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Van de redactie

Tja, dat kon niet missen natuurlijk: ook uw buurtkrant Voordorp
Vooruit is in lentesfeer. Net als de wijk zelf trouwens, want het geel
van de narcissen kleurt de straten. Beetje overdreven misschien,
maar zo’n voorjaarssfeer is toch altijd heerlijk! De deelnemers aan
een uitstapje naar Park Bloeyendael zagen eind februari al dat de
lente in aantocht was. En ze leerden ook nog de verschillen tussen
vier soorten sneeuwklokjes kennen en zagen bloeiende hazelaars
en een ijsvogel. Lees het verslag.
Even heel iets anders: de verkiezingen van 15 maart trokken welgeteld 2473 inwoners van Voordorp en Veemarkt naar de twee
stembureaus bij obs Voordorp en Hercules. D66 kreeg de meeste
stemmen, gevolgd door VVD en GroenLinks. Dat ook de Partij
voor de Dieren hier populair is, zal de vaste volger van Voordorp
Vooruit vast niet verbazen. Lees in deze aflevering maar eens over de crowdfundcampagne van Het Lachende Paard,
de zangvogelexcursie door Voordorp en de ringslangenbroedhoop van Ons Buiten. Maar ook energiebesparing, ondergrondse restafvalcontainers en elektrisch autorijden komen in deze voorjaarsbuurtkrant aan bod. Net zoals paasvieringen,
BuurtWelzijn, een woonwebsite voor senioren en nog veel meer.
Kortom, veel leesplezier! Sander, Koert en Anita.
HET NIEUWE INZAMELEN

EXCURSIE

Containers voor
restafval gaan
de grond in!

Luisteren naar zangvogels in Voordorp

De uitrol van ondergrondse restafvalcontainers bij ons in de buurt
is in volle gang. Bij mij voor de
deur komen er dicht bij elkaar zes
stuks te staan. Zouden ze denken
dat ik een extra grote vervuiler
ben? De werkelijke reden is natuurlijk dat er veel hoogbouw is waar ik woon.
Op deze manier heb ik het proces goed kunnen volgen en kunnen zien dat het
een geoliede machine is die snel en vakkundig die dingen de grond in krijgt. In
Voordorp is genoeg plek, maar in een aantal andere buurten zijn de containers
lastiger in te passen. Daar is veel overleg nodig en dan nog zal niet iedereen
tevreden zijn. Wij gaan het volgen hoe het iedereen hier bevalt en ook de
gemeente gaat dat doen. Zelfs heel
intensief in de eerste maanden. Laat
het ons weten.
Leuk feitje is dat één van de containerplaatsers hier zijn duizendste container
plaatst. Proficiat!

Ingezonden

In Voordorp kun
je volop zangvogels horen.
Wil je weten
welke vogels in
onze wijk voorkomen en de
zang van vogels (beter) leren herkennen?
Op dinsdagavonden 9 mei en 30 mei
organiseer ik weer een zangvogelexcursie
door Voordorp en omgeving.
We verzamelen om 20.00 uur in De Voortuin en lopen via Ons Buiten langs de
groene randen van de wijk en eindigen
weer in De Voortuin. Opgeven via de
website van Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/excursies
Maximaal tien deelnemers.
Melle Knulst, A. Romerostraat 503.
melleknulst@gmail.com

Weg met de weesfietsen!
Sinds maandag 20 maart is de gemeente bezig met het
verwijderen van de zogenoemde weesfietsen in onze
wijken. Weesfietsen en fietswrakken houden stallingsplekken bezet en daarom ruimt de gemeente ze met
enige regelmaat op. Sinds 6 februari zaten er in heel Noordoost-Utrecht waarschuwing labels op de geparkeerde tweewielers.
Ook over fietsen: op woensdag 12 april kunt u van 16.00 tot 19.00 uur uw fiets laten graveren. Op het Willem van Noortplein en neem een legitimatie mee.

D66 in Voordorp de grootste bij Tweede Kamerverkiezingen
D66 is in Voordorp en op de Veemarkt bij de onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen de
grootste partij geworden. Dat was helemaal in lijn met de rest van de stad, waar de democraten
op woensdag 15 maart j.l. ook als winnaar uit de bus kwamen. En net als in heel Nederland kreeg
de PvdA ook hier de grootste klappen.
Bij stembureau 82 (Hercules/Voorveldselaan) denderde de PvdA van 32,4 procent (278 stemmen)
in september 2012 naar een schamele 8 procent (105 stemmen) nu. En bij stembureau 83
(obs Voordorp/Che Guevarastraat) ging het van 34,5 procent in 2012 (400 stemmen) naar
11,5 procent (142 stemmen) nu. De sociaaldemocraten waren hier bij de vorige Kamerverkiezingen veruit de grootsten, maar zakten nu naar plek 4. Bij beide stembureaus werd
koploper D66 gevolgd door de VVD en GroenLinks.
D66 kreeg in Voordorp/Veemarkt in totaal 590 stemmen, bijna een kwart van het totaal. In 2012 was dat nog 16 procent.
De VVD kwam op 497 stemmen en GroenLinks op 456. Het CDA en de SP waren middenmoters met 142 en 119 stemmen.
Bij de 'kleintjes' deed de Partij voor de Dieren het opvallend goed: 5,4 procent (67 stemmen) bij obs Voordorp en
4,3 procent (54 stemmen) bij Hercules. De PVV haalde respectievelijk 79 en 56 stemmen en lag daarmee in Voordorp/Veemarkt ver onder het landelijk gemiddelde. De nieuwe partij Denk veroverde aan de Voorveldselaan 11 stemmen en op de
basisschool aan de Che Guevarestraat 12 stemmen. De ouderenpartij 50Plus zat daar met 15 en 16 stemmen net iets boven.

VAN DE WERKGROEP A27

Uitstel verbreding Ring Utrecht meest verstandige keuze!
De ‘Kerngroep Ring Utrecht’ heeft op maandag 23 maart een actuele maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA)
van het project Ring Utrecht gepubliceerd. Uit deze MKBA concluderen zij dat uitstel van dit 1,2 miljard kostende
project de meest verstandige keuze is. Dit uitstel kan worden gebruikt om breed gedragen alternatieven verder vorm
te geven. Op 30 maart is er ook nog een extra raadsinformatiebijeenkomst geweest over dit onderwerp met een
presentatie van de resultaten van het onderzoek en een toelichting op de inhoud van het beroep bij de Raad van
State. https://www.snelwegen-utrecht.nl/ (onder het menu ‘Na het TB’ vind je meer info)

VERKEER IN VOORDORP

Ingezonden

‘Aanpassingen na zorgen over herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat

Weinig bewoners van Voordorp en Tuindorp-Oost zal het zijn
ontgaan: de herinrichting van de Kapteynlaan en het eerste
deel van de Aartsbisschop Romerostraat. Het beoogde doel
was een afname van doorgaand (sluip)verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid. Hiertoe is een 30 km-zone
ingesteld en is de rijbaan versmald door de fietsstroken op de
hoofdrijbaan, zodat fietsers fungeren als snelheid remmende
maatregel.
In de praktijk wordt de toegestane snelheid van 30 km per uur echter
regelmatig overschreden. De verkeersdrukte is (in elk geval tijdens de
spits) niet noemenswaardig afgenomen en veel fietsers ervaren het
delen van de rijbaan met auto’s bepaald niet als veilig. Dat veel
mensen zich zorgen maken, werd duidelijk tijdens een drukbezochte
informatiebijeenkomst op 1 december 2016, waar een uur te weinig
bleek voor alle vragen en klachten. Meerdere personen hebben

contact gezocht met de projectmanager en de gemeente. Er is een
aantal schouwen geweest en er zijn
vragen gesteld tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Op 8 maart
2017, in de stromende regen, was er
een uitgebreide bezichtiging van het
project door onder andere de projectmanager, de wijkverkeersadviseur, de
verkeerswethouder en verschillende
bewoners.
Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Zo is de situatie rond de
spoorwegovergang voor fietsers verbeterd. Er is 30 km/u-markering
aangebracht op het wegdek en op de fietsstroken zijn fietssymbolen
geschilderd. Daarnaast zijn de gelijkwaardige kruising KapteynlaanWevelaan en de aansluiting van de Sartreweg op de Romerostraat
nogmaals uitvoerig bestudeerd. Ook daar zullen veranderingen
worden doorgevoerd.
Of dit het sluipverkeer en hardrijders tegenhoudt en het voor fietsers
veiliger maakt, is de vraag. We zullen dit in de gaten moeten houden.
De bedoeling is om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen
(meer hierover via NextDoor). Voor iedereen geldt: blijf gevaarlijke
situaties melden bij de gemeente! www.utrecht.nl/kapteynlaan
Voor de ontwikkelingen rondom de Eykmanlaan is een mooie info
flyer gemaakt door de gemeente met info over alle projecten die er
aan grenzen.
www.voordorpvooruit.nl/Portals/14/fotos/wijk/Nieuwsbrief-Eijkmanlaan-20170224.pdf

DE SNUFFELHOEK
Lieve lezer, hebt u ook gestemd op
15 maart? Vast wel, want de opkomst was
heel hoog. Nou ik heb ook gestemd hoor,
samen met Baasje. Laat in de morgen
stapten we met onze biljetten en paspoorten het stemlokaal
binnen. Met een ’Wij komen stemmen’ meldden we ons bij
een rij tafels waar vier dames achter zaten. Eén van hen vroeg
of ik kon lezen? Zo ja, dan mocht ik niet samen met Baasje in
één stemhokje. Baasje antwoordde een beetje trots dat ik ook
schrijven kon en toen vond die mevrouw dat ik alleen in een
hokje mijn stem uit moest brengen.
Ik moet zeggen, ik vond het best ingewikkeld. Om te beginnen wist ik helemaal niet welke stem ik uit moest brengen.
Er zijn namelijk zoveel stemmen. Moest ik nou een hoge stem
uitbrengen of een lage? Een zwoele, een schorre, een hese
of een heel zachte stem? Er zijn zelfs stemmen die je niet
kan horen. Die zitten in iemands hoofd! Dat zijn stiekeme
stemmen. Die schelden je uit zonder dat een ander dat kan
horen. Echt heel gemeen. Of ze geven je een opdracht waar
je helemaal niet achter staat. Bijvoorbeeld ‘stem op de VVD!’
Gelukkig heb ik daar geen last van. Stel je voor dat ik mijn
stem had uitgebracht op de VVD. Niet dat ik Rutte geen
aardige vent vind en op zijn tijd kan hij zijn poot goed stijf

BUURTWELZIJN

Ingezonden

Stichting BuurtWelzijn verbindt
de buurt, doet u mee?
Beste buurtbewoners, mogen wij ons
even voorstellen? Wij zijn Anne van
Leeuwen en Anne ter Vrugt van
Stichting BuurtWelzijn. Deze stichting
heeft ten doel mensen in de wijk te
verbinden. Dit doen wij onder andere
met behulp van een website:
www.mijnbuurtwelzijn.nl. Hierop kunt
u een gratis profiel aanmaken waarmee u en andere buurtbewoners berichten met elkaar deelt. Zo
blijft u op de hoogte van wat er in uw buurt speelt. Dit is ook een
manier om informele hulp die u wellicht nodig heeft in de eigen
buurt te vinden. Dit hoeft niet om grote dingen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het lenen van een grasmaaier of het aanbod om
samen te wandelen. Ook helpen wij u graag met het opzetten van
buurtinitiatieven zodat het niet bij slechts online-contact blijft.
We hebben gemerkt dat de gebruikers op de website veelal jonger
zijn dan 65 jaar. Daarom is Stichting BuurtWelzijn nu een project
gestart in uw wijk om 65-plussers er meer bij te betrekken en hun
sociale netwerk te versterken. Stichting BuurtWelzijn biedt binnen
dit project ook hulp bij het gebruik van de website door eventueel
computercursussen aan te bieden.
Bent u geïnteresseerd geraakt? Wilt u meedenken over dit
project of heeft u wellicht zelf een initiatief dat u wilt opzetten
(voor senioren)? Neem gerust een kijkje op onze website of
neem direct contact met ons op via a.leeuwen@buurtwelzijn.org
of 06 14 49 81 49. Samen met u werken wij graag aan een
gezellige betrokken buurt voor iedereen!

houden. Wat best stoer van hem is, maar ik ga als hond mijn
stem toch niet geven aan een ondernemerspartij, die bijna
altijd met de verkeerde grondstoffen in de weer is. Nee hoor.
Ook al ben ik gek op graven, mij spannen ze niet voor het
karretje van de gaswinning. En ik wil ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor die megastallen waar ze al die
lieve dieren voor de vleesindustrie in opsluiten. Zo zielig. Dat
is toch geen leven! En het is nog gevaarlijk ook. Daar krijg je
ziektes van. En wie gaat dat dan allemaal weer betalen?
Zeker niet die zoete lieve Gerritje!
Ik ben voor overleg met Baasje even onder het stemhokje
door gekropen en zij legde uit dat een stem uitbrengen niet
meer is dan het neerzetten van een grote ronde punt bij de
partij van je voorkeur!!! Nou, het zal voor jullie wel niet
moeilijk te raden zijn waar mijn rode punt terecht is
gekomen. Het is een partij die (nog) niet gaat regeren,
maar die als een luis in de pels de komende regering zoveel
jeuk zal veroorzaken, dat die leiders niet anders kunnen dan
het schip steeds een beetje bijsturen. In een richting die de
toekomst van onze planeet leefbaar en veilig houdt voor
iedereen!
Jip
Poot!
Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russell@gmail.com

Elektrisch rijden
Met de kennismakingsbijeenkomst ‘elektrisch rijden’ eind
januari in het Groene Dak nog vers in het geheugen, kunnen
we nu melden dat een extra nieuwe Renault ZOE van ‘ We
Drive Solar’ is gearriveerd in Voordorp. De Renault heeft het
nieuwe accupakket en kan daarmee effectief 300 km rijden
(400 km volgens NEDC, de meetmethode van de overheid
uit het ‘lab’). Daar zal in mei nog een e-GOLF van ‘De
TestRijders’ bij komen, waarmee effectief 200 km kan
worden gereden (300 km volgens NEDC). Die Golf is een
van de 20 auto’s die naar Utrecht komen vanuit het project

van Natuur & Milieu en de gemeente Utrecht. Dit is dan
ook meteen het nieuwste model van VW. Zo kan iedereen
van dichtbij eens kennis komen maken met 100 procent
elektrisch rijden en auto delen (via SnappCar of MyWheels).
Wij zullen er samen met Mobiel
VTO regelmatig over schrijven en
de auto’s vergelijken en ervaringen
delen met de buurt. Zoals bij de
kennisbijeenkomst al duidelijk werd:
elektrisch rijden is niet iets van de
toekomst, maar ook al van nu!
Websites:
http://www.wedrivesolar.nl/ • http://utrecht.detestrijders.nl/

Zoals in de vorige uitgave van Voordorp Vooruit
gemeld hebben we een tijdje gewacht, maar sinds een
paar weken hebben we weer cavia’s! Via een caviaopvang in Nieuwegein hebben we vier cavia’s aangeschaft: een gecastreerd beertje en drie jonge zeugjes.
De eerste nieuwe cavia’s doen het geweldig: ze zijn
niet schuchter en grazen er flink op los. Als alles goed
gaat mogen ze over een paar weken helemaal los op de rest van de dierenweide. Van de steenmarter die de vorige
cavia’s heeft meegenomen, hebben we geen sporen meer gevonden. Dus nu maar hopen dat hij een veel betere plek
heeft gevonden dan Ons Buiten.
Direct naast de dierenweide onderhouden we al een aantal
jaren een ringslangenbroedhoop. Op de tuinen op Ons
Buiten spotten we regelmatig ringslangen. Meestal jonge
exemplaren, maar de ringslang die we vorig seizoen op de
dierenweide aantroffen was ruim een meter lang.
Ringslangen eten vooral amfibieën en dankzij de watergangen leven er bij ons verschillende soorten amfibieën
zoals kikkers, padden en salamanders.Ringslangen leggen
hun eieren op een plek die door rotting opwarmt en op een
constante temperatuur blijft. Grote mesthopen of rottende
waterplanten zijn favoriet. Dit kun je nabootsen door een
mengsel van geitenstalmest, takken, stro, afgedekt met bladafval. Zo’n ‘broeihoop’ hebben wij naast de dierenweide
gebouwd en deze is zichtbaar vanaf het dijkje.
Elk jaar wordt ze opnieuw opgebouwd om de juiste condities te bieden voor ringslangen om hun eieren in af te zetten.
Helaas heeft dat de afgelopen jaren nog geen resultaat opgeleverd. Maar we geven niet op,
de aanhouder wint zullen we maar zeggen!
De bodem van onze oude duiventil was helemaal verrot en daarom hebben we hem
versneld vervangen. Inmiddels hebben onze duiven weer een mooi winddicht hok, dat
strak in de lak zit en stevig op de paal staat.
De dierenweide op Ons
Buiten wordt gerund door
een groep van elf vrijwilligers.
Sommigen hebben een tuin
op Ons Buiten, anderen wonen
in de buurt of komen zelfs
vanuit Tuindorp of verder.
Titia was via-via bij ons verzeild geraakt, maar heeft ons
onlangs – na vijf jaar - helaas verlaten. Ze heeft haar baan
opgezegd, haar huis verkocht en is inmiddels verhuisd naar
Frankrijk om daar op een geitenboerderij te gaan werken.
Daarvoor gaat ze eerst de nodige opleidingen volgen in
Frankijk en ook nu nog trakteert ze ons regelmatig op de
mooiste filmpjes en foto’s van idyllische plekjes, veel jonge
geitjes en nog veel meer.
Mocht u ons willen helpen of op een andere manier een
bijdrage willen leveren, laat dan een berichtje achter op
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en wij nemen contact met
u op. Kijk voor meer info op www.onsbuitenutrecht.nl

Wat speelt er in de Voorveldse Polder?
In de nieuwsbrief van maart 2017 kunt u iets lezen over de vele
activiteiten die er zijn in dit mooie park. Naast een aantal excursies,
zijn er ook regelmatig schoonmaak- en natuurwerkdagen (altijd vanaf
10 uur) om het park zo fraai te houden. In een gesprek met het wijkbureau krijgen we meer achtergronden hoe de gemeente daaraan bijdraagt. We lezen over plannen met kunst, afgraven van een broeihoop
voor ringslangen en de stand van vleermuizen. Echt de moeite waard
om eens op de website te gaan kijken: www.voorveldsepolder.nl

Ingezonden

Er is nog steeds flink wat
beweging op de Veemarkt. De oplevering van
de MarktMeesters (met
150 zonnepanelen op
het schuine dak) zal in
april gebeuren. Het is
een erg mooi gebouw geworden en wij zijn best nieuwsgierig naar de binnenkant. Bij het Kashuis (blok A) staan

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Ingezonden

IVN UTRECHT

Zo word je sneeuwklokjesspecialist in een middagje
Park Bloeyendael
Een IVN-excursie in Park Bloeyendael op 26 februari kun je
heel simpel samenvatten met een lijstje van wat je gezien
hebt: bloeiende hazelaar, gele kornoelje, wilg (bijna), vier
soorten sneeuwklokjes, winterakoniet, boerenkrokus, lenteklokje en natuurlijk narcissen.
Maar het verhaal er omheen is veel interessanter.
De boerenkrokus zag er blekig uit en zonder
blad. Dit is dan ook een ouderwetse versie, niet
die felgekleurde uit het tuincentrum. De winterakoniet is een van de eerste bloemen waar
bijen op af komen, en die zagen we dan ook.
En de vier verschillende soorten sneeuwklokjes
kunnen we nu allemaal zonder probleem aanwijzen: de gewone, met de dunne, stevige en groene bladeren; de
glazende met het bredere blad, matglazend en lichter groen.
En de twee soorten grote, met bredere bladeren en grijs/groen van
kleur. De grote sneeuwklokjes zijn alleen uit elkaar te houden door
onder het rokje te kijken. Heeft de binnenste kelk alleen een
snorretje, dan is het de Kaukasische; de elwesii heeft een snor en
een baard. Waarbij iemand opmerkte dat de snor en baard hem
vooral aan Nijntje deed denken. En dat was dan toch weer erg
toepasselijk in Park Bloeyendael, met dat mooie Dick Bruna-logo!

de bouwhekken en bouwketen er al en die gaan dus
snel van start. Ook bij het project Hortus (blok C) zal
dat niet lang meer duren. Andere projecten op de
blokken D, E, F en Y bouwen gewoon lekker door. De
inrichting van de buitenruimte is ook in volle gang. Er
zijn al steigers gemaakt, er is overleg geweest over de
inrichting van de groenstrook langs de Biltse Rading en
er is begonnen met de ruimte voor de Voorveldse Hof,
waar het beeld van de schapen weer terug gaat komen
van de oude Veemarkt. Bezoek vooral ook eens ‘de
buurparken’ Voorveldse Polder en ATV de Pioniers om
van het mooie voorjaar te genieten.
VEEMARKT

Eindrapport
Veemarkt
aangeboden
Op dinsdag 21 februari is tijdens de
reguliere vergadering van de Wijkraad
Noordoost het eindrapport van het ‘Buurtgesprek Veemarkt
2016’ aangeboden aan wethouder Victor Everhardt.
Het is de uitkomst van de wijkraadpleging die elke wijkraad
mag doen over een thema dat ze belangrijk vindt om nader
te onderzoeken.
Meer info en het volledige rapport:
www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/wijkraad-veemarkt-LR.pdf

Ook kwamen we bomen tegen die al in bloei stonden: de hazelaar
met rode vrouwelijke bloempjes en de lange mannelijke katjes
(bloemtrossen) was al bijna weer uitgebloeid. De gele kornoelje
stond mooi te bloeien en de wilg was bijna zo ver. Ook de els stond
in prille bloei, met net als de hazelaar gele mannelijke katjes.
Ook hier waren rode vrouwelijke bloempjes te zien, die later in het
jaar groot en hard worden en zichtbaar als de ‘elzenproppen’.
Andere bomen waren nog niet zo ver, maar aan de knoppen was
te zien dat de lente eraan komt.
We probeerden bomen te determineren aan de hand van knoppen,
takken en een blik op de hele boom. Zo had de kardinaalsmuts een
hele duidelijke structuur: de zijtakken zaten gepaard en dan haaks
op elkaar.
De mooiste kleur kwam niet van een boom, maar van een ijsvogel.
Die liet zich zien aan de helft van de groep en bleef wat rondvliegen. Eerst zat hij stilletjes op een tak, duidelijk zichtbaar met
een witte vlek, fel blauwe rug en rood-roze buik. Maar het meest
spectaculair was hij toch in vlucht: een felblauwe flits over een
troosteloos grasveldje in februari.
http://bloeyendael.nl/

Stadsboerderij Het Lachende Paard doet aan crowdfunding

Ingezonden

Stichting Het Lachende Paard start op 8 april met een crowdfundingcampagne Dak voor de Dieren! Met deze alternatieve
financieringscampagne wil de stichting een bedrag van 4.100
euro ophalen voor een nieuw dak op de stal
Het Lachende Paard ligt in Tuindorp-Oost, tussen Careyn TuindorpOost en het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek in. De stadsboerderij
bestaat al meer dan 10 jaar. Zoals de naam doet vermoeden lopen er
paarden rond, maar er wonen ook ezels, geiten, schapen en kippen.
De campagne 'Dak voor de Dieren' is gestart om ervoor te zorgen dat
ook de volgende winter de dieren lekker droog in hun stalletje kunnen
slapen. Wind en regen is iets waar ezels Anna en Linda en ook de
geiten namelijk niet dol op zijn. Wanneer het begint te regenen, rennen ze snel hun stal in. Alle dieren bij stadsboerderij Het Lachende
Paard kiezen zelf wanneer ze binnen of buiten zijn. De stichting vindt
dat dat zo moet blijven en zamelt daarom geld in voor een nieuw dak.

Om de verrotte balken en lekkende dakplaten te vervangen is een
bedrag van 4.100 euro nodig. Nieuwsgierig naar de plek?
Kom langs tijdens de open dag op 29 april.
Doneren kan via www.voorjestadsie.nl/hetlachendepaard

Voortuin Netwerk bezoekt Volksbuurtmuseum
Op donderdag 6 april bezoeken de leden van Voortuin
Netwerk het Volksbuurmuseum in de Utrechtse binnenstad.
Ook niet-leden zijn op deze avond vanaf 19.30 uur van harte
welkom. Voor 10 euro krijg je toegang tot het museum, drie
consumpties én de mogelijkheid met circa 30 ondernemers
kennis te maken.

Ingezonden

Voortuin Netwerk is het netwerk voor ondernemers en zzp’ers in
Utrecht-Noordoost en Overvecht.
Lees meer op www.voortuinnetwerk.nl. Via deze site kun je je ook
aanmelden
(verplicht voor
niet-leden).

Ingezonden

Slim besparen met de Energiebox
JMA helpt huurders met besparen van energie.
Het ene warmterecord na het andere wordt gebroken, de zeespiegel
stijgt, net zoals het CO₂ niveau in de lucht. Geleidelijk aan is wel
duidelijk dat er iets aan moet gebeuren. Niet alleen op wereldniveau,
maar ook lokaal. Verduurzaming is een belangrijk item geworden,
ook in onze buurt & wijk. Speciaal voor de huurders loopt er een mooi
project, mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en de woningcorporaties, het project Energiebox. Dit project wordt uitgevoerd door,
de Jonge Milieu Advies.
Energiebox : Hoe werkt het?
Huurders worden benaderd om deel te nemen aan een gratis energie
advies. Tijdens een bezoek door een JMA energie adviseur, wordt er
gekeken naar het type woning, de energieverbruikers in de woning en
hoe hier op een slimme manier mee kan worden omgegaan.
De adviseur neemt een box mee, vol met handige hulpjes die kunnen
bijdragen aan een lager energieverbruik. Denk hierbij aan radiatorfolie, tochtband en een LED lamp. Na het bezoek van de energie
adviseur krijgen de huurders een rapport. Daarin kunnen ze rustig
kunnen nalezen wat het effect van de diverse gevonden besparende
maatregelen op hun energierekening is.

natuurlijk ook voor Utrecht-Noordoost. Binnenkort wordt er ook
gestart met het project van de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast
komen ook huurders van particuliere verhuurders, zoals ASR aan de
beurt. Ook particuliere wooneigenaren kunnen een advies krijgen. Dit
kost dan wel 220 euro, een bedrag dat meestal binnen een jaar kan
worden terugverdiend.

Wat levert het op?
Het gaat hier niet om de grotere maatregelen om energie te sparen,
maar juist om de kleinere zaken die eenvoudig in huis kunnen
worden aangepakt. Een besparing op de energiekosten van 100 euro
is vrij snel gevonden en meestal is dit bedrag ook duidelijk hoger.
Uitgaande van 50.000 huurwoningen denkt men potentieel 10 miljoen euro te kunnen besparen bij huurders met kleine maatregelen!

Kennismaken met ons?
Op de inloopavond Slim Wonen in Utrecht-Noordoost op 10 april zijn
wij aanwezig voor het geven van nadere informatie.
Locatie: Gerrit Rietveld College, Eykmanlaan 1200. Tijd: 17.00 tot
21.00 uur. Huurders kunnen zich aanmelden voor een gratis advies
en Energiebox op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer 030 3021571 of via het aanmeldformulier op de website
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/energie/bewoners/

Voor wie en waar?
Het project geldt voor alle huurders in de hele stad Utrecht, dus

Maarten van Oene / Energie adviseur JMA

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD

Plannen
voor kinderspeelplek

Expositie ‘Ons Buiten’

Ingezonden

Er lekker even op uit? Op het Tuinenpark Ons Buiten staan de
deuren wijd open en kunt u nog niet eerder vertoond werk van
de Schilderclub bewonderen! U bent van harte welkom!

Leerlingen van
het Gerrit Rietveld College zijn druk bezig om, als
onderdeel van hun technasium-opleiding, een voorstel
voor een nieuwe kinderspeelplek op De Gaard te
maken. Hun plan moet passen bij het nieuwe winkelcentrum, de doelgroep en het karakter van de wijk.

Op maandag 13 maart kregen de leerlingen de mogelijkheid om hun eerste ideeën te toetsen bij experts die
betrokken zijn bij de uitbreiding van het winkelcentrum.
Theus Kamerbeek, verantwoordelijk voor het beheer
van speeltoestellen binnen de gemeente Utrecht en
Han Feijen namens ontwikkelaar Top Vastgoed, beant-

GroenmoetjeDoen!
is jarig in 2017

woordden hun vragen over de eisen waaraan de speelplek van De Gaard moet voldoen en bekeken de eerste
voorstellen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om de ondergrond (rubbertegels of toch liever houtsnippers?) en de
hoogte van de speeltoestellen (is 3 meter te hoog?).
De nieuwe speelplek zal naar verwachting in 2019 opgeleverd worden.
Meer informatie: www.denieuwegaard.nl

Woonwebsite voor
ouderen van start
Bent u benieuwd hoe senioren in de stad Utrecht wonen?
Wilt u inspiratie opdoen om uw huis aan te passen of weten
waarom ouderen van een herenhuis verhuizen naar een
klein appartement? Kijk dan eens op de website
utrecht.voorlater.nl. De eerste aflevering van het digitale
woonplatform voor senioren gaat vooral over mensen uit
Tuindorp en Tuindorp-Oost. https://utrecht.voorlater.nl/

Ingezonden

De GroenmoetjeDoen!-dag voor groene
zelfbeheerders wordt in 2017 op zondag
11 juni voor de tiende keer gehouden.
Daarom delen we onze kennis met de
groene zelfbeheerders op meerdere
locaties in de stad. Dit doen we niet alleen met lezingen, maar we
gaan ook bij elkaar kijken om kennis te delen. Het thema is Groen,
Blauw en Biodiversiteit. Heb je interesse? Kijk op www.gmjd.nl.

Mindful movement
in de buitenlucht

Ingezonden

Het kan elke maandagochtend: een combinatie van yoga, healing
Tao en Chi Kungs, met een vleugje fitness. Door Conny Coppen,
gezondheidscoach met 30 jaar ervaring. Het gebeurt allemaal in
het volkstuinencomplex 'De Pioniers' aan de Kögllaan 30 van
09.00 tot 10.00uur. Een tienstrippenkaart kost 50 euro (als donatie
voor een goed doel). Informatie en aanmelden:
info@connycoppen.nl en www.connycoppen.nl

Pluim voor
basisschool
Voordorp

Eens in de 4 jaar bezoekt de inspectie de basisschool en doet
ze onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs.
Dit inspectieoordeel is belangrijk en het bezoek is altijd een
beetje spannend... Dus het team van obs Voordorp aan de
Che Guevarastraat was heel blij dat de inspecteur 14 maart zei:
,,Jullie doen wat je belooft en wat je doet is goed. Ik zie dit op
andere scholen weleens anders.’’
Zo’n onderzoek van de inspectie is anders dan vroeger.
Tegenwoordig moet het schoolteam ook eerst zelf haar onderwijs
op tien punten evalueren. En de inspecteur observeert niet alleen
de lessen en kijkt in de schriften, maar voert ook gesprekken met
ouders en kinderen. En controleert of de school ook daadwerkelijk
doet wat ze zegt.
,,Wij vinden een fijne
sfeer belangrijk, net als
goed reken- en taalonderwijs en een breed
aanbod,’’ vertelt
schooldirecteur Thamar
Henneken. ,,Kinderen
krijgen op obs Voordorp
onderwijs in projecten,
zoals Europa, Geloof,
Middeleeuwen, Verkeer
en Vervoer. In zo’n project zijn de vakken verbonden: de teksten
om begrijpend lezen te oefenen, gaan over het project. Ook taal,
Engels, muziek en handenarbeid zijn er in opgenomen.
We stimuleren leerlingen een onderwerp zelf verder te onderzoeken
aan de hand van een eigen onderzoeksvraag. Aan het eind van het
project presenteren de kinderen aan andere leerlingen dan wat ze
hebben geleerd.’’ Sommige scholen zeggen dat ze een rijk onderwijsaanbod hebben, maar jullie hebben dat ook daadwerkelijk,
complimenteerde de inspecteur obs Voordorp.

Schilderen met Voordorpkunstenaar Els Vegter

Ingezonden

Ingezonden

Ingezonden

Schilderworkshop Gewichtige Kunst - met Arianne Collee
en Els Vegter.
Een workshop voor vrouwen. ‘s Ochtends schets je schrijvend de
contouren van jouw verhouding tot je lijf en eten. Dit doe je aan de
hand van inspirerende schrijfopdrachten van Arianne. ‘s Middags
verwerk je die contouren onder begeleiding van schilderdocent Els
Vegter tot een inspirerend materieschilderij. Zondag 28 mei 2017
van 10.00 tot 17.00 uur. Info en opgave: info@draadvanarianne.nl
Schilderworkshop - Lente3Daagse Schilderen
Drie dagen lang je onderdompelen in verf en materie. Lange dagen
in het atelier om te ontwerpen en te experimenteren met verf en
pasta's. Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni van 10.00 tot
16.00 uur.
Schilderworkshop - Zomer4Daagse Concordia
Samen met de beeldhouwers en andere creatievelingen uit het
pand schilderen we een week lang aan eigen werk. Het bijzondere
van deze zomerse dagen is de onderlinge inspiratie. Dinsdag 11,
12, 13 en 14 juli 2017 van 10.00 tot16.00 uur.
Meer informatie en opgave info@elsvegter.nl of www.elsvegter.nl

Vieringen in
de goede week en
met Pasen
Pauluskerk
Zondag 9 april Palmzondag: Eucharistieviering, 10.30 uur
Maandag 10 april: Oecumenische vesper in de Tuindorpkerk, 19.30 uur
Dinsdag 11 april: Oecumenische vesper in de Pauluskerk,
19.30 uur
Woensdag 12 april: Oecumenische vesper in de Tuindorpkerk, 19.30 uur
13 april Witte Donderdag: Eucharistieviering, 19.00 uur
14 april Goede Vrijdag: Kruisweg, 15.00 uur, Kruishulde,
19.00 uur
Zaterdag 15 april Paaswake: Eucharistieviering, 22.00 uur
Zondag 16 april Pasen: Eucharistieviering, 10.30 uur
Zondag 23 april tweede zondag van Pasen: Eucharistieviering, 10.30 uur

c Agenda

8 april: Slangenbroeihoop & Schoonmaak
actie Voorveldse Polder
10 april: Slim Wonen in het Gerrit Rietveld
College 17-21u
12 april: Fietsgraveren Willem van Noortplein
16-19u
27 april: Koningsdag Kouwerplantsoen
6 mei: Schoonmaak actie Voorveldse Polder
(ook 3 juni en 1 juli)
9 mei: Vogelexcursie (20u de Voortuin / ook
30 mei)
4 juni: Natuurexcursie Voorveldse Polder 14u
11 juni: GroenmoetjeDoen!

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, Anne-Marie Beekman,
Nine de Lange, Marleen Simon, Urban Solutions,
Saskia Engbers, Thamar Henneken, Anne van Leeuwen,
Els Vegter, Maarten van Oene, Frans Snijders,
Joyce Parlevliet, Paul Klein Kiskamp, Melle Knulst,
Sanne de Groot, Koert Bouwman, Anita van Dijk en
Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 28 mei 2017
(verschijnen 4 juni 2017)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

