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VOORDORP –
LEÓN

Poppenspelers uit Nicaragua in
Voordorp

Het bruist van activiteiten op OBS
Voordorp in het kader
van het project voor
kinderen in León,
Nicaragua. De kinderen
van groep 1 t/m 4
hebben poppenspelers
uit León op bezoek
gehad. Het was een
prachtige voorstelling
over een jongetje uit
Nicaragua dat niet naar
school ging. De spelers
maakten met de
kinderen een reis door
het land. De ervaren spelers wisten de
kinderen zeer te boeien.

Overige activiteiten
Ook het optreden van de Nicaraguaanse zanger Frank Torres voor
groep 5/6 was een succes. Aan het
begin van het optreden zaten de
kinderen keurig op hun stoel om de
tekst van de Spaanse kinderliedjes die
Frank zong, mee te lezen. Aan het

eind van de voorstelling dansten alle
kinderen op hun stoelen. Groep 7/8
tot slot heeft een schilderworkshop gehad van Byron
Gomez Chavarria. Byron
komt uit Nicaragua en
woont in Utrecht.

Kinderen van OBS
Voordorp en de school
Ruben Dario in León
wisselen brieven uit (allemaal vertaald door vrijwilligers).
Het enthousiasme is groot aan beide
kanten. Kinderen vertellen elkaar
over gewoonten, het weer, de vlag
van hun land, wat hun hobby’s zijn,
met wie ze in huis wonen, etc. Er zijn
ook foto’s bij de uitwisseling, dus de
kinderen kunnen letterlijk voor zich
zien met wie ze schrijven. De aandacht voor het ‘goede doel’, beter
onderwijs voor kinderen
in León Zuid-Oost, is op
26 juni j.l. afgesloten met
een sponsorloop. Het geld
dat Voordorp Vooruit en
OBS Voordorp inzamelen
voor verbetering van het
onderwijs in León wordt

twee keer verdubbeld: 1x door de
gemeente Utrecht en 1x door Impulsis
(financiering door ministerie van Ontwikkelingssamenwerking). Voor
iedere euro die wordt
ingezameld gaat dus
3 euro naar het verbeteren van het onderwijs in León.

Ook tijdens de open dag
van Ons Buiten werd geld ingezameld
voor het project in León. Verkoop van
o.a boeken leverde ruim 160 euro op.
Gevers bedankt!

De sponsorloop op 26 juni was een daverend succes.
Het startschot werd verricht door Jean-Paul de Jong,
oud-voetballer van FC Utrecht. In de
septemberkrant volgt een uitgebreid
verslag. Hier alvast een paar foto’s.

foto: Pieter van Houwelingen
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Groene Daken in Voordorp: Wie doet er mee?
Mogelijk dat jullie eind april in het Stadsblad gelezen hebben dat ik een wens
ingediend heb om zoveel mogelijk platte en licht hellende daken van Voordorp te
voorzien van groen. Deze wens heb ik ingediend in het kader van de wedstrijd
‘Wens in Actie’, een wedstrijd die de gemeente had uitgeschreven om op die
manier de wensen van bewoners te inventariseren.
Wat mijn wens nu precies is? Ik zou graag
zoveel mogelijk daken in Voordorp voorzien
van speciaal hiervoor geschikt groen. Het
gaat er dan om, de platte of lichthellende
daken met vetplantjes (sedum), kruiden,
mos of gras te bekleden.
Als alle platte en lichthellende daken (en
dat zijn er in Voordorp bovengemiddeld
veel) van groen worden voorzien, dan wordt
de kwaliteit van de leefomgeving groter.
Ik noem een aantal voordelen (het zijn
er echt veel meer dan hier genoemd!):
- Betere isolatie van de woningen, hetgeen
energiebesparend is
- Regulatie van regenwater: doordat een
deel van het regenwater door het groen
opgenomen wordt, wordt overbelasting en
overstort van het riool voorkomen
- Verbetering van de kwaliteit van het
regenwater
- Opvang van fijnstof
- Toename levensduur van de dakbedekking
- Verbetering van de temperatuur in de stad
Op 29 juni wordt de uitslag van de westrijd
bekend gemaakt, dus na het inleveren van

Bewustzijnscoach
in Voordorp!

de kopij voor de buurtkrant. Wel heb ik vandaag vernomen dat mijn wens bij de genomineerden zit. Overigens krijgen de
mogelijke winnaars van de wedstrijd hun
wensen niet automatisch uitgevoerd. De
indiener van de wens moet zelf moeite
doen om de wens, met ondersteuning van
de gemeente, gerealiseerd te krijgen.
Mijn wens lijkt realistisch. De gemeente
heeft per 15 juni j.l. een nieuwe subsidiepot
beschikbaar gesteld voor het realiseren van
groene daken. Om hier vanuit Voordorp
aanspraak op te kunnen maken moet er
een plan van aanpak (incl. financiële onderbouwing) opgesteld worden. Het is overigens niet zo dat het realiseren van een
groen dak volledig uit deze subsidiepot
gefinancierd wordt. Het gaat om een bijdrage in de kosten. Mogelijk kunnen er
echter ook nog andere financieringsbronnen
gevonden worden.
Jullie zullen begrijpen dat dit project
te groot is om in mijn eentje ‘even’ te
realiseren. Ik zoek dus hulp.
Vandaar de volgende vragen:
• Wie heeft er zin om mij te helpen om een
Ingezonden

Voor iedereen is het goed en fijn om aan zijn of haar
persoonlijke ontwikkeling te werken. Ik kan je helpen met
relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, onverwerkte trauma's, of als je gewoon niet lekker in je vel zit.
Ik kan je ook helpen bij het opsporen van oorzaken van
klachten of ziektes of je helpen beter te leren omgaan
met hoog sensitiviteit. In mijn sessies (1 of 1,5 uur) gaan
we proberen de oorzaken in je denken te achterhalen
waardoor dingen niet lopen zoals je zou willen, of waardoor je fysieke of emotionele klachten hebt gekregen.
Veel kan je zelf, maar voor de bekende blinde vlekken
heb je vaak iemand nodig om ze bewust te maken. Je
zult je lekkerder in je vel gaan voelen door de sessies, je
wordt je bewuster van jezelf, van wie je nu werkelijk bent
en van wat je graag zou willen. Klachten verminderen of
verdwijnen. Een flink aantal ziektekostenverzekeringen
vergoedt de sessies.
Voor meer info, kijk op mijn site: www.dorienrooth.nl,
email: dorienrooth@casema.nl
Voor afspraken, tel: 030-6562501/06-23276454
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goed plan op te stellen, een financiële
onderbouwing hiervoor te maken en
zoveel mogelijk bewoners mee te krijgen
in het uitvoeren van het plan?
• Zijn er toevallig al eens, recent, mensen
bezig geweest om hier iets voor uit te
zoeken?
• Wie heeft er mogelijk nuttige contacten of
kent andere subsidiebronnen?
Kortom: alle hulp en informatie is van harte
welkom. Mijn idee is om zo snel mogelijk
een bijeenkomst te beleggen met mensen
die mee willen helpen. De Voordorpkrant
komt in het weekeinde van 3 juli uit. Als er
snel reacties komen, kan er mogelijk nog
vóór de schoolvakantie een eerste bijeenkomst plaatsvinden. Je kunt reageren via
moniekzon@gmail.com. Vermeld a.j.b. je
telefoonnummer in de mail.
Ik hoop dat er veel mensen gaan
reageren! Mogelijk dat we Voordorp
dan kunnen wijzigen in ‘Groendorp”.
Moniek Zonderland

NIEUWS VAN DE WERKGROEP PARKSTROOK
Op zaterdag 18 april jl.
kwamen zo’n 30 kinderen
en volwassenen helpen
bij het hutten bouwen.
In een stralend zonnetje
werd er hard gewerkt aan
het bouwen van 2 hutten. Iedereen had er
zichtbaar plezier in. Na
een kleine pauze met
drinken en lekkers werd
er nog doorgewerkt tot
5 uur. Maar de hutten
waren nog niet af helaas.
Vele enthousiaste kinderen zijn daarom op zondag nog doorgegaan met
het bouwen. Spijtig was alleen dat na 2 weken de hutten
vernield waren. Ja, niet alleen onze Gouden Eikel (zie elders
in deze krant) maar ook de prachtige hutten waaraan de
kinderen hard hadden gewerkt belandden in het water.
Het is zielig, als je je zo schijnt te moeten “vermaken”….

WILGENHUTTEN
BOUWEN

DE SNUFFELHOEK
Houdt u ook zo van gezelligheid? En
weet u dat ze in de landen om ons heen
er niet eens een woord voor hebben? Ze doen daar ook wel
spelletjes met hun hond, pakken een terrasje of gaan met
zijn allen naar de kroeg, maar wat gezellig is, dat weten
ze niet.
Gezellig, vertelde baasje, komt van 'Gezel' en dat woord
komt weer van 'Zaal'. Lang geleden waren gezellen
leerlingen van een Meester die hen een beroep leerde.
De gezellen woonden samen op één zaal. Het waren dus
zaalgenoten, die 's avonds heel knus bij elkaar in bed
kropen. Probeer ik ook altijd bij baasje en ik vind het zo
gezellig als ik dan even mag blijven liggen. Gezellig is:
samen iets doen in een prettige omgeving.
In de zeventiger jaren trokken de oproerkraaiers uit de
jaren zestig hun eigen wijken in en begonnen allerlei
projecten. Zo maar! Dat vonden ze gezellig en ze deden
het voor niks. Ze waren tevreden met hun studiebeurs of
uitkering, net als Koos Werkeloos. Het was de tijd van
vrouwenhuizen, zelfhulpgroepen, de kraakbeweging, aktiecomitees en kollectieven. Die jonge mensen wilden de
wereld verbeteren, hun idealen verwezenlijken en gingen
dicht bij zichzelf in hun eigen buurt aan de slag.
In 1979 huurde een groep jongeren die samen een
kollectief vormden, een café op De Biltstraat. Omdat
niemand de baas over een ander wilde spelen kwamen ze
tot de conclusie dat het Kafee De Baas was. Samen runden
ze het café, schonken drankjes en kookten in de keuken.
Het was er zó gezellig dat binnen een mum van tijd Kafee
De Baas iedere avond stampvol zat. Met de centjes die ze
verdienden mochten leden van het kollectief een eigen
project beginnen en zo werd 'Het Klein Orkest' geboren.
Hun muziek en zang zou heel Nederland veroveren.
Baasje stopte laatst een cassette in de recorder en ik werd
een beetje verdrietig van het liedje: 'Over 100 jaar is
iedereen dood. Wij ook'. Vooral omdat in het nieuws was
dat Kafee De Baas na 30 jaar opgehouden had te bestaan.
Gelukkig zijn er nog steeds idealisten, ook al werken ze
niet altijd voor hun eigen buurt. Neem de mensen van de
Werkgroep León uit Voordorp. Laatst zag ik ze nog op Ons
Buiten tijdens de Open Tuinendag. Ze verkochten oude
boeken. Met zulke acties verzamelen ze geld waarmee ze
onderwijs voor arme kinderen in León steunen. Ik zag ook
een vader die heel gezellig voorlas aan zijn dochtertje uit
een stapel Nijntjes boekjes. Dat lijkt heel gewoon, maar de
ouders van de kinderen in León lezen hun kinderen niet
voor. Die doen ver van huis heel smerig werk om centjes te
verdienen en de grootouders, waar de kinderen wonen,
kunnen zelfs niet lezen. Na het voorlezen legde de vader
de boekjes terug op de stapel onverkochte boeken. De vrijwilligster vroeg nog of hij de boekjes wilde kopen voor het
goede doel? Mijn oren flapperden toen ik hem hoorde
zeggen: 'Nee, we hebben ze nu al uitgelezen'. Hij gooide
ook geen geld in de grote melkbus. Ik dacht: ‘Minister Bos
krijgt nog gelijk; het is echt crisis, zelfs in Voordorp!’ Maar
ik blijf hopen, dat 'Over 100 jaar' als wij allemaal dood
zijn, er in León kinderen leven die toch leren lezen. Heel
gezellig met elkaar in een grote zaal
van de meester.
Woef!
Jip

Ze zijn weer terug, de
gierzwaluwen, en zoals
het er nu naar uitziet
wordt het een ander
gierzwaluwenseizoen
dan vorig jaar.
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2009 –
GIERZWALUWEN (juni)
Door gierzwaluw bezette kast van vorig jaar
Uiteraard is (en wordt) deze kast aan de Simon Bolivarstraat 87-95
goed in de gaten gehouden. Eind april bleek dat hier een spreeuwennest in zat. In mei kon je de spreeuwenjongen hard horen roepen en
af en toe zag je een jong uit de opening koekeloeren of om voedsel
bedelen (zie foto). Van gierzwaluwen nog geen enkel spoor. Dinsdag
19 mei was er niets meer te zien of te horen, het spreeuwennest was
blijkbaar uitgevlogen. Rond het middaguur hing er iets uit de opening
wat het meest op een dood spreeuwenjong leek. Twee uur later was
het verdwenen. Allerlei scenario’s om dit te verklaren zijn denkbaar:
zijn de gierzwaluwen van vorig jaar langsgeweest en hebben die een
dood jong eruit proberen te werken? Of heeft een van de (jonge?)
spreeuwen dit gedaan? En heeft vervolgens een ekster het dode dier
opgegeten? Of ???
Ondertussen lijkt het erop dat noch de bezette kast van vorig jaar,
noch een van de drie buurkasten wordt bezocht door gierzwaluwen.
Waar is dat paartje van vorig jaar gebleven? Is de kast vanbinnen zo
beroerd achtergelaten door de spreeuwen dat de zwaluwen er geen
trek meer in hebben? Of hebben ze de winter danwel de tocht naar of
van Afrika niet overleefd? Of zijn ze stiekem toch aan het broeden?
Vaker posten in de maand juni is hier nog nodig.
Nieuw bezette kasten
Op Simon Bolivarstraat 31 hangen twee kasten boven elkaar. Hier
heeft Mark van Ree net als vorige jaren met lokgeluid gewerkt. Daar
reageerden al snel vier gierzwaluwen op en donderdag 21 mei was
het raak. Een paartje bracht de nacht in de onderste kast door en
vanaf die tijd zie je de gierzwaluwen regelmatig de kast in of uit
vliegen.
Zaterdagavond 23 mei was er even een gevecht in de bovenste kast
aan de gang, een kast waarin sinds een week een spreeuwenpaartje
was gaan nestelen. Er hing een gierzwaluwvleugel uit de opening en
er was veel gekrijs en gepiep te horen. Even later taaide de gierzwaluw af. Vloog het dier per ongeluk de bovenste kast in? Was het
een van de vogels die in de onderste kast nestelen? Of was het een
andere zwaluw die op zoek was naar een nest?
Tijdens het volgen van enkele rondvliegende gierzwaluwen in de wijk
bleek er nog een kast bewoond te worden! Sinds woensdag 20 mei
huist er een paartje in de kast aan de A.Sacharovstraat 18. Dit biedt
heel veel perspectieven voor de bezetting van de overige kasten.
Blijkbaar herkennen de gierzwaluwen (althans een deel ervan) de
kasten als geschikte broedplekken, ook als ze er niet naar toe gelokt
worden met lokgeluiden! De kast was trouwens net beschikbaar
gekomen, er had een spreeuwenpaar in gewoond, wat ook hier weer
te zien was aan de poepstrepen bij de ingang. Spreeuwenbroed in je
kast is dus om twee redenen interessant: je kunt de spreeuwen volgen
en van het gekwetter van de jongen genieten, maar er is ook hoop op
gierzwaluwen nadat de spreeuwenjongen zijn uitgevlogen.
Tot nu toe een geslaagd seizoen. Nu nog opletten hoeveel jonge gierzwaluwen er groot gebracht worden.
Tieneke de Groot, Simon Bolivarstraat 89, info@bureaufacet.nl

VOORDORP IN BEDRIJF
Op 17 april jl. hoorde Ralph Rousseau, inwoner van Voordorp, dat zijn cd
"Chansons d`amour" genomineerd was voor de Publieksprijs Edison
Klassiek 2009. Spannende tijden braken aan voor Ralph en zijn partner José. De uiteindelijke winnaar
zou namelijk pas op 11 juni, tijdens het jaarlijkse Edison gala in de Ridderzaal in Den Haag, bekend
worden gemaakt. Bovendien was de concurrentie enorm groot. Toch was het Ralph die op 11 juni samen
met het Matangi Quartet de Edison uit handen van Lenny Kuhr in ontvangst mocht nemen.
De hoogste tijd om kennis te maken met deze buurtgenoot.
Van harte gefeliciteerd met het
behalen van de Publieksprijs
Edison Klassiek. Jij hebt deze
prijs gewonnen op de viola da
gamba. Kun jij iets meer vertellen over een viola da gamba?
De viola da gamba (lett: beenviool)
komt uit een oeroude familie van
strijkinstrumenten die lange tijd
samen met onze bekende viool,
altviool en cello hebben bestaan.
De gambafamilie is echter aan het
einde van de 18e eeuw uit de mode
geraakt en pas in de 20e eeuw
herondekt. Het zijn instrumenten
met een stemming als een gitaar die
met een strijkstok bespeeld worden.
Er zijn grote en kleine varianten. De
allergrootste viola da gamba is de
directe voorloper van onze contrabas, de middelmaat
(ongeveer zo groot als een cello) is tegenwoordig het
meest gangbaar.
Op je website noem je de viola da gamba ‘de
koningin onder de instrumenten’. Kun je dat uitleggen? De viola da gamba bereikte de grootste populariteit aan het hof van Lodewijk de 14e in Versailles. Het
was dus echt een koninklijk instrument. Bovendien vond
men de mogelijkheden en de klankkleur zo speciaal, dat
het wel de mooiste van alle instrumenten, ofwel de
koningin, genoemd werd.
Wij lazen verder dat jij een conservatoriumstudie
contrabas én een universitaire studie natuurkunde
hebt afgerond en dat je zelfs in natuurkunde gepromoveerd bent. Niet direct een voor de hand
liggende combinatie, toch? Het was in elk geval een
hele drukke tijd! Eerlijk gezegd kon ik lange tijd niet
kiezen omdat ik zoveel dingen mooi en interessant vond.
Natuurkunde, en dan vooral sterrenkunde, fascineerde me
altijd enorm en ik lees er nog altijd graag over. Zowel
muziek als natuurkunde zoeken verder op een heel eigen
wijze naar een soort essentie van de dingen en in dat
opzicht zijn er zeker overeenkomsten.
Was een loopbaan ‘in de muziek’ vanzelfsprekend
voor jou of heb je toch ook een carrière overwogen
die meer in lijn zou liggen met je natuurkundestudie –en promotie? Ik heb het wel geprobeerd: een
tijdje bij Shell gewerkt, een tijdje bij Océ en een tijd bij
een natuurkundig laboratorium (waar ik José heb leren

kennen). Maar al snel bleek dat ik
me daar niet op mijn plek voelde
en toch de onzekere maar mooie
muziekwereld in wilde.
Hoe ben je uiteindelijk tot de
keuze van de viola da gamba
gekomen? Dat was gemakkelijk:
ik hoorde het instrument voor het
eerst toen ik als contrabassist in het
Concertgebouworkest de Matthäuspassion speelde en zo de gamba
voor het eerst “live” hoorde. Toen
was het bekeken. En zo speelde ik
dik tien jaar later zelf die solo op
de gamba met datzelfde Concertgebouworkest.
Wat betekent deze muziekprijs
precies voor jou? Voor mij is het vooral een bekroning
van heel veel werk en een bewijs dat de aanhouder uiteindelijk toch wint. Tweeëneenhalf jaar geleden begon
het met het bewerken van een Frans liedje (La Montagne, ofwel Het Dorp). Vervolgens zette ik dat tegenover muziek uit de 18e eeuw. Bijna niemand geloofde in
zo’n idee, maar na heel veel enen en tweeën vond ik bij
platenmaatschappij Challenge toch een gewillig oor. De
cd is opgenomen in februari 2008 (voor een groot deel
met geld uit eigen zak!) en kwam in september uit. De
publiciteit kwam langzaam op gang, maar inmiddels zijn
er heel veel verkocht ... en toen kwam de nominatie.
Ook Het Koninklijk Concertgebouworkest, de
Nederlandse Bachvereniging en Gustav Leonhardt
waren voor deze prijs genomineerd. Waarom denk
je dat jij en het Matangi Quartet uiteindelijk
gewonnen hebben? Dat blijft gokken natuurlijk, maar
wat wij als underdog tussen de genomineerden wel
hadden was een supermotivatie om ertegenaan te gaan.
En het wonderlijke was dat het heel gemakkelijk ging:
heel veel mensen uit onze vast achterban begonnen echt
campagne te voeren om stemmen te winnen. We hadden
vanaf het begin zoiets van: “als we winnen is het geweldig, maar als het niet lukt is dat ook geen ramp tussen
zulke concurrenten!”
Op 24 juni vond er een thank you concert plaats
voor iedereen die op jullie gestemd heeft. Wat
betekenen jouw fans voor je? Zowel het Matangi
Quartet als ikzelf hebben een hele nauwe band met de
mensen die ons steunen: we hebben websites, hyves-

pagina’s, gastenboeken, nieuwsbrieven en mailinglijsten
en we reageren als het enigszins kan ook altijd op fanmails die binnenkomen. Veel mensen komen dan ook
vaak terug bij concerten. Ik denk dat dat heel veel uitmaakt, want zeker in dit geval heeft het publiek het ons
echt gegund!
Hoe lang woon je in Voordorp? Bevalt het? Toen
ik mijn platencontract tekende waren we net aan het
schilderen (november 2007)! We vinden het hier heerlijk.
Het is een mooie, rustige, goed bereikbare en vooral
vriendelijke en kleinschalige wijk. Genieten! Go
Voordorp!
Waar kunnen mensen voor meer informatie
terecht? http://www.ralphrousseau.com en kijk ook eens
op hyves of op Youtube en zoek op “Ralph Rousseau”

Lokale opbrengst collecte
Nationaal Epilepsie Fonds
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In de week van 25-30 mei is door een achttal vrijwilligers uit
Voordorp gecollecteerd voor het Nationaal Epilepsiefonds.
Dankzij hun inzet en uw giften is in onze wijk een bedrag bijeengebracht van 1028 euro! Met dit geld kan het Nationaal Epilepsiefonds o.a. onderzoek subsidiëren en voorlichting geven over deze
aandoening die iedereen kan krijgen. Namens het Nationaal Epilepsie
Fonds: bedankt voor uw bijdrage!
Ruth van de Laarschot, collecteleider Voordorp

AFSCHEID VAN
BRANDWEERMAN
COR

Zondag 19 april jl. was zijn laatste werkdag op de Post
Voordorp. Na 29 jaar heeft Cor Kraaijenhagen afscheid
genomen van de Brandweer.
Cor, beter bekend als Brandweerman Cor, is een bevlogen
man. Voordorp Vooruit weet dat goed
sinds de Vrijmarkt voor Azië in de
Veemarkt-hallen in januari 2005.
Cor stond direct paraat, heeft geholpen met de indeling van de hal,
de hele dag belangeloos zijn brandpreventieshows gegeven en daarmee
ook nog eens veel geld opgehaald
voor de slachtoffers van de tsunamiCor in actie tijdens de
Vrijmarkt voor Azië in
ramp. En hadden we een hoogwerker
januari 2005
voor ons Voordorpfestival nodig?
Geen probleem, Cor regelde het voor ons. Maar echt afscheid
is er nog niet. Cor blijft actief met zijn preventieprogramma’s
want hij is en zal altijd een echte brandweerman blijven.
Lees meer over Cor en zijn werk als brandweerman in “In vuur
en vlam”, het grote brandpreventieboek. Of kijk op zijn website
www.brandweermancor.nl.

Gouden Eikel voor derde keer van sokkel getild
De Gouden Eikel is, ik constateer het bij het
uitlaten van mijn hond Boris in de Parkstrook, nu al weer voor de derde keer te
water geraakt. De
sculptuur stond er
fraai bij sinds de
opknapbeurt van de
Parkstrook een jaar
geleden, op het vlondertje bij de vijver.
Ik vermoed dat dezelfde jongeren die
de sokkel vrij snel na
het plaatsen van de
tekst LOL voorzagen,
het ook LOL vinden
als ze de Eikel van
die sokkel tillen en in het water smijten. Tja,
en die Eikel wordt daar niet beter van.
Want het hout, dat toch al was aangevreten
door de ongeveer veertien jaar dat 'ie daar
stond, door wind en (zure) regen verweerd,
raakt binnenkort definitief vermolmd en zo
is een stukje geschiedenis van de wijk binnenkort echt passé.
De Gouden Eikel symboliseert de bureau-

cratische puinhoop die de gemeente ervan
maakte in procedures rondom de geluidswal. In 1994, toen de laatste fase van het
bouwen in Voordorp afgerond was, moest
er nog een geluidswal komen. Eindeloos
getouwtrek tussen gemeente, provincie,
Rijkswaterstaat en bewonersorganisaties
zorgde voor veel uitstel. Het Utrechts
Nieuwsblad schreef erover. Dat stuk is bij
het vermaarde KRO programma Ook dat
nog! terechtgekomen (u weet wel, met
Sylvia Millecam, Hans Böhm, Gregor
Frenkel Frank, Bavo Galama en Aad van
den Heuvel).
Zij maakten er een fraai komisch item van
met veel herrie, koptelefoons en zoals
gewoonlijk mensen die totaal langs elkaar
heenpraatten en elkaar letterlijk niet verstonden.
Datzelfde seizoen reikten de programmamakers de Gouden Eikel uit voor de grootste gemeentelijke misser. Utrecht had de
twijfelachtige eer met het gedoe rondom de
geluidswal op de derde plaats te eindigen.
De gemeente heeft toen, niet gespeend van
zelfspot, gemeend een kunstenaar opdracht

Ingezonden

te moeten geven voor het houtsculptuur.
Die geluidswal werd snel daarna geplaatst.
De Gouden Eikel -die dus eigenlijk Bronzen
Eikel had moeten heten- kreeg na de officiële onthulling ook een plek in de Parkstrook. En nu dreigt een roemloos einde.
Ik ontleen hoop aan het feit dat de Eikel ook
alweer twee keer uit het water gevist is.
Hopelijk ook weer een derde keer.
Vanochtend heb ik een poging gewaagd,
want ja, elementen die de jonge geschiedenis van de wijk symboliseren, moet je toch
koesteren. Maar wat is die Eikel zwaar!
Een bordje met de geschiedenis bij het
beeld, zou dat helpen? Ik ben bang van
niet. Hufterproof moet 'ie worden. Als 'ie de
drie tewaterlatingen überhaupt overleeft.
José Kager

Voordorpvogelblog

Ingezonden

De jonge vogels zijn uitgevlogen.
Hier in de tuin is het af en toe een
gekwetter van jewelste. Moeder
koolmees voert de al bijna niet meer
van volwassen koolmezen te onderscheiden jonkies.
Ook de jonge merel die bijna nog groter is dan zijn moeder
(maar nog zonder mooie staart) zit hier in de tuin op de grond
aandacht te trekken. ‘s Avonds bij mooi weer als ik buiten zit,
is het heerlijk om naar de merel te luisteren die complete
aria’s ten gehore brengt met heel veel variaties.....
De mussenfamilie is denk ik iets verderop gesetteld, die zie ik
hier in de tuin niet meer zoveel. Vlaam (de vlaamse gaai)
hangt nog regelmatig aan mijn pindanet. Woody (de grote
bonte specht) heb ik al lang niet meer gezien. De eksters waar
ik niet zo veel mee op heb, laten zich hier in de Tulastraat luid
en duidelijk horen.....(af en toe bij het irritante af....).
Ik ben benieuwd of er al gierzwaluwen gesignaleerd zijn. Ik zal
zelf eens goed op gaan letten maar heb ze nog niet gezien.
Binnenkort ga ik weer eens met het fototoestel door de wijk
om te kijken of er nog leuke plaatjes te schieten zijn van onze
'voordorpvogelstand'.
Ook geïnteresseerd in de Voordorpvogels?
Kijk op www.voordorpvogels.blogspot.com
Enkele koppen van de laatste berichten op het blog:
-De witte gans & de zwarte zwaan
-Nachtegaal in Voordorp te horen!
-Vijf putters, een begerige reiger, en meer.....
Heeft u nog leuke spotmeldingen of verhaaltjes over de vogels
in de wijk, laat het horen! vogels@voordorphorenenzien.nl
Bernadette van Beurten.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD
Sinds de vorige keer is er op 19 mei
een volgende belangrijke stap gezet
voor winkelcentrum de Gaard. Het
college van B&W heeft toen
besloten dat er een stedenbouwkundig programma van eisen
mag worden opgesteld. In deze fase
gaat het nog steeds om onderzoeken
(niets staat dus nog vast)! De
gemeente en de ontwikkelaar gaan,
in nauw overleg met de klankbordgroep, kijken aan welke randvoorwaarden de kwaliteitsverbetering van
het winkelcentrum en de directe
omgeving moet voldoen. De eerste
fase waarbij alle randvoorwaarden

SAMEN SPELEN IS LEUKER

Ingezonden

Nog steeds is muziek een woordeloze communicatie van
gelijkgestemden. Zonder onderscheid des persoons, alleen
de instrumenten maken het verschil.
In dorp, in stad en land en over verre grenzen. Muziek bindt. U denkt
het al een tijdje……. ik zou toch nog wel eens……wat meer willen
met mijn muziekinstrument? Dat kan bij het huismuziekorkest
SAMUZE.
Een groep enthousiaste amateurmusici komt tweewekelijks twee uur
bij elkaar onder leiding van een bevlogen dirigent om samen muziek
te maken. Het genre is licht klassiek en soms speelt men volksmuziek. Er wordt flink geoefend en tussendoor is er tijd voor koffie
of thee. Het orkest heeft een fantasiebezetting en bestaat uit blok-en
dwarsfluit, viool, cello, bas, hobo, fagot en klarinet. Vooral strijkers
zijn meer dan welkom. Minstens éénmaal per jaar geeft SAMUZE
een concert bij een zorgcentrum of elders waar men iets kan
betekenen voor anderen. Het nieuwjaarsconcert met de high- tea
wordt langzaam een traditie. En wat is er leuker en uitdagender dan
de Vijfde van Beethoven te spelen? Dat deed een aantal leden van
het orkest in het jubileumkader van de huismuziek te Doorn. Men
waande zich een waar orkest in de tweedaagse muziekmarathon
“Pak ém Beethoven”. Het speelseizoen loopt langzaam ten einde.
In september starten we weer fris met nieuwe noten. Goede voornemens hoeven zich niet te beperken tot de eerste januari. Zin om
mee te doen? Bespeelt u uw muziekinstrument een jaar of vier? Een
keertje meespelen kan ook. Er wordt in Bilthoven gerepeteerd, maar
ook mensen buiten Bilthoven spelen graag en van harte mee. Er
speelt al een aantal Voordorpers bij SAMUZE. U straks ook?
Meer weten,
030-2282571/2285250
bel dan voor
www.samuze.nl
informatie of
kijk op onze
website.

vanuit diverse disciplines van de
gemeente zijn opgesteld (met
inspraak van de klankbordgroep) is
hiermee succesvol afgerond.
Voor deze nieuwe fase is een kleine
afvaardiging van de klankbordgroep
gemaakt welke samen met de
gemeente en ontwikkelaar oplossingen gaat bedenken en op papier
gaat schetsen (omdat dit met een
kleinere groep gewoon beter werkt).
De resultaten hiervan worden wel
weer ingebracht in de volledige
klankbordgroep waarbij de feedback
weer naar de schetsgroep gaat. Zo
komen er in een aantal sessies
waarschijnlijk een aantal oplossingsrichtingen want het is haast onmogelijk om alle aandachtspunten
in één oplossing te vangen.
Op maandag 22 juni is de derde wijk
informatieavond geweest waarbij de
gemeente informatie heeft gegeven
over de vorderingen en de resultaten. Bij het ter perse gaan van deze
krant is hierover nog niets bekend.

Op dit moment vindt er ook nog
een verkeersonderzoek plaats in
Tuindorp Oost (mede als gevolg van
de Gaard maar ook in combinatie
met andere projecten in onze wijk
zoals bv. de veemarkt). Het loopt
van midden juni tot begin juli en
onderzoekt de verkeersdruk in de
wijk, het bestemmingsverkeer, en het
sluipverkeer. Daarnaast wordt het
parkeren bij het winkelcentrum
onderzocht omdat het vermoeden
bestaat dat mensen hier (gratis)
parkeren en met de fiets of bus de
stad in gaan. Dit wordt wellicht ook
nog versterkt door het draagvlakonderzoek naar betaald parkeren in
een groter gebied rondom het
winkelcentrum.
NB op de site van Utrecht
Noordoost is meer te lezen over
kwaliteitsverbetering de Gaard, het
verkeersonderzoek Tuindorp Oost en
het draagvlakonderzoek betaald
parkeren.

Nieuwe BSO in Voordorpschool

Ingezonden

Bolderburen
Sinds 2 juni jl. is Voordorp een
locatie voor buitenschoolse
opvang rijker. In de Openbare
Basisschool Voordorp is die
dag namelijk de nieuwe BSO
Bolderburen van start gegaan.

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
Schapenscheren

De vaste medewerkers van
Bolderburen zijn Lotte Kramer
In de onlangs verbouwde school (links) en Sabrina Hunt (rechts).
Op vrijdagmiddag wordt het team
hebben de kinderen een eigen
versterkt met Suzanne van der
groepsruimte tot hun beschikking. Veer
(midden). Suzanne werkt op
Deze ruimte grenst aan het zoge- andere dagen ook bij BSO Spoenk.

heten leerplein waar de kinderen
ook gebruik van mogen maken. Het leerplein bevat o.a. een
keuken waar samen met de kinderen
gekookt en gebakken kan worden.
Op 2 juni was de ingang van de groepsruimte afgeplakt met stroken papier en
versierd met ballonnen.
De kinderen openden de BSO door het
verbreken van deze “barricade”. Daarna
kregen ze taart om de speciale gelegenheid te vieren.
Kinderopvangorganisatie Ludens heeft nu in Voordorp 3 BSO
locaties bestemd voor de kinderen van de Voordorpschool en de
Beiaard.
De BSO’s zijn speciaal op verschillende leeftijdsgroepen ingericht.
De pedagogisch medewerkers kunnen zodoende samen met de
kinderen activiteiten verzinnen en uitvoeren die voor elke leeftijdsgroep leuk, spannend of gezellig zijn.
Kleuters gaan naar BSO Villa Kakelbont in het gelijknamige
kinderdagverblijf aan de Aartsbisschop Romerostraat.
Voor kinderen van 8 jaar en ouder is er BSO Spoenk op het sportterrein Voorveldselaan. De nieuwe BSO Bolderburen richt zich op
de middengroep: kinderen van 6 en 7 jaar.
Bolderburen is bovendien tijdens schoolvakanties en studiedagen
van de scholen de centrale opvangplek voor alle kinderen.
Voor informatie over beschikbare opvang, inschrijving, tarieven
e.d. kunt u kijken op www.ludens.nl.
U kunt ook bellen met de afdeling Informatie en Plaatsing:
030-2567070 of een e-mail sturen naar ip@ludens.nl.
Ingezonden
Expositie PèP! in
café ‘t Hoogt in Utrecht

In samenwerking met Arturo Escalante heeft
ideeënkunstenaar en muzikant Bernadette van
Beurten, Voordorpbewoner en initiator van o.a. het project
Voordorp Horen & Zien en de Voordorpvogelblog acht Utrechtse
professionele muzikanten op een bijzondere manier in beeld
gebracht. Een mixt-media productie met video, video + audio,
foto’s & teksten. De expositie in ‘t Hoogtcafè is nog te zien tot
3 juli. Hierna zal het project op verschillende plekken in Utrecht,
maar ook daarbuiten een vervolg krijgen.
Geïnteresseerd?
U kunt alvast voorproeven op de website: www.pepproject.nl
& op http://www.youtube.com/user/ProjectPeP

foto: Bas Kruit

De schapen
Wollie en Eva
moesten even
2 dagen op stal
voordat ze op
16 mei jl. geschoren konden
worden. Het
regende namelijk
en met een natte
vacht valt er niet
te scheren.
Gelukkig zaten de Weergoden mee op zaterdag de 16e
zodat onze schapenscheerder Piet Sigter aan het werk
kon. Binnen een mum van tijd liepen er weer twee kale
schapen in het land en kunnen ze er weer een jaar
tegenaan.
Van de wol van vorig jaar
had Mart Kruit-Peperkamp
een prachtig babyvestje
gesponnen en gebreid en
ook dit jaar nam ze met
plezier de wol mee.
We wachten vol spanning
het volgende resultaat af.

foto: Bas Kruit

KIDS

VOOR
DORP

WOORDZOEKER.
als je goed kijkt, zul je zien dat er in dit raster
allerlei woorden verborgen zijn. er zijn woorden van
links naar rechts verstopt, maar ook van rechts naar
links horizontaal, verticaal en diagonaal. soms is een
letter voor 2 woorden gebruikt.
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Wilma Tamboer, grafisch vormgever, zoekt
in de stad Utrecht: medehuurder van een
nog te zoeken kantoorruimte of wil graag
meehuren bij iemand die een werkplek wil
delen. Zelf heb ik ± 20 m2 nodig; maximale huur p/m ± € 450,-. Er is haast bij
want ik moet vóór 1 okt. 2009 verhuisd
zijn uit mijn huidige kantoor.
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Mono’Lisa Grafische vormgeving,
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Hooghiemstraplein 118, 3514 AZ Utrecht,
T 030-276 92 11, M 06-25 175 487,
E wilma@monolisa.nl
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BADLAKENS
BAL
BLIJ
BUITENLAND
CAMPING
DOUANE
EURO
FIT

HOTEL
LEESBOEK
LOL
NIETSDOEN
PASPOORT
TV
UITJE
UITRUSTEN

O

VAKANTIE
VOORTENT
VRIJ
IJS
ZOMER
ZONNEBRAND
ZONNEBRILLEN
ZWEMBAD

als je al deze woorden hebt gevonden, dan blijven er
op het einde 8 letters over. deze 8 vormen een woord.
en dat woord is de oplossing van deze puzzel.
HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur het dan per email naar:
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht.
doe dit VOOR ZATERDAG 29 AUGUSTUS A.S.
vergeet niet, je naam, telefoonnummer en evt. email
adres door te geven. uit de goede oplossingen wordt
een winnaar getrokken.
de winnaar ontvangt een bioscoopbon.
de winnaar van de woordzoeker uit de aprilkrant is
TIJN VERWEI.
tijn heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Nieuwe lessen BBB en hatha
yoga
Op donderdagavond zijn er lessen BBB
(buik, billen, benen) van 19:00 uur tot
19:45. Aansluitend vindt er van 19:45 tot
21:00 uur een hatha yogales plaats.
Locatie: De Pelsschool, Winklerlaan 79.
Opgeven kan via Carenetics,
tel. 030-6664100.

De redactie van de
Voordorpkrant wenst u een
goede vakantie toe
COLOFON
Voordorp Vooruit,
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Bas Kruit,
Bernadette van Beurten, José Kager, José
Kragten, Lineke Maat, Moniek Zonderland,
Nicole Beeker, Petra van Straaten,
Pieter van Houwelingen, Renée van Andel,
Ruth van de Laarschot, Sander Ekstijn,
Tieneke de Groot en Wil Wigmans.

Sluitingsdatum kopij:
12 september 2009
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

