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Bericht van het buurtcomité

Aan alle Voordorpers,
De oproep van het buurtcomité in de
eerste Voordorpkrant van 2008 om
hulp en bijstand, heeft tot ons plezier
– in elk geval ten dele – succes gehad!
We zijn heel blij met het grote aantal betrokken bewoners dat zich al snel aanmeldde om
te helpen met het bezorgen van de krant.
Geweldig, zo kunnen wij meer tijd besteden
aan de inhoud!
Helaas zijn er, nogal teleurstellend, kennelijk
geen mensen die tijd en/of zin hebben mee te

helpen met de voorbereiding (de plannen en
de totale organisatie) en de begeleiding van
de halfjaarlijkse buurtfeesten, die wij tot nu
toe organiseerden.
Héél jammer, want deze evenementen zijn
juist zo bevorderlijk voor de saamhorigheid
van de wijk!! Door gebrek aan hulptroepen
zien we nu geen kans ook dit jaar weer een
“meifestival” uit de grond te stampen.
Hoe jammer ook, qua tijd en inzet is dat voor
zo’n klein comité écht niet uitvoerbaar.
Hopelijk melden zich komende maanden toch
nog wat enthousiaste bewoners aan, zodat we
in december in elk geval wél weer met z’n
allen een glaasje glühwein kunnen drinken op
de Brink bij de levende kerststal!

NIEUWS VAN DE WERKGROEP PARKSTROOK
Beplanten Parkstrook
zaterdag 19 april vanaf
10.45 uur
Al enige tijd wordt er gewerkt aan
het opknappen van de Parkstrook.
De meeste werkzaamheden zijn
inmiddels uitgevoerd. Over het
algemeen is men erg enthousiast
over de nieuwe indeling, de verbeterde paden en de speelse oevers.
We proberen, in overleg met verschillende gemeente-instanties, nog
enkele zaken uit het oorspronkelijke
plan gerealiseerd te krijgen. Zo
moet hier en daar nog een
hekje geplaatst worden en
willen wij nog steeds een
natuurspeelplaats. Dat
vraagt nog overleg en tijd.
Nu de dagen langer worden is het tijd om ook
planten te poten en te
zaaien voor bloemrijke
oevers. Alle bewoners
worden uitgenodigd om te
helpen met het planten
van meer dan 300 planten.
Voor de winter zijn de

hagen en de struiken al ingeplant.
Die zullen dan al uitgelopen zijn.
Op 19 april willen we Kattestaart,
Dotterbloem, Moerasspiraea, etc.
aanbrengen.
De gemeente en Rob van der Steen
zorgen voor de planten en het
gereedschap maar het is altijd
handig om zelf een spade of een
klein plantschepje mee te nemen.
We werken langs het water dus het
is raadzaam om laarzen of waterdichte schoenen aan te trekken.
Daarnaast willen we de gouden
eikel bij de skatebaan voorzien van

een nieuw laagje verf. Als er nog tijd
is en er genoeg mensen zijn, dan
kunnen we het onkruid bij de
nieuwe haagplanten weghalen.
Om 10.45 uur staat de koffie en
thee klaar en zullen we na een
korte uitleg aan de slag gaan. Het
verzamelpunt is bij de tent in de
buurt van de voetbalkooi. Maar ook
voor een lunch wordt gezorgd.

Heropening door de
wethouder
Om ongeveer 13.00 uur zal het vernieuwde park officieel heropend
worden door wethouder
Robert Giesberts. Iedereen
is van harte welkom! Voor
de organisatie is het erg
prettig als u zich vóór 17
april opgeeft via de email
van Voordorp Vooruit:
voordorpvooruit@planet.nl.
Maar u bent uiteraard ook
welkom als u spontaan wilt
komen!
Namens de werkgroep
Parkstrook, Rob van der
Steen, Hans Bellaart en
Nicole Beeker

EEN SCHOON VOORDORP
Vijf dagen in de week van half acht ’s morgens tot vier uur ’s middags
is René Postma druk in de weer om onze buurt schoon te houden.
Maar niet alleen Voordorp behoort tot zijn gebied.
Ook in Tuindorp-Oost en een deel
van de Zeeheldenbuurt is hij te
vinden. Wij spraken hem onder
een kopje koffie over zijn werk.

Een leuk vak, ondanks dat u andermans troep moet opruimen?
Ja, ik doe dit werk al 20 jaar. Ik ben
altijd buiten en ik heb leuke koffieadresjes zoals bij Herco Spierenburg.

En, is Voordorp een schone
buurt?
Ja, dat valt mee. Overal vind je
natuurlijk zwerfvuil en de ene plek
verdient meer aandacht dan de
andere, maar ik ben niet ontevreden.
Maar u heeft wel een groot
gebied zo in uw eentje?
Ja, dat is waar. Zo is De Gaard een
prioriteitgebied waar dagelijks heel
veel mensen komen. Maar met de
komst van de grote prullenbakken
daar, is het zwerfvuil wel minder
geworden.
Maar mensen zijn niet de enige ver-

oorzakers van zwerfvuil, ook vogels,
zoals kraaien en eksters, halen nog
wel eens een prullenbak leeg.

GIERZWALUWEN (vervolg)
Neen, de gierzwaluwen zijn nog niet gearriveerd, maar ze
zijn ongetwijfeld samen met andere zwaluwen (boeren-,
huis- en oeverzwaluwen) al op de wieken gegaan om vanuit Zuid- en Centraal-Afrika via Spanje en Frankrijk onze
contreien binnen te trekken. Eenmaal hier aangekomen
zoeken ze naar geschikte nestplaatsen. En in Voordorp zijn
er inmiddels heel wat, in de vorm van 46 nestkasten! Voor
het geval de nestkast nog in de schuur staat: op een zonnige lentedag even de ladder op en ergens aan een oost- of
noordgevel ophangen. Wel ervoor zorgen dat er minimaal
3 meter vrije (val-)ruimte onder zit voor de jonge vogels.

Gierzwaluwen herkennen de nestkasten meestal niet uit zichzelf
als geschikte broedplaats. Als er eerst spreeuwen of huismussen
in broeden, dan kan dat hen op het goede spoor zetten. Ze zien
vogelactiviteit of ze merken dat er strootjes uit een opening
hangen en gaan dan de (omgeving van de) kast verkennen.
Ze komen ook op de kasten af als ze soortgenoten horen gieren
vanuit de kast. Vandaar dat er CD’s met giergeluiden zijn gemaakt.
Ik schreef het al in het februarinummer: wie ook een CD met
lokgeluid wil gebruiken om de gierzwaluwen naar de nestkast te

Bovendien kan ik mijn dag zelf indelen. ’s Morgens beslis ik: ga ik vandaag linksom of rechtsom?
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lokken, die kan bij mij terecht om er eentje te ontvangen.
Op bijgaande foto zie je twee boxjes staan (eentje kan ook) in een
bovenraampje vlak naast de gierzwaluwkasten. De boxjes zijn
gekoppeld aan een computer waarin de lokCD draait. Er komt een
hoop geluid uit die dingen zeg! Herkenbaar geluid blijkbaar, want
er zijn vorig jaar gierzwaluwen op afgekomen.
De nestkasten zijn voor gierzwaluwen bedoeld, maar daar trekken
huismussen en spreeuwen zich natuurlijk niks van aan. Vorig jaar
hebben er al mussen en spreeuwen gebroed in enkele kasten. Dat
is een goede ontwikkeling. Mocht iemand dit jaar bij zijn of haar
nestkast zien dat er vogels in broeden, dan hoor ik dat graag,
want ik probeer het zelf wel in de gaten te houden, maar ja, 46
kasten is wel veel. En in je eigen tuin zie je toch het meest. Ik vind
het ook prima als mensen een beroep op me doen om samen te
kijken om welke vogelsoort het gaat. Misschien komen er wel
pimpel- of koolmezen op af, wie weet. Laat het me allemaal maar
weten, opdat er uiteindelijk een zo volledig mogelijk beeld ontstaat
hoe de nestkasten gebruikt worden door de diverse vogels.
Trouwens, om iedereen op de hoogte te houden is er een
gierzwaluwenpagina gemaakt op de site van Voordorp Vooruit. Wie
wil zien waar de nestkasten hangen in de wijk en welke vogels er
vorig jaar al in gebroed hebben, kijk op www.voordorpvooruit.nl en
klik door naar de gierzwaluwen. Het is ook de bedoeling dat hier
actuele informatie op komt te staan. Bijvoorbeeld wanneer de
eerste gierzwaluwen zijn gezien, of welke vogels er bij welke
nestkasten rondscharrelen of in broeden, en of er jongen zijn uitgevlogen. En natuurlijk vooral: of de gierzwaluwen die vorig jaar op
het lokgeluid hebben gereageerd bij Simon Bolivarstraat 31
terugkomen en gaan nestelen!
Tieneke de Groot, Simon Bolivarstraat 89, info@bureaufacet.nl

DE SNUFFELHOEK
Ik wil een film maken, maar baasje
vindt dat geen goed idee. Ze zegt dat
ze het woord film niet meer kan horen. Ze denkt dat er
niets meer te filmen is, dat mensen alles al gezien
hebben. Toch blijf ik bij mijn standpunt. Ik woon in een
land met vrije meningsuiting en een film opent ogen.
Ik ga een film maken over al die buitenlandse honden
die hier in de wijk rondlopen. Iedere
dag kom ik ze tegen: Duitse Doggen,
Zwitserse Sennenhonden, Italiaanse
Windhonden, Mechelse Herders,
Ierse Terriërs, Siberische Husky’s,
Franse Buldoggen, Schotse Collies en
zo kan ik nog wel een poosje doorDe Friese Stabij gaan. En denk nou maar niet dat ze
goed geïntegreerd zijn. Nee hoor, ieder soort heeft zijn
eigen specifieke kenmerken en een eigen aanpak
nodig. Ik ga ook op het hondentoilet filmen. Zal jullie
met mooie close ups al die flapdrollen laten zien die ze
achterlaten op de honden uitlaatplaats. Ik weet nog
niet wanneer mijn film af zal zijn, maar ik heb al wel
een titel: Woefna.
Ik wil met mijn film bereiken
dat baasjes nadenken voordat ze een hond nemen. Wat
moeten we hier met al die
buitenlandse honden? Ze
kunnen toch ook een hond
van eigen bodem nemen?.
Hollandse Smous
De enige Nederlandse hond
die ik ken is Heli, een echte Hollandse herdershond.
Ze heeft een prachtig donkere vacht, is speels en
intelligent. En wat te denken van de Saarlooswolfshond, de Nederlandse Schapendoes, het Kooikerhondje, het Markiesje, de Drentse Patrijshond, de
Hollandse Smous of Friese Stabij? Stuk voor stuk
prachtige honden, die ik graag hier in de wijk wil
tegenkomen.
Baasje wil er niet van horen,
ze vindt me een racist. Van de
Friese Stabij zegt ze, dat we die
aan de Spaanse overheersing
hebben overgehouden: ‘Als je
De Saarlooswolfshond een beetje verder terugzoekt dan
je neus lang is Jip’, zegt ze, ’heeft iedereen buitenlands bloed en poepen moeten we allemaal’. Ze wil
niet dat ik mijn film publiekelijk vertoon omdat ze
bang is dat ze me straks niet meer uit kan laten.
Baasje heeft me er ook nog eens aan herinnerd dat
mijn Opa, ‘Foxwarren Tommy’, uit Engeland komt en ik
zelf over twee paspoorten beschik. ‘En als ik nog eens
een keer een hond neem’, zegt ze, ‘ga ik gewoon voor
een vuilnisbakkenras, die honden zijn sterk, vrolijk,
intelligent, hebben geen kapsones en dat is beter voor
de wereldvrede’.
Misschien moet ik dat idee van die film maar laten zitten. Alleen weet ik dan niet wat ik met mijn recht op
vrije meningsuiting moet doen?
Woef!
JIP.

DE LEKKERSTE BUREN!
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Op 8 maart verrijzen onder
flinke belangstelling (aan de
kruising Sartreweg / Romerostraat) 3 tenten die het décor
vormen van het eerste flatfeest in 17 jaar van de Romerostraat 145-331. De weergoden zijn ons goed gezind en
alleen de wind laat de tent wat
flapperen. Binnen in de tent
brandt de kachel en is het behaaglijk warm. De tafels zijn
gedekt en alles is fraai gedecoreerd met vrolijke paas-kleuren. Vanaf 5 uur is alles gereed om de
gasten te ontvangen met hun zelf gemaakte gerechten. Deze worden
uitgestald op een aantal tafels om zo een mooi buffet te vormen. Voor
de herkenbaarheid krijgt iedereen een naambordje met huisnummer op
om het leggen van contacten gemakkelijk te maken. Want naast samen
lekker eten en een drankje drinken is het elkaar (beter) leren kennen
het belangrijkste doel!
Eén van de bewoners mixt cocktails voor alle gasten die zin hebben in
een fleurig drankje met super lange rietjes. Dan vergeet je de wind
buiten meteen en kun je lekker kletsen met al je buurvrouwen en buurmannen. Rond 6 uur is echt iedereen binnen (inclusief de pers!) en na
een korte speech en het bedanken van alle helpers wordt het buffet
geopend. Het eten ziet er allemaal heerlijk uit en iedereen heeft zich
flink uitgesloofd. Het ís ook allemaal heerlijk. Aan het einde van de
avond is het enige dat rest lege schalen en lege flessen! Gedurende de
hele avond zie ik alleen maar lachende en pratende gezichten om mij
heen. Als lid van de feestcommissie (en initiatiefnemer) kan ik dan
alleen maar genieten met een grote glimlach op mijn gelaat. Gezinnen
met jonge kinderen leggen contacten en de ouderen genieten van de
aanspraak. De gesprekken gaan over van alles.....
Na het eten druppelen er nog een paar extra gasten binnen die toch
nieuwsgierig geworden zijn naar al die schimmen in de tent. Ze zijn van
harte welkom om het feest nog groter en leuker te maken. Rond 10 uur
moeten we er toch echt een eind aan gaan maken en met zoveel handjes is alles in een half uur volledig opgeruimd. Dan gaat het in kleiner
gezelschap nog door bij één van de bewoners thuis en, als die willen
gaan slapen, in een nog kleiner gezelschap in Café Roadhouse. Kortom
een enorm geslaagde eerste uitgave en de geluiden voor een vervolg
zijn al tijdens de avond te horen. Wordt vervolgd!
Wist je dat je voor een straatfeest een vergunning moet aanvragen en
dat je voor een straatfeest subisidie uit het leefbaarheidsbudget van de
gemeente/ het wijkbureau kunt krijgen? Beide eenvoudig via
www.utrecht.nl te vinden en aan te vragen.
Sander Ekstijn, Romerostraat 323
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MIJN FAVORIETE MUZIEK....
FREDERIC CHOPIN!
In zijn jeugd heeft Wout van Veen een studenten-pianoconcours
gewonnen met de uitvoering van het eerste Scherzo van Chopin.
Jaren later houdt musicus Wout van Veen nog steeds van
Frederic Chopin.

Op woensdag 23 april om 20.00 uur vertelt hij vol
vuur over Chopin in Huis in de Wijk.
Wout van Veen vertelt over Chopin’s leven en zijn relatie met tijdgenoten.
Vooral de werken van Chopin en het verschil van interpretatie van zijn
muziek komen centraal te staan. Dit alles illustreert Van Veen met cd’s
en mogelijk met dvd-fragmenten. Ten slotte gaat Wout van Veen ook zelf
achter de vleugel zitten om de eerste Polonaise in cis kl.terts en misschien nog een mazurka, een wals of een nocturne ten gehore te brengen.
Wout van Veen is van oorsprong musicoloog en heeft zijn actieve leven
als muziekdocent in het voortgezet onderwijs gewerkt. In die tijd schreef
hij twee musicals en een aantal liederen. Daarnaast speelde hij veel
kamermuziek als pianist van het Zara trio, dat nog steeds actief is. Nu
Van Veen met de VUT is, blijft hij meeschrijven aan een muziekmethode
voor het VO en speelt hij meer piano dan ooit.

OP PELGRIMSTOCHT NAAR
SANTIAGO DE COMPOSTELLA!
Hoe kan een hobby uit de hand lopen? Bram van der Wees weet
er alles van.

Op donderdag 10 april om 20.00 uur vertelt hij zijn
persoonlijke verhaal in Huis in de Wijk over zijn
pelgrimstocht van Utrecht naar Santiago de
Compostela in Spanje.
De eeuwenoude pelgrimstocht naar Santiago de Compostela staat
sinds 25 jaar weer volop in de belangstelling. In het najaar van 2002
liep Bram van der Wees de tocht vanaf Utrecht via Parijs en Tours in
79 dagen. Zijn dagen onderweg vulde hij met mijmeren, kilometers
tellen, zingen, loslaten, ontmoeten, verwonderen, tot hem bij aankomst
een ongekend grote tevredenheid ten deel viel. Over zijn tocht en over
de historische en religieuze achtergronden van de pelgrimage naar
Compostela houdt hij een lezing met lichtbeelden.
Huis in de wijk is gevestigd in de voormalige kosterswoning aan de
Suringarlaan 1, naast de Tuindorpkerk. Aan de bijeenkomst zijn geen
kosten verbonden. Meer informatie bij Jannelies Dolmans 2732735,
e-mail dollank@wanadoo.nl
Met vriendelijke groet,
namens de programmacommissie van Huis in de wijk
Huis in de wijk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht
(naast de Tuindorpkerk)
E-mail: info@huisindewijk.nl
www.huisindewijk.nl
Contactpersoon: Ruud Moll, Tel: 06-130 140 62.

FEESTELIJKE
OPEN TUINENDAG
ONS BUITEN
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ZONDAG 1 JUNI!
22 Tuiniers openen die dag van
11.00 – 17.00 uur hun tuinen voor u.
Een route door Ons Buiten geeft aan welke tuinen toegankelijk zijn. Daarop staan ook de bijzonderheden van
bepaalde tuinen vermeld. De tuiniers ontvangen de
bezoekers zelf en vertellen graag over hun tuin, het
tuinieren en de beplanting. Een enkele tuin is nog
geheel in ontwikkeling. Voor veel vragen kunt u ook bij
de tuiniers terecht.

Bloemschikcursus van
13.00 – 15.00 uur in de loods
bij de kantine.
Materiaal voor het bloemschikken is aanwezig.

Kinderprogramma van
12.00 tot 15.00 uur zijn er
voor kinderen van 3 – 12 jaar
allerlei activiteiten.
De kleintjes kunnen in de tent bij de dierenweide met
kleuren en plakken de natuur ontdekken.
Voor de groteren is er een vogelspeurtocht door het
hele complex.

Kleine concerten
Als de benodigde fondsen beschikbaar komen is er
ieder uur ergens in een tuin op Ons Buiten een klein
concert. Maar dat is nog wat onzeker.
En natuurlijk is er koffie,thee en fris in de tent bij
de kantine.

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,
Bernadette van Beurten, Bernhard Klok,
Caroline Broeijer, Hans Verheuvel, Jonnie Zaat,
Nicole Beeker, Petra van Straaten, Renée van Andel,
Robert Enters, Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij:
20 juni 2008
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.
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SACHAROVPLEIN
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Andrej Dmitrijewitsj Sacharov
was een van de
meest vooraanstaande natuurkundigen in de
Sovjet-Unie.
Hij werd gezien als
de “vader van de
Russische atoombom”. Maar daarnaast was hij ook
de bekendste dissident van het land.

SACHAROVSTRAAT

Sacharov werd geboren in
Moskou in 1921. Na zijn studie
natuurkunde werkte hij in de oorlogsjaren als ingenieur in een wapenfabriek. Daarna werkte hij in het Lebedev
Instituut aan de ontwikkeling van
atoomwapens. De eerste bom werd
getest in 1949. Sacharov schreef in deze
tijd veel wetenschappelijke publicaties.
Vanaf 1950 was hij betrokken bij een
topgeheim onderzoek aan de waterstofbom. De werking van deze bom
berustte op kernfusie en had een
grotere vernietigende werking dan een
atoombom. Het eerste exemplaar
werd getest in 1955.
Als belangrijkste deelnemer van dit
project werd Sacharov benoemd tot
Held van de Socialistische Arbeid in
1953, 1956 en 1962.
Sacharov was zeer bewust van de grote
gevaren met deze wapens. Daarom
verzocht hij eind jaren 50 de politieke
leiders om bepaalde kernproeven te
stoppen. Hij publiceerde ook artikelen
tegen de proeven en tegen de wapenwedloop. Het leidde in 1963 tot een
overeenkomst tussen de VS en de
Sovjet-Unie. Er werd een verdrag
ondertekend met een verbod op
nucleaire explosies in de atmosfeer,
in de ruimte en onder water.
In 1966 en 1967 streed Sacharov ook
openlijk voor mensenrechten in de

.
.

Sovjet-Unie. Zijn kritiek werd luider
na de Russische inval in Tsjechoslowakije. Als reactie werd hij in 1968
van het wetenschappelijk project verwijderd. Bovendien werd publiceren
hem moeilijker gemaakt. Dat hij niet
gearresteerd werd, had te maken met
zijn internationale bekendheid en zijn
kennis van het Russische nucleaire
programma.
Eind jaren 70 groeide het Russische
wapenarsenaal sterk en Sacharov uitte
zijn kritiek erover tegenover de
buitenlandse pers. Voor zijn moed,
intelligentie en menslievendheid
kreeg hij in 1975 de Nobelprijs voor

.
.

de Vrede. Zijn kritiek over de invasie
in Afghanistan leidde in 1979 uiteindelijk tot zijn verbanning naar de stad
Gorky. Daar leefde hij geïsoleerd van
vrienden en collega’s, onder toezicht
van de geheime dienst KGB.
Verbanning naar het buitenland bleef
onmogelijk, vanwege zijn kennis van
Sovjet staatsgeheimen.
Meerdere malen trok hij internationale aandacht met hongerstakingen. In 1986 volgde zijn vrijlating
onder toenmalig premier Gorbatsjov.
Sacharov overleed drie jaar later in
Moskou aan een hartaanval.

VOORDORP IN BEDRIJF
Wat doet Achttotacht en hoe lang
bestaat Achttotacht?
Acht tot Acht is een allround bouw- en onderhoudsbedrijf en bestaat 6 jaar. Daarvoor ben ik 25 jaar technisch medewerker geweest bij Muziekcentrum Vredenburg
en wilde een nieuwe uitdaging en ben gestart met Acht
tot Acht. Wij werken sinds 3 jaar vanuit Voordorp waar wij
al vele klanten hebben mogen begroeten.

onze website
www.achttot
acht.nl wordt veel bezocht.

Wat voor opdrachten
komen het meest voor?

Hoeveel mensen werken voor AchttotAcht?

Geen opdracht is ons te gek,
maar wij hebben ons in de
loop der jaren gespecialiseerd
in badkamers, kleine verbouwingen en aan/ en verbouw van woonruimtes.
Daarnaast doen we veel dakwerk, hoofdzakelijk platte
daken op betume basis en al het nodige zinkwerk.

Wij hebben 2 ervaren vaste medewerkers in dienst, daarnaast huren wij, indien nodig, specialisten in.

Wat is belangrijk in jullie werk?

Waarom deze naam?
Eigenlijk zegt de naam het al; Acht tot Acht is van acht
uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds bereikbaar.

Werken jullie alleen bij particulieren of ook
voor bedrijven?
Acht tot Acht werkt meestal voor particulieren maar ook
voor bedrijven.

Hoe komen jullie aan opdrachten?
Het meest via ´mond tot mond´ reclame maar ook

Een goed contact met de klant en een wederzijds
vertrouwen vinden wij erg belangrijk. Acht tot Acht is
pas tevreden als de opdrachtgever dat ook is!
Hans Verheuvel
Acht tot Acht bouw- en
onderhoudsbedrijf

OPROEP TOT VOGEL & FLORA SPOTTEN!

VOGELS & FLORA IN VOORDORP
De wijk Voordorp trekt veel vogels aan.
Je hoeft maar een blik naar buiten te
werpen… Ook de tuinparken Ons Buiten & de
Pioniers en natuurlijk het aanliggende Blauwkapel zitten vol veren;-). Vogels kijken is geen
duffe bezigheid, iedereen vindt dit wel leuk!
Al tijdens het project Voordorp Horen & Zien van afgelopen jaar
speelde de gedachte bij mijn buurvrouw Ruth van de Laarschot en
mij om naast het in kaart brengen van de flora ook eens actief
bezig te gaan met de vogels in de wijk. Veel vogeltjes worden op
dit moment in de Voordorptuinen ‘gelokt’ met vetbollen, appels,
vogelhuisjes etc. De lente komt eraan, de broedtijd gaat beginnen,
er is veel activiteit !
Een heel leuk gezicht en als je goed luistert ook een leuk gehoor!
Iedere vogel met zijn eigen melodietje. De een wat melodieuzer
dan de andere.
Leuk om de vogelstand in de wijk in kaart te brengen en voor jong
& oud op de website en weblog te laten zien en te laten horen!
Vaak zie je een vogeltje maar weet je niet precies wat dit voor een
vogel is en wat voor ’n geluid hij of zij maakt….Daar gaan we
proberen verandering in te brengen.
Binnen de website Voordorp Horen & Zien zal er een speciale
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ruimte ingericht worden en wordt er een weblog opgezet. Er zullen
links gemaakt worden naar o.a. de vogelbe-scherming waar u nog
meer kennis kunt opdoen.
Ook de flora zal in de komende tijd weer
aangevuld worden! De bloemen gaan weer
bloeien dus ook onze floratours door de wijk
komen weer op gang…
Vogels zijn natuurlijk moeilijker te “pakken” met de
foto of videocamera maar we gaan ons best doen! gevlekterietorchis
Ook zal er een vogelgeluidenbibliotheek aangemaakt worden.
Voor dit vogel & flora project willen we Voordorpbewoners, zowel
volwassenen als kinderen oproepen om actief mee te doen in de
vorm van “vogel & floraspotten” !
Via de email kunnen zij hun “spotresultaten” melden en eventuele
foto’s of filmpjes en/of reacties opsturen. Leuke, bijzondere en
informatieve berichten zullen geplaatst worden op www.voordorp
vogels.blogspot.com & www.voordorpflora.blogspot.com
Ook aansprekende verhaaltjes over de vogels en bloemen in de wijk
zijn van harte welkom!
Heel leuk als ook de kinderen verhaaltjes insturen. Weblog en website zijn voor iedereen toegankelijk.
Reacties en “spotresultaten” mail naar:
vogels@voordorphorenenzien.nl, flora@voordorphorenenzien.nl

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP

Onze Vrienden
Het aantal vrienden van de Dierenweide groeit gestaag, maar toch is
nog niet iedereen Vriend.
Meld u dus aan en help mee om dit
diervriendelijke plekje voor Voordorp te behouden. U wordt vriend
voor een jaar door ¤ 15, over te
maken op giro 2227301 t.n.v. Nicole
Beeker, Utrecht onder vermelding
van “Vriend van de Dierenweide” en
uw naam en adres.

Op het moment dat we dit schrijven, is het weer bar en
boos. Het weiland op de Dierenweide is nat, kletsnat.
Het is zo erg dat zelfs de schapen het niet meer leuk vinden. Het natte korte gras is niet te eten en de balen hooi
zijn niet aan te slepen. We wachten met smart op de lente,
op mooi weer en op veel en lekker mals gras.

Charlie en Angel
In de vorige krant maakten wij er melding van dat er een
konijn op de Dierenweide was gevonden. Jammer genoeg
heeft de eigenaar zich niet bekend gemaakt. Gelukkig
heeft het konijntje, Charlie genaamd, een goed onder-

komen gevonden. Hij is gecastreerd en heeft een
vriendinnetje, Angel, gekregen waarmee hij de hele dag
door de tuin kan rennen. Konijnen kunnen namelijk
slecht tegen alleen zijn, ze hebben echt een kameraadje
nodig! Overweegt u konijnen of een 2e konijn te nemen
dan kunt u het beste contact zoeken met de
Dierenbescherming. Zij hebben heel veel konijnen in de
opvang zitten, waaronder ook veel gecastreerde mannetjes
(zie www.dierenbeschermingutrechtamersfoort.nl).

Open Parkendag
Op zondag 1 juni zal Ons Buiten deelnemen aan de Open
Parkendag. Ook op en rondom de Dierenweide is er dan
van alles te doen. Afhankelijk van hoe het voorjaar verder
verloopt, hopen we dat op die dag onze schapen, Wollie
en Eva, geschoren kunnen worden. Op de site van
www.voordorpvooruit.nl en www.onsbuitenutrecht.nl kunt
u het programma van die dag bekijken. Iedereen is van
harte welkom.

KIDS

VOOR
DORP

Nieuwe leden gezocht!

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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als je al deze woorden hebt gevonden, dan
blijven er op het einde 7 letters over.
deze 7 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 vóór zaterdag 31 mei 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
januarikrant is RUSHION BANE.
rushion heeft de bioscoopbon inmiddels
ontvangen.

Te kleine, maar reuze gezellige
korfbalvereniging in Voordorp
zoekt nieuwe enthousiaste leden.
Zowel jeugd- als seniorenleden
zijn van harte welkom.
Help deze kleine vereniging te
behouden voor het korfbal in
Utrecht.
E-mail: vogel.utrecht@knkv.nl
Info: www.ukcvogel.nl
Elk nieuw lid krijgt gratis een verenigingsshirt!
En opgegeven vóór 1 mei 2008: tot 1 januari 2009
hoeft geen contributie betaald te worden!

Overblijf vrijwilligers
voor Openbare
Basisschool
Voordorp gezocht!
Vind je het leuk toezicht
te houden tijdens de
overblijflunch en het
spelen met de overblijfkinderen? Heb je tussen 12.35 uur en 12.55 uur tijd
vrij? Kom dan ons overblijfteam versterken !
Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden
om in te vallen bij afwezigheid van een overblijfkracht.
Misschien wil je zelfs wel een vaste dag in de week
komen!
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
de coördinator van de Voordorp Overblijf Stichting,
Bertha Stijlaart (tel: 2721817)

Vrijwilligers. Wie wil meehelpen aan het
organiseren van de buurtevenementen?
Reacties graag naar: voordorpvooruit@planet.nl
r.m.v.andel@orange.nl
of telefonisch aan Renée van Andel, 030-2517887.

c Agenda
Beplanten Parkstrook:
zaterdag 19 april vanaf 10.45 uur
Heropening Parkstrook door wethouder
Robert Giesberts: zaterdag 19 april, om
ca. 13.00 uur.
Feestelijke Open Tuinendag Ons Buiten:
zondag 1 juni van 11.00 – 17.00 uur.
Wout van Veen vertelt over Frederic Chopin:
woensdag 23 april om 20.00 uur
Huis in de Wijk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht.

Bram van de Wees vertelt over zijn pelgrimstocht van Utrecht naar Santiago de Compostela: donderdag 10 april om 20.00 uur.
Huis in de Wijk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht.

