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Van de redactie

Oliebollen weer achter de kiezen!? Nieuwe ronde nieuwe kansen voor 2016. Voordorp Vooruit kan terugkijken op een
prima 2015 met 6 edities waarvan één weer sinds lange tijd gedrukt is verschenen en bezorgd huis aan huis. Mogelijk dat
we dit nog een keer gaan doen dit jaar om aansluiting te zoeken bij nieuwe bewoners van de Veemarkt. Het wijkbureau
Noordoost ondersteunt onze buurtkrant vanuit het initiatievenfonds zodat bewoners weer op de hoogte kunnen worden
gehouden van al het nieuws in de buurt. Heb je zelf ook nieuws kruip eens in de pen en verras ons met een stukje.
Voor zover wij kunnen beoordelen, stond de Voordorp Vooruit vol leuk en gevarieerd nieuws en is er meer verbinding
tot stand gekomen in de buurt. Denk aan de tuinenparken, het energieteam (en duurzaamheid initiatieven), Voordorp
Op Eigen Kracht, sportclubs en de nieuwe bewoners van de Veemarkt. Ook waren er weer leuke evenementen en onze
aandacht stopt niet direct bij het spoor maar gaat ook door naar Tuindorp(oost) en vanaf dit jaar ook de polder in.
Het bruist dus nog steeds in Voordorp en Veemarkt. Laten we er weer een mooi jaar van gaan maken (en Voordorp
bestaat dit jaar 25 jaar)!
Namens Voordorp Vooruit, Sander Ekstijn en Marian Willems

Welkom ANV Noorderpark
Verbinding gezocht tussen stad (Voordorp) en platteland (Noorderpark)
Afgelopen jaar was er het eerste contact met Voordorp vanuit
de Agrarische Natuur Vereniging landschap Noorderpark e.o.
(kortweg ANV Noorderpark). Het Noorderpark is het groene
gebied ten noorden en oosten van de stad Utrecht. Wij denken
dat dit voor veel bewoners van Voordorp een gebied is waar ze
al naar toe gaan om te wandelen of te fietsen. Er is echter
zoveel meer te doen!
Eind januari hebben Brigitte en Sander,
uit Voordorp op Eigen Kracht en Voordorp
Vooruit, persoonlijk kennis gemaakt met
een aantal leden van ANV Noorderpark
op boerderij “De bonte parels” in
Westbroek. Hierbij hebben we van elkaar
vernomen wat er allemaal lokaal gebeurt
(dat is echt enorm veel!).
Tevens zijn er wat ideeën op tafel gelegd
om vooral te gaan kijken hoe we de
afstand tussen de stad en het buitengebied kunnen verkleinen. Wij gaan in ieder geval onze lezers het komende
jaar op de hoogte brengen van de speciale activiteiten van de natuurvereniging. Helaas is deze editie net te laat voor de ‘stamppotwandeling’, maar
weet alvast dat er op 26 maart de ‘lammetjesdag’ op de planning staat. Ook
komen we dan vast meer te weten over hun streekproducten, duurzame(re)
landbouw & veeteelt, natuureducatie voor jong en oud, zorgboerderijen etc.
Kortom het was een inspirerend bezoek zo aan het begin van dit nieuwe jaar!
Lees meer op hun website en check het filmpje over de duurzame boeren:
http://www.anvnoorderpark.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=JvfD5KfM7kM
ANV Noorderpark heeft ook een nieuwsbrief die een aantal keren per jaar
verschijnt en net weer uit is. Naast Voordorp Op Eigen Kracht, die al 6 jaar lokaal
voedsel op de agenda heeft staan, zien we ook hier aandacht voor lokaal voedsel.
Het was niet toevallig dat Voordorp is uitgekozen door ANV Noorderpark want zij
zijn onder de indruk van wat wij doen en hoe we het doen. Echt wel iets om trots
op te zijn hier in de buurt! En dat doen we samen.

De nieuwe huizen op de
Veemarkt schieten nog
steeds als paddenstoelen
uit de grond.
De hoeveelheid vergunningen die is afgegeven voor huizen op
blok E (langs het water aan de sportvelden) is hoog,
dus ik verwacht daar dit jaar flink wat activiteit. Ook
zijn blok X+Y bijna aan de beurt en op blok F (op het
plateau naast de hoogbouw) wordt ook al druk gegraven. De flats in de hoogbouw (blok G) zijn bijna
klaar; ik verwacht dat ze snel bewoond zullen gaan
worden. Helaas gaan we wel afscheid nemen van de
buurtmoestuinen van Stad & Land Veemarkt die ook niet
direct een alternatief hebben om ergens anders weer
verder te gaan. Het liep daar afgelopen jaar net zo
lekker!
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VEEMARKT

De Voortuin zoekt vrijwilligers

Ingezonden

De Voortuin is de afgelopen jaren
een mooie groene plek in de wijk
geworden waar veel mensen in de
zomer gebruik van maken. Maar
we willen natuurlijk altijd méér!
Meer kruiden, meer groentes,
meer bessen en vruchten en een
mooiere tuin. Zodat er voor nog
meer mensen nog meer te
genieten valt.
Al dat werk in de tuin doen we
met een groep vrijwilligers. En
daar kunnen we er altijd meer van gebruiken. Hou jij ervan om
samen met anderen een mooie plek in de wijk te maken? Of hou
je ervan om met je handen in de aarde aan de slag te gaan?
Of hou je van je groente van eigen bodem? Dan is werken in de
Voortuin misschien iets voor jou.

Hoe kun je meedoen?
Elke tweede zondag van de maand werken we tussen 11.00 en
13.00 uur samen in de tuin. Je bent welkom om dan mee te doen.
Daarnaast werken we wanneer we tijd hebben. Via een WhatsApp-groep houden we elkaar op de hoogte en kun je je aansluiten
wanneer het jou uitkomt. Maar er zijn ook mensen die een
bepaalde klus adopteren. Misschien hou jij van bessen snoeien?
Of vind je het bijvoorbeeld leuk om groentes thuis voor te kweken?
De meewerkdag in februari
Als het weer een beetje meezit, kunnen we zondag 14 februari in
De Voortuin aan de slag gaan. Op deze eerste meewerkdag is er
genoeg te doen, zoals:

Facebook statistieken
van 2014 en 2015
Een beknopt overzicht van onze eerste twee jaar op dit
sociale medium. Een bijna verdubbeling van het aantal
berichten heeft wel bijna 4x zoveel views opgeleverd en
per bericht gemiddeld bijna 2,5x zoveel lezers. Met meer
foto’s hebben we ook bijna 3x zoveel mensen gehad die
erop geklikt hebben. Het aantal likes is wel gestegen dit
jaar, maar niet in het tempo van het jaar ervoor. We gaan
kijken wat 2016 ons brengt, maar wij vinden het een
mooie vooruitgang en vinden het leuk dat de betrokkenheid toeneemt. Dat geeft ons weer de motivatie om er
extra aandacht aan te schenken. Bedankt allemaal!
2014
2015
Aantal geplaatste berichten
150
286
Aantal keer bekeken
11278
49657
Min/Max/Gemiddeld per bericht 0/494/75 4/1518/174
Aantal klikken op foto’s
1959
5603
Aantal vind ik leuk
140
86
(op dit moment 235 totaal)
De 3 best gelezen berichten in 2014: ‘fout’ bord bij afslag
30 A27 naar centrum + kwaliteit zwemwater Voorveldse
polder + Utrecht duurzaam (bloem met zonnepanelen).
De 3 best gelezen berichten in 2015: kinderlokker bij
sportclubs + Veemarkt foto’s vanaf hoogbouw blok G +
Veemarkt foto’s open dag laagbouw blok H.

• Het maken van afscheidingen van wilgentenen om de indeling
van de groentevakken in de tuin duidelijk zichtbaar te maken.
Vlechtwerk is een mooie natuurlijke manier om aan te geven
waar welke groentesoort staat. In de zomer kan daar dan
bijvoorbeeld komkommer omhoog groeien.
• Bemesten.
• Boomschors verspreiden op de paadjes in de Kruidentuin.
• De kruiden die er nu staan zichtbaar maken door onkruid te
wieden, om vervolgens een plan te kunnen maken welke
kruiden we dit jaar willen hebben.
• Onkruid verwijderen.
Wil je meedoen? Laat het ons weten of kom zondag 14 februari
naar de Voortuin.
Nelleke & Jenny
www.devoortuininvoordorp.nl
mail@jennylindhout.nl

DE SNUFFELHOEK
Heeft u wel eens moeten vluchten, lieve
lezer? Bent u wel eens aan de haal gegaan?
Hebt u wel eens de benen genomen?
Zich uit de voeten gemaakt? Er tussenuit
geknepen? Het hazenpad gekozen? Of zoals al die mensen,
waarvan we dagelijks beelden op ons televisiescherm krijgen
en die hopen op een veilige plek in Europa, op de vlucht
geslagen?
De uitdrukking ‘op de vlucht geslagen’ omvat het drama
volledig. Mensen die uit hun veilige holletje zijn weggeslagen. Misschien is er een bom op gevallen. Is het kapot
geschoten en ligt het net als het dorp of de stad waarin ze
woonden helemaal in puin. Zijn de winkels verdwenen of
dichtgetimmerd met planken omdat er niets meer is om te
verkopen.
De oorlog maakt alles kapot. Vernietigt wegen, de tuintjes
met fris groene groenten. De bomen die zuurstof moeten
geven. Alles verdwijnt in het barbarisme van het geweld.
Laat de aarde rood gekleurd en gehuld in stofwolken achter.
De vluchteling probeert te redden wat hij kan. Roept zijn
kinderen en pakt de bezittingen, die hij kan dragen op de
lange weg die voor hem ligt. Zijn thuis, zijn holletje, wat eens

‘LEER’-jongeren
In de rustige wijk Voordorp aan de Steve Bikostraat
334-338 staan 3 aaneengeschakelde woningen van
Abrona, een organisatie voor dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking. ‘De Biltse
Grift’, zoals deze locatie heet, wordt bewoond door jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.
‘De Biltse Grift’ is een bijzondere locatie. Bewoners wordt hier geleerd
om zó zelfstandig te functioneren, dat zij op den duur bijvoorbeeld
een eigen appartement kunnen gaan bewonen. Wat leren wij (een
vast team van 8 begeleiders, aangevuld met 2 stagiaires) hen dan?
In de eerste plaats belangrijke algemene zaken, zoals het maken van
eigen keuzes, een respectvolle omgang, deel uitmaken van de
samenleving en het leren jezelf te ontplooien. Naast dingen aanleren
is het woord ‘loslaten’ zeker van toepassing op ‘De Biltse Grift’.
Verder leren de bewoners ook heel veel van elkaar.
Ook praktische zaken worden hier aangeleerd. Zo zijn er leerdoelen
als: hoe gebruik ik de wasmachine of de droger? Hoe ga ik met geld
om? Ook persoonlijke hygiëne is uiteraard belangrijk om aandacht
aan te besteden.
Het moge duidelijk zijn dat de ene bewoner sneller dingen leert dan
de ander. Maar uiteindelijk vliegen ze allemaal uit en om die reden is
het verloop een stuk groter dan in andere woningen. Dat maakt ‘De
Biltse Grift’ anders, maar zeker niet minder leuk dan andere locaties!

een veilige plek was, laat hij achter. Evenals de dieren waar
hij voor zorgde. Die moeten maar zien hoe ze overleven in die
woestenij.
Behalve Rose dan, een jonge pup . Zijn baasje, de 17-jarige
Aslan vluchtte vanuit Damascus naar Lesbos met zijn pup.
Hij kwam veilig op Lesbos in Griekenland aan en trok daar
veel belangstelling van de pers. Op hun vraag waarom hij zijn
hond bij zich had, antwoordde hij steevast: ’omdat ik van
hem houd.’
De oorlog, lieve lezers, is een groot monster. De grootste
vijand van gewone mensen die houden van huis en haard.
Evenals al die regeringen die handelen in oorlogstuig.
Zichzelf in stand houden. Zich verrijken aan al het leed dat
aan oorlogswapens kleeft.
Ik hoop echt dat eens de wereld wordt geregeerd door jonge
mensen als Aslan. Mensen die als het erop aan komt de juiste
keuzes maken. Voor het leven kiezen als dit van hen gevraagd
wordt. Hopelijk zijn Aslan en Rose nu ergens veilig in
Europa. Misschien wel in Nederland?
Woef!
Jip
Link naar filmpje van Aslan en Rose
https://youtu.be/LlUIqh9OjdI
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Ingezonden

Integendeel eigenlijk………
In 2015 kwam er een groot appartement leeg en we
wilden eigenlijk iets anders dan anders. Het idee
werd geopperd om 2 studenten aan te trekken
voor dit appartement. De bedoeling zou zijn dat er
interactie kwam tussen de studentes en de bewoners.
Het idee sloeg aan en de bewoners zelf gingen het uitwerken.
Er werden door hen flyers gemaakt en natuurlijk werd ook ‘social
media’ ingeschakeld middels o.a. Facebook. Het bericht ging als
een lopend vuurtje rond en de aanmeldingen stroomden binnen.
De bewoners hebben in eerste instantie 17 en een week later de
daaruit overgebleven 4 studentes uitgenodigd om kennis te maken.
Uiteindelijk zijn Iris en Julie de gelukkigen geworden. En het idee
werkt en de klik is er!! De dames zijn volledig geïntegreerd en
besteden naast hun studie ook veel tijd aan de bewoners.
Winkelen, wandelen, koken en hun laatste stunt? Het organiseren
van een avondje bowlen!
Van 14 t/m 19 maart is het de “Week van Zorg en Welzijn”.
Wij willen dit niet zomaar voorbij laten gaan en doen mee in de
vorm van een ‘Open Huis’ Iedereen die geïnteresseerd is, is hierbij
uitgenodigd om op 17 maart vanaf 17 uur binnen te lopen bij
De Biltse Grift aan de Steve Bikostraat 334-338. Om het nóg
aantrekkelijker te maken: gratis roti voor iedereen!!! Tot dan!
http://www.weekvanzorgenwelzijn.nl/

Stadsboeren
In deze periode van het jaar is het rustig op de dierenweide van Ons Buiten en de laatste weken
vooral nat. We dromen van die mooie witte winterdagen met een paar graden vorst en een lekker
zonnetje maar helaas is het grauw en nat. Een uitzondering was de maandag na de kerst. Met een
paar enthousiastelingen hebben we heerlijk wilgen geknot om de extra kilo’s die er tijdens de kerstdagen waren
bijgekomen te verbranden. Het was een heerlijke dag, lekker zonnetje, droog, dus het was puur genieten, alhoewel….
Het plan was om de takken gelijk te hakselen om het
opruimen en afvoeren te vereenvoudigen. Helaas, de
hakselaar liep telkens vast en het wilde niet lukken de
takken gelijk bij de wilgen te hakselen. De geiten en
schapen zaten vanaf de weide letterlijk verheerlijkt te kijken.
De takken van de knotwilgen langs de dierenweide mogen
de geiten en schapen eerst "afkluiven" voordat ze worden
gehakseld. Ze zijn hier werkelijk dol op en knagen wat af in
deze tijd van het jaar. Dat de hakselaar niet mee wilde
werken had als consequentie dat we alle takken van het
dijkje af moesten voeren. Uiteindelijk de tractor gepakt en
alles met de platte kar afgevoerd.
Al met al leverde dat pittoreske plaatjes op en zijn we het
jaar gelijk goed begonnen als “stadsboeren”.
In dat opzicht zijn wij het jaar ook goed begonnen en hebben we al een workshop vetbollen maken georganiseerd voor
de wilde vogels op Ons Buiten. Ook nu weer: met een groepje enthousiaste mede tuinders van Ons Buiten en leden van
Groei en Bloei hebben we lekker zitten kliederen met gestold vet en strooivoer en hebben we een hoop creatieve dingen vervaardigd. De dennenappels die we tijdens de zomer hebben geraapt, sinaasappelschillen van de citruspers bij de
Albert Heijn en de pompoentjes en kalebassen uit de herfst krijgen een tweede leven als decoratieve vetbol of andere
vogelvoer-bestemming. Het resultaat mag er wezen zoals bijgevoegde foto’s bewijzen.

Op de dierenweide zelf is het rustig. Behalve de wilgentakken die we regelmatig vervangen, is het voor de dieren vooral
nat. De weide is erg drassig dus de geiten blijven het liefst op de bestrating rondom de stal. De konijnen wagen zich nog
wel eens op de weide met een natte vacht als resultaat. Omdat er weinig gras groeit, voeren we ze dagelijks bij met
wortelen. Ook de cavia’s zijn er dol op. Zij begeven zich steeds verder op de weide en uit de buurt van de buizen om
die schaarse grassprietjes te zoeken. Voor de kippen en de duiven is het rustig. De kippen beginnen weer eitjes te leggen
en de duiven koeren er lustig oplos.

En de stadsboer: hij ploegt voort!
Mocht u ons werk op de dierenweide of op en rondom Ons Buiten waarderen en bent u enthousiast geworden meldt
u dan aan. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor de meest uiteenlopende taken: info@onsbuitenutrecht.nl.

Utrecht weet wat afval waard is
Afval is grondstof voor allerlei nieuwe producten. Door ons afval
te scheiden maken we van het één dus iets anders. In Utrecht
doen we dat met elkaar. Want hier weten we wat afval waard is. Sinds begin dit jaar kan ook BLIK + PAK samen
met het PLASTIC in dezelfde zak of container om nog minder restafval over te houden. Doen!
Voor het restafval staat er voor een groot aantal huishoudens nog een verandering aan te komen. Er is een uitrol van
ondergrondse (rest)afval containers gaande in Noordoost zodat mensen hun grijze zakken niet meer aan de straat hoeven
te zetten, maar op elk moment zelf kunnen wegbrengen. Exacte planning is ons niet bekend, maar bij het opknappen van
de Romerostraat -Kapteynlaan zijn deze nieuwe containers al wel opgenomen in het plan. Er zou eerst nog een proef
komen in Tuindorp.

NIEUWS VAN
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Kick-off BLVC-contactgroep De Gaard

Medio januari kwam de BLVC-contactgroep
De Gaard voor de eerste keer bij elkaar. BLVC
staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie. Doelstelling
van het BLVC-plan is om de renovatie en
uitbreiding van de Gaard te realiseren met zo min mogelijk overlast voor
de ondernemers, direct omwonenden, buurtbewoners, scholen, bedrijven
en overige verkeersdeelnemers in het plangebied De Gaard.
De BLVC-contactgroep bestaat uit circa twintig afgevaardigden van verschillende belangengroepen, te weten: ondernemers en bewoners van De
Gaard, direct omwonenden van De Gaard, vertegenwoordigers uit de buurten
rond De Gaard (o.a. Tuindorp en Voordorp) en de Wijkraad Noordoost.

DE GAARD

Informatie uitwisselen
Tijdens de kick-off is de contactgroep geïnformeerd over de voortgang van de renovatie en zijn er afspraken gemaakt
over de totstandkoming van het BLVC-plan. Tegelijkertijd is er al waardevolle input uitgewisseld. Zo is bijvoorbeeld het
belang benadrukt van een integrale benadering van alle bouwactiviteiten in de omgeving die elkaar mogelijk kunnen
beïnvloeden, en werd geopperd om de verbetering van de veiligheid rond de verkeerssituatie Eykmanlaan-Kapteynlaan
in de planvorming mee te nemen.

BLVC-plan
In overleg met de BLVC-contactgroep worden de kaders voor het
BLVC-plan opgesteld. De aannemer zal het BLVC-plan vervolgens
inhoudelijk verder uitwerken. In de BLVC-contactgroep kunnen de
deelnemers informatie brengen (‘wat leeft er in de buurt’) en halen
(‘voortgang van het project’). Er blijft in zo’n traject altijd een
(potentieel) spanningsveld tussen zo snel mogelijk klaar willen zijn
met bouwen (het doel van de aannemer) en zo min mogelijk
overlast voor de omgeving (doel van de BLVC-contactgroep).
Daarom is het van belang dat de BLVC-contactgroep vooraf de
kaders vaststelt en blijft meedenken in het ontwikkelings- en bouwproces tot de oplevering van De Gaard en het openbaar gebied.

Voortgang renovatie en uitbreiding
Eind juni 2015 is er in de gemeenteraad groen licht gegeven voor
het plan voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum
De Gaard. Het plan werd vastgesteld met vier amendementen
(voorwaarden): het centrum wordt 200m2 kleiner, de gevel aan
de Valetonlaan wordt teruggelegd waardoor er een groter wateroppervlak ontstaat, er komen zonnepanelen op de (nieuwe) daken
en een groene gevel aan de noordkant (Kapteynlaan/Eykmanlaan).
Inmiddels zijn er zes maanden verstreken. Tijdens de kick-off werd de BLVC-contactgroep bijgepraat over wat er in de
tussentijd is gebeurd en hoe de planning voor de renovatie en uitbreiding eruitziet.

Planning
Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp (bouw- en inrichtingsplan voor De Gaard) uitgewerkt tot een definitief
ontwerp waarin ook de vier amendementen zijn verwerkt. Naar verwachting wordt het definitieve ontwerp eind
maart/begin april gepresenteerd, waarna de bestemmingsplanprocedure van start gaat. Het bestemmingsplan komt dan
ter inzage op het gemeentehuis en er is er de mogelijkheid tot inspraak (binnen de kaders die reeds door de Raad zijn
vastgesteld). De omwonenden, de BLVC- contactgroep en andere direct belanghebbenden zullen ruim van te voren
worden geïnformeerd over het moment van ‘ter inzagelegging’.
Na de bouwvoorbereiding in het najaar
gaan de feitelijke bouwwerkzaamheden naar
verwachting begin 2017 van start. De totale
bouwtijd zal ongeveer 14-16 maanden
bedragen en gefaseerd plaatsvinden.
Begin 2018 wordt de oplevering van de
vernieuwde Gaard verwacht.
Voor de zomer van 2018 volgt dan de
oplevering van de openbare ruimte.

Grote duurzame initiatieven in
Voordorp. Groot dak zoekt zon!

Start communicatie.
Begin december was onze laatste bijeenkomst van VvE’s in
Voordorp met “Groot dak zoekt zon!”. Hierin gaf een
notaris aan hoe de besluitvorming op een ALV tot stand
komt over duurzame aanpassingen aan het gebouw.
Tevens gaf de gemeente een presentatie over (financiële)
ondersteuning van trajecten bij VvE’s voor verduurzaming.
In Voordorp is een aanvraag tot ondersteuning gedaan
voor meerdere VvE’s tegelijk. VvE Artemis is hierbij de
kartrekker (Romerostraat 145 t/m 331), waarbij anderen
eenvoudig kunnen aanhaken.
In januari is een poster opgehangen in hun gebouw met de
aankondiging van een voorstel
waarover alle leden in februari
middels een flyer geïnformeerd
zullen worden. In aanloop naar
de algemene ledenvergadering
(kort ALV) van de VvE zal ook
nog met bewoners gesproken
gaan worden tijdens een borrel
en zal een enquête worden
gehouden om informatie uit
te wisselen. Het is belangrijk dat
mensen bijgepraat worden over alle onderzoeken die wij
het afgelopen jaar hebben gedaan en betrokken worden
bij de uiteindelijke keuze(s). Naast de zonnepanelen
willen we ook verder kijken met een scan naar “Nul op de
Meter” (kort NoM) maar daarover later dit jaar meer
informatie. Voor VvE’s staan onze notulen en info op:
www.voordorpopeigenkracht.nl/groen-dak-zoekt-zon/documenten/
Verder was er zoveel nieuws over energie en duurzaamheid
in de afgelopen periode dat ik nog niet eens de tijd heb
gehad om alles te lezen en me een duidelijke mening
hierover te vormen. Vandaar dat ik het wel puntsgewijs zal
neerzetten maar nog zonder daaraan een conclusie of

Ons Stookpaardje
Ook de gemeente Utrecht kwam
erachter. In een steekproef
de Willemse)
(foto: in
Allard
stad blijkt dat 29% van de CV
ketels niet voldoen aan de eisen en
5% van de installaties levert zelfs direct gevaar op van koolmonoxide
vergiftiging. Hoe is dat bij jou thuis? Het Energieteam Voordorp
ontdekte eerder al dat er heel wat problemen zijn met CV ketels.
Naast installatiefouten zien wij dat er veel energie verspild wordt.
Dit komt doordat ketels geplaatst en onderhouden worden zonder
rekening te houden met woningtype (bijv. isolatie) en het stookgedrag
van de bewoner. Inregelen van CV ketel en radiatoren is een “goudmijn van energiebesparing”. Wij hebben dat al eerder verteld: een
gemiddelde besparing van €150, verbeterd comfort, minder ketelslijtage en zeker zo belangrijk een verminderde uitstoot van CO2.
Hoe doe je dat? Daar hoef je niet technisch voor te zijn maar je moet

mening te kunnen verbinden. Het laat in ieder geval zien
dat duurzaamheid “HOT” is; alleen nog even op zoek naar
de juiste richting. In willekeurige volgorde:
- Per 1 januari 2016 zijn door (energie)belastingsmaatregelen de prijzen van gas circa 10% (+6ct) gestegen
en die van elektra circa 10% (-2ct) gedaald. Dat ga je
merken op je energierekening.
- Recent las ik weer een oude uitspraak van Thomas
Edison uit 1931, die mensen deelden op diverse social
media: "I'd put my money on solar energy. What a
source of power! I hope we don't have to wait until oil
and coal run out before we tackle that." => (Ik blijf
hopen)
- Als je gaat kijken op de Veemarkt zie je dat alle
gebouwen daar voorzien zijn van zonnepanelen en
andere duurzame snufjes. Inspirerend; willen wij ook!
- Onderzoek over duurzame energie eind 2015. Mensen
denken dat al bijna 40% van onze energie duurzaam
wordt opgewekt. Dit is in werkelijkheid nog net geen
6%! In 2020 is het doel 14% om in 2050 op 100% te zijn.
We moeten echt nog flink aan de bak.
- Door wereldleiders (klimaatakkoord), het rijk (energierapport) en de gemeente (energieagenda). Veel te lezen,
maar ook veel (te) DOEN!

- Tenslotte bestaat een groot deel van Voordorp het
komende jaar 25 jaar! Dat is een bijzonder mooie
mijlpaal. Is het een idee om iets inspirerends met energie
te doen? Een mooi voorbeeld zou kunnen zijn het
energieplein in Kerckebosch (Zeist). Hierin zijn diverse
technologieën verzameld om energie op te wekken voor
een WIFI hotspot, WeWatt bikes, Plant-E planten en
Energy Floor tegels op een panna voetbalveldje.
www.youtube.com/watch?v=y0YZdxZPBx4
wel de juiste vragen weten te stellen aan de onderhouds- Ingezonden
monteur van de CV ketel. Die vragen vind je terug in de folder “Het
gesprek met de onderhoudsmonteur”op onze website. Of als je zelf
een ketel hebt, ga dan op zoek naar een onderhoudsbedrijf met het
OK-CV logo, dan krijg je een monteur over de vloer die zijn vak
verstaat en de ketel gaat afstellen.
We zijn met ons verhaal niet alleen in de wijk gebleven maar ook
met workshops de stad en provincie ingegaan. Leuk is nu te zien dat
overal in de provincie projecten worden opgezet om CV-optimalisatie
op de kaart te zetten. Interessant is het resultaat dat ook, voor het
eerst, woningbouwcorporaties afspraken hebben gemaakt over het
afstellen van CV ketels. Blijf uw onderhoudsmonteur bestoken met
uw vragen want een goed ingeregelde zuinige en comfortabele CV
verwarming is niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt.
Frans, Walter en Maarten. Energieteam www.voordorpopeigenkracht.nl
Voor meer info: energieteamvoordorp@gmail.com
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`Hercules gaat groen` (verslag van hun ALV)

USV Hercules heeft sinds vorig jaar het thema ‘duurzaamheid’ op
de agenda gezet. Zo zijn zij op verschillende manieren bezig om
het energieverbruik te verminderen en daarmee indirect ook kosten
te besparen. Eén van de oplossingen is het plaatsen van 500 zonnepanelen op het
dak van de sporthal. Het moge duidelijk zijn dat dit een uniek project is.
Op de laatste algemene ledenvergadering van
20 januari heeft Leo Zwinkels een uitgebreide
uitleg gegeven hoe ze deze plannen denken te
kunnen realiseren en wat het Hercules oplevert.
Door het plaatsen van 500 zonnepanelen
kunnen ze 1/3 van hun stroomgebruik in de
toekomst zelf opwekken en door een gunstige
subsidieverlening kunnen ze er zelfs ook nog
aan verdienen. Het enthousiasme was groot bij de leden. Zij gaven unaniem (op één
onthouding na) toestemming om deze investering te doen. Maar hier bleef het niet bij.
Tal van voorstellen werden geopperd om door te gaan met het verduurzamen van het
complex (gescheiden afval, warmteboilers enz.). Deze worden zeker bekeken en indien
mogelijk uitgevoerd. Het laatste voorstel was om leden te betrekken bij het financieren
van al deze plannen. De ledenvergadering gaf toestemming om energiecertificaten uit te
gaan geven ter waarde van 500 euro met een rentepercentage van 3%. Eén certificaat
werd die avond al direct verkocht. Over deze uitgifte volgt later meer informatie.

Mobiel VTO Huur onze

Ingezonden

Cursus
Tuinreservaten bij IVN

Maak van je tuin een groene oase
voor mens en dier
Op dinsdag 29 maart start IVN De Bilt e.o.
met een cursus Tuinreservaten. In 6 avonden
en 2 excursies leer je hoe je je eigen tuin,
klein of groot, kunt omtoveren in een plek
waar jijzelf en allerlei kleine dieren graag
komen. Van stenenwoestijn naar een groene
oase. Vanaf de eerste les ga je aan de slag
met je eigen buitenplek. Balkon, dakterras,
gevel- of achtertuin: alles kan aangepast en
diervriendelijk gemaakt worden. Je leert hoe
je tuinbodem is opgebouwd, welke planten
daarop goed groeien, welke dieren je tuin
aantrekt en hoe je de tuin onderhoudt.
Je krijg ook tips om je (klein)kinderen bij je
Tuinreservaat te betrekken. Wellicht kun jij
straks ook een officieel bordje ‘Tuinreservaat’
aanvragen bij VARA Vroege Vogels!
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elektrische bakfiets!
Als lid van Mobiel VTO, kun je hem voor
5 euro per dagdeel huren. De bakfiets is
geschikt voor 4 kinderen of in een wip
om te bouwen tot transportfiets. Je hoeft
geen rijles te nemen om ermee te fietsen;
hij is heel makkelijk en licht te besturen.
De bakfiets staat in een stalling bij het
Groene Dak. Wil je morgen ermee fietsen, dan is dat zo geregeld via de website van
MyWheels, waar Mobiel VTO een eigen pagina heeft.
Nog geen lid van Mobiel VTO? Stuur een mail naar mobielvto@gmail.com om lid van
onze club te worden. Het kost je 5 euro per jaar en hiermee kun je ook andere vervoermiddelen in de buurt huren of zelf verhuren. Daarna kun
je naar de pagina van MyWheels om te huren:
MyWheels/bakfiets. Veel plezier ermee.
Mobiel VTO is de buurt-community van Voordorp en
Tuindorp (Oost) voor het delen van vervoermiddelen.
Meer informatie over Mobiel VTO vind je onder het rubriek
Mobiel VTO op de website van Voordorp Op Eigen Kracht.

Vanuit de Pauluskerk
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In de Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen in
Tuindorp zijn er rond Pasen de volgende activiteiten.
U bent van harte welkom:
10 februari 19:00 uur Aswoensdag, tijdens de viering oude palmtakjes verbranden
met écht vuur in de kerk
20 maart 10.30 uur
Palmzondag, kinderen mogen hun versierde palmpasenstok
meenemen naar de kerk
24 maart 18.30 uur
Sedermaaltijd (inschrijven verplicht)
25 maart
15.00 uur Kruisweg en 19.00 uur Kruishulde
26 maart 22.00 uur
Paaswake
27 maart 10.30 uur
Paasviering

Eigenlijk hoef je niets over natuur of
tuinieren te weten. De cursus neemt je
stap voor stap mee.
Hoe bescheiden je tuin ook is, je kunt er
altijd een tuinreservaat van maken. Het hoeft
niet ingewikkeld of duur te zijn. En veel
onderhoud kost een tuinreservaat ook niet.
Ervaren docenten laten je zien hoe dat kan.
De cursus bestaat uit 6 lesavonden,
2 excursies, een cursusmap, het handboek Diervriendelijk Tuinieren, praktijkproefjes en uiteraard koffie & thee.
Cursusdata: 29 maart, 12 april, 26 april,
10 mei, 24 mei en 31 mei (dinsdagavond )
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf
19.00 uur)
De twee excursies vinden plaats op
zaterdagmorgen 23 april en zaterdag
14 mei
Locatie: Hof van Barlo, Groenekanseweg
256, 3737 AL Groenekan
Op 10 mei vindt de cursus plaats op
Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30,
3371 PZ Utrecht.
Kosten: €110,- per persoon.
Aanmelden: vóór 15 maart via
tuinreservaten@ivndebilt.nl.
Voor meer informatie kijk op www.ivndebilt.nl
of www.facebook.com/ivndebilt of bel
Marion van Lier 06- 192 191 58.

Feest rond 25 jaar obs Voordorp
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Met een feestelijk circus van alle kinderen en voor alle ouders, wordt
op 19 februari het jubileum gevierd van obs Voordorp. Dan bestaat de
basisschool in de gelijknamige wijk precies 25 jaar (en een dag).
De voorstelling wordt door de kinderen ’s morgens voorbereid en hun
ouders komen ’s middags kijken naar hun acrobatische kunsten,
jongleer-acts en andere talenten. Het wordt extra feestelijk met een
hapje en een drankje voor iedereen.

Reünie
Op 20 mei volgt nog een reünie voor alle oud-leerlingen en oudleerkrachten van de afgelopen 25 jaar. De reünie wordt door de actieve
ouderraad georganiseerd. Je kunt je aanmelden via Facebook.
https://www.facebook.com/OBSVoordorpReunie/
Eerst een noodgebouw
Op 18 februari 1991 begon de
Voordorpschool in een noodgebouw
met zeven leerlingen. De kinderen
werden verdeeld in twee groepen.
Groep 3 tot en met 8 (met vier
kinderen!) kreeg les van de directeuren Arien Hartog en Lauda Martens.
De drie kleuters van groep 1-2 kwamen die eerste week onder hoede van
leerkracht Marianne Köhlmann.
Echte wijkschool
De school groeide sterk, bleef jarenlang
groot, kromp vervolgens, en op dit moment
groeit het aantal leerlingen weer, als gevolg
van de nieuwbouw op het Veemarktterrein.
De school is de afgelopen 25 jaar altijd een
echte wijkschool gebleven. De eerste kinderen van oud-leerlingen staan al
ingeschreven! Zij beginnen zodra ze vier jaar zijn. Obs Voordorp telt nu
zeven groepen en heeft een BSO in het gebouw. Na de zomervakantie
van 2016 start een speel-leergroep met peuters.
Goed ontworpen!
Het huidige schoolgebouw aan de Che
Guevarastraat werd in augustus 1992 in
gebruik genomen met zes lokalen. Het is
in de loop der jaren uitgebreid met extra
vleugels, om ruimte te kunnen bieden
aan alle leerlingen. Ook nu wordt het
gebouw opnieuw aangepast. Directeur Thamar Henneken: ,,Na 24 jaar zijn
er wat verbeteringen nodig, maar je zou echt niet zeggen dat het gebouw
al deze leeftijd heeft. De ruime opzet, de centrale middenruimte met de
lokalen daar omheen, ervaart iedereen als heel prettig. Dat hebben ze
24 jaar geleden goed ontworpen!’’
Rijk aanbod
Thamar Henneken vertelt over de school: “Op obs Voordorp vinden we het
belangrijk dat leerlingen het fijn hebben. Kinderen gaan vijf dagen per week
naar school: dan moet het wél een plek zijn waar ze graag naartoe gaan.
Leren omgaan met elkaar is van cruciaal belang. We bieden niet alleen een
rijke leeromgeving voor cognitieve vakken, maar ook op sociaal vlak, omdat
kinderen nu eenmaal verschillend zijn. De school heeft een rijk aanbod, met
naast de ‘verplichte’ vakken ook schaakonderwijs, deelname aan de Atelier
Route van Voordorp (cultuureducatie), extra sportieve activiteiten en werken
in de schooltuinen... Kortom, in 25 jaar is er heel veel en toch ook weinig
veranderd in ons onderwijs.
Onze leerlingen kijken in elk
geval uit naar 19 februari, als
ze weer een (circus)ervaring
rijker zullen zijn.”
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Open lesochtend
Basisschool De Regenboog

Op woensdag
16 maart zet Basisschool De Regenboog
aan de Wevelaan 2 de
deuren van de school
weer wijd open voor
een open lesochtend.
Dus bent u op zoek naar een goede school in de buurt,
dan is dit een uitgelezen kans. De open lesochtend is
bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school en
voor ouders van wie het kind al op De Regenboog is
ingeschreven en die het komende halfjaar naar school
gaat. U kunt dan direct al een kijkje in de “schoolkeuken”
nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de
groepen, daarna wordt u rondgeleid door leerlingen uit de
bovenbouw. Vervolgens is er volop gelegenheid om één
van de open lessen bij te wonen of vragen te stellen aan
leerkrachten en aanwezige ouders.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend
en het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen.
Het programma begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer
10.15 uur en is vanaf eind februari te vinden op onze
website www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen begroeten.
Dus graag tot ziens !
Team basisschool De Regenboog

c Agenda
19 februari: Jubileum (25 jaar)
obs Voordorp
16 maart: Open lesochtend
basisschool De Regenboog
17 maart: Open Huis de Biltse Grift
26 maart: Lammetjesdag in
het Noorderpark
20 mei: Reünie (25 jaar) obs Voordorp

COLOFON

Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Paul Klein
Kiskamp, Richard Tukker, Miranda Geise,
Jenny Lindhout, Brigitte Venturi, Frans van den Berg,
Ron van de Hesseweg, Edith Duyvestijn,
Leo Zwinkels, Gerry van der Lit, Wijbrand Keuning,
Sander Ekstijn en Marian Willems.
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