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keerd voedsel, zoals koekjes en crackers voor de geiten of
beschimmeld brood voor de eenden. Daar kunnen ze erg
ziek van worden.
De verzorgers geven de dieren precies dat waar ze voldoende aan hebben en gezond bij blijven.
Als de verzorgers bezig zijn met de dieren kun je ze wel
vragen of je ze kunt helpen met het voeren, dan kun je
ze toch een beetje verwennen!
Daarnaast is het wettelijk verboden om de dieren keukenafval
te geven. Dit om de verspreiding
van dierziektes te voorkomen.

Voer meegenomen?
Als je toch voer bij je hebt, kun
je dit achterlaten in de hiervoor
neergezette bakken bij de
dierenweide. De verzorgers kijken
dan wat ze aan de dieren kunnen
geven, of zorgen ervoor dat het
netjes wordt opgeruimd.

Nieuw: Niet voeren!

Wil je als vrijwilliger de dieren regelmatig verzorgen? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd

Het is al eerder genoemd in het nieuws van de Dierenweide van Ons Buiten: Onze dieren van de dierenweide
krijgen regelmatig van alles toegestopt door bezoekers. We
vinden het erg
leuk dat mensen
meeleven met de
dieren en ze graag
verwennen. Toch
moeten we nu
helaas melden dat
de dieren niet
meer gevoerd
mogen worden.
Het blijkt toch erg
lastig om te voorkomen dat ze teveel krijgen, en
ook vanuit allerlei wetgeving wordt er steeds strenger gekeken.

van harte welkom! Zo kun je met elkaar zorgen voor
gezonde en blije dieren en bezoekers! Mail naar:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl, of bel 030 - 2731593.

Waarom niet
voeren?
Zoals al gezegd, het is snel
teveel. Er komen veel bezoekers, en als die allemaal
een klein beetje eten geven
is het bij elkaar heel veel.
De dieren worden dan te
dik, wat slecht is voor hun
gezondheid. Daarnaast
krijgen de dieren soms ver-

LEKKER TUINIEREN?!
GRIJP JE KANS!

Ingezonden

Tuinieren is heerlijk. Je bent buiten
bezig en geniet van vogeltjes en je
eigen groeisels! Niet iedereen heeft echter ruimte voor een tuin,
of zit helemaal ingesloten tussen schuttingen. Tuinieren op een
tuinpark biedt dan een prachtige mogelijkheid. Je hebt je eigen
tuin, midden op een park, met gezelligheid door mede-tuinders
en wandelaars. Ook zijn voorzieningen geregeld, zoals (speciaal)
gereedschap, een clubhuis en een winkeltje.
Tuinpark Ons Buiten heeft daarnaast nog een dierenweide,
kweekveldjes en schooltuintjes, zodat het zeer afwisselend is.
Momenteel is er een aantal tuinen beschikbaar voor overname
door enthousiaste tuiniers! Je hoeft geen expert te zijn, het gaat
erom dat je van tuinieren geniet en je daarvoor wilt inzetten. Loop
eens over het park, praat met andere tuiniers en proef de sfeer.
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak als je een tuin
wilt bezichtigen. Wie weet is het helemaal iets voor jou!
Tel. 030 - 2731593, spreek een boodschap in op de voicemail
en je wordt teruggebeld.
Je kunt ook mailen: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl.
En kijk ook eens op de site: www.onsbuitenutrecht.nl.
Daar staan verhalen, activiteiten en de mogelijkheden en voorwaarden vermeld.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

GLAZEN
OVERKAPPING
"Rectificatie over het artikel in het
aprilnummer over de geluidsvermindering van het concept van De
Duurzame Weg van Movares zoals
gepresenteerd op 10 maart j.l.:
De Duurzame Weg reduceert het geluid
met 20 decibel. Daarmee is de geluidsvermindering 5 tot 20 decibel hoger
dan bij een geluidscherm.

NIEUWS VAN

Ingezonden

Ten opzichte van een situatie zonder geluidscherm betekent dit dat
het geluiddrukniveau ongeveer honderd keer lager wordt.
Ten opzichte van de situatie vlak achter het geluidscherm dicht bij
de grond, waar het geluidscherm optimaal functioneert (en als we
de terugkaatsing van de bebouwing naar die plek verwaarlozen) is
de reductie ongeveer een factor 3,2.
Dit betekent dat de geluidsvermindering nog meer is dan in het
verslag van de presentatie van Movares is vermeld!"
Tieneke de Groot,
Werkgroep A27 Voordorp
Voor meer informatie over De Duurzame Weg zie: www.movares.nl

Ingezonden

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

GIERZWALUWEN IN 2010
Nieuwe nestkasten
In de vorige krant boden we vijftien nestkasten aan tegen een heel
klein prijsje dankzij een subsidie uit het Leefbaarheidsbudget. Nou,
die kasten waren snel verkocht! En van de aangeboden ophangservice is ook diverse malen, zeer dankbaar, gebruik gemaakt, ook
voor nog oude kasten van drie jaar geleden. Grofweg zal het aanbod aan nestgelegenheid ongeveer met een kwart verhoogd zijn. In
een van de nieuwe kasten ging meteen een huismus nestelen, die
was er snel bij. Met het gebruik door gierzwaluwen gaat het een
stuk langzamer.

Nestkastbezoek
Donderdag 29 april bleek de dag te zijn dat de Voordorpse
gierzwaluwen naar hun kasten van vorig jaar terugkeerden. Bij
Sacharovstraat 18 leverde dat een klein drama op, de kast was
namelijk ‘gekraakt’ door een spreeuwenkoppel. De gierzwaluwen
vonden echter dat zij de oudste rechten hadden en met veel gekrijs
en verentrekkerij schopten ze de spreeuwen eruit. Die lieten dat
niet op zich zitten en probeerden steeds weer naar binnen te gaan.
Tevergeefs, de gierzwaluwen waren zeer fel, de spreeuwen raakten
uiteindelijk ontmoedigd en verdwenen.
Bij Simon Bolivarstraat 31 is een webcam geïnstalleerd in de
(onderste) kast waarin vorig jaar is gebroed. Als de computer
aanstaat wordt er om de tien minuten een foto doorgestuurd, waardoor te zien is wat er zoal gebeurt daarbinnen. En jahoor, donderdagavond 29 april zater er twee gierzwaluwen in de kast. Eindelijk
thuis na een lange vlucht uit Afrika. Op Koninginnedag hebben ze
een gat in de dag geslapen...

Mysterie
Gierzwaluwen kunnen onopgemerkt heel snel vanuit het niets plotseling een kast induiken. Het is best lastig om dat vanaf straat of
tuin in de gaten te houden. Zo’n webcam is fantastisch, je zet je
computer aan en ziet dat ze er toch weer in zitten, gezellig in
elkaars veren op de kop prikkend, een beetje tortelend als duiven.
Dankzij dat gegluur bleek dat na zes dagen het zwaluwenduo
gehalveerd was. Vanaf dat moment heeft zeventien nachten lang

slechts één zwaluw in de kast gezeten. Ik schrijf ‘gezeten’, maar op
de foto’s was te zien dat de zwaluw vaak aan een van de wanden
hing. Blijkbaar vond-ie dat prettiger. Was de ander plotseling gestorven? Gepakt door een boomvalk? En wat gaat er dan om in het
hoofd van de achterblijver? Een stoicijns wachten, of een stoicijns
zoeken naar een andere partner? Na zeventien nachten was het
geduld op en keerde ook deze zwaluw niet meer terug.

Broedsels
Eind mei vlogen er twee gierzwaluwen vlak langs de twee nestkasten bij de Simon Bolivarstraat 31. Even later was uit een ooghoek te
zien dat een van de twee in een kast verdween. Op de webcam
was echter niets te zien. Huh? Aha, dan is-ie blijkbaar in de bovenste kast gevlogen, de kast waar inmiddels de jonge spreeuwen
waren uitgevlogen. Een nieuw gierzwaluwenpaar? Heel voorzichtig
gesteld lijkt het erop dat er gebroed wordt, net als in de kast van
Sacharovstraat 18. Op beide adressen vliegt in de avondschemering schielijk een gierzwaluw de kast in, waarna een
begroetingsroepje volgt door de zwaluw die er al in zit – op
de eieren hopen wij.
Volgende keer meer.
Tieneke de Groot, Gierzwaluwwerkgroep Voordorp
tienekedegr@gmail.com

DE SNUFFELHOEK
Wat ik laatst toch meegemaakt heb. Ik was bij
de Dierendokters op het spreekuur omdat ik
ineens niet goed meer kon lopen. De trap op ging helemaal niet
meer en ik kon 's nachts ook niet stiekem bij baasje op het bed
springen. Baasje moest me dragen en tillen. Dus zei ze: 'Kom Jip,
we gaan naar de Dierendokters.' Nou ben ik niet erg op dokters,
maar baasje zette door. Zitten we daar in de wachtkamer, overigens een heel gezellige ruimte met speelgoed en hondenkoekjes,
komt er een spoedgeval binnen. Een man met in zijn armen een
hond.
'Ik ben bang dat mijn hond dood is', vertelde hij.
'Leg hem maar op de behandeltafel,' zei de dokter.
Zodra de hond op de tafel lag, opende de dokter een luikje waar
een kat uit sprong, die snel over de hond heen rende en weer terug
door het luikje.
De hond gaf geen sjoege, knipperde niet eens met een oog.
'Helaas u hebt gelijk. Uw hond is dood,' constateerde
de dokter.
'Jammer,' zei de man, 'niets aan te doen. Wat kost mij
dit consult?'
'795 euro,'antwoordde de dokter.
'Zo dat is veel geld, waarom is het zo duur?
'20 euro voor het consult en 775 voor de CAT scan.'
'Ha ha ! Een mop! Goed, hè? Maar dat ik problemen had met
lopen is echt waar. De Dierendokter dacht aan een nekhernia en
stelde voor dat ik een dagje bij haar in de kliniek kwam logeren.
Onder narcose hebben ze foto's van mijn nek gemaakt en omdat
ik toch sliep gelijk mijn gebit schoongemaakt. Dus dat is ook weer
helemaal Spic en Span. Baasje was heel tevreden, niet alleen over
het resultaat, maar ook over de individuele aandacht die
Dierendokters aan hun
patiënten geven.
Volgens mij is ze gewoon
jaloers, want ze wil voortaan zelf ook naar een
Dierendokter i.p.v. naar
haar eigen dokters. Ze
zegt: 'Ik ben ook een
zoogdier en kan best
onder behandeling van
een Dierendokter. Dat is
ook veel goedkoper.
Misschien dat die politieke partijen daar eens naar moeten kijken
als ze perse willen bezuinigen in de gezondheidszorg.'
Ze vindt sowieso dat politici er geen verstand hebben, omdat ze
het GEZONDHEIDSZORG noemen. 'ZIEKEN hebben ZORG nodig,'
zegt ze. 'Gezonden redden zichzelf wel.' Zo mopperde ze nog een
poosje door terwijl ze mijn tanden poetste. De meisjes van de
Dierendokters hebben haar geleerd hoe ze dat moet doen. Iedere
dag poetsen met een heerlijke kippentandpasta. Mmm... Alleen
met die vingertandenborstel lukte het niet zo goed. Dus heeft
baasje een tandenborstel voor peuters gekocht en dat gaat prima.
'Jip je bent toch net een peuter,' zegt ze.
Op de röntgenfoto was niet veel te zien. Zekerheidshalve draag ik
nu wel een borsttuig met legermotief, omdat er niet aan mijn nek
mag worden getrokken. Gelukkig loop ik weer goed en kruip 's
nachts zo als vanouds stiekem bij baasje in bed. Maar als het
terug komt krijg ik toch die CAT scan.
Woef!
Jip

NIEUWS VAN
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DE GAARD
We hebben ondertussen de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en het nieuwe
college zit op zijn plek. De klankbordgroep
wordt ongeveer eens in de zes weken op de
hoogte gehouden van de voortgang (zonder
daadwerkelijke bijeenkomsten).
Op dit moment is er vooral werk bij de werkgroep van de gemeente waarbij de parkeersituatie hun veel hoofdbrekens kost.
Ze hebben al heel veel varianten bedacht en
doorgerekend, maar komen er nog niet uit.
Tevens bestaat nog steeds de impasse rond het
parkeren met de blauwe zone of het betaald
parkeren (beide geen beleid van de gemeente).
Hiervoor is overleg met de gemeente en verantwoordelijke wethouder(s) noodzakelijk en
dat heeft tot op heden nog niet plaats gevonden. Hopelijk is er volgende keer weer iets
van echte voortgang te melden, nu is het helaas
afwachten.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

c Agenda
Film: In Transition
15 juni, 20.00 uur
tuinhuis van ’t Groene Dak.
Een initiatief van Voordorp op
Eigen Kracht, onderdeel van
Transition Town Utrecht
Groene fietstocht
27 juni, 14.30 uur
verzamelen voor Café Averechts
(Lijsterstraat 49).
Een initiatief van Voordorp op
Eigen Kracht, onderdeel van
Transition Town Utrecht
Vanaf de eerstvolgende buurtkrant maken
wij een nieuwe rubriek:

HET GOEDE DOEL VAN......
Hier kan iedere inwoner van Voordorp zijn
goede doel onder de aandacht brengen!
Reacties via voordorpvooruit@planet.nl

VOORDORP IN BEDRIJF

In oktober 2009 is Debby van de Weerd uit Voordorp
haar eigen hondenuitlaatservice begonnen.
In deze Voordorp in Bedrijf stelt zij zichzelf én haar bedrijf voor.
Mijn naam is Debby van
de Weerd.
In oktober 2009 ben ik gestart
met mijn hondenuitlaatservice
genaamd Snow-Walks.
Daarnaast ben ik onlangs geslaagd
als instructeur. Vanaf het najaar
2010 zal ik naast de uitlaatservice
ook diverse hondentrainingen/
cursussen gaan organiseren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
puppycursus of een gehoorzaamheidstraining, dit kan
dan in groepsverband of individueel gevolgd worden.
Ik heb in eerste instantie niet bewust voor een uitlaatservice gekozen, maar ik werd zo vaak benaderd door
hondeneigenaren tijdens mijn dagelijkse wandelingen
dat ik besloten heb om van een grote hobby mijn werk
te maken!
In de praktijk houdt de uitlaatservice in, dat ik ‘s ochtends
en/of ’s middags bij iemand thuis de hond(en) ophaal.
Vervolgens neem ik de groep honden mee naar een fijn
uitlaatgebied zoals het Noorderpark/Panbos/Maarsseveen,
etc, waar ze zich heerlijk ruim een uur kunnen uitleven.
Op deze manier hoeven mensen die de hele dag moeten
werken zich geen zorgen over de beweging van de hond
te maken!
Uiteraard word ik op mijn dagelijkse wandelingen met
de uitlaatservice vergezeld door mijn eigen hond Snow,
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Nieuws toekomst veemarktterrein: Er hebben de afgelopen
maanden diverse themabijeenkomsten plaatsgevonden. De presentaties en verslagen zijn te vinden op
de website van de gemeente
www.utrecht.nl/veemarktterrein
bij het onderdeel herontwikkeling
veemarkt. Hieronder staat een korte
samenvatting van de belangrijkste
besproken punten.
Thema verkeer: De voorkeur gaat
uit naar het gescheiden houden van
wonen en sport, omdat hiermee een
duidelijker verkeerstructuur is te
maken. Het sluipverkeer op de
Sarteweg heeft de aandacht. Eind
dit jaar moeten een aantal maat-

daarom heb ik voor de naam
Snow-Walks gekozen.
Op dit moment komen de
honden die mee gaan uit zowel de wijk Voordorp, als omringende wijken, zoals Tuindorp
en Overvecht.
Ik heb ervoor gekozen om
met kleine groepen te wandelen,
niet meer dan 7 honden per
groep. Omdat de groepen klein
gehouden worden is er persoonlijke aandacht voor iedere
hond.
Op deze manier kan ik goed in de gaten houden of een
hond zich veilig voelt in de roedel en goed tot zijn recht
komt. Na iedere wandeling worden de wandelervaringen
van die dag in een schriftje geschreven zodat de eigenaar
op de hoogte is van alle gebeurtenissen van de dag.
Ook mijn trainingen en cursussen zullen in het teken
staan van kleine groepen, voldoende individuele aandacht en persoonlijke begeleiding.
Op dit moment heb ik op iedere dag nog wel een
plekje voor een leuke nieuwe “Voordorpse”hond!
Gemiddelde prijs voor een wandeling is 13 euro, dit tarief
is afhankelijk van het aantal keren in de week dat de
hond mee gaat. Ik werk met een 10-strippenkaart.
Kijk voor meer informatie op mijn website
www.hondenuitlaatutrecht.nl

regelen bekend zijn om de hoeveelheid sluipverkeer te verminderen. De
parkeerproblematiek bij de sportvoorzieningen is besproken. Het idee
is om 250 extra parkeerplaatsen te
realiseren. Dat kost erg veel ruimte
en een optie zou kunnen zijn deze
plaatsen onder een sportveld aan te
leggen.
Thema hergebruik hal: De hallen
en vooral de dakconstructie is uniek.
Een deel van de hal zou gebruikt
kunnen worden voor het bouwen
van voorzieningen (school, sport of
plein), maar ook woningbouw is een
optie. Er worden veel ideeën gelanceerd. De haalbaarheid wordt verder
onderzocht.
Thema zelfbouw: Er is veel belangstelling voor zelfbouw en de belangstellenden willen graag voorrang bij
de kaveluitgifte, maar zover is het
nog lang niet en garanties kunnen
niet worden gegeven. Het plan is
een vereniging voor de zelfbouwers

op te richten, maar de belangen van
de deelnemers kunnen zeer verschillend zijn.
De verslagen van de thema’s duurzaamheid en voorzieningen waren bij
het schrijven van dit stuk nog niet
op de website geplaatst. Hieronder
staan de belangrijkste aandachtspunten genoemd.
Thema duurzaamheid: Duurzaamheid is een van de ambities bij de
herontwikkeling van het Veemarktterrein. Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld comfort, beperkte
energie- en watergebruik, zonnepanelen.
Thema voorzieningen: Binnen de
nieuwe woonwijk is ook plaats voor
voorzieningen. Het gaat daarbij om
combinaties van sport, onderwijs,
buitenschoolse opvang en mogelijk
andere functies waar behoefte aan is
in de wijk en omgeving. Dit zou
deels in de hal kunnen worden
gebouwd.

Ingezonden

DUURZAAMHEID BEGINT IN DE WIJK
Voordorp op Eigen Kracht
Onderdeel van Transition Town Utrecht
Een aantal Voordorpers
heeft zijn krachten en ideeën gebundeld om samen een bijdrage te
leveren aan het duurzamer maken van de wijk en het verlagen van
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Lokaal voedsel
Voedselproductie kost olie: transport, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en verpakkingen.
Lokaal en evt. biologisch voedsel heeft deze
nadelen veel minder.
Mogelijkheid 1: zelf je voedsel verbouwen
Om dat te stimuleren organiseerde Voordorp op Eigen Kracht in mei
twee workshops moestuinieren. Met een tiental mensen togen we
begin mei naar de Bikkershof en eind mei naar de Pioniers. waar
we een uitgebreide rondleiding kregen. We hebben geleerd hoe we
efficiënt met ruimte om kunnen gaan, hoe je bijna alles uit de tuin
kunt recyclen en dat er veel meer in de tuin eetbaar is dan je
denkt. Zelfs zevenblad is lekker! Enne, nooit geweten dat potjes bier
in je tuin de slakken weghouden!
Wil jij ook wel moestuinieren maar liever samen met andere
Voordorpers? We bekijken de mogelijkheid van het starten van een
buurtmoestuin. Laat het ons weten als je interesse hebt om mee te
doen!
Mogelijkheid 2: lokaal voedsel kopen
Eind mei is tuinderij ’n Groene Kans begonnen met het leveren van
groenten op bestelling. Maar liefst 30 huishoudens hebben zich
opgegeven. Wekelijks ontvang je een e-mail met het aanbod, je
mailt je bestelling door en op vrijdagmiddag/-avond kun je het
ophalen op een afhaalpunt in Voordorp. Via www.groenekans.nl kun
je doorgeven dat je ook een wekelijkse bestellijst wilt ontvangen.
Dan koop je verse radijsjes, sla of kruiden en kun je nog eens een
praatje maken met je buurtgenoten.

Tip van het Team (Walter, Jos en Frank)
Stroomstoppers van nog geen 1 euro (bv bij de Action € 0.89)
kunnen u vele kosten besparen. B.v. zonder verminderd ongemak
gebruikt u dan uw TV zenderontvanger alleen als u de TV aanzet.
Dat klinkt logisch en scheelt al gauw 20 euro per jaar. En wat te
denken van uw 12 volt Halogeen lampen die ook als ze uit zijn nog
steeds energie verbruiken. Stroomstoppers bieden je door hun
schakelaar ook nog eens extra gemak. Je kunt je dan ook afvragen
waarom stroomstoppers niet in ieder huishouden uitgebreid aanwezig zijn.
Mail naar energieteamvoordorp@gmail.com als je aan wilt haken.

Bewustwording
Medio mei hebben we n.a.v. de film The End of Suburbia samen
nagedacht over de gevolgen van het opraken van goedkope olie.
Hier willen we een vervolg aan geven:
Film: In Transition
15 juni – 20.00 uur –
tuinhuis van ’t Groene Dak
Kom inspiratie opdoen: zie in deze film
hoe de wereldwijde Transition Towns
beweging het klimaatprobleem tot een
positieve uitdaging maakt.

Groene fietstocht
Op 27 juni stappen we op de fiets voor een tocht langs allerlei
interessante locaties. Verzamelen voor Café Averechts
(Lijsterstraat 49) om 14.30 uur.

Communicatie
Wil je op de hoogte gehouden
worden van de initiatieven van
Voordorp op Eigen Kracht?
Kijk dan op
www.tstu.nl/afdelingen/Voordorp
of mail naar
ttvoordorp@gmail.com, dan ontvang je onze nieuwsbrief.
Brigitte Venturi & Marian Willems

Energie besparen
Op 1 juni ontdekten we tijdens een bijeenkomst
over duurzaam wonen van de wijkraad NoordOost dat er vele initiatieven worden ontplooid om
te komen tot een energiezuiniger leven. We hoorden over een straat in Tuinwijk waar bewoners
samen zonnepanelen gaan kopen, een straatfeest
organiseren, enz. Wij hebben inspiratie opgedaan
en met ons de diverse gemeenteraadsleden die aanwezig waren.

Meten is weten
Het energieteam van Voordorp op Eigen Kracht is bezig om met
eenvoudige energiemeters en met de energierekening het energieverbruik van verschillende huishoudens te vergelijken.

Interesse in duurzame oplossingen?
Heeft u energiebesparende maatregelen genomen waar u enthousiast over bent? Of heeft u een zonneboiler of zonnepanelen of een
andere vorm van energieopwekking en wilt u deze kennis delen met
andere bewoners? Laat het ons weten.

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, Brigitte Venturi,
Christie Bakker, Debby van de Weerd,
Jan-Rinze van der Schoot, Marian Willems,
Mark van Ree, Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp,
Petra van Straaten, Renée van Andel, Sander Ekstijn en
Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij:
24 september 2010
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.
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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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BADLAKENS
BAL
BLIJ
BUITENLAND
CAMPING
DOUANE
EURO
FIT

HOTEL
LEESBOEK
LOL
NIETSDOEN
PASPOORT
TV
UITJE
UITRUSTEN
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VAKANTIE
VOORTENT
VRIJ
IJS 2X
ZOMER
ZONNEBRAND
ZONNEBRILLEN
ZWEMBAD

Ieder mens heeft
zijn eigen unieke
kwaliteiten en kracht.
Deze kracht wordt bij de meeste mensen
niet optimaal benut.
Onverwerkte emoties, angsten, negatieve
overtuigingen, gedachten en patronen
belemmeren ons daarin.
Deze belemmeringen kunnen zorgen voor
klachten op allerlei gebieden, aangezien
de geest een direct effect heeft op het
lichaam en andersom.
Deze emoties, gedachten en patronen
die ons tegenhouden worden tijdens het
consult op efficiënte wijze opgespoord en
getransformeerd. Ik communiceer met het
onderbewustzijn dmv spiertesten.
Het onderbewustzijn registreert en
controleert alles van ons leven. Daar ligt
dus het antwoord in wat ons tegenhoudt
en belemmert te leven in harmonie met
onszelf en onze omgeving.
Te verwachten resultaten:
Toename zelfvertrouwen, meer plezier in
je leven, meer kwaliteit in relaties, inzicht
in eigen kwaliteiten, bewustwording
van eigen onbewuste belemmeringen,
persoonlijke groei.
Dorien Rooth;
A. Romerostraat 559; 3573 AS Utrecht;
06-23276454; www.dorienrooth.nl

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 28 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 redactie wenst u
een prettige vakantie!

Spotmeldingen nieuws verhaaltjes foto’s
ﬁlmpjes reacties op de blogverhalen?? Mail naar:
vogels@voordorphorenenzien.nl
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