
Van de redactie
De stormachtige maand heeft ook in onze buurten huisgehouden. Zo sneuvelden op tuinenpark Ons Buiten acht
bomen, waaronder een reusachtige ceder en een oude meidoorn. Maar een prachtige en hoge Italiaanse populier bleef
staan en had dat te danken aan een rigoureuze snoeibeurt van twee dagen daarvoor. Op de bouwplaatsen op de
Veemarkt moesten de bouwvakkers alle zeilen bijzetten om niet van de steigers te waaien. Dat gold ook voor de mannen
bij winkelcentrum De Gaard waar de werkzaamheden nu echt begonnen zijn. De Gaard is nog steeds bereikbaar – en zal
dat ook blijven -, maar het is voor klanten en leveranciers wel vaak improviseren geblazen. U leest er meer over in dit
nummer van Voordorp Vooruit. Zoals u ook wijzer kunt worden over zonnepanelen op een dak van 1000 m2, het succes
van de e-Golf en de wachtlijsten bij onze voetbalverenigingen Hercules en Sporting ’70 .

Facebook www.facebook.com/voordorpvooruit blijft
voor ons een belangrijke aanvulling van de digitale
buurtkrant (met één gedrukte editie). Naast de ruim
400 volgers hebben we bijna 600 abonnees op onze

nieuwsbrief. De belangrijkste verschuiving op Facebook in 2017 
was dat we iets minder berichten plaatsten, die gemiddeld ge-
nomen net zo goed gelezen werden als in het jaar ervoor. 
De meest gelezen berichten van 2017 gingen over het Veemarkt-
complex De MarktMeesters en het onderzoek naar de veiligheid van de Kapteynlaan/Romerostraat.

Veel leesplezier, Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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2014 2015 2016 2017
Aantal geplaatste berichten 150 286 322 257
Aantal keer bekeken 11278 49657 75411 61540
Minimum per bericht 0 4 22 49
Maximum per bericht 494 1518 1775 736
Gemiddeld per bericht 75 174 234 239
Aantal klikken op foto's 1959 5603 8583 5785
Aantal vind ik leuk 140 86 147 34

Alle winkels open en bereikbaar
Hoe fijn is het dat in deze eerste fase van de upgrade van winkelcentrum De Gaard alle
winkels open en bereikbaar blijven. De ontwikkelaar en de gemeente doen er alles aan om
dit zo goed mogelijk te laten verlopen en de overlast zo klein mogelijk te houden. Veel
mensen vinden het echter nog lastig zich aan te passen aan de tijdelijke situatie. Hoeveel
‘gele borden’ moet je plaatsen om een tijdje meer rekening met elkaar te houden? Zeker
nu de Kapteynlaan is afgesloten (voor 4 maanden), de bussluis is verplaatst en de ingang

van het parkeren is verlegd, is het voor iedereen helemaal anders. Het is echt even zoeken voor de voetgangers, fietsers
en auto’s. En het kan de volgende dag zomaar al weer anders zijn… Niemand zit te wachten op ongelukken, dus probeer
het met elkaar veilig te houden (het is maar voor even)!

Na de aanpassingen aan de duiker en de riolering onder de
Eykmanlaan zal de nieuwe AH aan de noordzijde tegen de
bestaande bebouwing worden ‘aangeplakt’. Waar de ingang
van de flats aan Valetonlaan zit richting de Eykmanlaan (die
ook nog beduidend smaller gaat worden) komt de nieuwe
bebouwing. Op de plek waar de drogist zat komt de ingang.
Dat deel zal daarom gesloopt worden. In bijgaand plaatje
proberen we aan te geven hoe het gaat passen ten opzichte
van de huidige situatie (de rode lijnen geven ongeveer de
nieuwe gevel van het gebouw weer, de groene de nieuwe
AH en de blauwe pijl geeft de verplaatsing van de AH weer
van de zuidzijde naar de noordzijde). Voor de verbouwing
zijn ook al bomen verplaatst, die overigens later weer terug-
komen in het plan op een iets andere locatie. http://winkelcentrumdegaard.nl/ (check het menu ‘Verbouwing’)

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD



Op het dak van de Vereniging van Eigenaren (VvE) 
De Ronde 48 - met een U-vormig pand aan de Aartsbisschop
Romerostraat en de Chico Mendesstraat – zijn halverwege
januari 85 zonnepanelen geplaatst voor individueel gebruik.
De panelen zijn bestemd voor zeventien bewoners en ze zijn
aan de individuele elektriciteitsmeters van de woningen
gekoppeld. Voor zo ver bekend zijn er geen andere VvE’s in
Utrecht of daarbuiten die op deze grote schaal panelen voor
individueel gebruik van eigenaren hebben gerealiseerd.

Het project begon een paar jaar geleden met de ambitie om het 
platte dak van 1000 m2 te benutten voor het plaatsen van zonne-
panelen. Vragen rond de juridische implicaties namen veel tijd en 
discussie in beslag. De uiteindelijke conclusie was dat de voor de 
VvE wezenlijke juridische documenten – Splitsingsacte en Model-
reglement – geen belemmering vormen voor besluitvorming in de
algemene ledenvergadering van de VvE.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek werd Energie-U
ingeschakeld. Dat onderzoek gaf inzicht in de verschillende mogelijk-
heden: panelen voor individueel of algemeen gebruik door de VvE 
of als producent voor levering aan het net. Ook de technische en
financiële aspecten werden belicht. Naast het onderzoek is ook het
aankoopproces begeleid door Energie-U. Voor de financiering van die
begeleiding kon een beroep gedaan worden op de gemeente Utrecht.

Gebruiksrecht & waarborgen
VvE De Ronde 48 heeft ervoor gekozen om het dak zo veel mogelijk
te gebruiken voor de individuele eigenaren, vooral ook omdat de VvE
zelf weinig stroom gebruikt. Daardoor heeft elke participant nu een
gebruiksrecht voor de duur van 30 jaar om vijf panelen te plaatsen.
Die leveren ca. 1200 kWh/jaar op en zijn op de individuele meter in
de eigen woning aangesloten. Kosten en opbrengsten zijn voor de
individuele eigenaar. De eigenaar kan dit gebruiksrecht benutten
wanneer hij dat wil: nu, later of niet. Ook in het laatste geval blijft de
ruimte voor de eigenaar beschikbaar. De resterende ruimte op het
dak is voor zo’n 20 panelen en kan worden benut voor algemeen
gebruik door de VvE, met name voor de twee liften die in het gebouw
aanwezig zijn. 
De besluitvorming in de VvE was intensief; er zijn in 2017 drie 
algemene ledenvergaderingen aan besteed. Omdat het een 
ingrijpende beslissing is om het dak voor individueel gebruik ter
beschikking te stellen, is besloten om het gebruiksrecht voorzien van
velerlei waarborgen in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen.
Belangrijk hierbij was dat eigenaren die zelf geen belangstelling 
voor plaatsing hadden, de andere eigenaren – het zijn tenslotte je
buren – wel de gelegenheid gunden de zonnepanelen te plaatsen. 
En dat was in deze VvE het geval.

Meer info op: 
www.energie-u.nl/zon-en-vve/ en www.voordorpopeigenkracht.nl
(op beide sites is een uitgebreidere versie van dit artikel te lezen).

Uniek zonne-energieproject op VvE in Voordorp
Ingezonden



Storm laat bijzondere bomen
Ons Buiten gelukkig staan
De storm van 18 januari heeft natuurlijk ook over
Tuinenpark Ons Buiten geraasd. En dat bleef niet zonder
gevolgen voor enkele flinke bomen. Het dikste slacht-
offer was een reusachtige ceder die gunstig neerkwam,
zodat er nauwelijks schade was. Heel jammer was de val van een mooie, oude meidoorn die helaas ook één van de tuin-
huisjes beschadigde.  En zo gingen er nog een stuk of zes wat kleinere bomen om. 

De echt bijzondere bomen in Ons Buiten zijn gespaard door
de storm. Wie af en toe een wandeling door het park
maakt, realiseert dat zich vast niet, maar Ons Buiten heeft
een grote verzameling bijzondere bomen. 
Onlangs is er een overzicht gemaakt door een landschaps-
architect, Paul van Kan, die concludeerde dat het park in
totaal ruim 500 bijzondere bomen en heesters telt. Daarbij
gaat het om 160 verschillende soorten. Ons Buiten is dus in
de wijk niet alleen een tuinenpark, maar ook een bomen-
park. Sommige bomen zijn herkenbaar aan de bordjes die
ervoor staan en waarop de naam te vinden is. Zoals de 
hoge Italiaanse populier, die twee dagen voor de storm op
spectaculaire wijze gesnoeid werd door een behendige
hovenier. Tientallen meters klom hij omhoog. Heel recent
werd duidelijk dat er voor deze boom een groot stormrisico

was, door de hoogte en de splitsing halverwege in twee afzonderlijke stammen. En het snoeien heeft gewerkt, want 
deze fraaie boom overleefde de storm.

Nu hoef je geen groot bomenkenner te zijn om de populier te herkennen, maar wat te zeggen van de pindakaasboom,
de tempelboom, de judasboom of de zevenzonenboom? Wie had daar al eens van gehoord? Ze hebben allemaal de
storm overleefd.

Wil je kennismaken met de bijzondere bomen in Ons Buiten? Doe mee met de bomenexcursie in het park.
Datum: 3 maart om 15.00 uur / Aanmelden bij: leorene.lentz@gmail.com
• Verzamelen bij Clubhuis Ons Buiten • Maximaal 15 deelnemers

IngezondenIn memoriam 

Nicole Beeker 
(26 april 1963 - 3 december 2017)
Begin 2004 bleek dat de gemeente Utrecht groen-
voorzieningen wilde opofferen voor het bouwen van
nieuwe woningen. Ook Ons Buiten moest er in die 
plannen aan geloven. Konden we hier iets tegen doen?
In mijn zoektocht naar mogelijkheden kwam ik al gauw
de naam Nicole Beeker tegen. Nicole bleek, samen 
met Albert Hogema van buurtcomité Tuindorp-Oost, 
de drijvende kracht achter het platform ’Geen Groen
Voor Poen’ (GGVP). Tijdens het pinksterweekeinde van
2004 organiseerde ze een protestmars tegen de 
plannen van de gemeente. GGVP en de enorme 
opkomst van bewoners tijdens de protestmars zorgden
ervoor dat de plannen van de gemeente van tafel 
gingen en dat de groenvoorzieningen behouden bleven.

Na de GGVP actie leerde ik Nicole pas echt kennen. 
Ze bleek een bevlogen, positief mens met een grote
belangstelling voor politiek, de buurt, mensen in het
algemeen en, zeker niet in de laatste plaats, voor dieren. Bovendien werd
haar grandioze gevoel voor humor al snel duidelijk. Door haar activiteiten
binnen de wijkraad, GroenLinks en ouderraad obs Voordorp kende Nicole
heel wat mensen en instanties in Utrecht. Dat kwam goed uit bij onze 
plannen om een buurtcomité op te richten. In tegenstelling tot andere 
buurten in Utrecht had Voordorp namelijk nog geen buurtcomité in die tijd.

Met haar enthousiasme is Nicole de aanjager 
geweest van talloze werkgroepen, zoals die van de
groenstrook, de Veemarkt en – samen met Adriana
Oliehoek – de werkgroep Dierenweide. 
Verder organiseerde Nicole regelmatig buurtfeesten en
begeleidde ze jongeren bij het bouwen van wilgen-
tenenboomhutten. 
Tot slot was er deze wijkkrant: avondenlang hebben 
we de kopij van al die enthousiaste buurtbewoners
doorgenomen, samen met vormgever Aard en de 
teamleden die inmiddels bij ons clubje aangehaakt
waren. Nicole was bij veel mensen en activiteiten
betrokken, maar op nummer 1 kwam haar gezin. 
Jan, haar partner, was haar absolute steun en toe-
verlaat; hun dochter Djoeke haar grote trots. In 2012 is
Nicole minder actief geworden binnen het buurtcomité.
Ze had haar focus geleidelijk verlegd naar het ver-
zorgen en herplaatsen van konijnen en knaagdieren.

Op 3 december j.l. is Nicole overleden. Ongeveer een
maand eerder was er bij haar een darmtumor ge-
constateerd. Het is heel onwerkelijk hoe snel haar 

ziekte is gegaan en dat Nicole er nu niet meer is. 
Ik mis haar enorm en dat geldt ongetwijfeld voor veel mensen in en buiten
Voordorp. Jan, Djoeke en haar vriend Tom wens ik heel veel sterkte toe bij
het verwerken van hun immense verlies.

Petra van Straaten



IngezondenGeluidloos rijden 
in de e-Golf van de buurman
Utrecht heeft in Nederland
het hoogste aantal deel-
auto's per inwoner. En dat
wil de gemeente graag
bevorderen! Autodelen, 
bij voorkeur met schone
auto's, is natuurlijk een
mooie manier om het auto-
verkeer in de stad terug te
dringen. Sander Ekstijn
heeft een Volkswagen 
e-Golf (elektrische auto)
voor de deur staan, die
beschikbaar is voor de hele
buurt. Iedereen kan deze testauto lenen via SnappCar.
Sanders buurvrouw Esther van den Bos huurt de VW 
regelmatig.

Sander: ,,Ik woon in Voordorp, waar al best veel aandacht is voor
hoe we om moeten gaan met onze wereld met het oog op de 
toekomst. Daar past elektrisch rijden en het delen van auto's 
uitstekend bij. Deze VW e-Golf is 100 procent elektrisch, zodat je
duurzaam en stil overal kunt komen, met ongeveer 200 kilometer
bereik. Als Natuur & Milieu ‘Testrijder’ deel ik deze nieuwe auto.
Opladen kan op veel reguliere punten in Nederland en je krijgt de
'gratis' laadpas mee.”
Esther van den Bos heeft een eigen yoga- en massagepraktijk. 
,,Ik heb maar af en toe een auto nodig en ik vind het een mooi 
idee om te delen. Naast de auto van Sander maak ik ook gebruik
van de auto van een vriendin en van SnappCar en GreenWheels.
Keus genoeg dus. Toen ik voor het eerst moest opladen, herkende
ik de sleutelhanger niet als pasje. Maar nu ken ik alle ins en outs.
Ik vind het heerlijk rijden.’’

Bijna leeg
Sander: ,,Esther ken ik al best lang, we zijn buren in ons
gebouw van 94 appartementen. Je komt elkaar tegen op flat-
feesten en ledenvergaderingen. Een grappig incident was dat

bij een van de keren dat Esther de auto in
gebruik had, ze fout was gereden en met
heel weinig accu toch het laadpunt thuis
heeft gehaald. Ik kon de auto volgen met
de app en had me veel meer zorgen
gemaakt dan Esther. Ze kwam laat thuis,
waardoor ik slecht geslapen heb!”

Esther: ,,Het is een feest om in zo’n mooie auto te mogen 
rijden. Met zo’n prachtig groot touchscreen. Luxe hoor!
Duurzaam en daarom voelt het extra goed.’’

Door de verwachte groei van de stad, naar meer dan 400.000
inwoners in 2025, is het nog belangrijker tot duurzame oplossingen
voor verkeer te komen. De gemeente Utrecht wil daarom het auto-
delen bevorderen en gaat het op alle fronten makkelijker maken.
Lees meer op:
www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-maakt-autodelen-makkelijker/
en bekijk het kaartje op www.utrechtdeelt.nl/. 

Sander Ekstijn heeft deze testauto tot half mei. Het project
Testrijders loopt echter nog 1 jaar langer. Is er belangstelling om
de auto nog 1 jaar in onze  buurt te houden? Meer info of aan-
melden via www.detestrijders.nl

IngezondenVogel- en stinzenplanten-
excursie in Amelisweerd

Op zondag 4 maart is er een wandelexcursie door Amelis-
weerd, georganiseerd door IVN Vecht- en Plassengebied. 
In maart zijn de bomen nog kaal. Dat betekent dat de bos-
bodem nog veel licht krijgt en voorjaarsbloeiers zoals bos-
anemonen, sleutelbloemen en bostulpen juist wel in het blad
en in bloei staan. Veel van deze voorjaarsbloeiers zijn ooit
aangeplant in landgoederen, omdat kasteelheren graag 
verzamelingen aanlegden van exotische planten. 
De verzamelnaam voor deze planten - vaak bolgewassen- 
is stinzenplanten. 

Ook betekenen de kale bomen dat de vogels in het bos, zoals
spechten en boomklevers, goed te zien en te horen zijn. Kijker
meenemen dus! Zowel voor vogels als voor voorjaarsbloeiers is het
bos van Amelisweerd een rijke plek. We beginnen om 14.00 uur
en de wandeling duurt ongeveer 2 uur. Vooraf opgeven voor
deze excursie via: stadsnatuur@hotmail.com

Meer informatie bij: www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied.

De deelnemers aan de vogelexcursie in Griftpark van 
zondagmorgen 28 januari hebben maar liefst 23 verschillende
soorten gezien. Van de top-10 van de tuinvogeltelling zagen
de deelnemers ze allemaal. 
Dit is de ‘oogst’ van een mooie zondagmorgen: kauw, kokmeeuw,
spreeuw, koolmees, kleine mantelmeeuw, stadsduif, mus, houtduif,
ekster, vink, pimpelmees, meerkoet, wilde eend, merel,  roodborst,
groenling,  waterhoen,  sperwer,  appelvink,  aalscholver,  nijlgans,
reiger,  soepeend en de zilvermeeuw. 
Hier kunt u zien wat in Nederland het meeste is geteld in het
weekend van 27 en 28 januari tijdens de Nationale Tuinvogeltelling,
waaraan 65.000 mensen meededen en ruim 1 miljoen vogels zijn
geteld: www.tuinvogeltelling.nl



Stormloop op Buurtstroom Griftkwartier
Op 15 en 22 januari zijn de informatieavonden voor het 
project Buurtstroom Griftkwartier gehouden. De belang-
stelling vooraf was zo groot, dat er twee bijeenkomsten in
stadsboerderij Griftsteede nodig waren. Er waren toe-
lichtingen van de projectgroep, de SSH (dakeigenaar) en
Buurtstroom (Energie-U). Voor het project worden op het 
dak van het appartementencomplex van de SSH aan de
Dekhuyzenstraat 210 panelen geïnstalleerd. 

Alle inwoners van Noordoost Utrecht (dus ook die in Voordorp en
Veemarkt) konden deelnemen aan dit zonnestroomproject. 
Je koopt één of meerdere zonnepanelen, waarvoor je een leuk 
rendement ontvangt en bovendien investeert in een gezonde buurt
én planeet.
De start van de inschrijving met 300 euro/per paneel was vanwege 
de grote belangstelling iets naar achteren geschoven om iedereen de
kans te geven de informatie goed tot zich te nemen. 
Van de 210 beschikbare panelen waren er na dag 1 al 160 weg en 
na drie dagen was het hele project uitverkocht! Hiermee kan het 
dak van de SSH gevuld gaan worden en kunnen Stedin en 
GreenLink aan de slag! Omdat de interesse vooraf al zo groot leek, 
is ondertussen ook al onderzoek gedaan naar andere geschikte 
daken. Op die manier zal getracht worden de wachtrij zo kort 
mogelijk te houden. De mensen die bij deze eerste ronde buiten 
de boot vielen, moeten even geduld hebben op dat volgende dak
(mogelijk het bijna identieke gebouw aan de Hekmeijerstraat).

http://www.energie-u.nl/buurtstroom-griftkwartier/

IngezondenCollectanten 
gezocht voor 
Oranje Fonds
Collecte, van 
22-26 mei 2018 

De helft van de 
opbrengst gebruikt 
de stichting Ruimte 
voor Verschil (www.ruimtevoorverschil.org)
voor culturele ontmoetingen tussen
Utrechters. De andere helft besteedt het
Oranje Fonds aan sociale organisaties in
provincie Utrecht. 
Wij collecteren in Voordorp en Tuindorp-
Oost. Heeft u een paar uurtjes tijd om te
collecteren? Laat het ons weten met een
berichtje aan info@ruimtevoorverschil.org
of bel Petra van Straaten (06-21806910).
Alvast bedankt!

IngezondenBloemen voor de Voortuin
Omdat de Voortuin nu zijn eerste lustrum achter de rug heeft, wordt ze in de bloemetjes
gezet. Letterlijk zelfs. Nadat we 5 jaar hebben kunnen genieten van allerlei groenten en
kruiden uit onze Voordorpse wijktuin gaan we dit jaar de tuin opfleuren met bloemenpracht.
Naast de groenten en kruidenkweek wordt er een extra bloemenstrook aangelegd. 

De bloemen die we hier zullen gaan kweken zijn met name geselecteerd ten behoeve van
de solitaire bijen. Het is waarschijnlijk bekend dat het met deze diersoort in Nederland niet
goed gaat en zo hopen we een positieve bijdrage te kunnen leveren. Solitaire bijen zijn erg
plaatsgebonden. We hoeven dus niet bang te zijn dat er een bijenvolk onze wijk onveilig

gaat maken. Verder zullen we aandacht besteden
aan de nestgelegenheid voor bijen en andere 
insecten.
Ook willen we graag dat de Voortuin aan-
trekkelijk blijft voor bezoekers en passanten.
Hoogstwaarschijnlijk krijgen we van de gemeente
twee nieuwe bankjes en zullen de huidige metalen
stoeltjes worden weggehaald. Natuurlijk is het fijn 
om de Voortuin te bezoeken, maar wellicht is het nog
leuker om een keertje mee te helpen. Dat kan altijd
elke tweede zondag van de maand. 
De eerstvolgende meewerkdagen zijn 11 februari
en 11 maart (verder vast voor je agenda: 8 april,
13 mei, 10 juni met GMJD en 8 juli).



Bij Hercules en Sporting ’70 moet je 
gewoon geduldig wachten
Ouders in Voordorp en Veemarkt die hun kinderen willen laten voetballen bij
‘onze’ clubs Hercules en Sporting ’70 hebben het al gemerkt: er zijn nog steeds
wachtlijsten. ,,En die zullen ook nooit meer weggaan ,’’ zegt David van Tongeren.
Hij is bestuurslid Jeugd bij Sporting ’70. ,,Onze velden zijn helemaal volgepland. We
zitten aan de bovengrens van onze mogelijkheden. Waar we kunnen proberen we
samen te werken met buurman Hercules. We maken allerlei ingewikkelde trainings-
schema’s om maar meer ruimte te krijgen. We hebben nog 1 gewoon grasveld en

daar proberen we nu een
kunstveld van te maken. Dat
geeft een klein beetje lucht.’’
Sommige ouders melden hun
kinderen al aan als ze 2 jaar 
zijn en wachten dan  braaf op
hun beurt.  Gelukkig hebben
beide verenigingen aan de
Voorveldselaan uitstekende
websites, waarop heel veel
informatie te vinden is. Niet
alleen over het lidmaatschap 

en de wachtlijsten, maar over praktisch alle onderwerpen rond de clubs.
Over de wachtlijsten staat er bij Sporting ’70 bijvoorbeeld: ,,Iedereen die zich aan-
meldt als lid, komt eerst op de wachtlijst. Dat kost niks, maar levert ook weinig op.
Men wordt gebeld op het moment dat een speler kan worden ingedeeld in het
team.’’ Hercules meldt: ,,Of er nog plaats is hangt sterk af van het geboortejaar en 
de postcode van speler in spe. Inschrijvers voor het jeugdvoetbal, afkomstig uit ons
verzorgingsgebied (waaronder Voordorp en Veemarkt), kunnen inschrijven tot de
wachtlijst vol is. Over het algemeen moet maximaal 2 jaar worden gewacht.’’ 
Zie voor meer en gedetailleerde informatie:
www.usvhercules.nl en www.sporting70.nl

Ingezonden

Noordoost Toost 13 januari 
Zaterdag 13 januari toostten we samen met wijkwethouder
Victor Everhardt op het nieuwe jaar en de vele mooie initiatieven
in de wijk. Wijkbureau Noordoost, Wijk en Co en het buurtteam
Noordoost kijken terug op een geslaagde middag in Buurt-
centrum De Leeuw en hopen dat er in 2018 weer veel mooie
initiatieven opbloeien.

Wijkkranten 15 januari
De wijken Noordoost en Oost hebben samen maar liefst zeven
buurtkranten. Maandag 15 januari kwamen de redacteuren 
naar het wijkbureau om ideeën uit te wisselen en inspiratie 
op te doen. Naast het Initiatieven-fonds zijn inkomsten uit 
advertenties erg belangrijk voor de meeste buurtkranten. 
Leuk om te horen hoe alle kranten hun best doen om de vele 
initiatieven in de wijk een gezicht te geven. Dat de vrijwilligers zich

inzetten om u te informeren over wat er leeft en
speelt in uw buurt. 
Heeft u ook een goed idee voor de wijk?
Kijk eens naar de mogelijkheden van het Initiatieven-
fonds of neem contact op met het Wijkbureau.

Bezoek raad in de wijk 15 november
Op 15 november is de gemeenteraad op bezoek geweest in de wijk
Noordoost. De raad is in gesprek gegaan met de bewoners rondom
het transformatiegebied Staatsliedenbuurt en Lauwerecht-Noord. Dit
gebied is een stukje stad dat begrensd wordt door de Vecht, de
spoorlijn, de Talmalaan, de Kardinaal De Jongweg en de Draaiweg.

Wijkbureau toost op het nieuwe jaar

Het is een nogal stenig gebied; na de verhuizing van gemeentelijke
diensten naar het Stadskantoor staan er wat kantoorgebouwen leeg.
De gemeenteraad is benieuwd welke kansen bewoners voor het
transformatiegebied zien, en wat zij belangrijk vinden. Uit de reacties
van de aanwezigen blijkt dat zij in elk geval meer openbaar groen 
willen. Vlogger Jelle de Boer registreerde het bezoek. 
Check het leuke filmpje: https://youtu.be/B2RwstEfYeA 

Lancering Energiefonds Utrecht 19 januari
Het Energiefonds Utrecht is feestelijk gelanceerd bij sportvereniging
Kampong. Het fonds biedt financieringen voor de realisatie van 
energieprojecten in de hele provincie Utrecht. Met rentetarieven 
tussen 1,65 en 1,88 procent biedt dit kansen om meer duurzame
projecten te realiseren. 
Voor meer info kijk op: www.energiefondsutrecht.nl/

IngezondenMantelzorg 
Utrecht
één verzamel-
plaats met verhalen
en praktische 
informatie
Je bent het, je wordt het, of je hebt er
één nodig: een mantelzorger. Bijna
iedereen krijgt er op enig moment in het
leven mee te maken. Wat komt er dan
op je af? Waar vind je informatie over
zorgen voor een zieke naaste in Utrecht? 
Dat is nu te vinden op de website:
www.mantelzorgutrecht.nl
De gemeente Utrecht telt zo'n 25.000
mensen die meer dan 8 uur per week of
langer dan drie maanden voor een zieke
naaste zorgen. De gemeente Utrecht
vindt mantelzorg erg belangrijk en waar-
deert de inzet van alle mantelzorgers.
Daarom  ondersteunt de gemeente de
Utrechtse mantelzorgers graag,  zodat zij
hun naaste kunnen helpen zonder zelf
overbelast te raken.

Lekker marshmallows in de vuurkorf houden tijdens 
het wintertoernooi in december. Foto: Sporting ‘ 70



Ingezonden

Het uitje naar het Speelklokmuseum
Het eerste uitje gingen we naar het Speelklokmuseum. En dat
was heel leuk, want we gingen luisteren naar klokken van de
oude tijd. En we gingen luisteren naar een heel groot orgel. En we
hebben naar een pianola geluisterd die zelf kon spelen. Ook heb-
ben we gezien waar de orgels en zo gerepareerd worden.

Op weg naar het UCK
We gingen fietsen naar het UCK en de juf sprak eerst over kun-
stenaars en welke soorten er zijn. Zij was een sieradenkunste-
naar. En we hebben daar allemaal beeldjes gemaakt en je eigen
naam. Onze naam hebben we gemaakt van ijzerdraad en het
beeldje hebben we gemaakt van koper. 

Les 2 bij 
het schaatsen
We zitten op de fiets
naar de Vechtse
Banen. We zijn op het
ijs en we schaatsen. We gaan de Elfstedentocht doen. Het lijkt de mini-Elfstedentocht en we gaan
ook ijshockey. En bij de Elfstedentocht had ik elf steden. Je moest eerst één rondje. Als je bij de
tafel komt, krijg je een brief. Op die brief staat rondje op. Je moet 12 rondje maken.

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert Basisschool De
Regenboog weer een open lesochtend. Bent u op zoek naar een
goede school in de buurt, dan is dit een kans. 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

Drie keer op pad met De Regenboog
Nienke, Marten en Dagmar zitten in groep 5-6 van Basisschool De Regenboog aan 
de Wevelaan. Ze schrijven over drie uitjes die hun klas onlangs heeft gemaakt.

Ingezonden

Luierservice 
in een nieuw jasje
Luiers… een product dat zo 
massaal gebruikt wordt en zoveel
afval oplevert: dat moet toch anders
kunnen. Met die insteek startten we
in april 2016 de pilot Diapercycle.
Tientallen mensen waren 
enthousiast over het idee en deden
mee aan de pilot. Een simpele cirkel:
luiers brengen, luiers halen, luiers
recyclen en opnieuw. We zijn tijdelijk
gestopt om te beraadslagen hoe we,
met aanbevelingen van de deelne-
mers, de service nog beter kunnen
maken. Nu zijn we terug als de 
milqman. In een nieuw jasje, een
nieuwe naam én met een vernieuwd
aanbod! In februari starten we in
Utrecht Noordoost. Geïnteresseerd?
Kijk op: www.milqman.nl

Ingezonden

• Er zijn een paar jongeren die
afgelopen jaar hun rijbewijs hebben
gehaald of hiermee bezig zijn.
• De jongeren vinden het fijn om
wat te kunnen betekenen voor de
buurt. Zo helpen de jongeren 
bijvoorbeeld buurvrouw Petra met
het brengen van eten. Ook wordt
door onze kookliefhebbers elke
maandag en woensdag gekookt 
voor 17 bewoners van Nieuw
Bleyenburg.
• Op 17 januari was onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was 
een mooi samenkomen van relaties van onze jongeren, buren en
begeleiders. Voor onze nieuwe begeleiders, Klaas, Najara, Bart en
Berkay was dit een leuke mogelijkheid om kennis te maken met het
netwerk.
• Op vrijdag 26 januari is een aantal jongeren, in samenwerking met
onze geweldige studentes, naar een conferentie geweest “goede
buren”. Dit werd georganiseerd in het huis van Portaal, Beneluxlaan 9
te Utrecht. Het was een conferentie naar aanleiding van het onder-
zoek ‘ontwikkelwerkplaats gemengd wonen’ waar de Biltse Grift het
afgelopen jaar aan mee heeft gedaan. Hoe is het om te wonen in een
inclusief woonproject?  Op de Biltse Grift wonen de studenten samen
met onze jongeren om van elkaar te leren

De Biltse Grift blijft gemotiveerd actief in de wijk
De Biltse Grift (Steve Bikostraat 334-338) staat bekend als leerhuis voor jongeren met een beperking. Op onze woonlocatie voor
jongeren werken zij constant aan het behalen van doelen en het verbeteren en presteren, niet alleen thuis, maar ook buitens-
huis. De jongeren zijn erg gemotiveerd en hebben allen een wens om zich verder te ontwikkelen.

• Elke dag gaan er jongeren naar de sportschool. Wij zijn blij met
Voordorp Fitness.
• We hebben bij Abrona sinds een paar maanden een eetcafé in 
een prachtig landhuis in Park Oog In Al. Iedere donderdagavond 
verzorgen onze jongeren met vrijwilligers daar een aanschuiftafel.
Buitenkans is een dagbesteding voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Iedereen is daar welkom.
• Op zondag 11 maart doen we mee met Gluren bij de Buren. 
Er komt een hele leuke zanger: Relajust.  We hebben dan ook de start
van de Week van Zorg en Welzijn met een Open Huis met soep en
rondleiding.
• Onze Niels staat in het Volkskrant magazine van 27-01-2017.



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Puck ’t Hart, Han Frankfort, 
Karin de Jonge, Berkay & Sagar,  Laura Vernooij, Leo Lentz,
Hanneke van Dijk,  Wijbrand Keuning, Henk van der Ploeg,
Petra van Straaten, Elisa van Dam, Annemieke Roestenberg,
Anne-Marie Beekman, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 25 MAART 2018
(verschijnen 1 APRIL 2018)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
11 februari: Meewerkdag Voortuin
20 februari: Netwerkbijeenkomst
SamenNoordoost
21 februari: Stadspodium over veiligheid
3 maart: Bomenexcursie in park Ons Buiten
4 maart: Excursie IVN naar Amelisweerd
7  maart: Kennismakingsochtend obs
Voordorp
11 maart: Gluren bij de Buren (programma
nog niet bekend)
11 maart: Meewerkdag Voortuin
21 maart: Open lesochtend Basisschool De
Regenboog
24 maart: ANV – Lammetjesdag
Noorderpark

Ingezonden
Schilderslessen 
starten weer 

Op woensdagmorgen in
maart 2018 start een
10-delige lessenserie
materieschilderen in
het atelier van Els
Vegter. De lessen zijn
om de week en deze
schilderochtenden zijn
ook geschikt voor

gevorderde schilders die inspiratie zoeken en een klankbord. 
Meer info en opgave www.elsvegter.nl

Expositie bij LOKAAL is van 21 januari t/m 24 februari
Van 21 januari tot en
met 24 februari 
exposeert De Licht-
dichter bij galerie
LOKAAL aan de Jan van
Galenstraat 83 in de
Zeeheldenbuurt. De Lichtdichter is het creatieve geesteskind van 
kunstenaarsduo Janne van Berkel en Esther van Eenennaam. 
Zij hebben zich toegelegd op analoge fotografie. 
Zie verder www.delichtdichter.nl

IngezondenLammetjesdag Noorderpark
Lente op de boerderij meebeleven? Speciaal voor kinderen 
organiseert de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een dag

om de jonge dieren
te bewonderen die
deze lente op de
boerderij geboren
zijn. 
De kinderen 
kunnen op 
zaterdag 24 maart
2018 tussen 10.00
en 16.00 uur de

kalfjes aaien, de lammetjes de fles geven en kuikentjes ver-
troetelen. Ook kunnen ze ponyrijden, op de grote trekker klimmen
of door het strobalendoolhof kruipen. Er worden lekkere biest-
pannenkoeken gebakken en een kopje koffie of beker limonade
horen er ook bij. De adressen zijn: de boerderij van Johan en
Geertrui Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek, en Museumboerderij
Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tienhoven. Aanmelden is niet nodig en
er zijn geen kosten aan verbonden.

IngezondenCursus tuingeluk
Ben je op zoek naar inspiratie voor het
inrichten van je tuin? Wil je graag weten
welke planten passen in jouw tuin? 
Dit voorjaar geven Mascha Jonasse en
Hanneke van Dijk van Tuinenpark Ons
Buiten en beide werkzaam als zelf-
standig tuinontwerper, een inspiratie-
cursus tuingeluk. Tijdens deze avonden
leer je de basis van tuininrichting,
beplantingskeuze en tuinonderhoud. 
Je kunt je opgeven voor deze cursus via
CursusTuingeluk@gmail.com. 

De cursus wordt gegeven in Griftsteede, Van Swindenstraat 129.
Zie ook www.instagram.com/tuingeluk

IngezondenLaat jouw stem horen!
Op 21 maart gaat Utrecht naar de stembus, maar bij de Podium-
gesprekken van StadspodiumUtrecht kunnen Utrechters het hele
jaar hun stem laten horen. Ook dit jaar gaan we graag met jou in
gesprek over onderwerpen waar jij van wakker ligt. Zo gaan we op
21 februari met elkaar in gesprek over veiligheid – voor die avond
kan je jezelf nog steeds aanmelden (vanaf 19u in het ZIMIHC
theater Stefanus – Braziliëdreef 2). Daarnaast organiseren we in
ieder geval op 11 april en 27 juni twee andere Podiumgesprekken.

Waar die gesprekken over gaan? Dat kan jij bepalen! Heb je
een vraag, probleem of dilemma dat aandacht verdient? 
Neem dan contact met ons op via info@stadspodiumutrecht.nl.
Stemmen over onderwerpen kan ook via de poll op onze website of

via onze sociale
media.


