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VOOR
Van de redactie
Onze buurt bestaat alweer een hele tijd. We zien het aan
de diverse jubilea die er gevierd worden van bijv. basis-
scholen. Het winkelcentrum de Gaard bestaat zelfs al 
50 jaar! In al die jaren is er veel van de grond gekomen.
In Voordorp wordt hard gewerkt aan duurzaamheid: 
zonnepanelen voor VVEs, de buurtmoestuin, bakfietsen
om te delen, … Er zijn ook zorgen: in hoeverre beïn-
vloedt de verbreding van de A27 ons woonplezier? 
Verder kunt u lezen over de buurtteams, een opgefrist
speelterrein en een kunstmiddag waarvoor we worden
uitgenodigd.
Recent verscheen weer een nieuwe editie van het blad
Mens & Wijk (voor heel Noordoost) en de redactie bij
onze buren in Tuindorp Oost is volledig vernieuwd en
heeft net haar laatste editie van de wijkkrant uitgebracht.
Bovendien hebben zij ook sinds een paar maanden een
Facebook pagina. Veel leesplezier! 
Namens Voordorp Vooruit
Sander Ekstijn en Marian Willems

Lammetjesdag 
bij ANV Noorderpark
Er waren op paaszaterdag 26 maart veel
bezoekers in de polder. Die dag organiseer-
de de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark de jaarlijkse lammetjesdag. 

Er kwamen veel ouders met kinderen, opa's en oma's met klein-
kinderen of belangstellende fietsers op af. Allemaal vermaakten ze
zich in de stal of op het erf van de familie Lam aan de Korssesteeg
in Westbroek. Honderden mensen hebben het bedrijf bezocht, meer
dan voorgaande jaren. Het goede weer zal daar aan hebben mee-

geholpen. Ook de
aankondiging in
Voordorp Vooruit
zal ongetwijfeld
extra belangstelling
hebben gewekt. 
Het strobalendool-
hof was duidelijk
favoriet bij veel
kleine bezoekers.
Sommigen wilden
speciaal daarvoor
naar de boerderij:
vorig jaar was dat

ook het állerleukste! Een nieuwe attractie dit jaar was de show 
met de "dansende" pony's. De voorraad hooibalen vormde een
prachtige tribune voor de show, en het was ook nog eens 
spannend om zo hoog te klimmen op die grote gladde balen.
Meer impressies, waaronder foto's en een filmpje, staan op de
website:
www.anvnoorderpark.nl/Nieuwsberichten/Lammetjesdag%202016%202-2.html

Ingezonden

Winkelcentrum De Gaard 
viert 50-jarig jubileum

Voor veel Utrechtenaren is Winkel-
centrum De Gaard een bekende winkel-
locatie waar ze al jaren komen voor de
dagelijkse boodschappen. Wat echter nog
niet iedereen weet, is dat het inmiddels
al 50 jaar geleden is dat dit winkel-
centrum feestelijk geopend werd.
Vergeleken met toen is er eigenlijk hele-
maal niet zoveel veranderd in het winkel-
aanbod. Zo begon het winkelcentrum 
50 jaar geleden onder andere met een
slagerij, een bakker, een supermarkt en
een kaaswinkel. Een van de weinige 
winkels die zelfs al vanaf het begin in 
De Gaard is te vinden, is de bloemenshop van 
Karel Wiemelink. In 1966 was zijn vader een van 
de eerste winkeliers die zich vestigden in De Gaard;
sinds een kleine 44 jaar is zoon Karel er dagelijks 
tussen de bloemen te vinden. 

Dorp
Maar er is in die tijd natuurlijk ook veel veranderd. Zo is er
in de omgeving veel meer bebouwing gekomen, met veel
nieuwe bewoners die inmiddels ook regelmatige bezoekers
van De Gaard zijn geworden. Wat hetzelfde is gebleven, is
het ‘knusse’ gevoel. Winkeliers, zoals Kees Waslander van
Schoenmakerij De Gaard en Marthijn van de Mheen van
Vishandel Van de Mheen, die beiden al ruim 20 jaar in De
Gaard gevestigd zijn, vergelijken het winkelcentrum met een
klein dorp. Iedereen kent iedereen en de meeste bezoekers
komen er al vele jaren. Zo zijn klanten, die vroeger als kind
in de winkel kwamen, inmiddels opgegroeid en komen nu
met het eigen gezin boodschappen doen in De Gaard.



Jubileumfeest zaterdag 23 april
En juist vanwege die vele vaste klanten willen de winkeliers
dit 50-jarig jubileum natuurlijk niet stilletjes voorbij laten
gaan. De afgelopen weken zijn er al diverse leuke jubileum-
acties geweest, maar het echte jubileum wordt op zaterdag
23 april gevierd. Dan trakteren de winkeliers ‘hun’ klanten
graag op een feestje. Niet alleen zijn alle winkels dan 
feestelijk aangekleed, maar er zijn ook diverse mooie acties
en leuke activiteiten. Zo is er gezellige muziek, worden de
kinderen vermaakt door een clown en kunt u een lekkere
alcoholvrije cocktail halen bij de speciale cocktailbar. 
Verder zal de bakker proberen om de grootste taart van
Utrecht te gaan bakken, zodat alle bezoekers op een lekker
stukje taart getrakteerd kunnen worden. Daarnaast ont-
vangen alle klanten vanaf 9 april een kanskaart bij hun 
aankopen, waarmee ze op zaterdag 23 april mee kunnen
doen aan ‘Kraak de kluis’. Wie de kluis daadwerkelijk weet
te openen, ontvangt uiteraard een prachtige prijs.

Toekomst
En wat betreft de
volgende 50 jaar?
De toekomst van
De Gaard ziet er
mooi uit. Met 
een geplande 
uitbreiding en
renovatie in het
vooruitzicht kan 
het winkelcentrum
er straks zeker weer
50 jaar mee door!

VAN DE WERKGROEP A27
LEZERS GEVRAAGD
Meer asfalt voor een paar minuten minder
reistijd? Tegen welke leefomgevingkosten?!
Het ‘verhaal’ van de voorgenomen ver-
breding van de A27 langs Utrecht nadert
zijn ontknoping. Ergens tussen half april en
half mei verwachten we de Milieu Effect
Rapportage (MER). Hierin staan de te ver-

wachten effecten op onze leefomgeving, namelijk op: geluid,
luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, natuur en landschap.

Commentaar op MER
Op die MER kunnen zowel individuele bewoners als de werkgroep
A27 Voordorp commentaar leveren. Commentaar lever je door een
zogeheten ‘zienswijze’ te schrijven. 
Gezamenlijk met andere wijkwerkgroepen willen we het komen tot
commentaar zo efficiënt en makkelijk mogelijk maken. 
Oplossing: zoveel mogelijk lezers inschakelen. Voor het doorspitten
met slechts een paar mensen is de Milieu Effect Rapportage te dik
en beslaat het een te grote hoeveelheid onderwerpen.

Bedoeling
• Samen met een juridisch adviseur gaan wij eerst vragen 

opstellen; een soort leeswijzer dus waar je op moet letten 
in de brij van woorden en grafieken.

• Aan de hand van die vragen kan iedereen gericht lezen en 
commentaar, kritiek, of vragen noteren.

• Per hoofdstuk/onderwerp zoeken we een paar mensen (die het
werk onderling ook weer  kunnen verdelen, of niet, net wat je
handig vindt)

• De opmerkingen willen we centraal verzamelen.

Onze vraag is
- Wie wil een onderwerp/hoofdstuk 'adopteren' (eventueel met

anderen)?
- Wie heeft juridische kennis (dat komt altijd van pas)?
- Wie heeft rekenkundige vaardigheden?
- Wie wil zijn/haar redactionele kwaliteiten inzetten?

Tijdsbesteding
Zodra de MER uitkomt hebben we slechts 6 weken de tijd. 
De datum wordt niet vrijgegeven helaas, maar we vermoeden dat
de MER tussen half april en half mei uit zal komen. Een voorjaars-
klusje dus.
Het is een eenmalig project. Dus even wat tijd eraan besteden
(samen met anderen), daarna kan je weer andere dingen doen.
Heb je interesse, of vragen, mail dan naar de werkgroep A27
Voordorp. Dan nemen we contact met je op.

Tieneke de Groot
werkgroepA27Voordorp@gmail.com

Ingezonden

GroenmoetjeDoen!-dag 2016
Het thema is klimaatverandering in de stad. 
Naast dat dit alweer de negende GroenmoetjeDoen!-dag is, is het
tevens de opening van de Utrechtse Waterweek. 
We beginnen zondagochtend 12 juni met een symposium over 
klimaatverandering in de stad. De sprekers zullen vertellen over de
diverse uitdagingen die klimaatverandering brengt voor stedelijke
gebieden, zoals wateroverlast op straat, schade aan funderingen of
groen en hittestress. Dit komt doordat de verwachte stijging van 
de gemiddelde temperatuur extremer weer met zich mee brengt:
natter, droger en heter. 
Ook voor de stad Utrecht brengt dit uitdagingen met zich mee en
wordt gewerkt aan oplossingen om de stad leefbaar te houden.
Nieuwsgierig naar hoe dit zit en wat mogelijke oplossingen zijn? 
In het symposium zullen Jeroen Kluck en Erwin Rebergen u meer
vertellen over de uitdagingen en oplossingen voor de stad Utrecht.
’s Middags laten Groene zelfbeheerders en volkstuiners zien hoe zij
omgaan met risico op verstening van de stad en wateroverlast. ook
worden er op verschillende plaatsen workshops gehouden. Met
scholen zijn we een competitie aan het opstarten over wie heeft de

mooiste tuin gerealiseerd.
Meer info over locatie en programma 

op http://gmjd.nl/

Ingezonden



DE SNUFFELHOEK
Nee, ik wil er niet over schrijven. Ik wil er
niets over lezen of horen. Wat heet, ik wil 
er niet eens aan terugdenken. Nee, lieve
lezers ik heb het helemaal gehad. Het is

gewoon gekkenwerk. Werk van geesteszieken. Ze weten echt
niet wat ze doen! 
Een bomgordel om. Een machinegeweer onder de arm en dan
pief paf boem! Nee, daar wil ik echt niet over nadenken hoor.
Zo eng. Zo raar ook! Dat doe je toch niet als je een gezonde
geest hebt? Als je lekker in je vel zit en blij met je leven bent?
Baasje zegt altijd tegen haar kinderen en soms – als ik wat
mopperig ben - ook tegen mij: ‘door je geboorte heb je een
heel klein stukje tijd gekregen. Doe er wat mee! Ga op zoek
naar het mooie, het goede, de schoonheid op deze aarde en
geniet daar van. Adem het in! Leef!’
Zojuist heb ik nog wat rondgewandeld in de wijk. Je weet wel
om een beetje van dit en dat te doen. Het is prachtig voor-
jaarsweer en ineens, alsof een goede fee met haar toverstokje
de natuur zachtjes en onhoorbaar heeft aangeraakt, barsten
knoppen open. De prunussen in het park, hartje Voordorp,

hebben al een roze
gloed. De bloesems 
van de magnolia’s 
– afhankelijk van de
soort - staan op Ons
Buiten wijduit te 
pronken. Zacht geel 
van narcissen vermengt
zich met het groen 
wordende gras. 
Zo wonderlijk na al die kou, al die regen heeft de aarde dit
gewoon voor ons bewaard. Alsof zij ons wil troosten. Een zak-
doek wil zijn om onze tranen te drogen. Ze zegt: ‘Huil niet om
de verspilde tijd van de daders. Huil niet om de gestolen tijd
van de slachtoffers! Ik bewaar het in mijn schoot en wanneer
de tijd daar is, zullen ze opnieuw geboren worden; een stukje
tijd krijgen om op zoek te gaan naar de schoonheid van het
leven. Naar het goede, het mooie: de liefde voor elkaar.’

Woef!              Jip

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

Ingezonden

Maak van je flat 
een zonneweide

Deze keer speciale aandacht voor eigenaren 
van appartementen met een Vereniging van 
Eigenaars (VVE), omdat een toenemend aantal flateigenaren het dak
voor zonnepanelen wil benutten.

Weet jij het nog, de klimaatconferentie in Parijs? 195 landen maakten
harde afspraken om verdere opwarming van onze aarde tegen te gaan.
Ook bij onszelf bestaat een toenemend besef over hoe wij willen dat de
planeet doorgegeven wordt aan de volgende generatie en wat je hier zelf
aan kan bijdragen. Steeds meer mensen, scholen en clubs kiezen dan 
ook voor een meer duurzaam bestaan. Dat is overal om ons heen zicht-
baar: in Nederland, Utrecht en ook in onze wijk.
Ik word dan ook blij van de actie van sportclub Hercules die onlangs
samen met hun leden zorgden dat er 500 zonnepanelen bijkwamen in
Voordorp. Eerder heeft tuinenpark “Ons Buiten” al gekozen voor zonne-
panelen. Sporting ’70 staat in de startblokken en ook een toenemend
aantal bewoners van flats in Voordorp willen graag dat het dak van hun
flat benut gaat worden voor zonnepanelen om zo bij te dragen aan de 
verduurzaming.
Er zijn namelijk flink wat flats in Voordorp met daken die daarvoor 
uitstekend geschikt zijn. Maar deze daken bestaan nog steeds uit kale
lappen bitumen en grindveld. Oorzaak hiervan is, dat in het verleden het
dak niet aangewezen is als locatie om zonnepanelen te plaatsen. Dat is
gelukkig eenvoudig te veranderen tijdens de zogenaamde Algemene
Leden Vergadering (ALV) waar de bestemming van het dak kan worden
aangepast voor plaatsing van panelen. Dit besluit wordt genomen met
meerderheid van stemmen. Jouw stem is belangrijk, ook als je als flat-
eigenaar zelf geen interesse hebt in zonnepanelen. Door in te stemmen
kan je toch bijdragen aan verduurzaming door het anderen te gunnen.
Doe je mee? Dan maken we van Voordorp een echt duurzame wijk.

Frans van den Berg Energieteam Voordorp. www.voordorpopeigenkracht.nl
Voor meer informatie energieteamvoordorp@gmail.com

Met de kinderen naar Het Griftpark?
Even naar het tuincentrum voor een zak potgrond?
Met een gevulde picknickmand naar het Noorderpark?-

Pak de
Bakfiets!
Sinds een paar
maanden heeft
het buurtnet-
werk Mobiel
VTO de be-
schikking over
deze prachtige
elektrische bakfiets. Makkelijk en licht te besturen, 
stabiel qua wegligging, ruim genoeg voor 4 kinderen 
of een vracht met goederen. En natuurlijk lekker 
duurzaam!

En voor de prijs hoef je het ook niet te laten: slechts € 5 per
dagdeel (€ 10 per dag). Wil je morgen ermee gaan fietsen,
dan is dat zo geregeld via de website van MyWheels, waar
Mobiel VTO een eigen pagina heeft. 

Mobiel VTO is een buurtnet-
werk dat bewoners uit
Voordorp en Tuindorp (Oost)
die samen auto’s en andere
vervoermiddelen willen delen,
met elkaar verbindt. Daarbij
werken we samen met

MyWheels, zodat het delen makkelijk, snel en veilig geregeld
kan worden.

Nog geen lid van Mobiel VTO? Stuur dan een mail naar
mobielvto@gmail.com, waarin je aan geeft lid te willen 
worden.
Meer informatie over Mobiel VTO vind je op:
www.mywheels.nl/auto-huren/Utrecht-Voordorp-Tuindorp-Oost
of www.voordorpopeigenkracht.nl/mobiel-vto

Ingezonden



NIEUWS VAN  DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Waar overwinteren de Voordorpse gierzwaluwen?
Sinds een aantal jaren broeden er gierzwaluwen in onze wijk. In de zomer zie je regelmatig
groepjes luid schreeuwend door het Voordorpse luchtruim sjezen. Zo rond eind juli zijn ze 
allemaal van het ene op het andere moment weer verdwenen. Pas rond eind april/begin mei 
zijn ze weer terug. Waar blijven ze al die tijd?
Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over het doen en laten van de gierzwaluw buiten het broed-
seizoen. Dat gierzwaluwen trekvogels zijn en overwinteren in Afrika, ja, dat wisten we al wel. Ze worden
daar in de winter in verscheidene landen gezien. Maar via welke routes vliegen ze heen en weer, en waar
precies in Afrika verblijven ze in de winter?
Het is al enige tijd mogelijk om bijvoorbeeld roofvogels en ganzen uit te rusten met satellietzenders of
zogenaamde GPS-loggers. Door de ontwikkeling van de techniek is dat tegenwoordig ook mogelijk bij 
kleinere soorten, zoals de gierzwaluw. Dank zij de met zo’n zenderrugzakje uitgeruste gierzwaluwen 
kunnen individuele vogels nu  op hun jaarlijkse reizen worden gevolgd. Twee maal per dag kan hun positie
worden bepaald. Het levert een fascinerend verhaal op. Zoals gezegd verlaten gierzwaluwen reeds eind juli
hun broedgebieden. Ze volgen dan een zuidzuidwestkoers, over Frankrijk naar Zuid-Spanje. 
Na de oversteek van de Middellandse Zee vliegen ze in ongeveer dezelfde richting verder. Pas na het 

passeren van de Sahara verandert hun koers. Ze houden nu een richting zuidoost tot oost aan,  door de Sahel (de zone tussen de woestijn 
en het regenwoud). Ze onderbreken hun reis met enkele tussenstops
(‘stopovers’) om bij te eten. Na ongeveer 45 dagen, het is dan begin
september, bereiken ze de tropische regenwouden van Gabon en 
Kongo. Een reisafstand van circa 9000 km! Als we rekening houden 
met de stopovers betekent dat een reissnelheid van 420 km per dag. 
Het interessante is dat gierzwaluwen uit Zweden hier verder de hele 
winter blijven. Zo niet hun Nederlandse broeders en zusters. 
Alle Nederlandse gierzwaluwen bleken tussen eind oktober en eind
februari uitstapjes een heel eind verder naar het zuidoosten te maken. 
Ze verblijven dan een dikke 100 dagen in landen als Malawi en
Mozambique.
Begin april zetten de vogels weer koers richting broedgebieden. Eerst
gaat het vanuit het Kongobekken richting noordwest, in één streep naar
Liberia (tropisch West-Afrika). Hier blijven ze een tijdje hangen om vol-
doende krachten te verzamelen voor de lange reis terug naar de broed-
gebieden. Na deze periode van ‘opvetten’ volgt weer de oversteek van 
de Sahara, wat meer oostelijk nu dan tijdens de reis in de nazomer. 
Eind april/begin mei zijn ze weer terug in hun broedgebied, ook de gier-
zwaluwen van Voordorp. Voor de hele terugreis naar Nederland hebben
ze 30 dagen nodig, 15 dagen minder dan voor de reis naar de over-
winteringsgebieden. Dat betekent een reissnelheid van maar liefst ruim
780 km per dag. Een topprestatie! Denk daar maar eens aan als u deze
zomer zo’n groepje ziet rondscheuren in onze wijk of elders in de stad.
Meer informatie? tieneke@bureaufacet.nl of joepvandelaar@casema.nl

Ingezonden

Gierzwaluwen zijn voor hun voortplanting sterk afhankelijk van 
de mens. Deze typische stadse zomervogel broedt bij ons vooral
in holtes onder daken van oude huizen, onder dakpannen en 
ook wel in gaten in muren van oude gebouwen. In de laatste
decennia is veel van dit soort nestgelegenheid verdwenen. 
Denk maar aan de sloop van het Utrechtse stationskwartier in
jaren ’70 om plaats te maken voor Hoog Catharijne. Daarmee
ging de nestgelegenheid voor een zeer grote kolonie gier-
zwaluwen definitief verloren. 
Nieuwe buurten, zoals Voordorp, bieden aan de gierzwaluwen
nauwelijks mogelijkheden om te broeden. Moderne daken zijn
voor hun in het algemeen niet toegankelijk. Een groepje bewo-

ners heeft daarom een aantal jaren
geleden in samenwerking met de
Gemeente Utrecht een nestkasten-
project uitgevoerd om de gier-
zwaluw ook in Voordorp & Veemarkt
broedgelegenheid te bieden.

Verspreid over de buurten hangen nu enkele tientallen nest-
kasten. Op die manier is het gelukt om de gierzwaluw te lokken
om er te gaan broeden. Tieneke de Groot bericht in dit wijkblad
jaarlijks over het aantal broedgevallen in deze nestkasten.

Ingezonden

Wellicht heeft u het al met eigen ogen gezien; de herinrichting van
het speelterrein op de Pablo Nerudastraat is een feit. De werkzaam-
heden zijn in volle gang en op 18 april is alles af. Na feedback van
diverse omwonenden, is het aangepaste plan definitief goedgekeurd.
Een nieuwe ondergrond voor het grote speeltoestel, diverse nieuwe
speeltoestellen en voetbalgoaltjes maken het veld weer (extra) aan-

trekkelijk voor de kinderen in de buurt. Met de nieuwe 
bankjes en picknicktafels is het nu ook voor de ouders 
van de spelende kinderen beter vertoeven. 
De grootste ergernis van de buurt, de hondenpoep op en om het veld,
is hiermee nog niet opgelost. Binnenkort gaan we, met de kinderen
die aan het plein wonen, grote borden beschilderen die de honden-
baasjes er weer op wijzen dat ze hun honden elders moeten laten
poepen. De borden zijn geleverd door de gemeente en zij zullen deze
ook op gaan hangen. Verder zullen we moeten proberen elkaar aan te
(durven) spreken als er toch wordt gesignaleerd dat honden hun
behoeften op het veld doen. Datzelfde geldt voor het voorkomen of
tegengaan van mogelijke overlast van 'hangjongeren' die 's avonds
laat de picknicktafels gebruiken/misbruiken. 
De herinrichting is bedoeld om het spelen, sporten en samenkomen
op het veld, aangenamer te maken. Hopelijk lukt het ons om het veld
verder ook schoon en 's avonds stil te houden.
Op naar een gezellige lente en zomer!

Lekker spelen in de
Pablo Nerudastraat



De bouw is begonnen bij De MarktMeesters (blok X), snel gevolgd door BlokY, 
De Tuinhof (blok F) en De Deeltuin (blok B). Verder zit er eindelijk ook weer wat 
voortgang in de bouw langs het water bij blok E. Maar het leukste op dit moment om 
te zien, zijn alle verhuiswagens en klusbusjes bij de net beschikbaar gekomen woningen in
de hoogbouw (blok G) en het blok er schuin tegenover: De Vrijmarkt (blok L). Die zijn
overigens ook al gespot bij De Blaarkoppen (blok D) en ik was bij de open dag bij
Voorveldse Hof voor een rondleiding (hier komt ook een openbare horeca faciliteit). 

We heten alle bewoners van harte welkom op de Veemarkt. Op onze Facebook pagina zetten we regel-
matig nieuwe foto’s want het gaat hard. Vanuit de Wijkraad Noordoost is er interesse om met deze nieuwe
bewoners in gesprek te gaan over wat er allemaal nodig is om de nieuwe buurt goed te laten beginnen
en onderdeel te laten worden van de wijk & stad.

VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Destijds wilde je eigenlijk vooral een beetje reclame
maken voor je bandje “ De Buren”. Heeft Voordorp
Vooruit daarbij nog een beetje geholpen?
Nou, we waren natuurlijk al wereld-
beroemd in De Groenzoom maar
door het interview met jullie hebben
we onze naamsbekendheid flink
kunnen opschroeven, haha. Er is 
zelfs nog een optreden in een uit-
verkocht Tivoli uit voortgekomen.

Kom je nu weer ergens reclame
voor maken?
Indirect misschien wel, maar het leek
me vooral leuk om jullie trouwe
lezers te laten weten dat sommige
Voordorpers altijd een beetje
Voordorper blijven, ook al wonen ze
er niet meer. Het is mij nooit goed
gelukt om Voordorp helemaal vaarwel te zeggen. Ten eerste
omdat mijn eigen zus nu met veel plezier in mijn vorige 
huis aan de Sandinostraat woont , ten tweede omdat ik ben
blijven tennissen bij Hercules en, wat was het derde nu ook
weer..?

Iets met De Beiaard?
Ach natuurlijk, fijn dat je me even helpt. Ik ben sinds 
1 februari de nieuwe directeur van basisschool De Beiaard!
Een echt geweldig fijne school waar…

De Beiaard ligt toch niet in Voordorp?
Het is net waar je de grens trekt. Net voor of net achter de
Oosterspoorbaan. Dat moet je ruim zien vind ik. Bovendien
zijn er heel wat Voordorpse leerlingen op mijn school en ik
weet zeker dat ook voor veel ouders uit Voordorp die
nadenken over een goede schoolkeuze voor hun kinderen,
de Beiaard heel erg interessant is.

Hoe kijk je als nieuwbakken directeur aan tegen 
De Beiaard?
Als ik zelf nog jonge schoolgaande kinderen had zou ik ze

beslist naar de Beiaard sturen.
Een kleinschalige school waar
iedereen elkaar kent, waar de 
lijntjes kort zijn, waar kinderen 
zich geborgen voelen, waar plezier
wordt gemaakt en waar het onder-
wijs van een hoog niveau is.  
De Beiaard hecht niet alleen veel
waarde aan de cognitieve ontwik-
keling van kinderen maar heeft
ook veel aandacht voor culturele
educatie (muziek!) en bewegings-
onderwijs. Wat verder opvalt, is dat
de ouders zeer actief en betrokken
zijn bij de school en dat er zowaar
ook nog mannelijke leerkrachten

zijn. Dat zie je niet heel veel meer in het basisonderwijs en
dat vind ik toch een pré.  We hebben nog ruimte voor 
nieuwe leerlingen vooral in de hogere groepen.

Wat ik graag ook nog kwijt wil, is dat De Beiaard dit jaar 
45 jaar bestaat en dat we dat voor ouders, leerkrachten ,
leerlingen maar ook voor belangstellende nieuwe ouders op
een leuke manier gaan vieren. Ik zou vrijdagmiddag 20 mei
zeker een kijkje gaan nemen bij de Beiaard. Kijk dan vooral
ook even naar de moestuintjes die we onlangs hebben 
gerealiseerd….

Het spijt me . 
Meer ruimte is er niet voor deze aflevering.
Jammer,  misschien dan in een volgende aflevering 
over de plannen 
die we hebben?
We zullen zien.

Oud Voordorper Directeur van basisschool de Beiaard
In een van de allereerste afleveringen van Voordorp Vooruit , toen nog een hard-copy uitgave, stond een interview met 
ook een van de allereerste Voordorpers: Jeroen Sturkenboom. We gingen weer eens bij hem langs….



De Voortuin
Op de meewerkdag in maart is veel
werk verzet. De houtsnippers zijn
verspreid over de kruidentuin zodat
iedereen weer weet waar te lopen 
bij het oogsten van de vele lekkere
kruiden. Verder zijn ook de boompjes
en struiken in de Groene  Strook 
rijkelijk voorzien van deze bodem-
bedekker.        
De compost die de gemeente heeft

geleverd, is mooi verspreid over de groente- en kruidentuin. We 
bouwen nu de compostbak op door in laagjes vers tuinafval en de
nog onrijpe compost af te wisselen.
Van de drie bloembakken op het pleintje is er eentje opgeschoond 

Recordopbrengst
van ruim €50.000
voor Happietaria
Utrecht 2016
Eind maart is Happietaria
Utrecht, na een draaiperiode van ruim een maand, weer gesloten. De opbrengst van het
tijdelijke restaurant, dat volledig gerund werd door vrijwilligers van voornamelijk
Utrechtse studentenverenigingen, is helemaal bestemd voor het goede doel. Dit keer
steunde het jaarlijkse initiatief een drinkwaterproject in Burundi van de organisatie ZOA.
Met de steun van ruim 400 vrijwilligers, 2200 gasten en veel sponsoren en donateurs,
heeft Happietaria dit jaar een recordopbrengst van €52.827,18 opgehaald voor het doel. 

‘We mogen terugkijken op een fantastische tijd’, zo vertelt de PR-manager van Happietaria
Utrecht van dit jaar, Jeroen Troost (20). ‘Het was geweldig dat we ons, in een gezellig team,
konden inzetten voor de medemens. Het eten was goed, de gasten waren tevreden en we 
hebben een recordopbrengst op kunnen halen. Veel meer dan dat we hadden durven hopen.’
Happietaria Utrecht had vooraf voor zichzelf een streefbedrag gesteld van €40.000 euro. 
Het eindbedrag was dus uiteindelijk ruim €10.000 hoger. 
Het geld is bedoeld voor het drinkwaterproject van ZOA in Burundi. Het land bezit weinig 
oppervlaktewater en de beschikbare bronnen werken vaak niet of werken zeer slecht. ZOA
coördineert (drink)waterprojecten. ZOA plaatst bij diverse gemeenschappen watertanks die
regenwater opvangen. Op deze manier is er schoon drinkwater beschikbaar voor veel school-
kinderen. Deze schoolkinderen krijgen via het World Food Programme een voedzame lunch, 
wat voor veel ouders een stimulans is om hun kinderen naar school te sturen. Dankzij uw 
steun ontvangen deze kinderen dus eten, drinken en onderwijs. 
Het tijdelijke restaurant Happietaria, dat dit jaar open was aan de Eykmanlaan in Tuindorp, is
een initiatief van Happy Gift. In diverse Nederlandse studentensteden zijn organiserende teams
ruim een half jaar tot een jaar bezig met de voorbereidingen voor de actie die 3 tot 5 weken
duurt. Ze verdiepen zich in de ontwikkelingsprojecten en zijn actief met het binnenhalen van
voldoende sponsoring, het vinden van een locatie, het samenstellen van een menu en nog veel
meer. In het voorjaar van 2017 zal Happietaria Utrecht weer worden geopend. In de tussentijd is
Happietaria in diverse andere steden nog open, zoals Amsterdam en Rotterdam.
Meer weten over Happietaria in andere studentensteden? Kijk op www.happietaria.nl.

Het gemeentelijk erfpachtbeleid gaat
veranderen. Erfpachters worden in de
gelegenheid gesteld de grond in volledig
eigendom te krijgen. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan voor eigenaren van
een woning waarvan; de erfpacht voor
50 jaar is afgekocht of de erfpacht niet
is afgekocht maar met een jaarlijkse
canonbetaling. Dit betreft ook een flink
aantal huizen en appartementen in
Voordorp (naast Lunetten, Overvecht,
Rijnsweerd, Leidsche Rijn en het oude
AZU-terrein in totaal bijna 3000 objec-
ten). Deze mensen maken zich zorgen
en hebben zich verenigd in een denk-
tank en op een besloten groep op
Facebook. Aan het einde van de looptijd
worden zij (opnieuw) geconfronteerd met
een flinke rekening voor de grond. In
2003 was er al een tijdelijke gunstigere
conversieregeling waarvan we hopen dat
deze opnieuw mogelijk gaat worden. Een
flink aantal partijen in de gemeenteraad
staat hier positief tegenover en hebben
de wethouder gevraagd om een up-to-
date voorstel te doen gebaseerd op de
oude regeling. De raad hoopt als alles
mee zit nog voor het einde van het jaar
te kunnen besluiten.

en voorzien van enkele venkelknollen. De dahliabak en 
de bak met muntsoorten vraagt nog onderhoud en komt 
een andere keer aan de beurt.
We starten het tuinseizoen met het planten van aardappelen en het
zaaien van spinazie. Daarnaast gaan we kruiden, eetbare bloemen en
groente voorzaaien.
We vinden het erg leuk als er wat meer Voordorpers ons komen 
helpen! Zo kunnen we best wat extra handen gebruiken om wilgen-
takken te vlechten. Dat is een creatief idee om verschillende groente-
vakken duidelijk aan te geven. Verder zijn er natuurlijk genoeg andere
klusjes te doen. Je kan zelf kiezen wat je wilt doen en hoe lang je 
wilt blijven.

Wil je meedoen? Laat het ons weten of kom zondag 
10 april, tussen 11.00 en 13.00 uur naar de meewerk-
dag in de Voortuin. www.devoortuininvoordorp.nl,
mail@jennylindhout.nl

De Voortuin doet dit jaar weer mee aan
de Groen-moet-je-doen-dag op zondag
12 juni. Het thema is dit jaar ‘Groen-
blauw: Klimaatverandering’. 

Deze activiteit organiseren we in onze buurt samen
met de 3 tuinenparken: De Pioniers, De Driehoek, 
Ons Buiten en met Groei en Bloei Utrecht. 

Ingezonden

IngezondenIngezonden



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Nelleke Brasser,
Jody van den Brink, Miranda Geise, Karin de Jonge,
Frans van den Berg, Marinza Smits-Verschuren,
Tieneke de Groot, Jeroen Sturkenboom, Merel Smit-
Westra, Rijk van Oostenbrugge, Joep van de Laar,
Jeroen Troost, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 29 mei 2016
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden stukken.

Agendac
10 april: Meewerkdag buurtmoestuin
de Voortuin
16 april: Stekjesdag diverse tuinen-
parken + lezing ATV De Pioniers
23 april: Jubileum 50 jaar winkel-
centrum de Gaard
8 mei: meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin
20 mei: Reünie (25 jaar) OBS Voordorp
20 mei: Jubileum (45 jaar) 
BS De Beiaard
12 juni: GroenmoetjeDoen!-dag

Iedereen die moeite heeft met de post en administratie, kan
terecht bij Buurtteams Utrecht. Sinds dit jaar organiseren 
buurtteams de zogenaamde ‘sorteergroepen’. 
Op verschillende plekken in de stad komen bewoners bij elkaar
en gaan onder begeleiding van een vrijwilliger aan de slag om
hun administratie weer op orde te krijgen.  En vooral ook te
houden. Op deze manier willen we mensen de greep op hun
financiële situatie weer teruggeven. Naast de sorteergroep is er
ook een inloopspreekuur, waar burgers terecht kunnen met
allerlei vragen.

“De sorteergroep komt om de week op dinsdag  (oneven weken) 
van 13.00 tot 15.00 uur bijeen bij Buurtteam Noordoost  aan de
Samuel van Houtenstraat 1. Ons doel is om mensen te helpen de
eigen administratie op orde te krijgen en op die manier financiële
problemen op te lossen of te voorkomen”, aldus Merel Smit-Westra,
buurtteammedewerker van Buurtteam Noordoost.   
Bij het inloopspreekuur op woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur
kunnen bewoners bij het Buurtteam terecht als zij vragen hebben
over een brief, een probleem met een instantie of een andere vraag
hebben. Het doel van het inloopspreekuur is om bewoners snel weer
op weg te helpen d.m.v. een gesprek van 10  tot 15 minuten. 
Soms brengen we bewoners in contact met andere bewoners die in
meer of mindere mate digitaal vaardig zijn. Ook in Noordoost gebeurt
dat. Smit-Westra: “We stimuleren bewoners dus ook om elkaar om
hulp te vragen en te bieden”. 

Ingezonden

In plaats van alle hulpvragen 
op ad hoc basis te blijven 
beantwoorden, willen we vanuit het Buurtteam een meer structurele 
oplossing bieden. Iedereen is van harte welkom bij de sorteergroep
en het inloopspreekuur bij Buurtteam Noordoost, aan de Samuel 
van Houtenstraat 1 (Buurtcentrum De Leeuw). Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname. 

Over Buurtteams Utrecht 
In Utrecht zijn 18 buurtteams actief die sociale basiszorg bieden
aan alle Utrechters die dat nodig hebben. Zij werken volgens het
principe ‘1 gezin - 1 plan - 1 hulpverlener’. De buurtteams 
werken nauw samen met andere aanbieders van basiszorg in de
wijk (zoals huisartsen), met organisaties die een belangrijke rol
spelen in het 'gewone leven' van mensen (zoals scholen, de
woningbouwvereniging, sociaal makelaars en het consultatiebu-
reau) en met specialistische zorginstellingen (zoals GGZ). Het
buurtteam zet zoveel mogelijk in op preventie, optimaal gebruik
maken van de kracht van buurtbewoners en het vergroten van de
zelfredzaamheid. Ze heeft soms letterlijk de ogen en oren in de
buurt en komt problemen snel op het spoor. Ze doet wat nodig is,
dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de
regie houden over hun leven en in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. 
Meer informatie op www.buurtteamsutrecht.nl.

IngezondenTuindorp Oo(g)st Kunst
Zondag 22 mei, 14:00-17:30 uur: kunstmiddag Tuindorp Oost
In Tuindorp Oost wonen heel wat mensen die iets met kunst doen.
Denk hierbij o.a. aan schilderen, sieraden maken, musiceren, of wer-
ken met steen. Om zowel amateurs als professionals de gelegenheid
te geven de buurt te laten kennis maken met hun activiteiten, vindt
deze kunstmiddag plaats. Het wordt een heel gevarieerde middag,
dus komt allen kijken, of laat anderen
zien of horen waar u mee bezig bent. 

In het Wevehuis aan Wevelaan 4 (achter de
Regenboogschool) is om 14:00 de opening.
De hele middag kunt u binnen lopen voor
een glaasje en een hapje (tegen een kleine
vergoeding) en de kunst bekijken die daar
wordt geëxposeerd. U kunt er ook het pro-
gramma ophalen en zien in welke huizen in
de buurt u terecht kunt voor kunst of muziek. 
De zaal van verzorgings- en verpleeghuis
Careyn Tuindorp Oost, Winklerlaan 365,
ingang aan de Eykmanlaan, is op deze middag voor iedereen toegankelijk.
Hier kunt u genieten van een concert van een half uur door amateurkoor
Animato, dat in onze buurt repeteert. Ook hier is werk van buurtgenoten te
zien, en kunt u voor weinig geld een drankje nuttigen. 
Speciaal voor kinderen (ook andere geïnteresseerden zijn welkom) bestaat
de mogelijkheid om spelenderwijs met diverse muziekinstrumenten kennis
te maken. Denk hierbij aan piano, viool, hoorn, trompet en trombone.  Deze
workshops vinden bij professionele musici thuis plaats. Wie weet krijgt uw
kind zin in les op één van deze instrumenten. 
Wij als organiserende werkgroep verheugen ons enorm op deze middag en
we hopen dat u er allen bij bent! Wilt u op de hoogte gehouden worden
van het definitieve programma? Mail naar tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Kunstmiddag 

Tuindorp-Oo (g) st Kunst

 

zondag 22 mei 2016 
van 14.00 – 17.30 uur

 

14.00 uur Opening in het Wevehuis
 

 Locaties :   - WeveHUIS, Wevelaan 4
  - Zorgcentrum Careyn Tuindorp-Oost, Winklerlaan 365 
  - Aan huis

 
exposities  • open muzieklessen  • optreden Koor Animato • presentaties  

 
Programma en overzicht deelnemers ‘s middags af te halen in het Wevehuis

 

KIJK, LUISTER en GENIET!
 

Meer informatie: www.tuindorpoost.nl

Buurtteams organiseren hulp bij geldzaken


