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VOOR
Voordorp Vooruit ook op Facebook

Zes keer per jaar vindt u de wijkkrant Voordorp Vooruit in
uw mailbox. Er gebeurt echter ook van alles wat nog niet
bekend is op het moment dat de krant wordt gemaakt.
Daarom hebben we een pagina aangemaakt op Facebook. 
Wilt u, naast de wijkkrant, ook op de hoogte blijven van
nieuws uit de wijk in de loop van het jaar? Like Voordorp
Vooruit op Facebook. 
Heeft u nieuws over de wijk dat u graag langs deze weg 
bij uw buurtgenoten zou willen brengen? 
Stuur het naar voordorpvooruit@casema.nl.
www.facebook.com/voordorpvooruit

(foto: Allard Willemse)ONDERZOEKJE NAAR
DELEN VAN AUTO’S, BAKFIETSEN EN
SCOOTERS IN VOORDORP: DOE MEE!
Voordorp op Eigen Kracht kreeg het aanbod om mee te doen
aan het project Buurtmobiliteit van de Natuur en Milieufederatie
Utrecht. Doel is te stimuleren dat buurtbewoners vervoer-
middelen met elkaar delen. Dat kan gaan om auto’s, bakfietsen,
scooters, aanhangwagens, etc. 
Er is een hoop resultaat te boeken, want de gemiddelde auto wordt
namelijk maar één uur per dag gebruikt en staat dus 23 uur stil. 
En soms vervoer je je in een auto, terwijl een bakfiets ook een
prima oplossing zou zijn, maar die heb je niet staan. Of je rijdt met
drie auto’s, terwijl alle kinderen van het feestje in één grote auto
ook zouden passen. Maar die heb je niet. Kortom: het kan slimmer,
makkelijker en goedkoper.
De NMU stelt een enquête op, die u
vindt op www.voordorpopeigenkracht.nl,
gewoon een klein onderzoekje naar de
mogelijkheden. Het verplicht tot niets: 
na de tiende en laatste vraag kun je al dan niet je mailadres 
achterlaten om verder op de hoogte te worden gehouden. 
Bij voldoende respons is er eind april of begin mei een bijeenkomst
waarin we de uitslagen van de vragenlijst en de praktische (on)-
mogelijkheden met elkaar bespreken. Meer informatie bij 
Douwe Wielenga d.wielenga@nmu.nl of 06-21 24 08 09 of 
bij Voordorp Op Eigen Kracht: ttvoordorp@gmail.com.

Ingezonden

IngezondenKINDEREN VOORDORP OP 
DE BRES VOOR HET GOEDE DOEL

Voordorp Vooruit ont-
ving het bericht dat
een groep vrienden uit
Voordorp samen op
pad is gegaan om
geld op te halen voor
het KiKa fonds, een
fonds dat de strijd
tegen kinderkanker
steunt. Door statie-

geldflessen op te halen in de wijk hebben ze zo’n €110 opge-
haald. Een geweldig resultaat van de kinderen en dank aan de
ondersteuning van de bewoners van onze wijk.
Sinds februari jl. is een van hen, Nikki van der 
Rijst, ambassadrice van Care4BrittleBones, 
een nieuwe stichting die als doel heeft fondsen 
te werven voor onderzoek naar de broze botten 
ziekte OI, de beperking die Nikki zelf ook heeft. 
Samen met vele vrienden om haar heen, gaat zij zich inzetten om
fondsen te werven. Een voorbeeld van fondswerving is middels 
statiegeldzuilen in supermarkten. Ook heeft OBS Voordorp C4BB
gekozen als doel voor de sponsorloop van dit jaar. De sponsorloop
wordt gehouden op 18 april as. Alle bewoners, vrienden en familie
zullen gevraagd worden om deze loop te steunen.
Wilt u Nikki steunen? Op www.care4brittlebones.org kunt u online
een donatie doen. 



Ingezonden

80 kilometer
Wie heeft het niet gehoord of gelezen: de maximumsnelheid op de A10-west bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam-
Overschie moet terug naar 80 km. De snelheid van 100 km blijkt veel te veel roet op te leveren. Dat wisten wij uiteraard
al, maar de minister moest hier via de rechter van overtuigd worden. Nu nog een 80 km-zone langs Utrecht!

Verbreding onrendabel
Een student aan de Technische Universiteit Delft heeft onderzocht wat de kosten en de opbrengsten van de verbreding
van de A27 langs Amelisweerd zouden zijn (de zogeheten Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse). Rekening is
gehouden met verschillende mate van economische groei. Alleen bij een forse verkeerstoename en een zeer sterke 

economische groei wordt de verbreding rendabel. Het gaat dan om een lage winst van 160 miljoen euro. Maar als er kostenoverschrijdingen
zijn (wat gezien het bouwrisico in de bak van Amelisweerd te verwachten is) verdampt die relatief kleine winst en kan er verlies optreden. 
In het matige groeiscenario is er helemaal geen winst, maar kost de verbreding ons 764 miljoen euro. Het meest realistische scenario is een
lage economische groei. In dat geval kost de verbreding ons vermoedelijk meer dan € 800 miljoen. Niks geen baten dus.
Niet verrassend dus dat dit onderzoek aanbeveelt de verbreding een aantal jaren uit te stellen en in een latere periode te kijken of het project
rendabel (maatschappelijk aantrekkelijk) kan in het licht van de economische situatie van dat moment. Het is nu wachten op de (verschillen
met de) MKBA, die de minister heeft laten uitvoeren. Ieder moment kan deze openbaar gemaakt worden (inmiddels is dit wellicht al gebeurd). 

Wat ons nog te wachten staat
Er zullen door RWS nog informatieavonden georganiseerd worden
zodra de Voorkeursvariant en het MKBA zijn vastgesteld. 
Er komen geen meedenksessies meer, maar er gebeurt uiteraard
wel van alles. Namens de bewonersgroepen kan Roland Peereboom van het Milieu Centrum Utrecht als vast aanspreekpunt aanwezig zijn 
bij de komende overleggen met RWS en anderen. Daarnaast zullen, afwisselend, twee bewoners hieraan deelnemen. In juni krijgen we te 
horen wanneer deze mensen bij welke raadpleegmomenten aanwezig kunnen zijn. We hebben het bewust over ‘aanspreekpunten’ en niet 
over vertegenwoordigers! Ze horen aan, geven wensen van ons door en koppelen terug naar de kerngroep van de bewonersgroepen waarin
ook Voordorp vertegenwoordigd is.
Er zijn nog enkele onderwerpen te bespreken waarbij we misschien invloed kunnen uitoefenen, zoals rond knooppunt Rijnsweerd, 
de onderdoorgangen, de geluidsmaatregelen en de bovenwettelijke maatregelen vanuit het potje van 15 miljoen.

Namens de Werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP Ingezonden

Aanrader:
Een filmpje van Milieudefensie over luchtkwaliteit en gezondheid:

https://www.youtube.com/watch?v=NlbI49C_75A&feature=youtu.be

Buurtcoöperatie Noord-Oost
Graag maken we aan de bewoners van Voordorp
bekend dat een aantal mensen uit Utrecht-Noordoost
(waar Voordorp onder valt, maar ook andere wijken in
Noordoost) het initiatief heeft genomen om een buurt-
coöperatie op te richten. Doel van deze coöperatie is
het op gang brengen van een netwerk (of netwerken)
van mensen (die bij elkaar in de buurt wonen) die
elkaar (leren) kennen en elkaar kunnen en willen helpen
bij allerhande zaken. Doel daarvan is om zo lang 
mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen
wonen. De coöperatie heeft niet als doel om de (thuis-)
zorg voor mensen uit te voeren, maar goed voor buurt-
genoten en jezelf te zorgen. Iets tussen burenhulp en
mantelzorg in. Maar ook een platvorm voor contact en
activiteiten, waaraan men behoefte heeft en die door 
de leden zelf op gang gebracht worden.
Oprichting is nog niet zover, maar we willen wel alvast
een oproep doen aan geïnteresseerden (U kunt aspirant
lid worden), om zo het vliegwiel op gang te brengen.
Ook zoeken we meer mensen die het leuk vinden om
het voortouw te nemen hierin. 
Geïnteresseerd? Schrijf een mail naar: 
buurtcooputrechtnoordoost@gmail.com. 
We verwelkomen u graag en houden u dan op de
hoogte van de ontwikkelingen.  

Namens de buurtcoöperatie Utrecht Noord-Oost in
oprichting, Ellen Lustenhouwer

NIEUWS VAN BUURT-
MOESTUIN DE VOORTUIN
Met zo’n prachtig voorjaar zijn we enthousiast aan
de gang gegaan in de buurtmoestuin! De groente-
bedden zijn klaar, en de eerste zaadjes en plantjes
zijn de grond in gegaan. Iedereen is welkom om
mee te doen op de meewerkdagen, iedere tweede
zondag van de maand. Je bent welkom om te hel-
pen met zaaien, wieden, planten of om een praatje
te maken.
Vanaf 2 april zal er ook elke woensdag  om 
15.00 en om 19.00 een groepje bezig gaan in de
tuin. Ook voor dan: leuk als je mee komt helpen!

Komende meewerkdagen:
Zondag 13 april: 11:00 – 13:00 uur
Zondag 11 mei: 11.00 – 13.00 uur
Zondag 8 juni: 11.00 – 13.00 uur

15 juni: GroenmoetjeDoen!
Op 15 juni doen we mee aan de Groen-
moetjeDoen!-dag van Utrecht Noordoost.
In en rondom de Voortuin organiseren we een
gezellige en inspirerende markt met info en
activiteiten rond het thema “Groen en Gezond” 
Zet de datum vast in je agenda!
En heb je een idee voor een activiteit om te
doen over Groen en Gezond, meld het via onze
website: www.devoortuininvoordorp.nl

Ingezonden



DE SNUFFELHOEK
Wie niet horen wil, moet voelen. Zo luidt een
Nederlands gezegde. Het betekent zoveel 
als, wie niet luistert naar wijze raad, of wie
ongehoorzaam is, zal de gevolgen wel aan de

lijve ondervinden. 
Nou ben ik een Jack Russell Terriër en niet honderd procent
gehoorzaam, dat zit zo’n beetje in mijn DNA zullen we maar 
zeggen. Baasje vindt het niet erg, want ze is dol op Jackies en
vindt mij en mijn soortgenootjes pittige hondjes. Echt eigenwijs
en zegt ze, ‘een honderd procent gehoorzame Jack Russell, is
een sul en geen echte Jack Russell’, maar ze houdt er wel 
rekening mee dat ze mij niet helemaal kan vertrouwen. Dus
moet ik als we gaan wandelen altijd aangelijnd zijn, want ik kan
haar commando WACHT zo maar negeren en de rijweg oprennen.
Vooral in het centrum van Voordorp op de Bisschop Romerostraat
een hachelijke onderneming, omdat er ieder ogenblik een auto
met een noodgang de hoek om kan komen scheuren en dan zou
mijn leven niet erg zeker meer zijn. 
Gelukkig dat hondenbaasjes weten dat niet alle honden het-
zelfde zijn en dat, zeker waar het verschillende rassen betreft, 
je soms een andere manier van aanpak moet volgen bij de op
voeding en omgang om ons honden te beschermen tegen ons-

zelf. Bij mensen zelf ligt dat allemaal veel moeilijker. 
Sowieso mag je geen onderscheid tussen mensen maken. Alle
mensen zijn hetzelfde. Ze krijgen dezelfde bij wet vastgelegde
commando’s en er wordt verwacht dat ze die allemaal op precies
dezelfde wijze begrijpen en er met hetzelfde gedrag op zullen
reageren. 
Ja dank je de koekoek. Dat loopt natuurlijk mis. Het is toch een
beetje dom om te verwachten dat mensen, die eeuwenlang
onder totaal verschillende omstandigheden hebben moeten
overleven, precies dezelfde zeden en mores ontwikkelen! 
Daar krijg je drama’s van zoals in Deurne. Waarom luisterden 
die jongens niet? Hebben ze niet goed begrepen, dat er 
commando’s zijn: ‘Nee dat mag niet! Niet met een blaffer in je
zak een juwelier bedreigen en van zijn waar beroven! Nee, mag
niet!’ En waarom zijn die jongens niet aangelijnd voor hun
eigen veiligheid, omdat ze niet wilden luisteren? Eén van hen
was een bekende van de politie voor soortgelijke misdragingen?
Ik heb deze vragen ook aan baasje voorgelegd, maar die zegt
alleen: ‘Jip dit is ingewikkelde problematiek, waar mensen liever
niet over praten. Gelukkig ben jij een hond, een Jack Russell  en
weet ik hoe ik je moet beschermen!’

Woef!              Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

ONDERHOUD STRUWEEL 
PARKSTROOK ACHTER DBG-STRAAT

Zoals we al eerder schreven, was
het struweel  in de Parkstrook 
achter onze huizen serieus aan
onderhoud toe. Samen pakken we
nu het onderhoud aan en proberen
daarbij het doorgaande karakter
van de beplantingsstrook intact te
houden. Enkele markante struiken
zoals meidoorn, gele kornoelje en
een taxus mogen voorlopig blijven
staan; omdat hun buren wel tot
vlak boven het maaiveld worden

afgezaagd krijgen zij zelfs meer ruimte om mooi uit te groeien. 
Op 2 februari zijn we samen gaan snoeien. 
De afgezaagde takken werden verwerkt in een dwars door het
struweel slingerende takkenril. Het komende voorjaar zullen alle
teruggezette struiken weer mooi uitlopen. Zo ontstaat een visueel
aantrekkelijke afwisseling van hoge en lagere begroeiing. Diverse
soorten vogels, kleine zoogdieren (bv. de Egel) en amfibieën zullen
weten te profiteren van de voedselrijkdom die gepaard gaat met
zo'n structuurrijke begroeiing; ook de takkenril zal daar voortaan
onderdeel van uitmaken. De komende jaren zal dit onderhoud
regelmatig worden herhaald zodat de kwaliteit van de beplanting
voor mens en natuur duurzaam in stand zal blijven. Het is de
bedoeling om tegen de beplantingsstrook aan nog een bloemrijke
'vlinderweide' te ontwikkelen. De aanleg is onderdeel van het
Wijkgroenplan; de daarbij
horende werkzaamheden
(afschrapen van de voedsel-
rijke bovenlaag, inzaai van een
kleurrijk bloemenmengsel)  
zullen in de loop van het 
voorjaar worden  uitgevoerd.

IngezondenNIEUW EMAIL ADRES VOORDORP VOORUIT
Let u erop dat vanaf 1 januari 2014 het email adres 

van Voordorp Vooruit is verandert in 
voordorpvooruit@casema.nl



Op een houtje 
bijten
Recentelijk stond er in de krant een
artikel over een wilgen-knot actie in
het Griftpark waar, na gedane arbeid,
de takken werden gevoerd aan de 
geiten, die daar erg blij van werden.
Uiteraard doen wij dat op de dierenweide van Tuinenpark Ons Buiten ook. Maar we beginnen al als het eerste blad 
van de wilgen begint te vallen (rond oktober). Eind April is het grootste deel van de wilgen in wekelijkse acties geknot
en zijn deze takken via de “geiten schilmachine” in de takkenbak beland om gehakseld te worden. Ook krijgt een 
groot deel van deze takken een tweede leven als bonenstaak. “Lange leve het recyclen”!
Ook de knotwilgen op het dijkje grenzend aan de dierenweide zijn voor het grootste deel geknot en zolang de 
gemeente de rest nog niet onder handen heeft genomen, hebben we nog een portie takken voor de geiten om op 
te knagen! Behalve de geiten zijn ook de schapen en konijnen verzot op de wilgentakken.  Om ook voor de toekomst
voldoende voorraad te hebben, zijn op een paar open plekken langs het dijkje extra staken geplaatst die in een paar 
jaar uitgroeien tot “nieuwe” knotwilgen.
In april is ook met instructies van de gemeente tussen de knotwilgen op het dijkje bij de dierenweide een broedhoop
voor ringslangen gecreëerd. Ook daar hebben we weer veel materiaal van de dierenweide kunnen hergebruiken: mest 
uit de potstal om lekker te broeien, hooi en stro als isolatie en takken om het bij elkaar te houden en ruimtes tussen 
de verschillende materialen te creëren. In de afgelopen seizoenen zijn er ringslangen van verschillende leeftijden waar-
genomen, dus er zou interesse van de ringslangen moeten zijn voor zo’n broedhoop.
Op zich mogen we op Tuinenpark Ons Buiten niet klagen qua (flora en) fauna. Ik had recentelijk een aantal vogel-
huisjes opgehangen en al binnen twee dagen had een kleine bonte specht twee vogelhuisjes gekraakt en de voordeur 
op zijn maat aangepast; voor koolmeesjes etc. niet meer echt bruikbaar. 
Vanuit de vereniging hebben wij toen een drietal “woodstone” huisjes aangeschaft die langs het hoofdpad zijn opge-
hangen. Dus kijk eens goed rond bij een volgende bezoek aan de dierenweide. De vliegopeningen hebben alle drie 
verschillende afmetingen, afgestemd op verschillende vogelsoorten.
En dan de eekhoorns, ook daarvoor zijn op verschillende plaatsen voederhuisjes en een eekhoornkast opgehangen. 
Door het optillen van een klepje van het voederhuisje kunnen de eekhoorns bij noten of pinda’s die ze graag lusten.

Ook die kunt u zien hangen als u een volgende keer naar de dierenweide wandelt. 
Vandaag heb ik een eekhoorn met een bek vol nestmateriaal een boom in zien klauteren dus
wellicht dat we binnenkort jonge eekhoorntjes rond de dierenweide mogen verwelkomen!
Sinds 22 maart staat er een broedmachine in de vensterbank van het clubgebouw van
Tuinenpark Ons Buiten. Hierin zitten 8 eitjes van de watermaalse baardkrieltjes en 
12 eieren van onze Barnevelders. Rond 12-13 april verwachten we dat de eieren uit 
zullen komen. Dus rond de Paasdagen zou onze veestapel uitgebreid moeten zijn met 
verschillende kuikentjes.
Ook bij de cavia’s verwachten we elk moment jongen. Al sinds het najaar hebben we een
nieuw beertje, “Henky” genaamd. Hij  heeft al gezelschap gehad van verschillende van onze
zeugjes (vrouwtjes cavia’s). Deze groep zit tijdelijk in het konijnenhok gescheiden 
van de andere cavia’s om te voorkomen dat we verrast worden door een geboortegolf bij de
cavia’s. Zelfs de cavia’s zijn gek op de kleinere takjes van de knotwilgen dus inmiddels zit het

grootste deel van de dieren op de Dierenweide van Tuinenpark Ons buiten “op een houtje te bijten”.
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur een mailtje naar: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl



DAG BUURTBEWONERS 
VAN VOORDORP
Wij willen onszelf even voorstellen! We wonen met zijn twaalven op
de Samora Machelstraat nr. 6 t/m 10. Ons wooncentrum heet
Voordorp en het is een locatie van stichting Reinaerde. Er is hier 24
uur per dag begeleiding aanwezig, omdat wij ondersteuning nodig
hebben vanwege onze lichte verstandelijke beperking. De jongste
bewoner is 47 jaar en de oudste bewoonster is ondertussen 83
jaar. 
Wooncentrum Voordorp bestaat al sinds 1992. Het bestaat uit drie
aangesloten eengezinswoningen met aan de achterkant een grote
tuin. We hebben allemaal onze eigen slaapkamer en delen geza-
menlijk sanitair en twee woonkamers. 
Begeleiding kookt voor het grootste deel van de bewoners de
warme maaltijd, een aantal bewoners kookt enkele dagen voor
zichzelf de warme maaltijd.
Ons motto is: ‘wat je zelf kan, kan je zelf doen’. Wij proberen alleen
ondersteuning te vragen aan de begeleiding, als dit echt nodig is.
We worden graag gezien als ieder ander, zo doen wij zelfstandig
boodschappen bij de Gaard en reizen we met bus 5 of eigen ver-
voer. 
Overdag gaan een aantal bewoners naar werk, anderen hebben
daginvulling door middel van dagbesteding. In onze vrije tijd kijken
we televisie, doen we aan handwerken en lezen we de krant. In de
zomer vinden we het leuk om in de tuin te zitten, al dan niet met
een sigaretje en een kopje koffie. We zouden het leuk vinden om
vaker op pad te gaan, door te wandelen met bijvoorbeeld een hond
of de vrijmarkt te bezoeken op Koningsdag. Hiervoor hebben we
vrijwilligers nodig, voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de begeleiding door te bellen naar 030-2721970 of een 
e-mail te sturen naar voordorp@reinaerde.nl. Voor meer informatie
over Reinaerde kunt u de website bezoeken: www.reinaerde.nl.
U bent altijd 
welkom voor een
kopje koffie en 
een rondleiding,
hopelijk tot ziens!

De bewoners van
wooncentrum
Voordorp.

Ingezonden

Het gaat goed met de Veemarkt!
In de vorige editie waren we een beetje verrast door de veranderingen die het
plan zou ondergaan. Het was de Wijkraad Noordoost ook opgevallen en bij de
vergadering in februari hebben de projectleider en gebiedsmanager van de
gemeente een uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken.
Ondertussen heeft ook de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde 
veranderingen (meer woningen en minder sociale huur/koop).Dit onder invloed

van de veranderende omstandigheden op de markt en de positie van woningcorporaties. Ondertussen gaat het erg goed
met de verkoop (beter dan verwacht)! Hierdoor komen er sneller al meer blokken in ontwikkeling. De Oase en de
Smaaktuin zullen als eerste aan de slag gaan, maar de eerste vergunningen voor blok E zijn ook al aangevraagd en ook
het plateau (de vorm van de oude hallen G+H) zit al ver in het ontwerp. 
De CPO initiatieven op blok X, Y en A komen steeds dichter bij een 
definitief plan en kunnen hopelijk ook dit jaar nog aan de slag.
In maart zijn ook de moestuinen op de Veemarkt van start gegaan. 
De tuintjes zijn uitgezet en er wordt bemest en de eerste kleur is al zichtbaar
in de woestijn! Hun gebied is iets kleiner geworden (alleen blok C) omdat 
op blok D ook al iemand zich gemeld heeft om te gaan ontwikkelen. 
De bruggen schieten al op en vervolgens komt de Sartreweg ook af.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

(foto:

GROENTEABONNEMENT 
TUINDERIJ AMELIS'HOF
Een bijzondere groentetas, wekelijks 
vol met biologische groenten, kruiden,

kleinfruit….
Tuinderij Amelis'Hof, landgoed
Amelisweerd, levert groentetassen
van mei tot kerst. Dit doen we in de
vorm van een pergola-associatie:
een rechtstreeks samenwerkings-
verband tussen tuinder en een 

aantal afnemers. Bedrijf en afnemers hebben afspraken over een
open boekhouding, oogstdeling, risicodeling en open teeltplan. 
De klant koopt een oogstaandeel in de vorm van een groentetas, is
welkom op tal van activiteiten op de tuinderij en verzekert zo de
tuinder van een regelmatig inkomen.

Een kleine tas bestaat uit gemiddeld zes
verschillende soorten groenten, waaronder
meestal kruiden en soms fruit. Het is 
voldoende voor drie tot vier maaltijden
voor twee personen en kost € 10,60 * per

week. Een grote tas bevat dezelfde producten maar dan voor drie
tot vier personen en kost € 15,90*
per week. De tuinder zorgt voor een
gevarieerd pakket. Bij elk tas zit een
Amelisbode met nieuws over de
tuinderij en een recept. Tassen 
kunnen vanaf woensdagmiddag bij
een van de 10 afhaalpunten in Utrecht en Bunnik of op de tuinderij
zelf worden opgehaald. Bij het afhaalpunt in Voordorp is nog ruimte
voor enkele nieuwe abonnees.
Contact & informatie: 
Tuinderij Amelis’Hof, 
Michel Smits & Mariëlle Dings,
Koningslaan 9a, 
3981 HD Bunnik. 
Tel: 030-2517707
info@amelishof.nl
www.amelishof.nl
www.zorgboeren.nl
www.facebook.com/AmelisHof

Ingezonden



IngezondenBuitentraining 
- Goed in Vorm Voordorp
Goedinvorm-Voordorp organiseert elke maandagavond van 
19.30 tot 20.30 uur een buitentraining Stevig wandelen (niet 
hardlopen) en oefeningen doen. Eerste keer gratis. 

Kijk voor meer informatie op www.goedinvorm-voordorp.nl. 
Karin de Vries, Chico Mendestraat 18, Tel.  0613475577.

GEVAARLIJKE VERKEERS-
SITUATIE OP UITVALSWEG VOORDORP
Al jaren erger ik me aan wat in mijn ogen een stomme en ge-
vaarlijke oplossing van een verkeersprobleem is. Het betreft de
palen die op de fietsstrook van de Kapteijnlaan en de Aarts-
bisschop Romerostraat staan (naast de drempels). Waarschijnlijk
zijn deze palen ooit geplaatst om de auto's van de fietsstrook te
weren, zodat de fietsers veiliger zouden rijden. Maar doordat deze
palen zijn geplaatst OP de fietsstrook zelf, is het fietspad versmald
en moeten fietsers achter elkaar gaan rijden om op het fietspad te

blijven. Ik zie dan ook regelmatig dat bij een tweetal fietsers de 
linkerfietser over de autostrook om het heuveltje heen rijdt. Met de
toename van het autoverkeer zie ik daar een groot gevaar, vooral
voor schoolgaande kinderen die daar in grote getale langskomen. 
Ik heb een alternatief voorgesteld aan de gemeente, maar helaas
heb ik daar weinig response op gekregen. Mijn voorstel is, dat de
palen worden verplaatst naar de autostrook zodat fietsers onge-
hinderd door kunnen fietsen en autoverkeer wordt afgeremd. Ik
vermoed dat er een tegenargument betreffende de bussen bestaat.
Ik weet echter, dat die elkaar bijtijds zien aankomen en dus mak-
kelijk op elkaar kunnen inspelen om de versmalde autoweg te 
volgen. Ik stel tevens voor dat de "rubberen bobbels" die tussen 
de palen liggen verplaatst worden, omdat personenauto's daar 
frequent tussendoor rijden, hetgeen ook gevaarlijke situaties op-
levert. Is deze gevaarlijke verkeerssituatie ook voor u een ergernis?
Meldt het a.u.b. bij de gemeente Utrecht. Hopelijk wordt er wel
actie ondernomen als meer mensen met deze klacht komen. 

Ingezonden

Mindful Movement
Werken aan je gezondheid? …. Zo is het iets om van te
genieten! Lekker in je vel zitten?.... Dit helpt!
Zit je te veel binnen? …. Dit is buiten!

Mindful Movement is een gebalanceerde combinatie van yoga,
healing Tao en Chi Kungs, soms met een vleugje fitness. 
• Je ademt en beweegt je lichaam vrij en open. 
• Lichaam en geest komen in balans. 
• Je komt je lekker in je vel te zitten en 
• Spelenderwijs leer je over organen, meridianen, adem en

bewustzijn, je ruimte helder neerzetten, en alle andere onder-
werpen die ook in Conny’s nieuwste boek ‘de Tao van gezond-
heid, een natuurlijke weg van groei en evenwicht’  aan de orde
komen 

• Met als toetje een korte massage. 

Door wie? Conny Coppen heeft 30 jaar
ervaring met divers lichaamswerk zoals,
bewegingsexpressie, healing Tao, yoga,
eyeYoga, helend adem en bewegings-
werk en 36 jaar als gezondheidscoach
waarin ze werkt met bewustwording,
acupunctuur, massage en natuurgeneeskunde. Waar? Volkstuinen
complex ‘de Pioniers’ aan de Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht. Als het
even kan in de buitenlucht! Bij erg koud of nat weer binnen.
Wanneer? Maandagochtend 8.45-9.45 uur en woensdagochtend
11.00-12.00 uur. Kosten: Strippenkaart van 10x = € 50,00 (als
donatie voor een goed doel) of € 6,00 per losse keer. 
Info en opgave: info@connycoppen.nl / www.connycoppen.nl

Ingezonden
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Rouwverwerking 
in kunstzinnig atelier
Op een creatieve manier aan de slag
met spulletjes van een dierbare
2e Daalse Dijk - In het voormalige NS-pand
aan de Concordiastraat bruist het al jaren
van de creatieve activiteit. Er zijn lessen
beeldhouwen, fotografie en schilderen.
Sinds kort zijn er workshops rouw en verlies
in het pand. Een kunstenaar doet dit samen
met een rouwdeskundige.

De kunstenaar kwam op het idee na de dood van haar moeder in
2010. Nadat alle kinderen wat erfstukken hadden gekregen, een
schilderij, het zilveren bestek, een mooie vaas, bleef er een zooitje
ongeregeld over. Voor de oude agenda’s van moeder, haar leesbril
en gehoorapparaat was geen belangstelling. Al eerder had beel-
dend kunstenaar Els Vegter de naaibox van haar moeder gekregen
met mooie knoopjes, jarretels uit de jaren vijftig en bijzondere ges-
pen. Het kwartje viel toen ze een tentoonstelling bezocht getiteld ‘In
loving memory’. Hier zag ze werk van kunstenaars die allemaal iets
gemaakt hadden ter nagedachtenis aan een dierbare. Els: ‘Opeens
zag ik hoe ik iets kon doen met de spulletjes van mijn moeder die
mij te dierbaar waren om weg te gooien. Bovendien vond ik het
een mooi eerbetoon aan haar.’ Tijdens het werken aan dit monu-
ment kwamen tere gevoelens naar boven. Het was geen verdriet,
eerder ontroering toen ze als dochter de agenda’s doorbladerde en
las hoe moeder vol liefde in haar beverige handschrift noteerde hoe
haar dag was geweest; een kind kwam op bezoek of een kleinkind
was geslaagd. Het monument kreeg de titel ‘In loving memory’ en
werd een kunstwerk in 21 delen dat in 2012 een ereplek kreeg in
het Gemeentemuseum Den Haag tijdens de ZomerExpo. 

Workshops Rouw
De workshop kreeg vorm en ging van start in 2013. De kunstenaar
werkt samen met rouwdeskundige en psycholoog Beate Matznetter.
Beate heeft zelf een kindje verloren en is auteur van het boek
“Samen verder na verlies van een kind” dat in april verschijnt bij
uitgeverij Ten Have. Beate: ‘Iets moois maken terwijl je met je
gedachten bij de dierbare overledene bent, is zo ontroerend en
troostend. Het opent je hart, zelfs al zijn er negatieve emoties. 
Door de voorwerpen die de overledene heeft gedragen of veel-
vuldig heeft aangeraakt, kom je in contact met de energie van de
persoon. Creëren van iets nieuws maakt je blij en voldaan. 
Daarom is deze workshop zo'n aanrader!’
De eerstvolgende workshop is zondag 25 mei in het atelier. De
workshop staat open voor iedereen die te maken heeft gehad met
pijn, verlies of rouw. Tijdens de workshop wordt op een creatieve
manier een beeld gemaakt van de meegebrachte spullen en foto’s.
De kunstenaar helpt daarbij. Daarnaast is er voldoende ruimte om
ervaringen met elkaar te delen. Aan de laatste workshop bewaren
Els en Beate warme herinneringen. Het was een intiem samenzijn.
Een deelnemer aan de workshop uit 2013 zegt het zo: ‘Rouw is
voor mij een wat ongrijpbaar begrip, moeilijk te vatten. In de waan
van de dag is er ook niet altijd ruimte voor. Daarom sprak de
workshop mij aan, een hele dag aandacht voor het verlies van
iemand die voor mij heel belangrijk is geweest. En dat op een 
creatieve en warme manier. Het was heel fijn om met lichtheid
bezig te zijn met dit vaak zware onderwerp. Daarna is het voor 
mij gaan stromen!’ Workshop Rouw en Verlies zondag 25 mei 
10.00-16.00 uur, info www.elsvegter.nl

Boekpresentatie Samen verder na verlies van een kind in
april, info www.ruimtevoorafscheid.nl

Ingezonden Verlaging maximumsnelheid 
St Anthoniedijk (in Noorderpark)
Met een onderbreking van 3,5 jaar woon ik al vanaf 1992 in
Voordorp. Eerst fietsten we vanuit Voordorp, via de dijk, richting
Noord Utrecht om vandaar door de weilanden naar Loosdrecht of
andere plaatsen te gaan. Inmiddels hebben we een hond en 
proberen we op ander manieren te genieten van groen/natuur. 
Veel losloopgebieden voor honden heb je niet in Utrecht. In de 
eerste instantie ging ik naar Panbos, maar dat kun je niet elke dag
doen. Via via ontdekte ik de Noorderpark (Ruigenhoek en Gagel-
bos). Wat een heerlijk gebied! Dichtbij en ook voor de hond om op
aangewezen terreinen los te kunnen lopen en te spelen met andere

honden. Als je een
langere tijd daar
rondloopt, merk je
vanzelf dat dit gebied
heel apart is opge-
knipt en verschillen-
de eigenaren kent.
Maar nog meer, dat
het gebied ook wordt
gescheiden door 

St Anthoniedijk, waar maar liefst 60 km gereden mag worden.
Regelmatig heb ik mijn hart vastgehouden voor situaties met 
fietsers, wandelaars en honden die van het ene gebied naar het
andere wilden en auto's die over St Anthoniedijk rijden. Niet ieder-
een houdt rekening met recreanten van het park en soms lijkt het:
er staat 60, dus ik rijd 60. Dit heeft mij getriggerd om een actie op
te starten. Buiten een Facebookpagina is er ook een Petitie aange-
maakt via https://petities.nl/admin/petitions/st-anthoniedijk-utrecht-
30-km-verkeersdrempels. Ik hoop dat we de Gemeente Utrecht
zover krijgen dat de snelheid wordt aangepast en er verkeer-
drempels komen. Het voorjaar komt er weer aan, dus mensen zijn
veel meer buiten, zo ook in het park. Hartelijke groet, Jacqueline

Ingezonden

Piano en Keyboardlessen voor kinderen en 
jong volwassenen in Voordorp

De piano en keyboardlessen, die gegeven worden door muzikant en
ideeënkunstenaar Bernadette van Beurten zijn al jaren lang een
begrip in Voordorp. Bij haar lessen  staat de creativiteit voorop. Niet
gek ook want Bernadette is al jarenlang als muzikant actief in de
jazz en geïmproviseerde muziek en in vele kunstzinnige projecten.
Om de basis te leggen voor het piano (keyboard) spel wordt er
gewerkt met de pianomethode van Alfreds en de keyboardmethode
‘Keyboard-World’, waardoor de kinderen spelenderwijs leuke liedjes
leren spelen en tegelijkertijd noten leren lezen. Al snel wordt er
auditief gewerkt. ‘Muziek komt van binnenuit en niet van papier’ is
dan ook een quote van Bernadette. De kinderen kunnen aangeven
wat hun favoriete muziek is. Wanneer dit binnen de mogelijkheden
ligt leren zij dit nummer spelen. Dit kan via notenschrift maar ook
met behulp van ‘tutorials‘ die b.v. op Youtube staan. Er wordt altijd
gezocht naar een geschikte methode, passend bij het kind.

De privé-lessen voor zowel piano- als keyboard gaan weer starten
na de zomervakantie. Er wordt in 2 perioden van 18 weken les-
gegeven op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. 
Neem een kijkje op www.tulamuziek.nl of neem direct via  
email contact op met Bernadette van Beurten: info@tulamuziek.nl

Ingezonden
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Qigong Weekend workshop 
12 en 13 april 2014
‘Energy Work’ of  ‘Life Energy Practice’ door Dorje Boleskine
Locatie: Tuinhuis “Het Groene Dak”: http://www.groenedak.nl
Trainer: Dorje Boleskine beoefent Qigong sinds 1996 en is vanaf
2009 Qigong leraar. Dorje is docent in Qigong, Tai Chi, Bagua en
Taoist Longevity Breathing. Hij is gecertificeerd door  Bruce
Frantzis, Taoist Lineage Master.     

Programma:
De workshop wordt in het Engels gegeven
De Qigong technieken, maken deel uit van de Taoïstische methode.
Deze methode werd geïntroduceerd in het westen door de
Taoïstische Lineage Meester Bruce Frantzis uit Amerika. Deze
oefenmethode, die meer dan 3000 jaar oud is, is oorspronkelijk
ontwikkeld door Lao Tzu. 
In europa wordt deze methode ook gedoceerd door Paul Cavel. 
De voordelen van Qigong omvatten:
• Het behouden en verbeteren van je lichamelijke en 

geestelijk gezondheid d.m.v.
- Het versterken en het in evenwicht brengen van alle interne

organen.
- Verbetering van de bloedsomloop en de elasticiteit van de

bloedvaten
- De vermindering van spanning en het in evenwicht brengen van

emoties 
- Het versterken van het zenuwstelsel  d.m.v. het los laten van

spanning 
- Is preventief ten aanzien van blessures bij ledematen.

De kosten voor het hele weekend bedragen €140 ,-- . 
Aanmelding en informatie: joze@ziggo.nl.
Het volgende weekend wordt gegeven op 8 en 9 november. 

Ingezonden Ingezonden

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl

Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Andrea Lehr, Brigitte Venturi,
Bernadette van Beurten, Conny Coppen, Cyril Bouwman, 
Douwe Wielenga, Ellen Lustenhouwer, Els Vegter, Joze van der Last,
Joep van de Laar, Karin de Vries, Karin de Jonge, Lieke de Graaf,
Maarten van Deursen, Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten, 
René en Nikki van der Rijst, Sander Ekstijn, Susan Hahne, 
Tieneke de Groot, Jacqueline Voorn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 25 mei 2014
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
12 april: Excursie Pioniers naar 
stinzenplantentuin
18 april: Sponsorloop OBS Voordorp 
voor Care4BrittleBones
11 mei: Meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin
27 mei: Moeraseilandjes maken bij 
de Pioniers
8 juni: Meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin
15 juni: Groen-moet-je-doen dag, 
o.a. bij de Voortuin

(foto: Allard Willemse)

Cursus moestuinieren: 
lekker buiten bezig zijn
De vogels fluiten alweer volop, de knoppen van de bomen staan 
op springen, kortom de lente staat in de startblokken. Ook zin om
dit voorjaar lekker buiten bezig te zijn met het verbouwen van
groente? Er zijn nog een paar plaatsen vrij op onze moestuin-
cursussen. Hier leert u in theorie en praktijk wat er nodig is om een
eigen moestuin te beginnen. 
Deelname kost €125,= (25% korting voor houders van een U-Pas)         
Hiervoor krijgt u:
- lessen in theorie en praktijk
- stukje grond van ca 25 m2 (incl. zaden voor gewassen en een

basispakket planten)
-  een sleutel van de tuin (borg €10,= per sleutel) zodat u ook 

buiten openingstijden aan de slag kunt.
- tuingereedschap is bij de tuin aanwezig.
De cursus wordt gegeven op Natuurtuin Klopvaart in Overvecht
noord. 

De eerste bijeenkomst was 
op dinsdag 1 april 2013 om
10.30 uur maar u kunt in april
nog instromen.
Meld u snel aan. Neem 
contact op het secretariaat van
NMC 030 – 286 69 69 of
nmc@utrecht.nl

Ingezonden

Workshops bij volkstuinenpark 
De Pioniers
Het komende tuinenseizoen organiseert ATV De Pioniers een aantal
interessante workshops en activiteiten. Deze zijn ook toegankelijk
voor mensen die geen tuintje hebben bij de Pioniers.  
Omdat er beperkt plaatsen zijn, is opgave van te voren noodzakelijk
via paulvankan@planet.nl.

Het gaat om de volgende activiteiten: 

zaterdagochtend 12 april vanaf 10.00 uur 
Excursie naar stinzenplantentuin door expert Wim Baas  
(eigenaar en beheerder van heemtuin Westbroek)
10.00 verzamelen bij verenigingsgebouw als je mee wilt fietsen
door Noorderpark 
11.00 verzamelen op Kerkdijk 132, 1615 BJ Westbroek als je 
per auto komt

dinsdagavond 27 mei vanaf 19.30 uur 
Moeraseilandjes maken door Roos Broersen 
(expert natuurlijke tuinen en groenprojecten) 

Tuinenpark De Pioniers is te vinden aan 
de Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht. 
Dit het fietspad langs de spoorlijn. 
Zie ook: www.atvdepioniers.nl.








