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ROADHOUSE
STOPT ERMEE!

A27 - AANBIEDING PETITIE EN
DEBATAVOND 16 FEBRUARI

Ons bereikte het bericht dat
Roadhouse er rond 18 april (en dit
is geen grap, helaas) mee stopt.
Het bestuur van de motorclub die
eigenaar van het café was, heeft het
café verkocht. Het rookverbod en de
kredietcrisis zijn mede debet aan dit
besluit.
Het Buurtcomité betreurt het heel
erg dat deze Voordorpse kroeg weggaat. Het was echt een café voor de
buurt. Bovendien, en dat vonden we
fantastisch, heeft de Roadhouse altijd
zeer actief deelgenomen aan de
activiteiten van het Buurtcomité,
zoals het Kerstfeest: Jeroen en Ellie:
heel veel dank hiervoor!

De meeste lezers zullen het gemerkt
hebben: tussen half januari en half
februari werd er aangebeld, en daar
stond iemand voor een handtekening
onder de petitie tegen de Startnotitie
Ring Utrecht. In deze notitie worden
namelijk enkele voorstellen gedaan om
de verkeersdoorstroming rond Utrecht te
verbeteren en enkele van die voorstellen
houden een verbreding van de A27 langs
Voordorp in. Niet iets om toe te juichen
als je nagaat dat er nu al 120.000 motorvoertuigen per etmaal langs ons rijden
met bijkomend lawaai en luchtvervuiling.
Verbreding trekt meer verkeer aan is de
ervaring en de huidige leefbaarheidsituatie is al verontrustend genoeg.

Straks geen lachende Ellie meer
achter de bar…….

Hoeveel handtekeningen?
Maandagavond 16 februari heeft de Werkgroep A27Voordorp een debatavond georganiseerd in het tuinhuis van Het Groene
Dak onder leiding van Tom Staal. Op deze
avond wilden we de handtekeningen aanbieden aan een verantwoordelijke voor de
Startnotitie en met de Utrechtse gemeenteraadsleden en wijkbewoners in debat gaan.
Het was dan wel voorjaarsvakantie, maar
van de uitgenodigde raadsleden hadden
toch zes mensen (mannen, benadrukte de
debatleider) gehoor gegeven. Inclusief wijkbewoners zat het tuinhuis met 50 mensen
bijna vol.

De stemming in het café was na de
bekendmaking erg somber. Ina: “Het
was voor mij een heel leuk “aanloopje”, gewoon even gezellig een biertje
doen en even bijkletsen. Ik ben geen
type die op de fiets springt en naar de
stad rijdt om een biertje te doen. Er
blijft nu niets meer over in de buurt”.
Jan: “Heb ik net een hele mooie biljartkeu van mijn vriendin gekregen,
moet ik op zoek naar iets anders, en
dat zal niet meer dicht in de buurt
zijn”. Ans: “Dit is mijn tweede
huiskamer, altijd wel iemand om mee
te kletsen”.
Het is nog onduidelijk wat er na 1
april met het café gaat gebeuren. Het
Buurtcomité houdt u op de hoogte
zodra er meer bekend is.

In het begin van de avond is de petitie
samen met alle handtekeningen aangeboden
aan Eric Diepstraten, coördinator van het
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programmabureau Verder dat verantwoordelijk is voor de Startnotitie. Dat was ook het
moment dat het aantal opgehaalde handtekeningen wereldkundig gemaakt werd:
975! Ofwel bijna 1000 handtekeningen op

ongeveer 1500 woningen. Ze worden meegenomen in de inspraakreacties. Trouwens,
Utrecht-stad (de bewoners daarvan) was
goed voor 2200 unieke inspraakreacties op
de Startnotitie, ongeveer tien maal zoveel
als gangbaar bij dit soort procedures!
Wat gaat voor:
meer verkeer of gezondheid?
Vlak voor de overhandiging van petitie en
handtekeningen hield Bert van Velzen van
de Werkgroep A27Voordorp nog een korte
inleiding waarin hij benadrukte dat kiezen
voor groei en voor meer verkeer een keuze
is tégen verbetering van het leefklimaat.
Waarom moet Utrecht groeien? Waarom
moeten er 40.000 woningen bij? Waarom
doorgaan op de ingeslagen weg? Wordt het
niet tijd voor bezinning gezien de crisis en
Lees verder op pagina 2 ---->

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

<----Vervolg van pagina 1

de vergrijzing. Er is een omslag nodig in
het denken benadrukte hij.
Enkele raadsleden kwamen hier later op
terug door te stellen dat het inderdaad
onverdraagzaam is dat gezondheid pas in de
tweede plaats komt en in de eerste plaats
het zich uitleven in wegen. Vanuit de bewoners kwamen er klachten over lawaai en
over de (onduidelijkheid rond de) hoeveelheid fijnstof in en langs de stad. Momenteel
wordt met modellen uitgerekend hoe vervuild de lucht overal zou zijn. Maar berekeningen uit modellen blijken vaak niet te
stroken met de werkelijkheid; voorspellingen
dat de uitstoot minder gaat worden kloppen
niet. Bewoners willen weten hoe vies het
écht is. Het bleek dat het onderwerp ‘meetpunten’ in de raad besproken was. Omdat
het aan daadkracht ontbreekt, heeft de SP
echter inmiddels eigen meetapparatuur
aangeschaft en geplaatst in de Sandinostraat. Binnenkort komen daar gegevens uit.
Waar staat de raad?
De gemeenteraadsleden gaven allemaal aan
dit soort bewonersavonden erg belangrijk te
vinden. Men wil in debat, met elkaar praten
en horen wat er leeft.
Uitgewerkte oplossingen voor de combinatie
toenemend verkeer en afnemende leefbaarheid kon niemand even tevoorschijn toveren.
Volgens Leefbaar Utrecht zou je én de groei
moeten beteugelen (dus geen 40.000 nieuwe huizen) én het openbaar vervoer moeten
verbeteren. Vooral voor het regionale verkeer
zou beter openbaar vervoer een oplossing
kunnen zijn, waar dan wel een prijskaartje
van 2 of 3 miljard aanhangt. Ook Groen
Links en SP willen inzetten op beter openbaar vervoer. De PvdA vindt dat niet haalbaar, omdat de meeste mensen niet uit hun
auto zijn te krijgen. D’66 ziet een flinke
achterstand in het opstellen van een goed
regionaal openbaarvervoer netwerk. De VVD

wil niemand verplichten uit de auto te
stappen, mensen moeten zelf kunnen
kiezen. Hierop werd gereageerd dat je als
bewoner langs de snelweg niet kunt kiezen,
maar blijkbaar de verplichting hebt in ongezonde lucht te leven.
Diverse raadsleden zagen technische oplossingen als overkapping of ondertunneling
somber in vanwege de financiële kant daarvan. Geld wat je daarvoor uitgeeft kan je niet
ook aan verbetering van bijvoorbeeld openbaar vervoer besteden.
De raadsleden gaven trouwens aan bang te
zijn weinig invloed uit te kunnen oefenen op
de mogelijke varianten in de plannen, omdat
‘Den Haag’ de uiteindelijke beslissingen gaat
nemen over rijkswegen. Ook gaven ze aan
dat wij als bewoners moeten blijven lobbyen
bij allerlei instanties en overheden. Dit veroorzaakte nogal wat gemor in de zaal.
Bewoners benadrukten dat de raad een
duidelijk standpunt moet innemen en moet
opkomen voor de belangen en de gezondheid van de Utrechters - daar zijn ze toch

Vogels in
Voordorp
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Lente! Ook voor de vogels in de wijk.
Wat een bedrijvigheid! Zo ook op het
Voordorpvogelblog waar weer veel
leuke “spotmeldingen” te lezen en te
zien zijn. Ook het wijknieuws Noordoost van de gemeente Utrecht kwam
in deze maand met een leuk artikel
over dit initiatief!
Enkele koppen van
de laatste berichten:
• Verzamelen bij de Kartini-sloot
• Verrast door het leuke melodietje van
de heggemus
• Ganzenechtpaar in Voordorp
• Tjiftjaffen, staartmezen, goudvinken &
kramsvogels
• Nou ja, het moet niet veel gekker worden!
Kijk op:
www.voordorpvogels.blogspot.com
en heel leuk als je jouw meldingen,
verhaaltjes, foto’s en/of filmpjes instuurt
naar vogels@voordorphorenenzien.nl
Nou ja, het moet niet veel
gekker worden!
Ganzenechtpaar
in Voordorp.

voor gekozen! Je verschuilen achter Den
Haag is wel erg makkelijk.
Het antwoord hierop was onder andere dat
je als bewoners en als bezitter van een auto
ook je eigen verantwoordelijkheid kunt
nemen.
80 km en niet harder
Aan het eind werd gevraagd welke raadsleden het instellen van een maximum snelheid
van 80 km op de A27 willen ondersteunen.
Groen Links en SP staan hier helemaal
achter. D’66 vond het de moeite van het
overwegen waard. PvdA wilde het best
proberen. De VVD ook, mits het voor de
doorstroming zou helpen.
Werk aan de winkel dus.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP
VEEMARKT

Al met al een interessante avond, die
alleen al wat het laatste punt betreft
beslist een vervolg krijgt.
Werkgroep A27 Voordorp.
(Foto’s Maarten Camman)

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

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

DE SNUFFELHOEK
'Tjielp Tjielp – De literaire zoo' was
het motto van de boekenweek 2009.
Ik ben echt heel erg benieuwd wat er bij u op het
nachtkastje ligt. Of u ook een boek gekocht heeft
waarin een dier centraal staat. En of u voor dat piepkleine prijsje gelijk het boekje van Midas Dekkers hebt
meegenomen? Tjonge zeg, die haalt wel heel veel
overhoop in 60 pagina's. Maar ja, zo gaat dat in de
journalistieke wereld: als het over dieren gaat wordt
Midas ten tonele gevoerd. Mij hebben ze niet gevraagd.
Een hond, die al bijna vijf jaar columns schrijft in een
wijkkrant, is kennelijk niet interessant genoeg. Die eer
gaat weer naar mensen die denken dat ze alles van
dieren afweten en daarover wat te zeggen hebben.
Misschien maak ik meer kans als ik zelf een boek ga
schrijven. Ik heb al een thema. Ik ga schrijven over
het beestachtige in mensen, over hun inconsequente
gedrag en waanzinnige experimenten. Begin maart
ben ik op dit idee gekomen. Het was al laat en ik lag
samen met baasje op de bank. Baasje zapte nog
even door en belandde in een documentaire op
National Geographic over de eerste en enige hoofdtransplantatie ooit verricht. Het verhaal begint in
Rusland (1940). Op film is een experiment met het
hoofd van een hond vastgelegd. Kunstmatig wordt
zuurstofrijk bloed door de hersens gepompt.
Het lijkt alsof we het boek van Alice in Wonderland zijn
binnengestapt en wel in de scène van de langzaam
verdwijnende kater waar alleen nog een grijns van
overblijft. Het hoofd van de hond kijkt, hoort, likt zijn
lippen af en leeft in die toestand nog zes uur voort.
Deze kennis brengt andere wetenschappers, een Rus en
een Amerikaan, beide Tweede Wereldoorlog veteranen,
op het idee dat een hoofd te transplanteren moet zijn.
De Rus, Vladimir Demikhov, zet in 1954 het hoofd van
een puppy in de nek van een volwassen hond en creëert
een tweehoofdige hond. De Amerikaan, Robert White,
een neurochirurg, wil dit huzarenstukje overtreffen
en doet met behulp van twee resusaapjes een hoofdtransplantatie. Een team van artsen zet het hoofdje
van aapje A op het lichaam van aapje B of omgekeerd.
De professor toont na gedane arbeid trots zijn werk:
een bij bewustzijn gekomen apenhoofdje verbonden
aan een verlamd lichaam. De oogjes kijken angstig
rond, het heeft dorst en krijgt wat drinken.
Zowel Demikhov als White zijn overtuigd van de belangrijkheid van hun werk voor de wetenschap en de
mensheid. Baasje en ik horen het verbijsterd aan. Het
klinkt alsof ze het wonder van de schepping hebben
overtroffen. Uit niets blijkt dat ze begrijpen wat ze in
werkelijkheid hebben gedaan. Wat wij zojuist met
eigen ogen hebben gezien: de vernietiging van
prachtige, gezond geschapen en goed functionerende
dieren. Slechts een grijns blijft over.
Het motto van de boekenweek 2010 is 'Tjoek Tjoek' als
dank aan de Nederlandse Spoorwegen die de grootste
sponsors van het heugelijk gebeuren zijn. Ik ben blij.
Laat mensen maar met treintjes spelen,
dat is beter voor ons: de dieren.
Woef!
Jip

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP LEÓN
Samenwerking Voordorp en León ZO
gaat door
Inmiddels heeft Voordorp al ruim 3 jaar een
samenwerking met een bewonersorganisatie in
Leon Zuid-Oost in Nicaragua. De afgelopen
jaren hebben we onder andere kleuterschool El Pulgarcito
(Kleinduimpje) financieel ondersteund. Met het geld dat we
inzamelden in Voordorp konden zij lesmaterialen kopen, klaslokalen en de buitenruimte inrichten.
Zowel vanuit Voordorp als vanuit
León zijn we enthousiast om de
samenwerking voort te zetten.
Utrecht heeft al meer dan 25 jaar
een stedenband met León. Samen
met de gemeente Utrecht en allerlei Utrechtse organisaties bouwen
we aan een duurzame samenwerking. We blijven ons vooral
inzetten voor het onderwijs in León. Bij ons is het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan. In León is dit niet
het geval. Honderden kinderen in en rond León gaan nu niet
naar school. Onderwijs is wel gratis, maar niet de kosten van
een schooluniform, een schooltas, etc. In arme gezinnen gaan
kinderen niet naar school omdat zij werken, en hun bijdrage
aan het gezinsinkomen kan niet worden gemist.

Kinderen wisselen ervaringen uit
Dit jaar gaan we actief de kinderen uit
Voordorp en León ZO betrekken bij onze
samenwerking. Alle kinderen van de
openbare basisschool Voordorp gaan de
komende maanden actief kennismaken
met hun leeftijdsgenootjes in León van de
school "Rubén Dario". De meerderheid
van de kinderen die op deze school zitten wordt door hun
grootouders opgevoed omdat hun ouders in Costa Rica werken
of in fabrieken in de vrijhandelszones.
De school heeft 11 klaslokalen en
1 'rancho' met alleen een dak en
muren van golfplaten (zie foto's).
De kinderen van de twee scholen,
OBS Voordorp en Rubén Dario,
gaan elkaar brieven schrijven,
tekeningen opsturen, etc. Bovendien gaan de kinderen van
OBS Voordorp eind juni d.m.v. een sponsorloop geld inzamelen
voor het verbeteren van het onderwijs aan hun leeftijdsgenootjes in León. Natuurlijk hopen we van harte dat de hele wijk
meedoet. Wordt vervolgd!

Huisartspraktijk Voordorp start
met Preventiecheck

Ingezonden

Dat voorkomen beter is dan genezen weet iedereen eigenlijk wel. Toch
zou daar in het dagelijkse leven best wat meer aandacht voor mogen zijn.
Veel mensen vinden het
moeilijk om ongezonde
gewoontes te veranderen.
Soms ook weten mensen niet
goed hoe ongezond sommige
gewoontes kunnen zijn.
Maar ook in de zorg is hiervoor eigenlijk nog te weinig
aandacht.
Bij Huisartspraktijk Voordorp willen wij daar verandering in brengen met
behulp van de Preventiecheck.
Met de Preventiecheck willen we in kaart proberen te brengen welke
risico’s voor de gezondheid aanwezig zijn, om vervolgens te proberen met
veranderen van slechte gewoontes mensen langer gezond te houden.
De Preventiecheck begint met het invullen van een formulier op de site
van de praktijk; www.dokterroland.nl
Als wij daarna nog aanvullende gegevens nodig hebben kan het zijn dat
u wordt uitgenodigd voor bijv. het bepalen van uw cholesterol of bloedsuiker, of voor een longfunctietest.
Vervolgens kan dan in een persoonlijk gesprek met 1 van onze 3 artsen
worden bekeken op welke manier gezondheidsrisico’s voor de toekomst
kunnen worden verbeterd.
Het doen van de Preventiecheck is alleen mogelijk voor mensen die in
onze praktijk staan ingeschreven. Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen
van mensen uit Voordorp en Tuindorp (Oost), dus mocht u zich willen
inschrijven neem dan even contact met ons op.
Kijk voor meer informatie op onze site;
www.dokterroland.nl

GIERZWALUWENLEZING
DONDERDAGAVOND 7 MEI

Ingezonden

Dat gierzwaluwen stadsvogel nummer een zijn omdat ze geheel en al
afhankelijk zijn van bebouwing weten we nu wel (denk ik). Maar er is
zoveel meer over deze zwaluw te vertellen! Om iedereen voor het
komend seizoen warm te laten lopen hebben we Marjos Mourmans van
het Zwaluwen Adviesbureau uitgenodigd om een lezing te komen geven.
Ze heeft jarenlange ervaring met diverse soorten projecten voor
gierzwaluwen en andere zwaluwsoorten en weet veel te vertellen, aan
de hand van beelden en filmpjes opgenomen in de broedruimte, over
het leven van deze fantastische, snelle vogels die vrijwel nooit aan de
grond komen.
De lezing wordt gehouden op donderdag 7 mei in het tuinhuis
van Het Groene Dak (ingang bij het groene hek aan de Augusto
Sandinostraat naast nummer 68, in het binnenterrein zie je vanzelf het tuinhuis liggen).
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang lezing: 20.00 uur. Eind: 21.45 uur.
Er is ook een kleine tentoonstelling deze avond te bezichtigen, waarbij
o.a. de verschillende nestelmogelijkheden en een ingerichte nestplaats
is te zien.

2009 -

GIERZWALUWEN
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April - de maand waarin de zwaluwen terugkeren
uit Afrika. En hopelijk ook het gierzwaluwenpaar dat
vorig jaar met succes heeft gebroed in een van de
kasten in Voordorp!
Nestkastcontrole
Het vroege voorjaar is een prima tijd om te controleren of
de kasten nog goed hangen. Mochten er mensen zijn die
om wat voor reden dan ook de ladder opklimmen en de
kast naar beneden halen, neem dan even een kijkje naar
binnen via de opening aan de achterzijde. Ligt er misschien materiaal in zoals veren, takjes, bladeren? Dan
hebben er wellicht een of meerdere vogels in overwinterd. Of ontdek je binnenin een nestkom? Blijkbaar heeft
er ongemerkt een vogel (spreeuw of huismus) het
afgelopen jaar gebroed. Het kan! Maak in dat geval een
foto, of stuur mij een mail zodat ik langs kan komen en
ook een blik op de nestinhoud kan werpen.
Schoonmaken van de
kasten hoeft niet! In de
vrije natuur, in rotsen of
in kieren en spleten
van huizen komt
immers ook geen
schoonmaakdienst
langs. Toch keren gierzwaluwen jaarlijks naar dezelfde
broedplaats terug. Ze houden zelf hun nest min of meer
schoon, en in ieder geval droog. Uitgedroogde keutels
van jongen zijn geen hindernis om te broeden, die worden gewoon aan de kant geschoven.
Wat doen de spreeuwen en huismussen?
Nu breekt ook de periode aan om buiten bij de nestkasten op activiteiten van spreeuwen en huismussen te letten. Zitten ze vlakbij de kast of er bovenop? Zit een
spreeuw uitbundig, begeleid met vleugelgefladder, te zingen? Duikt er af en toe een mus of spreeuw in de kast,
of komt er een als een duveltje uit een doosje uit? Dat
zijn de tekenen dat de nestruimte in trek is, dat een partner er naar toe gelokt wordt om te kijken of haar ook de
woning bevalt. Vervolgens kan een begin met broeden
gemaakt worden.
Behalve dat in een van de nestkasten gierzwaluwen
gebroed hebben zijn het afgelopen jaar 13 kasten bezet
geweest door spreeuwen en huismussen. Dat is 8 kasten meer dan in het jaar daarvoor. Veelbelovend! Zie het
kaartje op www.voordorpvooruit.nl en dan naar de link
‘gierzwaluwen’ (in de linkerkolom bovenaan).
Let allemaal op, en schroom niet om waarnemingen aan
mij door te geven. Hoe meer ogen en oren, hoe beter we
het succes van de nestkasten kunnen bijhouden!
Tieneke de Groot,
Simon Bolivarstraat 89,
info@bureaufacet.nl

Ingezonden

PROGRAMMA WeveHUIS • PROGRAMMA WeveHUIS • PROGRAMMA WeveHUIS
Maandag
8.45 – 9.45 uur
Gymnastiek Femme Vitale
tel: 030 - 234 21 09 òf 06 - 204 313 02
info@femme-vitale.nl
19.30 – 21.15 uur
Meditatiegroep Utrecht
tel: 030 - 262 59 72
post@meditatieutrecht.nl
Dinsdag
9.00 – 10.15 uur
Hatha Yoga
tel: 030 - 254 14 23 / mj.smeets@ziggo.nl
16.00 – 17.00 uur
Tekencursus voor kinderen (VOL)
tel: 030 - 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
16.30 – 18.00 uur
Hatha Yoga (12 t/m 16 jaar)
tel: 06 - 266 368 24 / lievelein@gmail.com
19.00 – 21.00 uur
Cursus Steenhouwen volwassenen
tel: 030 - 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
20.00 – 22.00 uur
Par Ti Tuur (gemengd koor)
tel: 030 - 271 11 56 / e.dix@casema.nl
Femme Vitale Gym
Dit is een trainingsmethode bestaande
uit een combinatie van oefeningen vanuit
Callanetics en Pilates, beiden voortgevloeid
uit Klassiek Ballet en ontspanningsoefeningen o.a. uit yoga.
info@femme-vitale.nl
030 - 234 21 09 òf 06 - 204 313 02
Meditatiegroep Utrecht
Het programma van de maandagavondmeditatie bestaat uit 2 perioden van 30 min.
zitmeditatie (zazen) met daartussen 10 min.
loop-meditatie.De tweede periode zitmeditatie wordt afgesloten met een kleine
ceremo-nie waarbij een Boeddhistische
sutra (geschrift) wordt gezongen.
www.meditatieutrecht.nl
030 - 262 59 72 / post@meditatieutrecht.nl
Hatha Yoga door Marja Smeets
Zoekt u meer rust en ruimte in uzelf middels
yoga, wilt u overbodige spanning leren los te
laten via fysieke houdingen, wilt u komen tot
meer momenten van innerlijke stilte? Dan is
yoga wellicht iets voor u. Begin de dag met
yoga!
mj.smeets@ziggo.nl / Tel: 030 - 254 14 23
Creatieve cursussen
Speksteen is een zachte steensoort en

Woensdag
9.00 – 9.45 uur
Kinderkriebels (dansbewegingslessen
ouder en kind samen)
tel: 030 - 879 58 84
maria@kinderkriebels.nl
10.00 – 10.45 uur
Kinderkriebels
15.00-16.00 uur
Cursus Speksteen voor kinderen
tel: 030 - 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
16.00 – 16.45 uur
Peuters dansen op muziek (3 – 4 jaar)
tel: 030 - 233 99 33 / www.uck.nl
16.45 – 17.30 uur
Dansen, zingen....doen!! (4 – 5 jaar)
tel: 030 - 233 99 33 / www.uck.nl
18.30 – 20.00 uur
Hatha Yoga
tel: 06 - 266 368 24 / lievelein@gmail.com
19.30 – 21.30 uur
Cursus Steenhouwen volwassenen
tel: 030 - 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
20.30 – 22.00 uur
Hatha Yoga
tel: 06 - 266 368 24 / lievelein@gmail.com

Donderdag
9.00 – 10.15 uur
Hatha Yoga
tel: 030 - 254 14 23 / mj.smeets@ziggo.nl
19.00 – 20.15 uur
Hatha Yoga (VOL)
tel: 030 - 254 14 23 / mj.smeets@ziggo.nl
19.30 – 22.30 uur 1 keer per 2 weken
Breien breiles voor gevorderden (VOL)
carla@meijsen.net
20.15 – 21.30 uur
Hatha Yoga (VOL)
tel: 030 - 254 14 23 / mj.smeets@ziggo.nl

bestaat in allerlei mooie kleuren. Als je het
leuk lijkt om zelf beelden of fantasievormen
te maken door middel van veilen, raspen en
zagen, geef je dan gauw op.
De cursus steenhouwen voor volwassenen
heeft veel mensen op een wachtlijst. Daarom
geef ik nu behalve op dinsdagavond ook op
woensdagavond een cursus.
Carina Sluyter, tel: 030 - 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

zoals een verhaaltje of een liedje centraal.
Tel: 030 - 233 99 33 / www.uck.nl

Kinderkriebels!!!
Ik ben Maria Budding en geef dans- en bewegingslessen voor ouder en kind samen
om je zo op een speelse manier meer te
kunnen verbinden met elkaar. Vrolijk
dansend, springend, fantasierijk, op je eigen
unieke manier.
maria@kinderkriebels.nl
tel: 030 - 879 58 84
Peuters dansen op muziek
Reageert je kind ook zo
enthousiast op muziek? Dan is
dit echt iets voor jouw peuter.
Je kind gaat dansen, bewegen en uitbeelden.
Tel: 030 - 233 99 33 / www.uck.nl
Dansen, zingen…..doen!
Kinderen vinden muziek leuk, ze reageren
meteen door mee te dansen en mee te
zingen. In de lessen staat vaak een thema,

Vrijdag
10.00 – 11.00 uur
Hatha Yoga 55+
Thea Horsten / tel: 030 - 251 35 26
20.00 – 22.00 uur
Jongerenactiviteiten (14+)
tel: 030 - 275 97 41
Workshop ‘De Innerlijke Coach’
In september start een nieuwe
groep. www.innerlijkecoach.nl
Tel: 0346 - 214 340
Mobiel: 06 - 515 113 86
info@innerlijkecoach.nl

Par Ti Tuur
Par Ti Tuur is een gezellig gemengd
koor. Wij zingen mooie licht klassieke
muziek in alle talen. Wie wil is van harte
welkom een repetitie bij te wonen en wie
weet……….
Info: e.dix@casema.nl
Tel: 030 - 271 11 56
Hatha Yoga door Marjolein van Wijk
Yoga is voor iedereen die wil toegankelijk.
Elk niveau van de uitgevoerde oefening geeft
een verdieping.
www.lievelein.nl / Tel: 06 - 266 368 24
lievelein@gmail.com
Hatha yoga 55+ door Thea Horsten
Thea geeft 1 keer per week les op vrijdagochtend (zie rooster).
Tel: 030 - 251 35 26
Breien
8 Breilessen voor flink gevorderden
die toch nog meer willen leren.
Helaas zijn deze lessen vol maar u
kunt zich wel op de wachtlijst laten
plaatsen. carla@meijsen.net

Ingezonden

Joep van de Laar stuurde ons in
september 2008 foto’s van de werkzaamheden aan de fauna-passage in
het viaduct Voordorpse Dijk / A27.
Bijgaande foto’s zijn van recente datum.
Dank je wel weer, Joep!

FITNESS IN VOORDORP
MOET BLIJVEN!!!
Al vier jaar sporten wij met veel plezier
in het fitnesscentrum Trias Vitaal naast
de voetbalvelden van Hercules.
Dit willen wij graag blijven doen!
Hiervoor zijn
echter meer
betalende leden
nodig.
Het is een luxe om
deze voorziening,
waar jong en oud
elkaar treffen in
een ongedwongen
sfeer, in Voordorp
te hebben en te
houden. Wilt u ook
(cardio)fitnessen,
aan groepslessen
meedoen (bijv. spinning) en/of persoonlijke
begeleiding krijgen?

WILGENHUTTEN
BOUWEN
Op zaterdag 18 april a.s. gaan we op
de Parkstrook wilgenhutten maken.
Het is beslist niet moeilijk en er is
begeleiding aanwezig. Ook hoef je

Ingezonden

Kom een keer vrijblijvend meedoen en
word lid!!
Meer informatie: tel. 030-271 2134 .

Een aantal enthousiaste leden:
Liesbeth, Mien, Roshni, Wilma en Paul.

c Agenda
Zaterdag 18 april
Wilgenhutten maken op de
Parkstrook, om 15.00 uur.

Donderdag 7 mei
Lezing gierzwaluwen, in het
tuinhuis van Het Groene Dak
(ingang bij het groene hek aan
de Augusto Sandinostraat
naast nummer 68, in het binnenterrein zie je vanzelf het
tuinhuis liggen). Zaal open:
19.30 uur. Aanvang lezing:
20.00 uur. Eind: 21.45 uur.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Zaterdag 16 mei
Onder voorbehoud worden de
schapen Wollie en Eva van Ons
Buiten geschoren. Definitieve
datum en tijd op de website
voordorpvooruit@planet.nl

DE GAARD
Vanuit de werkgroep de Gaard
is de status dezelfde als in de
januarikrant. Wel willen wij in dit
verband verwijzen naar het wijknieuws Noordoost nr. 13 van maart
2009, dat enkele weken geleden
in Voordorp is verspreid.

niets mee te nemen, voor gereedschap wordt gezorgd en er zijn ook de
nodige versnaperingen.
Dus kom gezellig op zaterdag 18 april
om 15.00 uur naar de Parkstrook en
bouw je eigen hut. Tot dan!
Rob van der Steen en Nicole Beeker

Iedere laatste
donderdag van
de maand,
Creatief bezig zijn:
van 13.00-16.00 uur, in het
clubgebouw van A.T.V. Ons
Buiten, Pal Maleterstraat 64.

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
Nog even en het is Pasen. En wie Pasen zegt,
zegt eieren. Maar welke eieren zijn nu het
diervriendelijkste? We hebben het uitgezocht
en hier volgt een top 4:
1) de eieren van de kippen van Dierenweide Ons Buiten
uiteraard
2) EKO-eieren. Deze eieren komen uit de biologische
landbouw. De kippen hebben veel ruimte in de stal,
ze kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer.
De snavels worden niet gekapt.
3) Het vrije uitloop-ei. De kippen komen ook buiten
maar hebben minder ruimte in de stal dan hun
EKO-collega’s. De snavels worden echter wel gekapt.
4) Scharrel-ei: scharreleieren komen van kippen die in
de stal vrij kunnen bewegen maar niet naar buiten
kunnen. Ook hier worden de snavels gekapt.

Maar hoe kun je nu zien waar een ei
vandaan komt?
Allereerst hoort het op de verpakking te staan maar
elk ei heeft ook een code waarbij het eerste nummer
belangrijk is:
0 = EKO-ei
1 = vrije uitloop-ei
2 = scharrelei
3 = legbatterijei (en hier
is van diervriendelijkheid absoluut geen
sprake !!

Legbatterij
Meer weten: kijk ook eens
op www.ciwf.nl (Compassion
in World Farming) en
www.adopteereenkip.nl.
Wij wensen u prettige, diervriendelijke Paasdagen !

Schapenscheren
Onder voorbehoud zullen de schapen Wollie en Eva
op zaterdag 16 mei a.s. van hun dikke wintervacht ontdaan worden. We zullen u op de hoogte houden via
de website voordorpvooruit.nl voor de definitieve datum
en tijd.

Blauwtong
Ook dit jaar zijn onze geiten en schapen weer gevaccineerd tegen Blauwtong. Deze ziekte is, zeker onder
schapen, zeer ernstig met veelal de dood tot gevolg.
Met deze enting zijn onze dieren gelukkig beschermd.
De ziekte is overigens niet besmettelijk voor de mens.

KIDS

VOOR
DORP

WOORDZOEKER.
als je goed kijkt, zul je zien dat er in dit
raster allerlei woorden verborgen zijn. er
zijn woorden van links naar rechts verstopt,
maar ook van rechts naar links horizontaal,
verticaal en diagonaal. soms is een letter
voor 2 woorden gebruikt.
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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 VOOR ZATERDAG
16 MEI 2009 A.S.
vergeet niet, je naam, telefoonnummer en
evt. email adres door te geven. uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
de winnaar ontvangt een bioscoopbon.
er is een winnaar van de woordzoeker uit de
januarikrant. dat is ELISE DE JONG.
elise heeeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

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

Wil je winnen door
te verliezen?
Heb jij als doel
om in 2009 af te
slanken? Denk je
dat je dat alleen
niet kunt? Lijkt het
je gezellig om dat samen te
doen? Neem de uitdaging aan!
Doe dan mee met de Weight Loss
Challenge. Wil je meer weten hoe je
als winnaar kunt verdienen aan je
verdwenen kilo’s?
Bel voor een informatie bij u in de
buurt naar: Dodo Koenen:
030-2731361, dkoenen@hetnet.nl
of Alice Heijmans: 030-6704901,
alice@live-healthy.nl

Kreatievelingen
opgelet!!!

Extra cursus steenhouwen
volwassenen

Vindt u het leuk om samen creatief
bezig te zijn? Dan bent u iedere
laatste donderdag van de maand,
van 13.00-16.00 uur, welkom in het
clubgebouw van A.T.V. Ons Buiten,
Pal Maleterstraat 64.
Er worden gezamenlijke activiteiten
georganiseerd, maar u kunt ook uw
eigen hobby beoefenen. Soms komt
er een gastdocente, die ons helpt
mooie creaties te maken.
Wilt u alleen eens komen kijken,
alles kan en niets moet. Kosten?
Alleen eigen materialen.
Tot ziens.

De oproep in het januarinummer
heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het gevolg is dat er nu zoveel mensen op de wachtlijst staan
dat ik heb besloten een extra groep
te vormen. Deze zal van start gaan
op 1-4-09 in het Wevehuis.
Het tijdstip is woensdagavond van
19.30-21.30 uur.
Voor informatie over materialen,
lesinhoud, kosten en voor het
opgeven van deelname kunt u
bellen of mailen naar:
Carina Sluyter: 030-2340280,
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

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

Collectanten gezocht

Het Epilepsiefonds zoekt collectanten om tussen 25 – 30 mei a.s.
in Voordorp te collecteren.
Het collecteren kost ca. 2 uur.
Collecteren kan op eigen gekozen
tijdstip(pen) plaatsvinden.
Wilt u voor het Epilepsiefonds
collecteren? Neem dan contact
op met 030-6344063 of mail:
voordorpvooruit@planet.nl

Speksteen voor kinderen
Tevens start ik een nieuwe cursus:
'speksteen voor kinderen'. Speksteen
is een gemakkelijk te bewerken
zachte steensoort. Ze bestaan in heel
veel mooie kleuren.
In deze cursus leer je vormen maken
door middel van veilen, raspen en
zagen. Je kunt fantasievormen
maken of bijvoorbeeld dierfiguren
en het is erg leuk om te doen!
Als je beeldje bijna klaar is, ga je het
polijsten. Pas dan is de kleur en de
tekening van de steen goed zichtbaar
en glanzend.
De cursus start 1-4-09 in het Wevehuis, woensdagmiddag van 15.0016.00 uur.
Als dit je leuk lijkt neem gerust
contact op met:
Carina Sluyter: 030-2340280,
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
Ook voor informatie over materialen, lesinhoud, kosten en voor het
opgeven van deelname.

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, Joep
van de Laar, Bernadette van Beurten,
Lineke Maat, Maarten Camman, Nicole
Beeker, Petra van Straaten, Renée van
Andel, Robert Enters, Roland Meerding,
Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij:
12 juni 2009
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor
de inhoud van ingezonden stukken.

