
zo fijn dat we regelmatig donaties krijgen. Onverwachte
onkosten kunnen we op die manier toch vergoeden.

Voedsel meenemen?
Het is beslist niet nodig om eten mee te nemen naar de
dierenweide, omdat de vrijwilligers elke ochtend een per
seizoen wisselende portie hooi en brokken voeren, soms
gemengd met wat verse groenten. Het is zeker niet
nodig om bij de supermarkt wat extra voer voor de 
dieren te kopen en dat hier te brengen. Wij geven geen
brood aan de dieren, omdat zij er ziek van kunnen 
worden. Aagje is vermoedelijk ziek geworden van
beschimmeld brood. Neem dus geen oud brood mee
naar de dierenweide. 

Als u toevallig toch eten in de tas heeft en dat kwijt
wilt, voer het dan niet zelf aan de dieren, maar leg het
in de bakjes rechts van het hek. Controleer of het nog
vers is en neem oud brood weer mee naar huis. Denk
aan de zieke Aagje. 

Donaties zijn altijd welkom! 
Scan de barcode op het bord bij de cavia’s
en maak uw bijdrage over. De vrijwilligers
en de dieren van de dierenweide zijn u
dankbaar!



Ingezonden door Frans van den Berg 

Op weg naar een mooi groen Voordorp
Veel bewoners waren deze zomer blij verrast met het nieuwe groene stukje Voordorp als
je via sportvereniging Hercules de wijk inwandelt. Eén en al bloemenpracht dat uitnodigt
tot meer. En dat is goed mogelijk met hulp van het nieuwe zusterpark Voordorp.

Misschien was u erbij op 21 juni  toen onze wijk Voordorp een zusterpark is geworden van het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  Dit werd gevierd onder de sierkersenbomen in het park 
Hart van Voordorp aan de Aartsbisschop Romerostraat  met de plaatsing van een bank en een
informatie- bord.

Wat willen we?
Zusterpark Voordorp benadrukt het belang van een gezonde groene leefruimte voor ons allemaal,
het belang van groene routes, klimaatadaptatie en ruimte voor biodiversiteit. Om hier gehoor aan
te geven willen we samen met bewoners en gemeente heel Voordorp verder vergroenen.  En
eigenlijk is dat niet moeilijk, het is meer een kwestie van dóen.

Hoe pakken we het aan?
We willen beginnen met het in kaart
brengen van alle onnodige verharding
van de openbare ruimte. Deze willen we laten vervangen door groen of halfopen 
bestrating.  Voor de woningen waar geveltuinen en stoeptuinen mogelijk zijn zullen wij
langsgaan met de vraag of de bewoners een gevel- of stoeptuin in zelfbeheer willen
nemen. En we willen aanplant van bij- en  vlindervriendelijke planten stimuleren. Dat
is niet alleen goed voor de insecten en vogels, maar ook bewoners kunnen een rijke
groene omgeving en groene wandelroutes  zeer waarderen, zo is gebleken.

Waarom willen we vergroening?
Onze wensen sluiten nauw aan bij het nieuwe beleid van de gemeente betreffende het
voorkómen van wateroverlast, droogte en hittestress’. Ook de uitvoering van dit beleid
is gericht op verwijderen van onnodige verharding en op het extra vergroenen.
Elke tegel minder in de wijk (dat geldt natuurlijk ook voor de eigen tuin!) draagt bij om
regenwater de gelegenheid te geven de grond in te zakken. Ook zorgt het verwijderen
van tegels ervoor dat het waterpeil in de bodem op niveau kan blijven en de bodem
minder snel verdroogt. En heel duidelijk helpt een groene omgeving enorm tegen de
zogenaamde hittestress, zoals je in bijgaande foto kan zien.

Genoeg redenen om de eigen tuin en wijk te vergroenen. Help je mee of wil je meer
weten zie de website Zusterpark Voordorp - Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
(np-utrechtseheuvelrug.nl) of neem contact op met Frans kijkeven@tiscali.nl

Entreeprijs van de wijk Voordorp.

Temperatuur  op verschillende plaatsen in een stad 
op zelfde tijd.

Ingezonden door USV Hercules

De filosofie van het Creatief Café is hetzelfde
als bij de Derde  Helft: gezellig bij elkaar zijn,
nieuwe mensen ontmoeten en leuke dingen
samen te doen.

Creatief Café
Het ZIMIHC-theater presenteert het Creatief  Café. Maak samen
muziek, kruip in de huid van  een ander met improvisatie theater of
werk aan  je schildervaardigheden tijdens één van de work shops.
Of kom naar een voorstelling of expositie  kijken. Heb je vooral zin
in een kop kofie en een  gezellig babbelltje met je buurtgenoten
dan ben  je ook van harte welkom. 
Vanaf 8 september kun  je iedere woensdagochtend 
bij ZIMIHC binnenlopen. Iedere week gebeurt er iets 
bijzonders.  
Dus kom gerust langs om kennis  te maken. ZIMIHC theater zit op
de Bouwstraat  55 of kijk op hun website naar hun programma.

Ingezonden door Mandy Tober - Wevehuis

Nieuws vanuit Buurthuis
Stichting het Wevehuis

Onze verhuizing naar de Aartsbisschop Romerostraat in Voordorp
komt steeds dichterbij. We zijn er nog niet, maar  zijn wel alvast
begonnen met het maken van plannen om het buurthuis een 
nieuwe impuls te geven. Vind je het leuk, ben je enthousiast en wil
je met ons meedenken? Iedereen is welkom! 
Geef je op via post@wevehuis.nl



Naam: Thorsten
Leeftijd: 6 jaar

In welke straat woon je?
In de Lippizanerstraat

Heb je een broer(tje)/zus(je)? Ik heb een 
broertje, Waldemar en een zusje, Annicka

Wat is jou favoriete speelplek in onze 
buurt? Ik speel in de zomer graag bij de
‘zandspeeltuin’ in de Voorveldse Polder. 
Daar kan je lekker klimmen, een parcourtje 
doen en natuurlijk met zand spelen!

Heb je nog een andere plek in
onze buurt waar je graag naartoe
gaat? Ja! Ik speel ook graag bij de
‘grote speeltuin’ aan het einde van de
Bentheimerstraat. Daar staat een soort
grote schommel waar je met z’n 
tweetjes heel hard op kan draaien!

Als jij nog iets nieuws voor onze
buurt zou mogen kiezen, wat zou
dat dan zijn? Niks, want er is nu al
genoeg om te spelen.

Thorsten, dankjewel voor je bijdrage!
Er komt een klein presentje jouw kant

op. Wil jouw kind ook een keer mee doen aan de kinderrubriek ‘Door kinderen, voor kinderen’, geef hem/haar dan op
via voordorpvooruit@gmail.com, onder vermelding van ‘kinderrubriek’. 

COLOFON
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Ingezonden door Marieke van Vlierden

Vooraankondiging Kunstroute
Voordorps Verbeelding 2022
De 9e editie van de Kunstroute Voordorps Verbeelding, die plaats
zou vinden in november 2021, is vanwege de corona-epidemie 
uitgesteld naar 3 april 2022. Tijdens de Kunstroute organiseren
inwoners van Voordorp op hun eigen locatie exposities, muziek- en
theatervoorstellingen, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
Deelnemers en andere belangstellenden kunnen contact opnemen
via voordorpsverbeelding@gmail.com of Facebook.

Ingezonden door Akke de Bruijn - VVE 2 Romerostraat 481-521

Sinds het voorjaar van 2021 ligt het dak van de VVE, Romerostraat
481-521, vol met zonnepanelen.
Na een introductie over energie-
transitie door Sander Ekstijn,
energiecoach van Energie U, 
op een VVE-vergadering ergens
in najaar van 2020, gingen de
bewoners voortvarend aan de
slag met offertes aanvragen, de
juiste bedrijven erbij zoeken, en
puzzelen wie van de bewoners
wel of niet zonnepanelen wilde
aanschaffen. Uiteindelijk had Volt4U het juiste aanbod en legde dit bedrijf het dak vol met 
104 zonnepanelen. Van de 21 eigenaren binnen deze VVE deden er 17 mee. 

Er werden 4-8 panelen per huishouden gelegd. Een prachtresultaat. En ook zo snel! Voor meer informatie: sander.ekstijn@energie-u.nl


