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KERST IN VOORDORP 14 DECEMBER 2008
Het is inmiddels traditie: ook
dit jaar weer vierde Voordorp
half december Kerstfeest op
de Brink

Aan het eind van de middag was er
als extraatje nog de piñata; het kostte
de kinderen behoorlijk veel kracht om
met stokslagen de met snoep gevulde
pop aan gort te slaan. Uiteindelijk

Ondanks de wat onduidelijke weersvoorspellingen was het prima weer zodat er in plaats van hele tenten alleen
daken hoefden te worden opgezet.
De dieren van de levende kerststal
hadden het dan ook geweldig naar
hun zin, scharrelden gezellig rond,
Ook van de spectaculaire winterse
tokkelbaan werd enthousiast gebruik
gemaakt!
Terwijl er buiten druk geworsteld en
getokkeld werd, deed ook de kraam
met kerstspullen daar goede zaken.

graasden lekker
van het gemeentegras en de pony
maakte overuren
met ritjes rijden.
Op veler verzoek was het dit jaar
weer mogelijk om een rondje te
worstelen als opgeblazen megasneeuwpop: een groot succes.

De opbrengst daarvan zal worden
overgemaakt aan het CIWF
(www.ciwf.nl), een dierenbeschermingsorganisatie die zich inzet voor
dieren in de bio-industrie.
Binnen, in onze eigen dorpskroeg
“Roadhouse”, was het ook behoorlijk
druk: het aantal liefhebbers voor de
schilderworkshop van Miranda
Ebbeling overtrof onze
stoutste verwachtingen,
het was dringen geblazen
aan de snookertafel!!
Miranda was behoorlijk
druk met het geven van
aanwijzingen en
het bijvullen van
alle verfpotten en
de resultaten van
de twee “schilderklasjes” waren
buitengewoon!
Er wonen in
Voordorp echte
schildertalenten!

lukte het
toch en
kreeg ieder
zijn deel!
Zoals gebruikelijk was er ook weer gezorgd
voor glühwein, warme chocolademelk
en poffertjes.
Kortom, het was een heel geslaagde,
druk bezochte en
gezellige
Voordorpse
kerstmiddag,
waar we
met plezier
op terugkijken!

GIERZWALUW (vervolg)

Ingezonden

Hier weer een stukje over de gierzwaluwen,
dit maal geschreven door Marjos Mourmans
van het Zwaluwen Adviesbureau.

Op Safari
Over nog geen vier maanden zijn de gierzwaluwen
weer terug thuis, bij ons.
Nu nog vliegen ze in zuidelijk Afrika. Op safari jagen ze
achter insecten die vliegen boven kudden olifanten,
zebra’s en buffels, te midden van insectenexplosies
boven de moerassen die ontstaan in de regentijd. En als
de termietenmannetjes de bruidsvluchten houden om
hun koninginnen te bevruchten vieren de gierzwaluwen
hoog boven de termietenheuvels koninginnedag.

DE SLOOT

Begin januari was het
prachtig, met al die
bevroren sloten.
De Voordorpse sloten zagen er toen zo uit:

Die overvloed aan voedsel komt goed van pas, want
gedurende hun verblijf in Afrika ruien gierzwaluwen al
hun veren, van het kleinste kopveertje tot de langste
slagpen. Tijdens de rui vallen de oude veren uit en er
komen nieuwe voor in de plaats. Vooral het ruien van
20 slagpennen, de lange vleugelveren, is een probleem
voor vogels die dag en nacht moeten blijven vliegen en
alleen maar vliegend voedsel kunnen verzamelen.
Al vrij kort nadat de gierzwaluwen richting Afrika zijn
vertrokken, vallen links en rechts van het lijfje de kleinste
twee slagpennen vrijwel tegelijk uit waarna de nieuwe
beginnen te groeien. Pas als die nieuwe op lengte zijn,
vallen de volgende twee uit. Zo wordt het gat dat ontstaat in de vleugel als een slagpen ontbreekt, niet te
groot. De langste slagpennen, aan de buitenkant van
de vleugels, zijn het laatst aan de beurt en die doen er
zes weken over voordat ze zijn volgroeid.
De rui duurt vrijwel de hele periode die de gierzwaluwen
in Afrika doorbrengen. Maar alleen zo kunnen ze voldoende voedsel verzamelen om zowel te ruien als dag
en nacht in de lucht te blijven.
Eind februari zitten ze weer knap in het pak en dan is
het alweer tijd om naar de broedgebieden in Europa te
vertrekken.
8000 km ver en 9 maanden lang hebben ze in die
kleine kopjes de herinnering aan dat donkere nest
van het vorige jaar gekoesterd. Zonder wegwijzers
of tomtom, over onmetelijke savannen, oerwouden,
woestijnen en bergketens vinden ze feilloos en
zonder aarzeling hun vertrouwde nest van het vorige
jaar weer terug rond eind april.
Want om hun jongen geboren te laten worden komen ze
voor 100 dagen terug naar Europa.
En waar je geboren wordt, dat is je vaderland.
Daar kom je thuis.

Wij willen gezond wonen in Voordorp:
geen verbreding A27! Verbreding is niet acceptabel!

Kinderen OBS Voordorp

DE
SNUFFELHOEK
Alle honden nog aan toe, alweer is er een jaar
voorbij. Met zijn allen zijn we de drempel van
2009 overgegaan, op naar het jaar 2010. Nog
even en ik raak de tel kwijt, verder dan tien kom ik
niet, wat voor een hond al heel knap is. Wat ik ook
niet bij kan houden zijn al die goede voornemens
die mensen ieder nieuw jaar maken: Vriendelijker
zijn voor de buren. Geen vlees meer eten. Schulden
afbetalen. Stoppen met roken. Meer bewegen.
Er zijn ook ieder jaar in januari heel veel mensen
die beginnen met een dieet omdat ze zich te dik
voelen. Baasje wil ook afvallen! ’s Morgens uit bed
stapt ze in haar blootje eerst op de weegschaal. Ik
kijk altijd even mee en lik aan haar voeten maar
de weegschaal slaat dan uit naar de verkeerde
kant. ‘Weg wezen Jip!’ roept ze gelijk geïrriteerd.
Het mag ook geen onsje meer zijn. Even later vind
ik haar terug in de keuken met alweer een weegschaal en het oranje boekje van Sonja Bakker.
Van Erica Terpstra wil baasje niets weten. Als
iedereen die 40 kilo afvalt zijn eigen dieetboek
gaat schrijven staat er straks geen boom meer in
de wijk waar jij je poot bij op kan tillen, zegt ze.
Ik zag Erica laatst nog op de televisie. Echt heel
anders dan Sonja! Ze riep: ‘Help ik val af!’ Nou
dat kan ik best begrijpen. Wat zit die ruim in haar
vel zeg en waar laat je dat allemaal? Ik vraag me
ook af hoe dat moet als ze ’s nachts in bed ligt en
zich om wil draaien.
Weten jullie al dat ik ook op dieet ben? Maar dat
is niet omdat ik te dik ben. Je kunt mijn ribben
niet zien, maar als je lief voor me bent en over
mijn rug aait kan je ze wel voelen en dat is precies
goed. Ik behoor niet bij de vijftig procent Nederlandse honden die last hebben van overgewicht.
Er zijn honden die zo dik zijn dat ze niet goed
meer met hun poten bij de grond kunnen. Die
honden rollen zich voort. Die baasjes zijn zo gek
op hun hondje dat ze de verleiding niet kunnen
weerstaan en ze mensenkoekjes, chips, zelfs
chocolaatjes of gewoon te veel eten geven. Een
dodelijke liefde want honden krijgen dan net als
mensen last van kortademigheid, hartklachten,
pijnlijke gewrichten en ze leven korter dan verwacht. Bij honden gaat net als bij mensen ieder
pondje door het mondje. Ze krijgen meer energie
binnen dan ze verbruiken. Dus, lieve baasjes: geef
je te dikke hond minder eten en niet alleen een
blokje om of even laten rennen, maar iedere dag
een wandeling van minstens een uur. Dat vindt je
hond fijn en is ook goed voor je eigen conditie.
Baasjes hoeven dan niet meer met weegschalen
en dieetboekjes te stoeien of ieder nieuw jaar na
te denken over een goed voornemen. Ze mogen
dan doodgewoon gelukkig zijn en dat is mijn wens
voor alle Voordorpers dit jaar.
Woef!

Jip

metselen
eigen
eigen school
school

De uitvoerder bespreekt met leerlingen van de Dolfijnen (groep 3/4) de benodigde materialen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitbreiding met
enkele lokalen bij OBS Voordorp. Niet alleen door de bouwvakkers,
ook door de kinderen zelf. Om beurten gingen leerlingen van alle
klassen aan de slag. Het werk is bijna af en het wordt mooi! Op 13
februari vindt de verhuizing plaats. Na de krokusvakantie hoeven de
kinderen van de bovenbouw dus niet meer naar de Wevelaan. Alle
leerlingen van OBS Voordorp krijgen vanaf 23 febuari les op de Che
Guevarastraat. En dat is natuurlijk erg plezierig.

Best moeilijk om het recht te krijgen

Kijk, deze steen heb ik gemetseld

En dan gaan de leerlingen zelf aan het werk

En OBS Voordorp bouwt mee aan een school
in León, Nicaragua
Iedereen in Voordorp weet het inmiddels: Voordorp Vooruit werkt
samen met een bewonersorganisatie in León, Nicaragua. Nieuw dit
jaar is dat ook OBS Voordorp zich aansluit bij dit initiatief. Komend
voorjaar gaan leerlingen van OBS Voordorp via bijvoorbeeld foto's,
tekeningen en brieven kennismaken met leeftijdsgenoten in León
ZuidOost. Ook de jaarlijkse inzameling voor een goed doel van de
leerlingen van OBS Voordorp staat dit jaar in het teken van León.
Daar hoort u nog meer van!
De verschillen tussen Utrecht en Leon zijn groot. Maar OBS Voordorp
en de school waarmee we samenwerken in León hebben ook een
belangrijke overeenkomst: bij beide scholen worden nieuwe klaslokalen bijgebouwd. Een aantal medewerkers van de gemeente
Utrecht is momenteel in León. Ze helpen mee met de nieuwbouw en
inrichting van 3 leslokalen van El Pulgarcito. Dit is een kleuterschool
in León ZuidOost waarvoor we vanuit Voordorp de afgelopen jaren
geld voor lesmaterialen en meubilair inzamelden. Van het geld dat we
tijdens het kerstfeest in Voordorp inzamelden hebben we aan de
medewerkers van de gemeente Utrecht alvast een kado voor El
Pulgarcito meegegeven. We kijken uit naar verdere samenwerking en
houden u op de hoogte.

VOORDORP IN BEDRIJF
Atalanta Boeken Filosofie Muziek is een ideële, uitdrukkelijk
niet-commerciële, stichting. Atalanta vervaardigt haar boeken vaak
geheel zelf, en altijd op kringlooppapier. De mensen achter uitgeverij Atalanta
wonen en werken in Voordorp, in Het Groene Dak.
Onlangs heeft uitgeverij Atalanta het Groene Voeten Spel uitgebracht.
Wat is het Groene Voeten Spel?
Het Groene Voeten Spel is een gezelschapsspel over milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering
en de mondiale voetafdruk. De 'Voetafdruk' is een rekenmodel om het
milieubeslag van je leefstijl te berekenen. In het Groene Voeten Spel
streven de deelnemers ernaar hun
voetafdruk te verkleinen en toch in
hun basisbehoeften te voorzien. Spelenderwijs raken de
deelnemers in gesprek over milieuvriendelijker leven en
de mondiale voetafdruk.
Het gaat erom de zeven basisbehoeften te verzamelen:
voedsel, water, onderdak, groente/fruit, brood/bonen,
warmte, liefde/vriendschap en 'het goede leven'. Tegelijk
moeten de deelnemers zoveel mogelijk 'groene voeten
kaarten' verzamelen (zoals 'ik gebruik zonnepanelen' of
'ik eet biologisch'), en de 'grote voeten kaarten' (zoals
een vliegreis of een nieuwe auto), zo snel mogelijk wegleggen, bijvoorbeeld bij je medespelers.

woorden, maar om creatief denken
over mogelijkheden en verbeteringen,
individueel en samen. Denken, spelen,
uitproberen, en toepassen in het
dagelijks leven. Want een groenere
wereld is mogelijk, en is de moeite
waard - voor mensen en voor ijsberen.

Voor wie is het spel geschikt?
Het spel is geschikt voor volwassenen
en voor jongeren vanaf een jaar of twaalf. Met kinderen
kan het in aangepaste vorm gespeeld worden. Het spel
kan gespeeld worden met 2, 3 of 4 spelers; grotere
groepen kunnen in teams spelen.

Hoe is het Groene Voeten Spel tot stand
gekomen?
Het spel is bedacht en ontwikkeld door uitgeverij
Atalanta in Utrecht. Met dank aan De Kleine Aarde in
Boxtel voor alle informatie rond het begrip 'mondiale
voetafdruk'.

Hoe wordt het spel gespeeld?

Meer info

Met het Groene Voeten Spel kun je veel kanten op.
Het geeft op allerlei manieren aanzetten tot meer inzicht
in de mogelijke consequenties van de eigen keuzes in het
dagelijks leven. Een van de vragen is bijvoorbeeld: Stel dat
er wetten en regels komen om milieuvriendelijk en solidair
gedrag af te dwingen. Ben je daar dan blij mee?'
Kortom een spel over milieu, economie, verdeling van
voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk.
Het spel kan 'realistisch' of 'niet-competitief' worden
gespeeld, of 'gewoon' om de punten Hoe het spel ook
gespeeld wordt, het gaat niet om goede of foute ant-

Groene Voeten Spel, gedrukt op kringloop(speelkaart-)
papier, 110 kaarten, E 9,00. Verkrijgbaar in de boekhandel
of via http://www.at-A-lanta.nl

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP
VEEMARKT

Over de gang van zaken rond
de veemarkt is momenteel geen
nieuws te melden. Wij houden
u op de hoogte.

Mensen die dat willen zouden een spel bij ons kunnen
bekijken en kopen. We hebben aan huis ook een
voedselcoöperatie: De Citroenvlinder. Een piepklein
winkeltje met biologisch voedsel.
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 17-19 uur.
Contact per e-mail: atalanta@at-a-lanta.nl

Ingezonden

Diny van der Ploeg, sinds 1992 wonend in Voordorp, geeft
al enige tijd met veel plezier naailessen aan huis. Verder
geeft zij bij Parnassos aan de Leuvenlaan de cursus mode
en kleding en vanaf februari 2009 geeft Diny ook een creatieve cursus met o.a. het maken van tassen, theemutsen
en wat er verder aan wensen van de cursisten binnenkomt.
Het modevak is Diny als het ware met de paplepel ingegoten:
haar moeder naaide alles zelf en daardoor is Diny zelf ook gaan
naaien. Haar kennis heeft Diny vervolgens uitgebreid op de
Ensaid modevakschool.
De naailessen thuis worden op maandag avond gegeven.
Wie zin heeft om mee te doen: meld je aan, er is nog plaats!
Informatie of aanmelden kan via tel.nr.030-2720268 of
per mail jhvdploeg@casema.nl

Ingezonden
BIJENHOUDEN,
EEN BOEIENDE HOBBY!

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Wie gefascineerd wordt door de natuur, oog voor
detail heeft en graag familie, vrienden en kennissen
enthousiaste verhalen over zijn hobby wil vertellen,
zou zeer serieus moeten overwegen om bijen te
gaan houden.
De honingbij is één van de meest boeiende dieren. De
bij leeft in grote kolonies met een ingenieuze organisatie
en taakverdeling. Iedereen heeft wel eens gehoord van
de bijentaal, een vorm van communicatie waarmee
voedselzoekende bijen hun nestgenoten kunnen vertellen waar ze wat hebben gevonden.
De betekenis van de bijen voor de mens is buitengewoon groot. Zonder bijen hebben wij geen fruit op tafel.
Een derde van wat wij eten en drinken is te danken aan
de bestuivingsactiviteit van deze kleine dieren. Veel
planten zouden zonder bijen niet kunnen bestaan.

DE GAARD

Op de wijkinformatie
avond op 8 december jl.
in de Jeruzalemkerk
zijn de resultaten bekend gemaakt van het
onderzoek dat verricht is
door Stabo (in opdracht
van de gemeente en
projectontwikkelaar).
Het betreft een enquête bij 600 bewoners in de wijken
(elke wijk 200), een enquête onder bezoekers van het
centrum en een enquête bij alle winkeliers.
Er waren ongeveer 100 bezoekers op deze avond en de sfeer
was positiever dan bij de eerste informatie avond. Het onderzoek heeft uitgewezen dat ca 60% positief staat tegenover
veranderingen aan het winkelcentrum en verder heeft het
veel inzicht verschaft over hoe mensen boodschappen doen,
wat ze missen en welke zaken aangepakt kunnen worden.
Op dit moment is de gemeente het stuk voor de raad aan
het voorbereiden waarbij de klankbordgroep inzicht krijgt in
de vorderingen en hun opmerkingen en aanvullingen goed
kwijt kan. Een belangrijk onderdeel is de bepaling en goede
vastlegging van alle knelpunten rondom het winkelcentrum,
waarbij we nog niet ingaan op de oplossingen (dat is voor
een volgende fase). Tevens is een aantal afhankelijkheden
met andere ontwikkelingen in de buurt waar we rekening
mee willen houden waardoor het geheel wat langer heeft
geduurd dan gepland.
De afronding van het rapport zal waarschijnlijk nog een paar
bijeenkomsten duren (en dan nog terugkoppeling na behandeling in de raad). Pas dan kunnen we iets zeggen over
het vervolg en de rol die de klankbordgroep zal innemen.

Ingezonden

OPEN LESOCHTEND
BASISSCHOOL DE REGENBOOG

De Bijenhoudersvereniging Utrecht en Omstreken
organiseert voor belangstellenden een Cursus Bijenhouden. Hier kunt u meer leren over de bijzondere
wereld van de bijen, en ook hoe u zelf op een veilige
manier een bijenvolk kunt behandelen.
Na enkele avonden theorie zijn er ongeveer 10 praktijklessen waarin de ontwikkeling van een bijenvolk het
seizoen door wordt gevolgd. Interesse of vragen?
Neem contact op met:
Rinus Sommeijer (030 2734821 / 06 20026754).
Doe dit wel zo spoedig mogelijk want de cursus start
al eind januari a.s. en het aantal plaatsen is beperkt.
Prof. Dr. Marinus J. Sommeijer
Behavioural Biology, Utrecht University
Email: m.j.sommeijer@uu.nl
Websites: http://www.bio.uu.nl/sommeijer,
http://www.bio.uu.nl/sommeijer/apimondia,
http://www.apimondia.org

Op 11 maart 2009
organiseert Basisschool
De Regenboog samen
met peuterspeelzaal
Biebelebons een open
lesochtend aan de
Wevelaan 2.
De deuren van de groepen staan deze ochtend open en dit is een
goede gelegenheid om met de school en speelzaal kennis te maken.
U wordt rondgeleid door leerlingen van de bovenbouw en kunt zo een
goede indruk krijgen van hoe het er bij ons op school toegaat.
Het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen.
Het programma begint om 8.45 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur
en is vanaf eind februari te vinden op onze website
www.onzeregenboog.nl
Graag tot ziens.
Team basisschool De Regenboog

Wij willen gezond wonen in Voordorp:
geen verbreding A27! Verbreding is niet acceptabel!

ACTIES TEGEN SNELWEGVERBREDING!
De A27, het kan je als Voordorper niet ontgaan: wroemmm, wwrrrroemm, het lawaai
gaat maar door en door en door. Bij oostenwind en regen is het nog erger, dan dringt
het geluid zelfs door dichte ramen heen bij
mensen vlak bij de snelweg en in hogere
flatwoningen. En dan dat roet dat neerslaat
op kozijnen - en ook in je longen...?

Ingezonden

dat betekende niet dat ze een verbreding
acceptabel vinden. Tot aan het schrijven van dit
stuk (25 januari) zijn er al ettelijke honderden
handtekeningen opgehaald. Bijna iedereen die
we thuis troffen tekende. Was je een van de
afwezigen: er liggen nog tekenlijsten bij de
brandweer, de fitnessruimte van Hercules en
de basisschool. Tot 8 februari kunnen er nog
handtekeningen gezet worden.

Startnotitie Ring Utrecht
Echter, de mobiliteit moet verbeterd, vinden
Aanbieden petitie 16 februari
Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, diverse
Wat gaan we doen met die handtekeningen?
gemeentes en regio’s. In december jl. hebben
Die willen we met pers erbij aanbieden aan
Detail
sorteringsvariant
ze een Startnotitie Ring Utrecht doen verRijkswaterstaat en de gemeente op maandag(met dus parallelwegen)
schijnen waarin vier alternatieven worden
avond 16 februari om 20.00 uur. In het bijzijn
genoemd voor een betere doorstroming in onze regio. Een van die
van zoveel mogelijk Voordorpers, om te laten zien dat deze plannen
alternatieven is ‘niet verbreden’ en verbetering van het openbaar
geen draagkracht hebben in onze buurt. Plaats: Tuinhuis Groene
vervoer. Maar dit komt beslist niet over als een serieuze optie,
Dak, ingang aan de Augusto Sandinostraat naast nr. 132/134.
eerder als een verplicht nummer waarin weinig creativiteit doorOp deze avond kan ook iedereen haar of zijn verhaal doen over de
klinkt.
overlast van de A27. Er zal een gespreksleider zijn, vermoedelijk
In het tweede alternatief is sprake van verbreding van de A27
Cees Grimbergen.
naast onze wijk, maar ook elders om Utrecht heen. Dat betekent
dat er nog meer verkeer langs ons komt razen. In de derde variant
Vervolg
worden verkeersstromen gescheiden door een parallelweg naast
In andere wijken in Utrecht en ook elders in de omgeving zijn
bestaande (snel)wegen aan te leggen wat in ons geval bijna op een veel bewonersgroepen actief (Overvecht, Lunetten, maar ook in
verdubbeling neerkomt, de sorteringsvariant heet dat (zie detailMaartensdijk). Sommige vechten al jaren tegen uitbreidingsplannen
tekening). In de vierde variant is sprake van aanleg van nieuwe
van snelwegen (zie www.ssgm en kijk ook bij de links).
snelwegen (o.a. door Amelisweerd) om het verkeer op de andere
We willen meer contact met hen leggen om te kijken of en hoe
snelwegen te ontlasten.
we de krachten kunnen bundelen. Jullie horen meer van ons in
Uit deze vier alternatieven moet een voorkeursalternatief gekozen
volgende nummers.
worden die verder uitgewerkt gaat worden.
Werkgroep A27 Voordorp
Een rode ring om de stad heen tekenen is makkelijk gedaan en
Contactadres: janvandouwen@casema.nl; belzen.b@gmail.com;
voor verkeerstechnici natuurlijk smullen. Maar wat de tekenaars
n_hoogland@wanadoo.nl
lijken te vergeten is dat er wijken naast de (snel)wegen liggen,
N.B. Zie voor de Startnotitie en de plannen daarin op de website
Voordorp zelfs pal ernaast! Wij (de werkgroep A27 Voordorp) vinden
van Voordorp Vooruit, klik linksbovenaan op de link
die verbredingen absoluut geen goed idee. Er is weliswaar een
‘Werkgroep A27’ en daarna op de link naar de Startnotitie.
probleem, namelijk heel veel auto’s en vaak files (ook Voordorpers
staan daar af en toe in) en die situatie geeft overlast, maar we
GEZOCHT COMMISSIE VAN WIJZE MENSEN
willen een verbetering, geen verslechtering. Oplossingen kan je ook
Welke mensen in Voordorp met kennis van zaken over alternatieve
zoeken in de technische hoek, bijvoorbeeld overkapping van de A27 energiewinning, kennis van civiele techniek, het ontwikkelen van
en/of vermindering van de maximum snelheid. Wees creatief in het
nieuwe concepten, financiële en- of bestuurlijke kennis, goede
zoeken naar alternatieven zonder de leefbaarheid aan te tasten.
contacten met de universiteit Utrecht wil als 'denktank' fungeren
voor de werkgroep A27? Het gaat hierbij om het ontwikkelen van
Handtekeningenactie
modellen en plannen om de A27 ter hoogte van heel Voordorp te
Er is veel commotie geweest over een mogelijke weg door Amelisoverkappen (dus ook langs de voetbalvelden). Tegelijkertijd op / cq
weerd. Terechte verontwaardiging die veel media-aandacht heeft
onder de overkapping energie te winnen voor de Wijk Voordorp of
gekregen. Maar we willen de Voordorpse bezwaren over de vereen deel daarvan. Wij willen hier serieus werk van maken. Dat
bredingsplannen van de A27 óók zichtbaar maken! Al dat verkeer,
betekent dat we subsidies willen aanvragen om deze plannen te
de daarmee gepaard gaande luchtverontreiniging (fijn stof) en de
ontwikkelen.
herrie maakt onze wijk er niet bepaald leefbaarder op. Vandaar dat
Meld u aan en noteer alvast in uw agenda:
we een handtekeningenactie zijn gestart.
maandag 16 febr. 20.00 uur. Aanbieding petities aan de plannenAlle Voordorpers hebben in januari een brief ontvangen met korte
maker van de Ring Utrecht in het projecthuis Groene Dak (gelegen
informatie over de Startnotitie. Vanaf half januari zijn zo’n twaalf
op het binnenterrein, midden in het laatste blok Simon Bolivarmensen langs de huizen gegaan om handtekeningen op te halen
straat / Augusto Sandinostraat, te bereiken via één van de 4 toetegen de verbreding. We hebben op de stoepen discussies gevoerd
gangen met een groen metalen hek in dat blok).
met voor- en tegenstanders, veel aansporingen ontvangen, lof
Werkgroep A27 Voordorp, voor nadere informatie:
gekregen voor onze actie en een aantal mensen gaven (soms met
n_hoogland@wanadoo.nl; belzen.b@gmail.com
enige schroom) te kennen dat ze zelf ook over de A27 rijden, maar

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
We hebben een nieuwe bewoner op de Dierenweide: Knoert de Tweede. Deze prachtige haan liep al
geruime tijd in zijn eentje in de Voorveldse polder. En
alleen is maar alleen. Vandaar dat we hem gezelschap
hebben gegeven van
10 dames. Hij is daarmee erg in zijn nopjes
maar de hennen zijn
ook zeer gecharmeerd
van hem. Omdat hij
gewend was in een
boom te slapen ging
hij niet met de dames
op stok. Hij vloog bij
zonsondergang over het hek en ging in een boom op
de tuinen slapen. Dan maar een keer opsluiten in het
kippenhok en zie het resultaat: Tegenwoordig zit hij
’s avonds als eerste op stok.

c Agenda
16 februari

Aanbieden petitie aan de plannenmaker
van de Ring Utrecht, maandag 16 februari,
20.00 uur, tuinhuis Groene Dak
(gelegen op het binnenterrein, midden in
het laatste blok Simon Bolivarstraat /
Augusto Sandinostraat)

14 maart

Speelgoed- en kledingbeurs,
A. Romerostraat 330

20 en 21 maart

Make A Difference Day, zie
www.voordorpvooruit.nl of
www.madd2009.nl

COLOFON
Voordorp Vooruit, p.a. R.A. Kartinistraat 36,
3573 XC Utrecht, e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Bert van Velzen,
Diny van der Ploeg, Lineke Maat, Marjos Mourmans,
Nicole Beeker, Petra van Straaten, Renée van Andel,
Robert Enters, Sander Ekstijn, Tieneke de Groot en
Wijbrand Keuning.

Sluitingsdatum kopij: 21 maart 2008
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

KIDS

VOOR
DORP

WOORDZOEKER.
als je goed kijkt, zul je zien dat er in dit
raster allerlei woorden verborgen zijn. er
zijn woorden van links naar rechts verstopt,
maar ook van rechts naar links horizontaal,
verticaal en diagonaal. soms is een letter
voor 2 woorden gebruikt.
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O
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BARBECUE
BEWONERS
BOMEN
BUURMAN
BUURTJE
FIETSPAD
GOOT
HOND

9

10
I

INGANG
MIDDENBERM
OVERSTEKEN
SLOOT
STRAAT
WANDELEN
WEG

als je al deze woorden hebt gevonden, dan
blijven er op het einde 4 letters over.
deze 4 vormen een woord. en dat woord is
de oplossing van deze puzzel.
HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur het dan per email naar:
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht.
doe dit VOOR ZATERDAG
7 MAART 2009 A.S.
vergeet niet, je naam, telefoonnummer en
evt. email adres door te geven. uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
de winnaar ontvangt een bioscoopbon.
de winnaar van de woordzoeker uit de
septemberkrant is ROBIN VERHOEF.
robin heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Make A Difference Day
(MADD) op
20 en 21 maart 2009
MADD is de grootste vrijwilligersactie
in Nederland. Naar verwachting
honderdduizend mensen komen op
20 en 21 maart in actie voor sociale
organisaties.
Check de websites:
www.voordorpvooruit.nl en
www.madd2009.nl voor activiteiten
in en rond Voordorp. En… meld u
aan als vrijwilliger.

Amnesty collecte
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse
collecte voor Amnesty International.
Van 8 t/m 14 februari, net vóór de
voorjaarsvakantie, wordt er in het
hele land weer gecollecteerd, en
dus ook in Voordorp.
Maar meestal lukt het helaas niet
om in de hele wijk langs de deuren
te gaan, omdat we daarvoor net
niet genoeg collectanten hebben.
Draagt u Amnesty een warm hart
toe en heeft u in die week een paar
uurtjes over om te collecteren, dan
bent u van harte welkom.
Veel tijd hoeft het niet te kosten;
u kunt er net zoveel tijd voor uittrekken als u bereid bent eraan te
besteden!
Hebt u interesse,
neem dan contact met me op.
Lidwien Peterse, 030-2719801

Oppas gezocht
Werkende moeder (docent) uit
Voordorp zoekt oppas voor noodgevallen. Wie wil beschikbaar zijn,
voor als een van mijn kinderen
ziek(jes) is en niet naar school kan?
Vergoeding in overleg.
Wendy, 06-41601126.

Kunst en collectie
keuken

Speelgoed- en kledingbeurs

Op (waarschijnlijk) zondag 11 oktober organiseren wij in Voordorp
weer een “kunst en collectie
keuken”. Iedereen kan dan weer
een kijkje nemen bij kunstenaars,
verzamelaars en performers thuis,
in het atelier of op een andere,
idyllische plek in onze wijk.
Inmiddels groeit deze wandel/kunstroute uit tot een biënnale met een
aantal vertrouwde en wellicht ook
veel nieuwe deelnemers met allerlei
verrassende beelden, geluiden en
workshops. Een belevenis in de wijk.
Welke creatieve, beeldende,
dansende, muzikale, verzamelende
Voordorpers willen exposeren,
optreden, hun huis beschikbaar
stellen / inrichten of met ons
(Rhonda Spates, Martien op den
Velde en Carolien McCall) meedenken en/of organiseren?
Neem dan contact op met een van
ons per e-mail cmccall@xs4all.nl of
rhondaspates@gmail.com óf tel
06 2690 4755….. Graag voor eind
maart a.s reageren!.

Op 14 maart 2009 organiseert
peuterspeelzaal Pinokkio een Speelgoed- en kledingbeurs in Centrum
Voordorp, A.Romerostraat 330,
3573 AV Utrecht.
M.b.t. de wachtlijst van de peuterspeelzaal: Wij kunnen uw peuter
(2-4 jaar) momenteel direct plaatsen.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdagochtend. Inlichtingen: op de speelzaal (zie: adres hierboven) of
telefonisch: 030-2710694 (liefst rond
12.00 uur).

Zitten in aandacht
Nieuw in Noord-Oost Utrecht.
Start: zondag 15 februari 2009
Zendo Noord-Oost / zitten in aandacht.
Elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur:
In stilte zittend, de aandacht vrij
voor alles dat zich aandient in je
geest.
Zittend op een boekweitkussen,
op een stoel, of breng een eigen
meditatie-kussen mee. De zit-sessies
worden afgewisseld met loop-meditatie. Zendo Noord-Oost wordt
begeleid door Pat Smolders
(www.vannature.org).
Aanmelding: Tel: 030 - 280 30 93,
email: zitten@vannature.org.
Deelname is gratis. Vanwege de
onkosten wordt een (kleine)
vrijwillige bijdrage gewaardeerd.
Buurtcentrum De Leeuw,
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht.
Vooraf aanmelden. Zitten in aandacht - Zendo Noord-Oost is een
initiatief van Pat Smolders van
Van Nature Counseling & Coaching
in samenwerking met Cumulus Welzijn Noord-Oost.

Yoga in het Wevehuis
Marja Smeets geeft sinds 1991 yogales, sinds kort ook wekelijks in het
Wevehuis (buiten schoolvakanties).
Op de volgende dagen zijn er
nog enkele mogelijkheden:
Dinsdag 9.00- 10.15 uur en donderdag 9.00- 10.15 uur (feb/ mrt/
april/ mei/ juni totaal €110,50 /17
lessen). In beide gevallen gaat het
om een doorgaande yogagroep waar
gewoon ingestroomd kan worden.
Ook voor andere yogamogelijkheden / yogaverdieping in de buurt
door Marja Smeets kunt u contact
opnemen (bv yoga op maandagavond en woensdag ochtend;
donderdagavond- vol - wachtlijst).
Ervaring met yoga is niet nodig.
In overleg is een proefles (€6,50)
mogelijk. Er is nog plaats in de ochtend, ideaal wanneer u de ochtend
zelf kunt indelen en de werking van
de yoga mee neemt in de dag.
Opgave en informatie:
tel: 030-2541423 of
email: mj.smeets@wanadoo.nl

Gevonden
Gevonden op nieuwjaarsdag op de
Simon Bolivarstraat: kinderhorloge
met bloemetjesmotief. Mail naar
voordorpvooruit@planet.nl

Wij willen gezond wonen
in Voordorp:
geen verbreding A27!
Verbreding is NIET
acceptabel!

