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NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
Jong geleerd……..
Een van de doelstellingen van de
dierenweide is om buurtbewoners
(volwassenen en vooral kinderen)
kennis te laten maken met dieren
en hun verzorging.
Hieronder twee voorbeelden
waarbij dat aardig lukt.

Deel 1: Ducky
Elk jaar zie je eind maart / begin april
overal eenden met jonge kuikentjes
tevoorschijn komen. Erg idyllisch,
maar de natuur is hard. Als je zo’n
moedereend een paar dagen volgt,
zie je het aantal kuikens met de dag
afnemen.
Bij de fontein vond ik in mei vorig
jaar nog net op tijd een kuikentje dat
z’n moeder was kwijtgeraakt. Als kind
heb ik al eens een eendenkuikentje

grootgebracht dus het aan
zijn/haar lot overlaten kon
ik niet. Ik heb het diertje
maar mee naar huis
genomen en verzorgd.
De dochter (Linn) van
een vriendin was helemaal
weg van het kuikentje en
aangezien de ouders het
goed vonden, hebben we besloten
dat zij de verzorging over zou nemen.
Dus met een warmtelamp en een
voorraadje eendenvoer zijn ze toen
samen naar huis gegaan.
De verzorging ging helemaal goed
en het eendje en Linn werden onafscheidelijk. Overal ging “Ducky” mee
naartoe. In een mandje op de fiets, in
de slaapkamer op bed, op de tafel
tussen de koffiekopjes en op het
toetsenbord van de computer, Ducky
groeide als kool!
Het harmonieuze vijvertje achter het
huis met stekelbaarsjes,
salamanders en waterplantjes werd het “dagverblijf” van Ducky en al
gauw bevond de inhoud
van het vijvertje zich in
de maag van Ducky.
Om toch aansluiting te
houden met de “natuur”
mocht Ducky regelmatig
op de dierenweide
zwemmen in de grote
vijver. De Orpingtoneenden vonden deze vreemde
indringer in het begin maar niets,
maar later werd Ducky (het was
een vrouwtje) goed
geaccepteerd.
Toen Duck echt te groot
werd voor het thuisvijvertje werden de
logeerpartijtjes op Ons
Buiten steeds langer en
na een tijdje verbleef ze
permanent op de dierenweide. Duck was redelijk
brutaal en liep vooraan
tussen de veel grotere
Orpintons, vooral als er
eten te halen viel. De

eerste vliegpogingen waren hilarisch
en begin november is Ducky de wijde
wereld gaan verkennen en werd het
stil zonder Ducky op de dierenweide
tot………een paar weken geleden. We
hoorden ineens weer een bekend
gekwaak: Ducky is inclusief vriendje
terug! Dat is nog eens een “happy
end”.

Deel twee: Cavia’s
Om meer variatie te bieden hebben
wij besloten om ook wat kleinere
dieren te huisvesten, Cavia’s dus.
Een aantal kinderen dat op zaterdag
regelmatig komt helpen met de
verzorging had mijn gemopper over
geld gehoord en is spontaan een
inzamelingsactie begonnen om geld
bijeen te brengen om het cavia
verblijf te kunnen realiseren. Steven,
Julia en Rosa zijn sjaals en dassen gaan
breien om vervolgens in de buurt te
verkopen. Wellicht zijn ze ook bij u

aan de deur geweest en hebt u
op deze wijze bijgedragen aan de
realisatie van “Ons Cavia verblijf”.
De moeder van Steven heeft het
ingezamelde bedrag afgerond en
zodoende kunnen wij toch nog alles
wat gepland stond voor het Cavia
verblijf verwezenlijken. Het hok en
vele andere materialen staan klaar
en u zult in de komende weken het
eindresultaat kunnen aanschouwen.
Onze dank is natuurlijk groot voor
deze inzet van Rosa, Steven en Julia
en Kim!
Groet, Paul Klein Kiskamp,
coördinator Dierenweide Ons Buiten

VOORDORPFESTIVAL 29 MEI A.S. NOTEER IN UW AGENDA!

Ingezonden

Voordorpvogelblognieuws

Winnaar Voordorpvogelfotowedstrijd
Sira de Waard!
De uitslag van de succesvolle
fotowedstrijd werd op 31 januari j.l.
bekendgemaakt. De wedstrijd heeft
veel leuke en bijzondere foto's met
verhalen opgeleverd. Leuk om te
melden is dat er veel enthousiaste
kinderen hebben meegedaan.
De jury was lovend over alle
inzendingen, en koos uiteindelijk
unaniem voor de inzending
'Goudvink in de Bolivarstraat'
van Sira de Waard.
Een eervolle vermelding kregen
Mateo met 'Het huisdier van Mateo'
en 'Ik heb koude voeten..!' van
Pieter Kwakman.
Lees en kijk hieronder naar de
winnende inzending:

De goudvink
Zondagochtend 19 december, de kerstvakantie was net begonnen.
Ik werd wakker, keek naar buiten en zag: ‘Wauw! Sneeuw, sneeuw
en nog eens sneeuw’. Niet te geloven, zoveel sneeuw had ik nog
nooit bij elkaar gezien. Eén witte wereld buiten.
Ik ging eerst maar naar beneden voor het ontbijt. Vanaf de
ontbijttafel zag ik ineens buiten tussen al die witte sneeuw iets
fel oranje-roods in een struik in onze tuin. Een prachtig gekleurd,
klein mooi vogeltje! Ik pakte snel mijn fototoestel, want hier moest
ik een plaatje van hebben.
Het vogeltje was blijkbaar niet bang, hij bleef daar maar vrolijk
zitten in die struik, en zich te goed doen aan de zaadjes van de
struik. Dus ik bleef maar foto’s maken… Ondertussen kon ik
steeds dichter bij de vogel komen. Omdat hij ook toen gewoon
bleef zitten, dacht ik: dat is vast een parkiet, zo tam, en ook zo
opvallend gekleurd…… Tja, je ziet, ik ben geen echte vogelkenner…..
Maar, hier moest ik toch meer van weten. Googelend op de
zoekterm: ‘rood-oranje vogel, zwarte kop’, ontdekte ik tot mijn
verrassing dat het niet ging om een parkiet, maar om een vogel
die zich niet zo vaak laat zien: een Goudvink!

Op de site van vogelbescherming Nederland gekeken: ‘Schuwe
bosvogel, die zich niet snel laat zien. Meestal laat het mannetje
zich verraden door zijn contact roep. In de wintermaanden kunnen
goudvinken ook vaker in grotere stadstuinen met veel groen
aangetroffen worden.’(bron: vogelbescherming Nederland) Dat dat
beestje dan in mijn achtertuintje zat!

Op 2 februari heeft
Bernadette van Beurten
met trots de prijs van
de fotowedstrijd uitgereikt aan de blije
Sira.
Iedereen die heeft
meegedaan, heel
hartelijk bedankt voor
de mooie inzendingen
en..de blog blijft natuurlijk open voor alle enthousiaste
Voordorpvogelspotters dus: Leuk als je blijft meespotten!
Stuur uw inzendingen naar vogels@voordorphorenenzien.nl
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Basisschool
De Beiaard
(Tuindorp-Oost)
in Utrecht houdt
op zaterdag 18 juni
2011 een grote reünie.
De school bestaat dan 40 jaar!

DE SNUFFELHOEK
Sorry, ik heb geloof ik wat uit te leggen. Het zit zo: ik ben nu zeven
jaar en niet geholpen. Baasje wil dat niet. Ze denkt dat ik dan sloom
en dik word. 'Ik wil niet met een rolmops aan de lijn de wijk in,' zegt
ze. Ik ben dus een actieve hond en wil wel eens wat. Maar, zoals ik al
zei, ik loop altijd aan de lijn. Nu heb ik vriendschap gesloten met
Mo. Een mooie witte poes met cyperse vlekken, die sinds een paar
jaar bij ons in huis woont. We dollen samen, snuffelen aan elkaar,
kruipen bij elkaar in de mand en van het een komt soms het ander.
En nu - ik wist helemaal niet dat het kon - is ze bevallen van ja wat
zijn het eigenlijk: poezenhondjes of hondenpoesjes! Schattig om te
zien hoor! Wit met vlekken, maar ze geven kopjes en blaffen. Nou je
snapt dat baasje wel een beetje overdonderd was: 'Jip wat heb je nu
gedaan,' riep ze? Ik schaamde me dood, wist echt niet waar ik het
zoeken moest. Gelukkig gaan ze wel gewoon op de kattenbak, zodat
baasje niet met al die poezige hondjes de straat op hoeft.
Het schijnt wel meer voor te komen, toevallig las ik vandaag op het
internet dat er begin februari een hond geboren is met typische
katteneigenschappen. Alleen was dat niet helemaal spontaan
gegaan. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren
was er wat geknoeid met genen. Het was trouwens toch een hele rare
dag vandaag. Op de TV werden homostellen in de echt verbonden om
te vieren dat tien jaar geleden in Nederland het eerste homohuwelijk
werd voltrokken. Trouwen wordt straks ook veel simpeler, want dat
doe je dan gewoon via Twitter: Twedding gaat dat heten. Kinderen
mochten zich laten tatoeëren. In Diergaarde Blijdorp loopt een
blauw ijsbeertje rond en in de bossen tussen Hilversum en Baarn
hebben ze een Fluitegel – een nieuw soort egel – gespot. In de
Chinese stad Xi'an hebben ze in een 2400 jaar oude pot een dode
hond gevonden en bij het uitgraven van catacomben in Egypte acht
miljoen gemummificeerde honden van 2500 jaar geleden. Die
beestjes werden speciaal gefokt om opgeofferd te worden aan de
god Anubis, die zelf een hondenkop had en als dank voor het geluk
van de mensen zou zorgen.
Je weet vandaag de dag toch niet wat je kan en moet geloven. Wat
ik wel weet is dat Mo en ik niets verknoeid hebben en nu lopen er
hier vijf wezentjes rond, die straks misschien identiteitsproblemen
krijgen. Een geluk bij een ongeluk is dan weer dat Google een
speciale translate software heeft ontwikkeld waarmee mensen met
dieren kunnen praten. Handig voor baasje want als psycholoog kan
ze straks onze kinderen helpen om te bepalen of ze als kat of hond
door het leven willen gaan!
Woef!
Jip
http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/
mailadres: jip.russell@gmail.com

Ina van de Vliet neemt, na bijna 40 jaar op de Beiaard
werkzaam te zijn geweest als leerkracht en als directeur,
afscheid van de school en van het onderwijs.
Er is - speciaal voor deze
reünie - een website online:
www.reuniedebeiaard.nl.
Op die website kunnen oudleerlingen en (oud)-leerkrachten
zich inschrijven.
De reünie bestaat uit twee delen:
• De middag van 14.00 – 17.30 uur: officiële gedeelte;
• De avond van 18.00 – 20.00 uur: buffet; ter ere van
Ina is dit een Marokkaans drie-gangen buffet.
De officiële opening is om 15.00 uur. Ina zal tijdens de
gehele reünie aanwezig zijn.
Je kunt je inschrijven voor het middagdeel of voor het
middagdeel en het buffet.
De uiterste inschrijfdatum is 20 mei 2011!
De organisatie wil graag zo veel mogelijk mensen
bereiken. Ken je nog oud-leerlingen of oud-leerkrachten?
Geef ze deze reünie(site) dan door.
Voor foto’s van de afgelopen 40 jaar kun je terecht op
Facebook (De Beiaard Utrecht).

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP
RINGNIEUWS –
vervolg
Het verkeer staat niet
stil. En het nieuws rond
de Ring Utrecht ook
niet. Er is het een en
ander gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief, zie hierna in chronologische
volgorde:
• Eind februari is de actie 80 = prachtig
van start gegaan, ofwel een
oproep om maximaal 80 km te
rijden op de Ring Utrecht. Er
zijn inmiddels hier en daar
auto’s gesignaleerd met de in
de wijk verspreide bumperstickers. En hoog in de bomen
langs de snelweg bij Voordorp hangt
een groot spandoek met het actielogo
erop! Kijk op
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl.
Als je een filmpje wilt bekijken zie dan
www.utrechtanders.nl/?p=2227

• Er is een bezwaaractie tegen de WOZbeschikking van de koopwoningen
geweest. Een Voordorper heeft in diverse
straten flyers rondgebracht met daarop
informatie hoe je bezwaar kunt maken.
De werkgroep heeft informatie doorgemaild naar de maillijst van Voordorpers.
Zie verder hierover de site van de Kracht
van Utrecht waarop het hoe en waarom
van deze actie staat.
• Begin maart hebben bewonersgroepen
plus enkele andere organisaties een

brief gestuurd richting gemeente,
provincie en Rijk. Hierin staan aanbevelingen voor onderzoek in de 2e fase
van de Milieu Effect Rapportage. En nu
maar afwachten of onze aanbevelingen,
en welke, er overgenomen worden.
• Donderdagmorgen 24 maart was er in
de Tweede Kamer een Hoorzitting over
de nieuwe wet Geluidshinder. Deze
nieuwe wet heeft voor- en nadelen en
zit, ook voor deskundigen, razend
ingewikkeld in elkaar. Het moest
namelijk een vereenvoudigde wet
worden. Dat is Haagse logica.
Deze nieuwe wet kan gevolgen
hebben voor wettelijk verplichte
geluidswerende maatregelen
langs snelwegen. Omdat ook de
kamerleden er weinig van begrijpen
werden ze door diverse deskundigen
geïnformeerd. De Hoorzitting was openbaar, wethouder Mirjam de Rijk van de
gemeente Utrecht was op de publieke
tribune aanwezig.
• Op vrijdagmiddag 25 maart zijn twee
ambtenaren van de gemeente Utrecht
van de afdeling Milieukwaliteit en Geluid
bij ons langs geweest om te praten over
de situatie langs de snelweg. Dit naar
aanleiding van geluidsmetingen die hier
zijn gedaan. We hebben een goed
gesprek met ze gehad over de oude wet
op de geluidshinder en informatie gekregen over de nieuwe wet. De oude wet
biedt burgers geen enkele bescherming
in hun leefbaarheidssituatie, de nieuwe
wet doet dat wel. Maar die kent weer
andere nadelen, namelijk dat de huidige
situatie uitgangspunt is. De nieuwe wet
geeft eigenlijk een generaal pardon voor
situaties waar het lawaai de huidige
normen al heel erg overschrijdt. Verder
hebben we de ambtenaren het lawaai
van de snelweg met eigen oren laten
ervaren.
• De Werkgroep is een subgroep rijker,
namelijk de Werkgroep Maatregelen.

Ingezonden

Deze werkgroep gaat in kaart brengen
welk soort technische maatregelen het
beste zijn om zowel de geluidsoverlast
als de luchtvervuiling langs de A27 flink
in te dammen. Jullie horen daar ongetwijfeld nog meer over. Meedenken met
deze groep kan uiteraard ook! Zie onderstaand mailadres om je op te geven.
• Binnenkort hebben we een gesprek
met Rijkswaterstaat om zowel over de
huidige overlast te praten als over de
verbredingsplannen en over de door
ons gewenste maatregelen om de wijk
leefbaar te houden.

• Tenslotte: Onze eigen website is in de
maak. Peter van Balgooi uit Voordorp
heeft een ontwerp gemaakt en wij gaan
dat zo snel mogelijk met teksten en
documenten vullen. Dus kijk eind april
eens op: www.werkgroepA27Voordorp.nl
(wat er nu staat is een sjabloon met wat
korte tekst; een pril tussenstadium).
Namens de Werkgroep A27 Voordorp,
Nel Hoogland, Tieneke de Groot,
werkgroepA27Voordorp@gmail.com.

VOORDORPFESTIVAL 29 MEI A.S.
Op zondag middag 29 mei a.s. vindt het Voordorp Festival plaats.
Noteer deze datum alvast! Verdere info volgt later.
Hebt u ideeën voor deze middag, wilt u meehelpen met de organisatie of
wilt u die middag een activiteit begeleiden? Laat het ons weten via
voordorpvooruit@planet.nl.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD
Het was een bijzondere klankbordgroep
bijeenkomst op 15 maart. Eindelijk de
lang verwachte presentatie van het
schetsplan na bijna 2 jaar praten en
schetsen! Om nog een andere reden
was deze bijeenkomst belangrijk omdat
er wat ruis was ontstaan tussen de
gemeente en de klankbordgroep.
Gelukkig bleek dat een niet zo bedoelde
beperkte communicatie vanuit de
gemeente over de status en de
invulling van de plannen en dat is
allemaal opgehelderd.
Wat ik gezien heb stemt mij bijzonder
positief. Er is goed geluisterd naar de
klankbordgroep.
Bij bijna alle gesignaleerde aandachtsen probleempunten zijn in het plan
duidelijke verbeteringen ten opzichte
van de huidige situatie. Het plan is
echter nog niet helemaal financieel

doorgerekend en ook belangrijke
partijen moeten eerst op de hoogte zijn
voordat wij meer details bekend mogen
maken.
Alles bij elkaar lijkt het mij (en ook ons
als klankbordgroep) een prima plan.
Hopelijk gaat het door en kunnen
mensen uit de buurt binnenkort ook
zelf zien wat er gaat komen want een
tekening zegt zoveel meer dan al deze
woorden!
Het vervolg is dat de gemeente en
ontwikkelaar samen gaan rekenen of het
schetsplan financieel haalbaar is. Valt dit

positief uit dan zal
dat teruggekoppeld
gaan worden naar
diverse besturen.
Dan het consulteren
van de klankbordgroep en vervolgens
terugkoppeling naar de buurt.
Het streven hiervoor is om dit schetsplan
in het 2e kwartaal af te ronden.
Verdere uitwerking van de plannen loopt
daarna gewoon door en ook de rol van
participatie zal opnieuw worden
bekeken.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323.

Rommelmarkt 2007

Ingezonden

NIEUWS VAN

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Het is april en eind deze maand kunnen we de gierzwaluwen
terug verwachten. Ongetwijfeld zijn ze al onderweg uit Afrika,
ondertussen jagend op muggen, vliegen en ander klein
gevleugeld gedierte in de lucht. Kijk rond 30 april omhoog,
dan kunnen de eerste in de stad arriveren.
Webcam
Vorig jaar heeft een gierzwaluwenpaar gebroed in
de bovenste nestkast bij Mark van Ree aan de
Simon Bolivarstraat. Mooi, maar ook pech, want
de webcam zat in de onderste kast!
Om het zekere voor het onzekere te nemen
heeft Mark nu in beide kasten een webcam
geïnstalleerd!
Een koppel spreeuwen sjouwt sinds een tijdje
heen en weer met takjes om het nest in de
bovenste kast te verfraaien. De broedlust spat er
nog niet van af, maar wie weet. En wat doen de
gierzwaluwen dan, als ze bij terugkeer dit
spreeuwenduo in ‘hun’ kast vinden? In het
volgende nummer vinden jullie het antwoord, met
wellicht ook foto’s van wat zich in het binnenste
van de twee nestkasten afgespeeld heeft.

Eerstejaars
Vorig jaar waren drie kasten bezet door gierzwaluwen. In twee van
die drie zijn jongen groot gebracht. Komend seizoen verwachten
we in deze kasten weer gierzwaluwen en wie weet wordt er dan in
alledrie gebroed. Daarnaast hopen we dat gierzwaluwen die in
2010 zijn geboren de wijk gaan verkennen, nestkasten vinden en
in hun hoofd prenten dat ze die kasten in 2012
als nestplek kunnen gebruiken.
Die jonge gierzwaluwen komen later terug
dan de oudere. In juni kan je ze verwachten, met
een hoop gegier scheren ze dan langs mogelijke
nestplaatsen! Opletten dus.
En als je zoiets ziet, mail dan even, dan kan ik
dat in de gaten houden.
En let ook op broedende spreeuwen en huismussen. Mochten deze regelmatig je kast(en)
bezoeken wil je dat dan doormailen?! Op die
manier krijgen we een goed totaaloverzicht van
de bezette kasten in Voordorp.
Tieneke de Groot,
Werkgroep Gierzwaluwen Voordorp
tienekedegr@gmail.com

Ingezonden

VOORDORP OP EIGEN KRACHT

Onderdeel van: Transition Town Utrecht

Een slimme wijk is op een
duurzame toekomst voorbereid

op fietsafstand van Voordorp bevinden.
Als u interesse heeft in deze folder, mail
ons dan: ttvoordorp@gmail.com of kijk op
de website: www.tstu.nl.
Op deze website kunt u ook een verslag
van de voedselavond lezen evenals informatie over andere projecten en initiatieven
van de voedsel- en energieteams.

Streekproducten
Naar aanleiding van de succesvolle
voedselavond van 29 maart is een
folder gemaakt : Waar haal je eten
dat uit de buurt komt?
Op de folder staan adressen van verkooppunten (winkels of producenten) die zich

Biologische groente-afhaalpunt
Voordorp
Biologische tuinderij ’n Groene Kans en
Voordorp op Eigen Kracht maken het
mogelijk dat u lokale biologische groenten
in de wijk Voordorp af kunt halen.

Hoe werkt het?
Zodra de eerste groenten van het seizoen
geoogst kunnen worden, kunt u (1 keer
per week) groenten via de mail bestellen.
Deze worden vervolgens op vrijdag naar
Voordorp gebracht.
U krijgt een bestellijst waarop staat wat
het actuele aanbod is. Vervolgens kunt u
zelf bepalen of u wel of niet bestelt, wat u
bestelt en hoeveel u bestelt. Er is dus geen
bestelverplichting!
De groenten worden gebracht naar een
adres in de wijk. Altijd dichtbij, dus u kunt er
lopend of op de fiets naar toe.
Meer informatie vindt u op de website van
‘n Groene Kans: www.groenekans.nl.
U kunt zich opgeven voor de wekelijkse
bestellijst door een email te schrijven naar
info@groenekans.nl. U krijgt dan vanzelf te
horen hoe en wanneer alles precies van
start gaat.
Voordorp op Eigen Kracht is een buurtbewonersinitiatief: we gaan zelf aan de
slag om onze manier van wonen, werken
en leven duurzamer en minder afhankelijk
te maken van fossiele brandstoffen. Doe
mee!
Kijk op www.tstu.nl en
www.transitiontowns.nl
Mail naar: ttvoordorp@gmail.com

Fotowedstrijd 11-11-11
Het Sint Maartensberaad Utrecht organiseert de fotowedstrijd 'Sint Maarten, schutspatroon van de stad
Utrecht'. Alle amateurfotografen uit de provincie Utrecht
en daarbuiten worden opgeroepen mee te doen.
Er kan ingezonden worden in drie
categorieën: De viering van het
Sint Maartensfeest, afbeeldingen
van Sint Maarten of Sint Maarten
in de Utrechtse maatschappij.
Hiermee worden bedoeld alle
maatschappelijke en sociale
activiteiten in de 'geest van
Sint Maarten' . Een selectie van
de foto's zal te zien zijn tijdens
een grote expositie in de Domkerk
te Utrecht van 1 november tot
2 december 2011. De prijswinnaars worden op 11 november a.s.
bekend gemaakt.
De jury bestaat uit: Eefke Wolfsen (freelance fotograaf), Floris de
Gelder (oud-wethouder stadspromotie), Ton van den Berg (freelance journalist), Casper Staal (voormalig conservator van het
Catharijne Convent) en Wim Oskam (freelance fotograaf).
Deelname staat open voor iedereen, behalve voor beroepsfotografen, fotojournalisten en leden van het Sint Maartensberaad

Ingezonden
Utrecht. De sluitingstermijn voor het inzenden van de
foto's is 1 september 2011. De foto's dienen een dusdanige
bestandsgrootte te hebben dat een fotoafdruk van 40 x 60 cm
realiseerbaar is (10 Mb).
Voor de eerste aanlevering moeten de fotobestanden digitaal
(via de website
www.stmaartenstadutrecht.nl)
ingezonden worden in JPEG en met
een grootte van 2 Mb. Het maximum
aantal foto's per deelnemer is 5 foto's
of 2 fotoseries van ieder 4 à 5 foto's.
Voorts geldt dat de foto's in de
gemeente Utrecht gemaakt moeten
zijn. De inzenders van de voor de
tentoonstelling geselecteerde foto's
ontvangen een attentie en voor de
winnende foto's worden geldprijzen
beschikbaar gesteld. Per categorie
bedraagt de eerste prijs € 200,-- en de tweede prijs € 100,--.
Echter, de winnaar zelf krijgt de helft van het bedrag, de andere
helft zal aan een door de inzender opgegeven goed doel worden
overgemaakt. Het delen met anderen wordt op deze manier
nagevolgd. In de geest van Sint Maarten!

Het volledige reglement en uitgebreide informatie is te vinden op
www.stmaartenstadutrecht.nl

KIDS

VOOR
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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.

Zondag 11 oktober 2009 was het vanuit de lucht
duidelijk zichtbaar, dwars door de stortregens, een
stroom van honderden mensen schuivend door
Voordorp, van deur tot deur. Voordorps Verbeelding
borrelde en pruttelde van jewelste.
Daarna werd het een tijdje stil.
Nu in 2011 begint de
temperatuur in Voordorp eindelijk
weer op te kruipen. De krokusjes
en de knopjes in de bomen
ontluiken massaal.
De buurvrouw, en alle andere
vogels zingen weer.
Het is lente!
Eindelijk wordt er weer
gefantaseerd en gebrain-stormd over De tweejaarlijkse creatieve kunst en cultuurroute van
Voordorp: De 4e editie van Voordorps Verbeelding.
Hét moment voor alle kleiende, schilderende, verbeeldende, dansende, zingende, muzikale, acterende,
kokende, caterende en andere creatieve Voordorpers om
hun deuren te openen en hun creatieve uitingen aan de
rest van de wereld, maar bovenal aan Voordorpers ten
toon te spreiden.
Wij kunnen Voordorp weer extra kleur geven en verrassen met onze mooie, boeiende, interessante, verrassende beelden, geluiden, verhalen, smaken, community-art-projecten, straattheater, workshops etc. etc.
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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.

Wie voelt het ook al kriebelen, krijgt helemaal zin en
voelt zich geroepen om mee te doen?

doe dit VOOR ZATERDAG
14 MEI 2 0 1 1 A.S.

Zondag 13 november 2011 zal
de vierde editie van Voordorps
Verbeelding plaatsvinden.

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.

Voor meer informatie voordorpsverbeelding@gmail.com

Ingezonden

VOORDORPFESTIVAL
Op zondag 29 mei a.s. vindt
het Voordorp Festival plaats.
Heeft u ideeën voor deze
middag of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Laat het
ons dan weten via voordorpvooruit@planet.nl.

Goede doelen organisaties
Is er een goed doel dat u een warm hart toedraagt of
bent zelf actief voor een goede doelen organisatie? En
wilt u deze organisatie onder de aandacht brengen?
Dat kan via de rubriek ‘Het goede doel van ..’
Neem contact op via: voordorpvooruit@planet.nl

Nieuw inspirerend cursusaanbod op
volkstuinenpark De Pioniers
Sinds kort wordt in het verenigingsgebouw van volkstuinenpark De Pioniers een inspirerend cursusaanbod
gegeven. Initiatiefnemers zijn Conny Coppen en
Andrea Lehr uit Utrecht:
• Mindful Movement, aandachtig bewegen
in de buitenlucht
Maandag ochtend 8.45-9.45 uur en dinsdag avond
van 19.30-20.30 uur
Kosten: € 6,00 per keer. Strippenkaart van 10x =
€ 50,00 deze prijzen gelden tot de zomer. Kijk voor
informatie en opgave op www.connycoppen.nl
• Autogene training
Dinsdag avond 20.45- 22.00 uur. Deze cursus start
zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Kijk voor
informatie en opgave op www.connycoppen.nl
• Ontspannen & Genieten
Woensdagavond, 19.30 – 21.00 uur
Kosten: € 50 voor 5 avonden.
Informatie en opgave bij Andrea Lehr
(030-265 86 91) of kijk op www.dezilverberk.nl

EFT - klopacupressuur
EFT wordt toegepast om trauma's, fobieën, allergieën,
lichamelijke klachten en verslavingen te behandelen.
EFT gaat er vanuit dat de oorzaak van alle negatieve
emoties (en lichamelijke problemen met onderliggende
emotionele oorzaak) een verstoring is in het energiesysteem van ons lichaam. Het doel van EFT is om de
emotionele lading van herinneringen en lichamelijke
pijnen te neutraliseren.
Door het kloppen op bepaalde acupressuur punten
en het probleem gebied in je aandacht te houden
ontlaad je op deze wijze de geladen oordelen en
herinneringen en zul je je relatief snel beter voelen.
Heb je lichamelijke of emotionele problemen waar
niets tegen lijkt te helpen, ondanks allerlei behandelingen of heb je klachten van emotionele of fysieke
aard waar je vanaf wil? Dan kan je een afspraak maken
voor EFT sessies.
Dorien Rooth (Voordorp), 06-23276454
www.dorienrooth.nl

Pas op voor
babbeltrucs!
In Voordorp en omgeving zijn mensen actief die met een smoes
aanbellen om geld of goederen te stelen. De politie raadt u aan
om goed op te letten wie u binnenlaat. Vraag altijd naar een
legitimatie. Vertrouwt u het niet, bel dan naar het bedrijf of de
organisatie namens wie men zegt te komen. Sluit intussen de
voordeur. Geef nooit bankpassen en pincodes af. Uw bank zal
hier ook niet om vragen. Instanties kondigen meestal van
tevoren hun bezoek schriftelijk aan. Vindt u het moeilijk om
vreemden de toegang te weigeren, overweeg dan de aanschaf
van een zogenoemde kierstandhouder. Zo kunt u de voordeur
een beetje openen, zonder dat een ander zomaar naar binnen
kan dringen. Mist u achteraf goederen, bel dan de politie via
0900-8844. Vertrouwt u het niet en/of de daders zijn nog in de
buurt: bel direct de politie via alarmnummer 1-1-2.

De redactie
van de wijkkrant
wenst u
prettige Paasdagen

c Agenda
Zondag 29 mei:
Voordorp Festival, programma volgt
Zaterdag 18 juni:
Reünie Basisschool De Beiaard
(zie www.reuniedebeiaard.nl)

COLOFON
Voordorp Vooruit,
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Bernadette van Beurten,
Brigitte Venturi, Christie Bakker, Daniëlle Friedeman,
Nel Hoogland, Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp,
Petra van Straaten, Renée van Andel, Sander Ekstijn,
Sira de Waard, Tieneke de Groot en Wilbert van der Hulst.

Sluitingsdatum kopij: 10 juni 2011
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

