
Van de redactie
Even let je niet op en het is alweer lente. De halfbakken winter ligt inmiddels ver 
achter ons en Pasen staat voor de deur. Dat is ook te merken aan de aangekondigde
tuinwandelingen, vogelexcursies en -wandelingen in onze buurten. We willen naar 
buiten! Want bewoners van Veemarkt en Voordorp houden van groen, duurzaam en
beweging. Een derde stemde bij de laatste verkiezingen op GroenLinks en dat is te
merken aan de activiteiten in onze buurten. Los van de buitenactiviteiten is er veel
belangstelling voor de aankomende energietransitie. In deze aflevering van de buurt-
krant komt u daar tal van voorbeelden tegen: nieuwe groenstroken, aardgasvrij, 
energiefoto’s en nog veel meer.     Veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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Veel glas en licht in winkelcentrum De Gaard 
We blijven het roepen: 
wat gaat het snel… 
Maar voor sommigen 
– met die bouwobstakels –

nog niet snel genoeg. Toch kunnen we alweer bood-
schappen doen in de nieuwe AH en bij een aantal andere
nieuwe winkels.

Duidelijk is inmiddels hoe de nieuwe passage eruit komt te
zien: veel glas en
licht, maar ook een
stuk dicht omdat
het vroeger soms erg
warm en benauwd
kon worden. Aan de
kant van de oude
AH komt het 
nieuwe restaurant
Buurten. Daarvan
komt de gevel een
stuk verder op het
oude pleintje te 
liggen. 
Uniek Tweewielers 
is na twee tussen-
stations eindelijk geland. Lekker aan de buitenkant en
vanaf de Kapteynlaan niet te missen. Aan die kant moet de
komende maand nog een hoop gebeuren. Vooral op het
belangrijke parkeerterrein, dat straks met een soort ‘rode
loper’ verbonden zal worden met de nieuwe passage. 
Die rode loper zorgt dat je veilig kunt oversteken naar het
winkelcentrum.

NIEUWS VAN 



GroenLinks ook hier
veruit de grootste
Net als in bijna de hele stad is GroenLinks
in Voordorp en Veemarkt de grootste 
partij geworden bij de verkiezingen voor de Provinciale
Staten. In ‘onze’ stembureaus was GL met meer dan 
30 procent van de stemmen (in totaal 676) veruit de 
grootste. D66 (met 382 stemmen) en de VVD (met 
291 stemmen) volgden op ruime afstand. 
Het was woensdag 20 maart de eerste keer dat er drie 
stembureaus open waren in onze buurten. De traditionele
stemplekken obs Voordorp en Hercules waren – speciaal
voor de inwoners van Veemarkt - uitgebreid met een stem-
bureau bij Sporting ’70. Het stemgedrag op de nieuwe plek
week niet veel af van de andere twee. Wel opvallend: de
PVV kreeg bij Sporting slechts twee stemmen en DENK nul.  
Dat GroenLinks en D66 zo hoog scoorden bij de 161 stem-
bureaus in Utrecht heeft volgens de Utrechtse geograaf 
Josse de Voogd te maken met het hoge opleidingsniveau in
de stad. ,,Je ziet dat het stemgedrag steeds meer gerelateerd
is aan opleidingsniveau, waar dat vroeger meer om inkomen
ging,’’ aldus De Voogd in het AD. 

Lijst- Partij USV OBS Sporting '70
nummer Hercules Voordorp
1 VVD 111 127 53
2 D66 149 145 88
3 CDA 39 41 8
4 PvdA 74 144 37
5 PVV 21 33 2
6 SP 24 35 11
7 GL 245 311 120
8 CU 25 26 14
9 PvdD 50 66 22

10 SGP 1 4 0
11 50PLUS 12 17 2
12 DENK 5 11 0
13 U26 7 5 0
14 FvD 50 72 14

Veilig de 
wijk uit
In editie 3 van
afgelopen jaar
maakte wij 
melding van
onveilige (voor-
rang)situaties op
de verkeers-
pleinen in de buurt. 
Op het Kardinaal
Alfrinkplein is er sinds
kort een gewijzigde
voorrang. Deze is natuurlijk alleen geldig als de verkeer-
lichten niet werken. In de nieuwe situatie heeft het
(auto)verkeer op de rotonde voorrang gekregen. Voorheen
had officieel verkeer van rechts voorrang, maar lang niet
iedereen wist dit, kon dit niet snel genoeg inschatten of
hield zich er gewoon niet aan… Best gevaarlijk dus! Nu is
het even afwachten of de nieuwe situatie verbetering brengt,
maar het ziet er logischer en duidelijker uit.

Tandartspraktijk Veemarkt 
is ook op zaterdagmorgen open
Aan de Livarstraat, op de grens
tussen Voordorp en Veemarkt,
opende in februari een nieuwe
tandartspraktijk. Alle tandheel-
kundige zorg wordt er verleend.
Tandartsen Isis Bons en Chawan
Gareb zeggen: bij ons staat de
patiënt centraal.

,,Mensen, en zeker kinderen, vinden
het fijn om elke keer door dezelfde
tandarts of mondhygiënist gezien te
worden,” zegt Isis. ,,Daar zorgen we dus voor. Wij willen onze
patiënten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden,” 
vult Chawan aan. ,,Wij werken op basis van de filosofie: preventie
voorkomt behandeling. We helpen je met praktische preventieve
tips om jouw mond in topconditie te houden,” aldus Chawan. De
praktijk is door de weeks ook ’s avonds geopend en in het week-
end op zaterdagochtend! Zie ook http://tandartspraktijkveemarkt.nl

Ingezonden

IngezondenLentekriebels 
De lente hangt voelbaar in de lucht
en alle planten en bomen komen
weer langzaam tot leven. Ook in
onze buurtmoestuin De Voortuin
zijn we klaar voor een nieuw tuin-
seizoen! De afgelopen meewerk-
dagen hebben we mest over de
grond verdeeld, fruitbomen ge-
snoeid en meer van dat soort 
winterklussen gedaan. 

Op de volgende meewerkdag, zondag 14 april, gaan de eerste
plantjes er in. Mocht je groene lentekriebels krijgen, van
harte welkom dus om mee te komen helpen!
Ook op ander gebied kriebelt het bij ons…Door de warme zomer
van 2018 zijn we aan het kijken naar wateroplossingen. Onze
gedachten gaan uit naar regentonnen, zodat we niet steeds op en
neer naar de sloot hoeven lopen. Verder dromen we over een soort
waterkunstwerk. Want Voordorp heeft nog geen kunstwerk en hoe
mooi zou het zijn om de schoonheid van kunst te combineren met
het praktische nut van water. Het wijkbureau denkt hier ook goed
in mee, evenals andere tuinparken in de wijk. Leuk te zien dat er
zoveel samenwerking mogelijk is in de wijk. 
Op dus naar een mooi Voortuinseizoen! Voel je welkom om een
keer te komen kijken of mee te helpen. Dan kan altijd elke tweede
zondag van de maand, steeds van 11.00 tot 13.00 uur.
Heb je nog vragen? info@devoortuininvoordorp.nl



Veemarkt 
krijgt zijn eigen
‘Groene Golf’
Vergroening is een belangrijk
thema voor Veemarkters: er 

is animo voor 161 geveltuintjes en maar liefst 3.847 m2 (bijna
een voetbalveld) groen dak. De werkgroep Groen en Blauw
is inmiddels in gesprek met de gemeente om de randen van
de wijk groener te maken en vriendelijker in te richten voor
vogels, insecten en vlinders. Het is de bedoeling dat er bij de
Sartreweg, ter hoogte van de Deeltuin, Hortus en Kavel A,
een bredere groenstrook komt. Er is een gesprek gestart om
wat wildere begroeiing aan de waterkanten toe te passen.
Met Superlofts (Bouwblok Y) is afgestemd over het
braakliggende stuk bij de rotonde en er wordt
gedacht over een tiny forest aan de zijde van de
Biltse Rading. Tuinhof (bouwblok F) is ondertussen
een eigen project gestart met vergroening. Dat het
maar een mooie, groene zomer mag worden!

Aanvraag Groene
Golf team van 
gemeente Utrecht voor veemarkt2020
Er wordt samen met de gemeente een aanvraag voorbereid voor 
het Groene Golf team. In dat team zitten onder meer programma-
directeuren van de gemeente die kunnen helpen met de doorstroming
van projecten. Daar hoort bij dat veemarkt2020 op korte termijn 
gaat formaliseren en bijvoorbeeld een eigen bestuur krijgt. 
Achter de schermen wordt hier druk aan gewerkt.
http://veemarkt2020.nl/

VEEMARKT
NIEUWS VAN
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Ingezonden
Tuinenwandeling 
Ons Buiten en De Pioniers
Op zaterdag 18 mei organiseert de Activiteitencommissie
Voordorp Veemarkt een wandeling langs enkele bijzondere
tuinen in de tuinenparken Ons Buiten en De Pioniers.

De deelnemers zullen in kleine groepen in beide parken drie tuinen
bezoeken en daar ontvangen worden door de eigenaren die 
vertellen wat er bijzonder is aan hun tuin, hoe ze die aangelegd
hebben en hoe ze die onderhouden. Daaraan vooraf gaat een korte
inleiding over beide parken in het clubgebouw van Ons Buiten. 
De middag begint om 15.00 uur en wordt omstreeks  17.00 uur
afgesloten met een borrel. 
Het definitieve programma wordt op 1 mei gepubliceerd op
www.onsbuitenutrecht.nl

Ingezonden
Voordorps Verbeelding 
op 17 november
Zondag 17 november is er weer een nieuwe editie van 
Voordorps Verbeelding. We nodigen u en alle andere 
creatieve, kunstzinnige, muzikale Voordorpers uit om 
mee te doen.

Voordorps Verbeelding is een kunstroute in Voordorp die elke twee
jaar wordt gehouden. Dit jaar is de achtste editie. Meestal doen er
op zo’n 15 adressen in de wijk mensen mee. Bij elkaar gaat het
om enkele tientallen deelnemers. Bezoekers kunnen op de deel-
nemende adressen genieten van een breed palet aan creaties,
kunstwerken en voorstellingen. Vorige keren deden er scholieren
mee, cursisten, beginnende en ervaren kunstenaars, professionals
en amateurs, jong en oud, allemaal even enthousiast. 
Hebt u interesse om mee te doen? Kijk op onze website
www.voordorpsverbeelding.nl. Of kom naar de kennismakings-
avond op donderdag 16 mei, 19.30 uur in het tuinhuis van 
Het Groene Dak. 



Sponsor actie voor veilige cavia’s
Deze actie heeft inmiddels meer dan 600 euro 
opgeleverd. Leden van Ons Buiten maar ook 
bezoekers van ons park hebben een flinke 
bijdrage geleverd en daardoor laten blijken 
dat ze de cavia’s missen. Dank voor een ieders
bijdrage en wij gaan aan de slag om zo snel
mogelijk weer een veilig verblijf voor een nieuwe kudde cavia’s te realiseren.

Dieren niet voeren
In de vorige uitgave van deze wijkkrant is uitgelegd dat de dieren dagelijks verzorgd 
worden en het voor hen geschikte en juiste dosering voer krijgen. Bijgaand een foto van
het brood of soms ondefinieerbare substanties die wij in de brood/groentebak aantref-

fen. Soms is het brood zo verschimmeld dat je al misselijk
wordt bij de aanblik. Nogmaals een oproep: a.u.b. geen
beschimmeld brood of ander voedselresten in de bakken deponeren.

Broedmachine
Vorig jaar is het niet gelukt eieren van onze Orpington-eenden uit te broeden. Sinds 
23 maart liggen er weer 20 eieren van onze Barnevelder kippen in de broedmachine.
Deze staat in de vensterbank van het clubgebouw waardoor het gehele proces voor
bezoekers is te volgen. Volgens planning zouden deze eieren rond 13 April uit moeten
komen.

Bijzonder plantje
Vlak bij de dierenweide kunt u in dit
seizoen van het jaar een bijzonder
plantje zien bloeien. Eigenlijk mag ik
het geen plantje noemen omdat het
een parasiet is. Ik heb het over de

“Lathraea clandestina” oftewel: paarse schubwortel. Hij groeit op de
wortels van de treurwilg op de hoek van de dierenweide. Omdat
alleen de bloempjes gedurende een korte periode in het voorjaar
boven de grond komen is de plek afgezet met wilgentenen. Ik heb 
drie jaar geleden bij een kweker in Engeland een paar stekjes gekocht
en met een instructie en bijl in m’n hand een geschikte plek en boomwortels gezocht. Na drie jaar wachten is ons
geduld beloond en bloeit hij voor het eerst!

Weer kindertuintjes vrij
We hebben 6 vierkante meter bakken vrij! Is jouw leeftijd tussen 
6 en 13 jaar? Dan kom je  in aanmerking voor zo’n mini-tuin. 
Kijk wel even of je ouders het zien zitten om je te helpen. 
Het kost 10 euro per jaar. We vragen of je het tuintje goed wil 
verzorgen. De tuintjes liggen naast de dierenweide.
In 2017 hebben wij dicht bij de dierenweide deze bakken geplaatst
voor kinderen van de school obs Voordorp en de BSO. Maar de
school moest stoppen met de tuinen. Dus nu voor kinderen en hun
ouders! Heb je belangstelling?  Ans Hobbelink, 06 29317145, 
ahobbelink@yahoo.co.uk Op = Op!!

IngezondenPaas3Daagse Schilderen
Nieuwe technieken leren, materialen ontdekken, texturen maken of werken aan je 
eigen projecten. Tijdens deze drie dagen kom je helemaal in de schilderflow en leert 
verf en vondst te combineren; materiaal van de straat, roest uit de schuur, bos- of
strandvondsten. Ik help je verder op weg. Je bent vrij om te schilderen zoals je 
wenst met of zonder materie. De workshop is voor beginners en gevorderden en we
inspireren elkaar. 

Datum: 17,18 en 19 april, Concordiastraat 68 - studio 146 Utrecht 
(van 10.00-15.30u) Opgave info@elsvegter.nl - Informatie www.elsvegter.nl



IngezondenLeerlingen SO Fier vieren start bouw nieuwe school
Wie over het fietspad de Kögllaan fietst, ziet
aan de andere kant van het spoor een hele-
boel bouwactiviteiten. Een daarvan is de
nieuwbouw van het schoolgebouw SO Fier,
een basisschool voort speciaal onderwijs.

De leerlingen van SO Fier, de enige basisschool in Utrecht voor kinderen
met specifieke vragen omtrent gedrag, wachten al jaren op hun nieuwe
schoolgebouw. Al sinds 2015 krijgen ze les in een tijdelijke school aan
de Stroyenborchdreef in Overvecht. Hun school aan de Winklerlaan 79 is
in 2018 gesloopt. Het nieuwe gebouw is naar verwachting in december
2019 gereed. Het is helemaal ontworpen en aangepast aan de onder-
wijsbehoefte van deze leerlingen.

Op donderdag 7 maart
kwamen scholieren een kijkje nemen op de bouwplaats. Op de bouwplaats kregen ze eerst een
helm op. Zichtbaar onder de indruk liepen ze over het modderige terrein. ,,Het plein komt hele-
maal om de school heen,’’ wees Daniël Biesheuvel van EVA architecten. Hij vertelde de kinderen
dat het tekenen van het gebouw wel een jaar heeft geduurd. Saadia en Daimy mochten als 
eersten met grote spaden een gat graven. Daarin kwam een versierde koker met tekeningen en
brieven van alle leerlingen. In hun brief vertellen ze hoe hun leven er nu, in 2019, uitziet. Nadat
de kuil was dichtgegooid, legde een  bouwkraan definitief een dikke betonnen plaat over hun
tekeningen: die liggen nu voor eeuwig begraven onder hun school.

Bij Griftsteede was zaterdag 
30 maart de Noordoost Toost.
Met een middagprogramma om wat te doen of wat wijzer 
te worden over onze wijk of zijn bewoners. 

Met name de organisaties met diensten voor de bewoners 
als het Wijkbureau, het Buurtteam, DOCK, JoU en Utrecht
Natuurlijk konden zich laten zien. Het was bedoeld als 
prettige kennismaking met leuke gesprekken en dat 
gebeurde volop! 
De afsluiting was met een spannende pubquiz en een toost
van wijkwethouder Linda Voortman op het mooie Utrecht-
Noordoost.

Ingezonden

Vogelexcursie 
Voorgaande jaren was het een succes, daarom nodigen we u ook dit
voorjaar weer uit voor een vroege vogelexcursie. De bomen zitten dan
nog niet in blad, dus hopen we - onder de enthousiaste begeleiding
van Kees Janse - veel verschillende vogels te zien en te horen. Heeft
u een verrekijker, neem die dan mee. Let op: het is heel kort dag.
Namelijk zaterdag 6 april van 06.30 tot 08.30 uur, start bij tunneltje
Ariënslaan. Op zondag 16 juni is er nog een natuurwandeling van
14.00 tot 16. 00 uur (dezelfde startlocatie).

Bijenhotels 
Begin maart hebben we de bijen-
hotels weer bijgewerkt door 
nieuwe riet- en bamboestengels
aan te brengen voor de solitaire
bijen. Daarvan woont 80 procent
in de grond. Maar toch was het
verheugend te ontdekken dat er
intensief gebruik gemaakt is van
de twee hotels in het park
Voorveldse Polder. Op de foto zijn
de kamertjes en de gemetselde
muurtjes van zand en speeksel
heel goed te zien. Op de foto 
is ook te zien dat muizen en
vogels ook meeprofiteren van 
de voedsel-klontjes.



Op de foto’s zie je precies waar de warmte verdwijnt
Begin februari, toen het buiten nog echt koud was, is een
flink aantal huizen in Voordorp op de foto gegaan. Deze keer
eens niet voor een makelaar, maar wel met een heel speciaal
doel en met behulp van een FLIR warmte camera.
Een aantal bewoners is lid geworden van Energie-U en dan
krijg je van je huis een set warmtefoto’s met een rapport. Dit
geeft een mooi beeld hoe je woningschil (gevel, dak en
vloer) omgaat met de warmte die je binnen in je woning aan
het opwekken bent.
De meeste woningen staan er nu zo’n 30 jaar en zijn
gebouwd met toen geldende regels. Hierbij was er eigenlijk
altijd wel isolatie aanwezig in die schil en bijna overal wel
oud dubbelglas (kleine bovenraampjes vaak enkelglas).
Op de foto’s was het direct duidelijk te zien dat ramen en
deuren zorgen voor het grootste verlies aan warmte - met het
dak als goede tweede. Daar zou je na 30 jaar eigenlijk best

iets aan kunnen gaan doen. Bij nadere inspectie in mijn eigen appartement blijk ik 3 verschillende diktes oud dubbelglas te
hebben (12-8-6mm waarbij dikker = beter) en nog op 5 plekken enkelglas. Ook zag ik dat er 2 ramen lek zijn met vlekken
aan de binnenkant van het glas. Het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten was niet erg groot: 1-2 graden bij
enkelglas tot 3-4 graden bij oud dubbelglas.

HR+++
Je kunt een enorme verbetering bereiken door te kiezen voor HR++ 
of HR+++ glas. Ook met HR glas heb je grote verschillen, want ook 
hier is hoe dikker hoe beter. Het geeft direct minder temperatuur-
verlies (dus energiebesparing), minder geluid van buiten en minder 
kou bij het raam. Tevens kun je kiezen voor een slimme coating om de
warmte binnen te houden en/of de zon buiten te houden (zie plaatje
met winter & zomer situatie). Je bovenraampjes kun je ook aan laten
passen naar beter glas. Ga je met betere isolatie aan de slag, denk dan
ook aan goede ventilatie, want deze twee gaan hand in hand voor het
beste comfort. Laat meteen kijken naar kierdichting en tochtstrippen.
Het zijn verbeteringen die je nu al kunt doen en die zeker geld en
comfort opleveren! De website van Milieu Centraal geeft aan dat je het in 10-15 jaar hebt terugverdiend en het gaat zeker
weer 30 jaar mee. Ga eens kijken bij jezelf (en word lid van Energie-U).

Duurzaam wonen
Veel nieuws over het wonen zonder aardgas valt er niet meer toe te voegen na de vorige editie. 
Het bevalt nog steeds goed! In de afgelopen maanden heb ik diverse presentaties gegeven over 
het onderwerp en zie ik regelmatig mensen die toch eens willen komen kijken en voelen in mijn
appartement aan de Aartsbisschop Romerostraat. Er is een podcast online gekomen op U-geluid en
er was een landelijk webinar voor VvE Centraal (dat ook opgenomen is). Om energietransitie & verbinding & eten samen 
te brengen was ik al begonnen met Slim-SamenSoepen. Dat heb ik ondertussen met behulp van het initiatievenfonds wat
professioneler weten te maken. Ik sta nu 1 of 2 keer per maand op evenementen waarbij ik een lekker kopje gratis soep 
serveer en ondertussen bij mensen check hoe zij staan in de energietransitie. 

Vriendinnentraining bij Sporting’70
Vrijdagmiddag 12 april organiseert voetbalclub Sporting’70 een
speciale vriendinnentraining. Of je nou al op voetbal zit of niet, of
je een vriendin bij Sporting hebt of niet, of je samen wil komen of
misschien liever alleen: alle meiden van 6 tot en met 12 jaar zijn
meer dan welkom!
Hoewel je een echte training krijgt van spelers van de vrouwenselectie
Sporting’70 gaat het vooral ook om de gezelligheid. De training begint
om 16.30u en duurt ongeveer een uur. Na afloop kan je nog wat blijven
eten en drinken. De vriendinnentraining verplicht tot niets en is helemaal
gratis, je moet je alleen wel even aanmelden: stuur een e-mail naar
vriendinnendag@sporting70.nl met je naam, je leeftijd en eventueel 
wie er met je mee komt. Sporting’70 is een vereniging In Voordorp met
een warm hart voor meiden- en vrouwenvoetbal. Van onze meer dan
1000 spelende leden is ruim een derde deel meisje of vrouw! Voor meer informatie ga naar www.sporting70.nl

SPORTING

Ingezonden



IngezondenDrukbezochte wijklezing over de energietransitie
'Onze buurten van het gas af' was het thema van de tweede door de Activiteitencommissie
Voordorp Veemarkt georganiseerde wijklezing. Op 21 maart gingen in een vol clubhuis van
Tuinenpark Ons Buiten drie sprekers met buurt-bewoners en elkaar in gesprek. 
Vraagstelling: wat betekent de energietransitie voor bewoners van Voordorp en Veemarkt 
en hoe moet die tot stand komen?

Dietje van Eif van de gemeente vertelde dat er in de stad de komende 11 jaar minimaal 40.000
woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden en in plaats daarvan een duurzame, betaalbare en

betrouwbare warmtevoorziening moeten krijgen. Dat gebeurt buurt voor buurt volgens een plan van aanpak dat de gemeenteraad midden 2020
zal vaststellen. De gemeente onderzoekt hoe Overvecht-Noord als eerste wijk aardgasvrij gemaakt kan worden. Wanneer onze buurten aan de
beurt zullen zijn, is nu nog niet bekend. 
Michiel Zweers ontvouwde de plannen van het project Veemarkt2020 waarin energietransitie een van de onderdelen is om de buurt CO2-
neutraal en het woongeluk optimaal te maken. Hij pleit voor de oprichting van een eigen energiecoöperatie waardoor de elektriciteitskosten 
per woning drastisch omlaag kunnen. Volgens een recent afgenomen enquête bestaat hiervoor onder bewoners van Veemarkt veel interesse. 

Bewoner
Sander Ekstijn – bewoner van Voordorp -  nam het heft in eigen handen en besloot vorig jaar zijn appartement al gasvrij te maken. 
Hij schakelde een gespecialiseerd bedrijf in en twee maanden en 9.000 euro later was hij een cv-ketel, een gasmeter, gasfornuis en 
verwarmingsradiatoren armer en een instant heater, een inductie-kookplaat en infrarood-panelen rijker. Hij kreeg er woonruimte bij en zag zijn
energiekosten met de helft teruglopen. Hij verwacht de investering in 15 jaar terug verdiend te hebben. In de discussie na afloop van de drie
lezingen ging het vooral over de vraag hoe de gemeente aan kan sluiten bij dit soort initiatieven en ideeën van wijkbewoners zelf. 

De presentaties van dit drieluik staan online: www.voordorpvooruit.nl/Portals/14/VOEK/energie/20190321-Aardgasvrij-Ons-Buiten.pdf

IngezondenEva schaakkampioen obs Voordorp
Voor het tweede jaar op rij won Eva Lub (11) het schoolschaaktoernooi van obs
Voordorp. Alle leerlingen leren op deze basisschool schaken in groep 5. Op het jaarlijkse
schoolschaaktoernooi kijken ze wie de sterkste is. 

,,Ik ben heel erg blij!’’ glundert Eva. ,,Ik had lang niet meer geschaakt. In groep 8 heb ik niet
meer zoveel tijd. Ik verwachtte niet dat ik weer zou winnen. Ik moest ook tegen Max en die is
heel goed. In de voorronde tegen Max was ik niet nerveus en daar heb ik in de finale aan
gedacht, dat hielp me goed.’’ 
Al twintig jaar hoort schaken bij het onderwijs op obs Voordorp. Directeur Thamar Henneken:
,,Het gaat bij ons op school niet alleen om leren rekenen en lezen. We spreken een breed scala
vaardigheden bij kinderen aan.’’ Schaakdocent Gerard Helling: ,,Schaken is in de eerste plaats
een sociale activiteit. En je leert verliezen, dat is een belangrijke ervaring voor kinderen. Met
schaken leren ze ook ruimtelijk denken, vooruit denken en hun geheugen trainen. Dat is handig,
want zo leer je planmatig denken.’’ Thamar Henneken: ,,Kinderen leren door schaken de 
consequenties van hun handelen te zien.’’ 

Successen 
Het leverde obs Voordorp successen op bij de Utrechtse schaakkampioenschappen en bij de regionale schaakwedstrijden. Twee keer schopte
de school het zelfs tot de Nederlandse kampioenschappen. Gerard Helling vindt dat leren schaken op basisscholen verplicht zou moeten zijn.
,,Omdat ook kinderen die moeite hebben met leren, dat prima kunnen. Met goed ruimtelijk inzicht kun je
namelijk heel goed schaken. Dat biedt kinderen succeservaringen.’’ Ook Eva wil graag blijven schaken. 
,,Ik weet niet of ze op de middelbare school ook schaken. Daarom ben ik het nu mijn zusje aan het leren. 
Ze snapt het al heel goed, ze is nu 7 jaar, bijna 8. Dan kunnen we straks thuis lekker samen schaken.’’ 

Vroege vogelwandeling
Voor de liefhebbers van een frisse lentemorgen:
op zaterdag 11 mei 2019 kunt u mee met onze
vroege vogelwandeling (inclusief ontbijt) onder lei-
ding van een vogeldeskundige. Vertrek om 06.00

uur (!) vanaf het erf van de boerderij van Willem van der Linden,
Griendweg 1, Tienhoven. U geniet van de vroege morgen in de polder
en zult talloze vogels te zien en te horen krijgen. Deelname is gratis
voor leden van de ANV Noorderpark. Kosten 7,50 euro en aanmelden
uiterlijk 9 mei via aanmelden@anvnoorderpark.nl

Ingezonden



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:

Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, 
Annemieke Roestenberg, Ans Hobbelink, Els Vegter, 
Michiel Zweers, Thamar Henneken, Ben Boerkamp,
Rhonda/Jozé/José, Marlies Willemen, Hanneke van Dijk,
Karin de Jonge, Paul Klein Kiskamp, Gerry van der Lit, 
Isis Bons, Mark Kiela, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 26 MEI 2019
(verschijndatum 2 JUNI 2019)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
6 april: Vogelexcursie Voorveldse polder
11 april: De Wissel – infoavond buurtstroom
12 april: vriendinnentraining Sporting '70
14 april: Meewerkdag De Voortuin 11-13u
1 mei: Meewerkdag Voorveldse polder 
(ook 1 juni)
6 mei: Start cursus tuingeluk
11 mei: Vroege Vogelexcursie ANV
Noorderpark
12 mei: Meewerkdag De Voortuin 
(ook 9 juni)
16 mei: Kennismaking Voordorps
Verbeelding
18 mei: Tuinenwandeling Ons Buiten & 
De Pioniers

IngezondenCursus tuin-
geluk in vijf avonden
Ben je op zoek naar inspiratie voor 
het inrichten van je tuin? Ben je
benieuwd hoe je tuin het hele jaar
door interessant kan zijn? Wil je graag
weten welke planten passen in jouw
tuin? Misschien is deze cursus wel
iets voor jou!

Dit voorjaar geven Mascha Jonasse (laissez-vert.nl) en Hanneke
van Dijk (hannekevandijk.nl), beide werkzaam als zelfstandig tuin-
ontwerper, een inspiratiecursus tuingeluk. Tijdens deze avonden
leer je de basis van tuininrichting, beplantingskeuze en tuin-
onderhoud. Je kunt je opgeven voor deze cursus via:
CursusTuingeluk@gmail.com. 
Waar: Griftsteede (Van Swindenstraat 129 - 3514 XR Utrecht)
Wanneer: 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni (Tijdstip 19.30 - 21.30 uur)
Kosten: 175 euro) www.facebook.com/cursustuingeluk
www.instagram.com/tuingeluk

Ik heb begin
dit jaar de
knoop door-
gehakt en ben
gestopt met
mijn werk!
Tevens heb ik
mijn inzet als

vrijwilliger bij de Wijkraad Noordoost beëindigd.
Twee grote stappen zonder dat ik een concreet
idee heb wat ik ga doen ter vervanging. 
Als je toe bent aan een grote verandering in je leven
hoor je vaak “als er één deur is gesloten gaat er een
andere open” en “kijk maar wat er op je afkomt”. 
Nou, dat ben ik in de praktijk aan het testen en ik heb
gemerkt dat “een sabbatical” al beter voelt als “met 
pensioen”. 
Niets doen is nooit mijn ding geweest. Vanwege mijn
brede belangstelling is het nog wel zoeken naar de beste
richting! Mensen vinden het vaak een dappere stap ‘in
het niets’, maar merken wel een enorme energie bij me
op en rust. Dat is het effect van zeker weten dat het wel
goed gaat komen met ‘iets nieuws’. Het idee dat
‘genoeg is genoeg’ in plaats van ‘meer, meer, meer’ helpt
daar ook enorm bij. Dat past zeker bij mijn duurzame
ambities. Het was dan ook even schrikken tijdens het
lezen van “De verborgen impact (Babette Porcelijn)” dat
wij eigenlijk een factor 4 moeten gaan consuminderen
en dat 80 procent van onze impact op de aarde 
verborgen is… Realiseer je dus hoe goed we het hier
eigenlijk hebben en dat het misschien best wat minder
zou kunnen!? En ook voor mij is er dus nog werk aan de
winkel op dat gebied!
In de afgelopen drie maanden heb ik heel veel leuke
gesprekken en verrassende ontmoetingen gehad. Die er
hoogstwaarschijnlijk niet waren geweest zonder deze
‘pauze’. Mijn leukste wapenfeit is dat ik in contact ben
gekomen met een heel bijzondere energiepionier. Die
wil, ondanks zijn hoge leeftijd, broze gezondheid en
beperkte financiële middelen, nog iets duurzaams doen
in zijn huurwoning. We gaan dit nu samen met alle
bewoners en de verhuurder oppakken voor hun 
complex. Ik ben er erg blij mee: daar krijg ik nu weer
energie van. Zo kan ik met plezier vooruit blijven kijken.

DOOR SANDER EKSTIJN

Ingezonden

Op donderdag 11 april is er een informatieavond in De Wissel.
Vanaf 19.15 uur inloop, om 19.30 uur start de voorlichting. 
Wil je hierbij aanwezig zijn, geef je dan even op via 
communicatie@buurtstroom.nl (graag even erbij vermelden
met hoeveel personen).
Van tevoren ontvang je een informatiebrochure en vanaf 11 april
kunnen er dan daadwerkelijk panelen gekocht worden via de web-
site van Buurtstroom Energie-U. Er is bekend dat er 120 panelen
geplaatst gaan worden richting het zuiden. Een paneel kost 335
euro (wat meer is dan voorheen door 315Wp panelen ten opzichte
van de 270Wp bij het Griftkwartier). U hebt dan voor 15 jaar een
aandeel in dit zonnedak. De verwachting is dat u na 10 jaar uit de
kosten bent en nog 5 jaar kunt profiteren.


