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VOORDORPFESTIVAL 29 mei
Op 29 mei jl. vond weer het Voordorp Festival 

plaats. Deze keer niet op de Romerostraat, 
maar op de Pablo Nerudastraat. 

En, ondanks dat er die middag een 
harde wind stond, werd het een groot succes.

Vooral bij de workshops liep het storm. 
Hierbij een sfeerverslag: 

EEN FANTASTISCH VOORDORPFESTIVAL                                                           DANK VOOR JULLIE KOMST EN HULP



RING-
NIEUWS –
vervolg
Om te beginnen: 
de website is al
weer even in de
lucht. Wie het
actuele nieuws wil
volgen kan af en toe
op de site kijken, of
zich aanmelden voor

de nieuwsbrief die we regelmatig, neen,
onregelmatig, per mail toesturen. 
Zie www.werkgroepA27Voordorp.nl

Van 800 naar 1
In welke fase is het werken aan de Ring
Utrecht beland? Rijkswaterstaat is bezig de
800 varianten terug te brengen naar 200
varianten. Die varianten zijn allemaal 
mogelijkheden hoe de A27 eruit kan komen
te zien qua verbreding en verkeerskundige
oplossingen. Van de 200 varianten moeten
20 reële varianten overblijven. Die twintig
worden onder de loep gelegd, waarna
geplust en gemind gaat worden opdat men
uiteindelijk op 1 variant uitkomt. 
Wat gebeurt er echter ondertussen hier en
nu? 

Noordelijke Randweg Utrecht - NRU
Zowel de bewoners in het uiterste noorden
van Voordorp als die op Fort Blauwkapel 
krijgen straks te maken met de aansluiting
van de NRU op de A27. Ook voor de NRU
staat er wat te gebeuren. Geen verbreding
gelukkig, maar de weg wordt wel ‘opge-
waardeerd’. Dat houdt in dat het een vol-
waardig onderdeel gaat worden van de Ring
Utrecht. Of lees: er zal veel meer verkeer
overheen rijden. Met een vermoedelijke
maximumsnelheid van 80 km, trouwens. Er
zullen ongelijkvloerse kruisingen komen, zo-
dat het verkeer vanuit Overvecht gescheiden
wordt van de automobilisten die alleen langs
de stad willen rijden. Hoe die kruisingen eruit
gaan zien, weet niemand nog. 

In Overvecht hebben de bewoners zich ver-
enigd in De Randweg Overvecht Op Maat
(werkgroep DROOM dus). De NRU is een
gemeentelijke weg, dus is het de gemeente
die de randvoorwaarden opstelt. Binnenkort
gaat de Overvechtse bewonersgroep met de
gemeente om tafel zitten om te overleggen
over de ontwerpen van de kruisingen. Liefst
niet hoog de lucht in, vanwege de geluids-
overlast en de visuele barrièrrewerking naar
het (nieuwe) recreatiegebied de Ruigen-
hoekse Polder toe!
De aansluiting bij en na het Robert Koch-
plein (bij het tuincentrum dus) is een zorgen-
kindje. Gelukkig gaan enkele onpartijdige
deskundigen samen met bewoners ont-
werpen maken waarin o.a. de leefbaarheid
op Fort Blauwkapel en de rust in het 
recreatiegebied de Ruigenhoekse Polder
gegarandeerd wordt. Wat ook in het belang
van Voordorpers is! Als je hieraan mee wilt
doen, kan je een mail sturen naar ons.

We willen fluisterasfalt
Eind mei heeft de werkgroep A27 Voordorp
een gesprek gehad met drie mensen van
Rijkswaterstaat. Eerst hebben we ze
meegetroond naar de Sandinostraat tegen-
over de geluidswal om ze ter plekke het ver-
keerslawaai te laten horen. Dat kwam wel
over. Daarna zijn er vooral twee onderwerpen
aan bod geweest: wat kan er aan de huidige
geluidsoverlast gedaan worden, en hoe ziet
de toekomst er voor ons uit. De uitkomst van
het gesprek was dat Rijkswaterstaat heeft
toegezegd uit te rekenen hoeveel de aanleg
van ‘fluisterasfalt’ (zo heet het echt) zou
kosten voor het tracé langs Voordorp. Er ligt
nu een versleten laag enkel ZOAB (zeer open
asfaltbeton). Fluisterasfalt (dubbellaags
ZOAB) vermindert de productie van geluid
met 2 decibel. Twee decibel lijkt misschien
weinig, maar het betekent dat het klinkt alsof
er een derde minder auto’s rijden.
Met het kostenplaatje van Rijkswaterstaat
moeten we vervolgens naar de gemeente en
andere overheden met het verzoek in de
buidel te tasten. We willen namelijk niet tot
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2016 wachten voordat er nieuw asfalt gelegd
gaat worden. De overlast is immers nu al
heftig voor de omwonenden.

En meedenken?
Rijkswaterstaat heeft ons duidelijk te ver-
staan gegeven dat uitbreiding van de A27
richting Voordorp nog steeds tot de 
mogelijkheden behoort. Het is wettelijk
toegestaan om een stuk van de groenstrook
af te pakken en aan ‘onze’ kant een extra
rijkstrook te bouwen. Als we dat willen
voorkomen, zullen we alle zeilen bij moeten
zetten en met goede argumenten moeten
komen. Daarmee kom ik op het volgende
punt: meedenksessies. 
Jawel. Rijkswaterstaat wil gesprekken met
alle bewoners tijdens de afvalrace van 
20 varianten naar 1 variant. Niet zomaar
gesprekken, maar gedurende een jaar regel-
matig terugkoppeling van ontwerpen naar de
bewoners. Hierop kunnen bewoners reageren
en met eigen ontwerpen en commentaar
komen. In september zal een brede startbij-
eenkomst gehouden worden met uitleg over
het proces en de verwachtingen van zowel
de rol van de bewoners bij de meedenk-
sessies als de rol van Rijkswaterstaat.   
Doel van de meedenksessies is om tot een
betere ‘inpassing’ van de snelweg te komen
en de weerstand bij de bewoners te vermin-
deren, zodat het proces sneller gaat. Wat
niet wegneemt dat je aan het eind van de rit
als bewonersgroep nog steeds bezwaren
kunt indienen!
Denk alvast na of je gedurende een jaar een
stuk op zes keer zo’n sessie wilt bijwonen.
We komen hierop terug, maar jullie horen
begin september ongetwijfeld ook meer
vanuit Rijkswaterstaat in verband met de
brede startbijeenkomst.

Werkgroep A27 Voordorp
Email: werkgroepA27Voordorp@gmail.com

Ingezonden

GOUDEN EIKEL
In de krant van februari jl.
is, op verzoek van enkele
bewoners, een oproep
opgenomen met de vraag
‘Waar is onze Gouden
Eikel?’ Hier volgt het
antwoord dat de Dienst
Ondersteuning ons heeft
gestuurd:

Waar is de Gouden Eikel?
Aan de Sandinostraat in Voordorp stond een gouden eikel op een groene sokkel. 
Het houten beeld was een donatie van het televisieprogramma 'Ook dat nog'. 
De gemeente Utrecht kreeg het satirisch bedoelde geschenk in 1996 voor de vertraging
van de werkzaamheden aan de geluidswal langs de A27. De eikel heeft 14 jaar naast
de vlonder bij het water gestaan, vaak beklad met graffiti en door vandalen meerdere
malen in het water gegooid. In 2010 heeft Stadswerken het beeld daarom weggehaald.
Omdat het geen officieel kunstwerk is, is het niet onderhouden en vertoont het houtrot
en scheuren. Het beeld komt dan ook niet meer terug in de openbare ruimte. 
Carlijn van Campenhout. Namens de Gemeente Utrecht, Dienst Ondersteuning

Ingezonden



DE SNUFFELHOEK
Hebben jullie afgelopen april de uitzending gezien
van Pauw & Witteman met in het programma Ton
Verlind en zijn hond Lumi? Een witte Zwitserse herder
die allerlei karweitjes in huis opknapt. Ton heeft een

boek geschreven met de titel: Verliefd op Mevrouw de Wit. Zo noemt hij
Lumi ook. Nou, ik kan wel zeggen dat ik ook een beetje verliefd ben op
Mevrouw de Wit. Niet alleen omdat ik ook wit ben, maar vooral omdat ik
graag werkjes in huis verricht. 
Zodra de wekker 's morgens afloopt, spring ik bij baasje op bed en geef
haar een eerste wasbeurt. Vervolgens haal ik een schoen onder het bed
vandaan en breng deze naar de huiskamer. Zo stimuleer ik baasje om
snel op te staan. Ik ren met haar achter me aan een paar rondjes om de
tafel, zodat ik zeker weet dat ze goed wakker is en maak dan aanstalten
om de binnenzool te verwijderen. Kijk, en dan heb ik baasje precies
waar ik haar hebben wil. 
'Jip' vraagt ze dan, 'wil je een koekje?' Ze loopt naar de bekende kast
en in ruil voor een hondenkoekje leg ik de schoen voor haar voeten neer.

Ja, want slim als ik ben, heb ik al lang
begrepen dat mensen niet zonder schoenen
naar buiten willen. Ik kom echt de deur niet
uit voor baasje haar schoenen aan heeft. 
Soms wil ze eerst nog even plaats nemen
achter haar computer; haar email checken,
kijken of er nog iets leuks op facebook
staat, of er misschien een interessante 
twitter langs komt. Maar ook dat heb ik
door! Snel gris ik het kussentje van haar
stoel en ren weer een rondje om de tafel. 

'Jip geef hier! Ik heb een hekel aan die harde stoel!' 'Ja natuurlijk
baasje, maar als jij me nu eerst eten geeft, dan gaan we samen naar de
tuin op Ons Buiten, want daar is nog veel te doen!' Nee, ik hoef haar
niet te helpen met het aanleggen van de kerstverlichting zoals Mevrouw
de Wit voor haar baasje heeft gedaan. Onze problemen zijn van een
heel andere orde: het tuinhuisje is aangetast door rot!  
In het najaar al had baasje vol goede moed, samen met mij, de vloer er
uitgesloopt. Maar daarna –  u bent het misschien allang vergeten –
liepen baasje en ik een lange, lange natte herfst en daarna een witte
winter somber langs onze tuin. We wilden niet eens door het tuinhek
naar binnen gaan. Wat was er gebeurd? 
In een vlaag van verstandsverbijstering had de buurman rechts alle
plantage uit zijn tuin gerooid. Ook de wintergroene en twee meter hoge
taxus heg tussen zijn en onze tuin moest er aan geloven waardoor het
schaduw terras met borders en het karakter van onze tuin op één dag
naar de knoppen gingen. Het ophogen van zijn tuin met god mag weten
hoeveel kub aarde en daarna de zondvloed waren er de oorzaak van dat
het water geen andere weg zag dan zich over ons tuinpad richting ons
tuinhuis te begeven. Gelukkig lag de nieuwe vloer nog op tafel. 
Met de komst van de warme en zonnige lente zijn we de strijd tegen het
water en verrotting aangegaan. Baasje zucht en steunt maar ik moedig
haar aan: 'Goed zo baasje! Hier staat de stop houtrot en daar de twee
elementen pasta om de gaten mee te vullen. Kijk eens hoe hard het
wordt! Beetje cement over de vloer. Afsmeren met een waterdichte
pasta. Moet je eens zien hoe mooi het wordt!' 
Doodmoe maar tevreden keren we aan het eind van iedere dag weer
terug naar huis. Baasje zegt steevast: 'Ik wist niet dat ik het in me
had?' En dan geef ik haar een kus op haar gezicht en zij op haar beurt
geeft mij een knuffel en zegt: 'Ik ben echt verliefd op jou, Meneer de
Wit!' U begrijpt natuurlijk wel, zo'n dag kan voor mij niet meer stuk!

Woef!                Jip

http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/
mailadres: jip.russell@gmail.com

NIEUWS VAN 
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Helpt u de kinderen in León aan een schrift?
De Rubén Darío school bevindt zich in de wijk León
Zuidoost, een buitenwijk van de stad León in
Nicaragua. Het is een van de jongste en armste
wijken van León. 35 procent van de bevolking leeft
van minder dan 1 dollar per dag. 

Achter een grijze muur in volgepakte lokalen biedt
de school onderwijs aan bijna 2000 leerlingen:
• Kleuterafdeling: 160 leerlingen
• Basisschool: 896 leerlingen
• Middelbare school: 473 leerlingen
• Weekendonderwijs voor kinderen die door de

week werken: 435 leerlingen
Vanuit Voordorp hebben de afgelopen jaren diverse
activiteiten plaatsgevonden die hebben gezorgd dat
leerkrachten bijscholing hebben ontvangen en dat
de school o.a. nieuwe meubels en lesmateriaal heeft
kunnen aanschaffen en oude meubels heeft kunnen
opknappen.
Nikkie Wiegink, studente culturele anthropologie
aan de UU, heeft op verzoek van buurtcomité
Voordorp Vooruit de Rubén Darío school bezocht.
Nikkie is namelijk net voor haar studie in Nicaragua
geweest. Van haar bezoek aan de school heeft ze
een verslag gemaakt dat ze ons, samen met een
groot aantal foto’s, heeft toegestuurd. Verderop in
deze buurtkrant is een samenvatting van haar ver-
slag opgenomen, dat als flyer tijdens het Voordorp
Festival is verspreid aan de bezoekers.
Uit Nikkie’s verslag blijkt dat een groot deel van 
de kinderen geen schriften heeft, simpelweg omdat
hun ouders zich dat niet kunnen veroorloven.
Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen van de
Rubén Darío school aan het begin van het nieuwe
schooljaar een schrift krijgen. Alle kinderen…… dat
betekent 2000 schriften….

Voor € 5,-
kunnen 
10 schriften
gekocht 
worden!
Helpt u mee
om de

kinderen van de Rubén Darío school een schrift te
geven? U kunt uw bijdrage in dat geval overmaken
op rekening 2232039, ten name van Buurt-
comité Voordorp Vooruit, onder vermelding van
‘Schriften voor León’.

Heel veel dank namens alle kinderen!



Ik bezocht de Rubén Darío school 
in het kader van de samenwerking
tussen het buurtcomité Voordorp
Vooruit en de wijk León Zuidoost.
Sinds een paar jaar is de samen-
werking met name gericht op 
onderwijs, wat vorm heeft gekregen
in een project Intercambio
(uitwisseling) met de school Rubén
Darío en de dependance El
Pulgarcito, met als doel verbetering
van het onderwijs door middel van
lesmaterialen en bijscholing. 

Er is geen centraal rioleringssysteem en
afgezien van de hoofdweg zijn er geen ver-
harde wegen, wat het in het droge seizoen
erg stoffig maakt. De school staat aan een
van deze onverharde wegen. 

Het eerste dat opvalt als je door de poort van
de school het plein oploopt is het lawaai.
Ook tijdens de lesuren is er een constant
gegons van stemmen en gelach dat weer-
kaatst op de muren van de lokalen die vlak
bij elkaar zijn gebouwd. Alle lokalen zijn half
open om verfrissing te brengen in het
extreem hete klimaat van León. 
Tegelijkertijd zijn de lokalen overvol met 
45 tot 70 leerlingen per klas. Naast het
onmiskenbare gebrek aan ruimte, heeft de
school vooral een gebrek aan lesmaterialen.
Het is hierin dat het samenwerkingsproject
tussen Voordorp Vooruit en León Zuidoost
deels heeft willen voorzien. 

In het kader van het samenwerkingsproject
zijn er in 2009 stoelen en tafels voor 
leerlingen en de onderwijzers gekocht en is
een groot aantal meubels gerepareerd. 

De adjunct directrice laat me verschillende
lokalen zien waar de meubels worden
gebruikt, maar leidt me daarna naar een
enorme berg kapotte tafels en stoelen in 
een uithoek van het schoolterrein. Een paar
jongens gebruiken de berg als klimrek. 
“Dit is onze grootste zorg”, zegt de adjunct
directrice. “Er zijn niet genoeg plekken voor
de kinderen om te zitten. Er moeten nog 
altijd leerlingen staan.” 

Wanneer ik vraag naar de samenwerking
tussen Voordorp en León Zuidoost, begint de
adjunct directrice meteen over de bijdrage
aan de bibliotheek. De bibliotheek zit in een
kleine ruimte naast een van de lokalen. Er
staat een aantal kasten met boeken en een
hoeveelheid opgerolde landkaarten. De
adjunct directrice wijst me op de planken
met boeken die door het project geleverd
zijn. Het merendeel van de boeken in de 
bibliotheek is deel van het curriculum van 
de school, maar er is ook een sectie met
overige boeken, waaronder fictie. De selectie
omvat onder andere Tolkien, Don Quijot en
verhalen van de nationale dichter Rubén
Darío. De studieboeken worden het meest
geleend, omdat een groot aantal leerlingen
geen middelen heeft om zelf de nodige
schoolboeken te kopen. Een groot deel van
de kinderen heeft zelfs geen schriften,
omdat hun ouders zich dat niet kunnen
veroorloven.
Het lokaal naast de bibliotheek was bedoeld
als plek om te lezen en te studeren. En
inderdaad: toen ik de bibliotheek bezocht 
tijdens de pauze zat er een aantal meiden
over studieboeken gebogen. Tijdens lesuren
is de ruimtenood echter zo hoog dat het
lokaal wordt opgedeeld in twee leslokalen,
elk aan een kant, met alle geluidsoverlast
van dien. 

Een ander onderdeel van het samen-
werkingsproject was een bijscholings-
programma voor de leerkrachten van Rubén
Darío. De leerkrachten die ik heb gesproken
waren enthousiast over de bijscholing op het
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gebied van computergebruik,
wiskunde, taal, didactiek en 
culturele en artistieke expressie,
afgekort als ECA. Met name ECA
heeft veel indruk gemaakt op de
onderwijzers, al leken sommige wat
ongemakkelijk met het lesgeven in
‘expressie’. “We leerden een beetje
van alles. Het was ontzettend leuk!
Ik had altijd al willen leren dansen
toen ik klein was, maar leerde het
nu ik oud ben. Je bent nooit te oud
om te leren. Ik zou het graag met

de kinderen willen doen, maar er is geen
ruimte om te dansen. En meer nog, er zijn
geen stopcontacten voor de cd speler.” 

In het kader van het onderdeel beeldende
kunst hebben de onderwijzers een muur-
schildering gemaakt, een kleurig detail in 
de blauwwitte wereld van de school.
Verschillende leerkrachten gaven aan dat zij
in de lessen willen gaan gebruiken wat zij
zelf geleerd hebben. Maar ook hier is het
gebrek aan materiaal een obstakel. “Ik wil de
kinderen leren kleuren te gebruiken. 

Kleur, dat is leven! Maar sommigen hebben
geen materiaal om tekeningen te maken. Ik
heb 45 kinderen in mijn klas, misschien
hebben er 5 materialen.” Aan het begin van
het schooljaar wordt de leerlingen (of hun
ouders) gevraagd een aantal schoolspullen
aan te schaffen waaronder tekenmateriaal,
maar niet alle ouders hebben hier geld voor
en andere spullen raken gedurende het jaar
kwijt. De school heeft zelf geen materialen
voor schilder- of tekenlessen. 

León, 12 mei 2011.

Voor € 5,- kunnen 
10 schriften gekocht 

worden!
Helpt u mee om de kinderen

van de Rubén Darío school
een schrift te geven?

Heel veel dank namens alle
kinderen!



Mijn vorige
bericht was
heel erg
positief 
over de
getoonde
plannen. 
Het moest
echter nog
wel financieel doorgerekend worden. Dat is onder-
tussen gebeurd en dat viel helaas negatief uit (lees: 
te duur). De projectontwikkelaar ziet echter nog vol-
doende mogelijkheden om samen met de gemeente
tot een geoptimaliseerd plan te komen. Daar zijn ze
nu druk mee bezig en wij krijgen als klankbordgroep
op 14 juni een update van de stand van zaken.
Ter informatie: begin dit jaar is het winkelcentrum
(toenmalige eigenaar: ING Real Estate Investment
Management) verkocht aan een Amerikaans bedrijf
(CB Richard Ellis). Hierbij zijn de intenties van de
plannen gewoon overgenomen. Recent is echter het
winkelcentrum, inclusief de woningen, zelf van 
eigenaar gewisseld (door Van de Vorm Vastgoed). 
Ook hier met het overnemen van de plannen en
dezelfde projectontwikkelaar zodat het aanspreekpunt
voor de gemeente en de klankbordgroep gelijk blijft.
Toch kennelijk een dynamische markt. Wij blijven
streven naar de kwaliteitsverbetering van ons winkel-
centrum! Volgende keer hopelijk meer concreet
nieuws.

Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323
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2011 juni GIERZWALUWEN
En maar turen in de lucht. En maar verzuchten waar die
gierzwaluwen toch blijven. Het slechte aprilweer in Zuid-
Europa zorgde voor een blokkade op de weg vanuit Afrika.
De gierzwaluwen liepen daardoor minstens een week ver-
traging op. Maar ze zijn er weer. Ook in Voordorp.

Drie gierzwaluwbroedparen?
Vanaf 6 mei kon je af en toe een aantal gierzwaluwen in de lucht
zien, en heel af en toe het typische gegier horen. Bij de kasten van
de Augusto Sandinostraat 61 en de Andrej Sacharovstraat 18 
vlogen regelmatig gierzwaluwen langs, maar de daar broedende
spreeuwen bewaakten hun kroost en kast trouw. De zwaluwen
moesten toch echt wachten totdat de jonge spreeuwen waren uit-
gevlogen. Daarna zijn ze er meteen inge-
trokken. En het mooie is dat in de vorig jaar
opgehangen tweede kast op de A.Sacharov-
straat ook een paartje gierzwaluwen is
ingetrokken. Gezellig, zo naast elkaar!
Webcamschuw?
In de beide kasten aan de Simon Bolivarstraat
31 heeft Mark van Ree een webcam geïn-
stalleerd. Een herhaling van vorig jaar moest
voorkomen worden. Toen verdween een

paartje uit de onderste kast (mét webcam), en verscheen een paar
dagen later een paartje in de bovenste kast (zónder webcam). Dus
dit jaar twee webcams, twee kansen. Dat zou je denken, maar de
gierzwaluwen rekenen anders. Want nadat de spreeuwen uit de
bovenste kast zijn uitgevlogen blijft het leeg op de beelden. Niets
beweegt. Geen zwaluw te bekennen. Hebben ze iets tegen het
gegluur? Ik zie af en toe wel zwaluwen rakelings langs de kasten
scheren, maar ze zijn nog niet naar binnen gegaan. Merkwaardig
en verrassend.
En de spreeuwen en huismussen?
In totaal hangen er nu 63 kasten in Voordorp. Ze raken steeds
meer in trek bij de spreeuwen en ook bij huismussen. Vorig jaar
was ik te laat om alle kasten goed na te lopen, maar toen zijn er
minimaal 9 en maximaal 12 kasten bebroed geweest door
spreeuwen. De teller schiet voor 2011 naar de 15 toe. Huismussen

doen het wat voorzichtiger aan. Die broeden in zes
kasten, vorig jaar in vijf. Van de 11 kasten die vorig
jaar zijn opgehangen, zijn er in ieder geval drie die
dit jaar de goedkeuring kregen: een door een
gierzwaluwpaar, een door een spreeuwenpaar, en
een door een huismussenpaar. Al met al is er nog
steeds een stijgende lijn te ontdekken in het
gebruik van de kasten door de vogels (zie grafiek). 
Tieneke de Groot, Werkgroep Gierzwaluwen
Voordorp, tienekedegr@gmail.com

Recreatievoetbal 45+ met 7 tegen 
7 voetbal mogelijk bij v.v. Voorwaarts !!
Afgelopen seizoen is v.v. Voorwaarts gestart met het opzetten van 
45+ voetbal. Bij het 45+ voetbal staat plezier hebben in het spel voorop.
Zo wordt er bijvoorbeeld gespeeld in zeventallen, op een half speelveld
tegen spelers die minimaal allemaal 45 jaar oud zijn. Ook mag er
onbeperkt worden gewisseld en is de buitenspelregel afgeschaft.
Langs deze weg wil v.v. Voorwaarts iedereen uit de omliggende wijken
uitnodigen om na de zomer langs te komen en een balletje mee te 
trappen op de maandag of vrijdagavond. Op maandag 22 augustus 2011
staat van 20:00 tot 21:15 uur de eerste trainingsavond op het program-
ma. Na kennismaking wordt er vervolgens onderling getraind en gevoet-
bald. Daarnaast organiseert de KNVB in het voor- en najaar een onder-
linge 7 tegen 7 competitie. Deze vindt plaats op de vrijdagavonden. 
De speeldata van de najaarsreeks 2011 zijn op 9, 16, 30 september en 
7 oktober en de aanvangstijd is 19.30 uur. Elke avond wordt in een poule
van vier verenigingen drie wedstrijden van elk 25 minuten gespeeld. 
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Neem dan met een mail-
bericht contact op met Frits.van.Leusden@tntexpress.nl of
ferry.bontrop@ziggo.nl of kom op maandag 22 augustus naar de eerste
trainingsavond van het 45+ voetbal bij onze vereniging. 
Ons adres:  
Arienslaan 2, 3573 PT Utrecht (naast Mitland Bowling)
Natuurlijk kunnen ook senioren vanaf de leeftijd van 18 jaar bij ons
terecht om op zaterdag, zondag op het veld of in de zaal te gaan voet-
ballen. Zowel op zaterdag, zondag en doordeweeks in de zaal spelen
wekelijks telkenmale 7 teams. Samen met het 45+ team voor de 7 tegen
7 toernooien, heeft v.v. Voorwaarts 22 seniorenteams. Kijk voor meer
informatie ook op onze Voorwaarts-site: www.voorwaarts-utrecht.nl !!

Het Voorwaarts-bestuur

Ingezonden



Ingezonden
VOORDORP OP EIGEN KRACHT

Onderdeel van: Transition Town Utrecht

Het Energieteam van Voordorp op
Eigen Kracht start de actie: Zonne-
panelen op je schuurtje, wat een idee!

Al eens gedacht aan zonnepanelen? 
Het kan zelfs op het kleine dak van uw
schuurtje! Een set van 3 panelen past daar
uitstekend. Zo’n set kan zó met een
stekker worden aangesloten op het stop-
contact. Het resultaat is een bijdrage aan
duurzame energiewinning, vermindering

van CO2 uitstoot en tot 20% vermindering
in de kosten van uw jaarlijkse elektriciteits-
behoefte.
9 juni was het startschot van deze nieuwe
actie van het Energieteam Voordorp.
Op die dag werd een set van drie zon-
nepanelen geplaatst op het schuurtje van
Augusto Sandinostraat 50. De set is een
demonstratie opstelling, bedoeld om wijk-
bewoners uit te nodigen zonnepanelen te
plaatsen op hun schuurtje.

Waarom op schuurtjes?  
Allereerst willen we laten zien dat zelf 
zonnepanelen plaatsen heel gemakkelijk is.
Daarbij staat Voordorp vol met schuurtjes
met platte daken. Loze oppervlaktes die je
goed kan benutten voor een paar panelen.
Je hoeft niets aan te passen aan je 
elektrische installatie want voor een set
van 3 zonnepanelen heb je geen extra
groep nodig. De stekker van de set gaat
direct in het stopcontact en begint dan
energie te leveren. Dat kan je direct zien
aan de elektriciteitsmeter die zelfs
terugloopt op een zonnige dag.
Het Energieteam heeft een set geselec-
teerd van hoge kwaliteit en voor een
scherpe prijs. De set is zeker niet alleen
bedoeld voor huiseigenaren. Zo biedt 
woningbouwcorporatie Portaal huurders
een zeer aantrekkelijke vergoeding bij 
aanschaf van zonnepanelen.

Eerst zien, dan geloven? 
Kom kijken naar twee demonstratie
opstellingen op het schuurtje op Simon
Bolivarstraat 21 en Augusto Sandinostraat
50 (voor meer informatie, aanbellen bij 
AS 50).
Bij het verspreiden van de folder om deel 
te nemen aan de actie is gebleken dat er al
aardig wat belangstelling is. 
Interesse gekregen? Neem dan contact op
met energieteamvoordorp@gmail.com of
bel Frans 030 2713220    

Het Energieteam is onderdeel van Voordorp
op Eigen Kracht,  www.tstu.nl, een initiatief
van wijkbewoners die zich bezighouden met
energie en duurzaamheid.

Ik geef stoelmassages en ontspanningsmassages op
de massagetafel volgens de rebalancing methode.
De rebalancing technieken scheppen ruimte in je
lichaam. De focus ligt daarbij niet zozeer op
knopen in spieren (al komen die ook wel aan
bod), maar  vooral op het effect voor de lange
termijn. Je kunt je misschien voorstellen dat je
spieren beter kunnen ontspannen als er
meer ruimte in je lijf wordt gecreeerd. 
Je lichaam krijgt dan zelf de kans om
eventuele spanning los te laten. 

Wat me erg aanspreekt aan deze vorm van
masseren en aan de rebalancing filosofie, is
dat alles goed is zoals het is. Er hoeft niets.
Vaak hebben we de neiging om veel van
onszelf te moeten en veel te (ver)oordelen. 
Ik denk ook weleens als ik pijn in mijn nek

heb: he, wat lastig, die pijn moet weg, want ik wil
me ontspannen voelen. Als ik er tegen vecht, is
het gevolg juist dat de klachten blijven.
Bewustwording van spanning en accepteren dat
die er is, is de eerste stap om ‘m ook  weer los te
kunnen laten. Daar kan ik je bij helpen.

Wil je ook ervaren wat een massage van
Balans in de Basis met je doet? Of heb je
nog vragen? Bel me dan op telefoon-
nummer 06-52681648.
Op mijn website vind je meer informatie
over mij en mijn bedrijf: 
www.balansindebasis.nl

Het lijkt me fijn om je te “ont-moeten”

Noortje Braakman

VOORDORP IN BEDRIJF
Beste wijkgenoot,

Wat leuk om me op deze manier te kunnen voorstellen!
Mijn naam is Noortje Braakman en mijn bedrijf heet Balans in de Basis.

ZONNEPANELEN 
OP UW SCHUURTJE,

WAT EEN IDEE!

Frans van het Energieteam Voordorp 
geeft uitleg aan de burgemeester over 

het zonnepanelen op schuurtjes project.

Schuurtje Augusto Sandinostraat 50



Casa del Cobaya (Huis van de cavia’s)
Zoals u in de vorige uitgave van Voordorp Vooruit al
hebt kunnen lezen, is “Casa del Cobaya” gereed en
huisvesten wij op Ons Buiten inmiddels 6 cavia’s:
Harry, Rex, driekleur mannetje *maart 2011 
Juwel, Coronet zwart wit vrouwtje *maart 2011  
Zus, Driekleur gladhaar met bles vrouwtje *maart 2011 
Henny, Driekleur gladhaar vrouwtje *december 2010 
Kate, Sheltie driekleur vrouwtje *januari 2011 
Sofie, Driekleur gladhaar vrouwtje  *januari 2008

Harry (heeft een krul-
vacht als van een ted-
dybeer) is inmiddels
gecastreerd. Tot voor
kort zaten de dieren
verspreid over twee
groepen. Het doolhof

met gresbuizen wordt door de cavia’s erg op prijs
gesteld en ook de heuvel vinden
de cavia’s prachtig. Vooral ‘s
ochtends en in de namiddag zijn
ze actief en is het een drukte van
jewelste. Ze zijn al aardig aan

mensen gewend
en schieten niet
direct weg als er
bezoekers komen
kijken. Omdat ze
alle ruimte
hebben, zijn ze
niet meer echt
aaibaar en om ze
te beschermen
tegen katten,
kraaien en
mensen is er een net aangebracht boven de cavia-weide. 
De cavia’s van de weide oppakken of vasthouden is niet meer
mogelijk zonder enorm veel stress voor de diertjes te ver-
oorzaken. Dus “Casa del Cobaya” is een echte “kijk-attractie”
geworden op de dierenweide en vanaf het bankje dat 
inmiddels bij het cavia verblijf staat, heb je een prachtig zicht
op het cavia verblijf. Net een breedbeeld uitzending van

“planet earth”. 
Onze dank is groot aan alle 
“sponsors” die het mogelijk hebben
gemaakt “Casa del Cobaya” te
realiseren.  

Pollo Palazzo 
(Kippen paleis)
Sommige dingen moeten gewoon goed
voorbereid worden en dan laat het
resultaat langer op zich wachten. In
2010 zijn wij in samenwerking met het
bestuur van Ons Buiten begonnen met
het werven van fondsen om een nieuw
- en ander - kippenhok te realiseren
wat makkelijker en efficiënter is te
onderhouden. Gezien de bezuinigingen
van de gemeente was dit niet een-
voudig, maar dankzij een behoorlijke
sponsoring van Ons Buiten en het
Wijkbureau Noordoost is het ons toch
gelukt de benodigde financiën en ver-
gunningen te krijgen. Vandaar dat in
week 19 een nieuwe kippenschuur is
gebouwd op de plek van ons oude
hok. Met recht werd dit al snel tot
“Kippen Paleis” bestempeld met als
resultaat de vertaling: “Pollo Palazzo”! 
Het Pollo Palazzo is zondag 12 juni
officieel geopend/onthuld door de
burgemeester, Aleid Wolfsen. Tijdens
de Groen moet je Doen dag waren er
verschillende activiteiten georganiseerd
op Ons Buiten en natuurlijk ook op de
dierenweide.
Tijdens een korte “prosecco” cere-
monie werd door een ferme ruk aan
een koord het Paleis onthuld. Tijdens
de dag zelf was er boeren golf/crocket
op de weide en heeft Marth Kruit-
Peperkamp een demonstratie wol-
spinnen gegeven van de wol van onze
schapen Wollie en Eva. Ook de nodige

werkstukken werden getoond, die erg
in de smaak vielen bij onze bezoekers.
In dit schuurtje hebben wij
voldoende ruimte om het
nachthok voor de kippen
te realiseren waar ze ook in
de winter en tijdens rege-
nachtige dagen droog en
tochtvrij kunnen verblijven.
Daarnaast biedt dit schuurtje ook de
mogelijkheid om volgend seizoen een
Konijnen-knuffelbak te realiseren,
zoals u die wellicht kent van Grift-
stede. Deze Konijnen-knuffelbak 
staat op de planning maar is deels
afhankelijk van het aantal vrijwilligers

die we kunnen werven om toezicht
te houden tijdens de dagen/tijden

dat deze ruimte opengesteld wordt
voor bezoekers. Dus uw reactie draagt

er wellicht aan bij of deze
laatste doelstelling ge-
realiseerd kan worden!
Bent u enthousiast over
of door wat er recentelijk
plaats vindt op en rond-
om de dierenweide van

Ons Buiten, reageer dan naar: 
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en
meld u aan als vrijwilliger.
Al is het maar een uurtje per week,
met uw hulp kunnen wij een schema
opstellen zodat de Konijnen-knuffel-
bak gerealiseerd kan worden.

NIEUWS 
VAN DE 

WERKGROEP



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, Carlijn van Campenhout,
Christie Bakker, Ferry Bontrop, Frans van den Berg, Luc Mes,
Nicole Beeker, Nikkie Wiegink, Noortje Braakman, 
Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten, Renée van Andel, 
Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 23 september 2011
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

Wilt u meer weten over:
•Uw gezondheid en conditie
•Gezonde voeding en 

verstandig afvallen
•Op uw eigen niveau 

verantwoord bewegen
•Begeleiding bij gewichts-

beheersing?
Kom dan gerust eens langs op 
onze maandelijkse inloopavond en
stel uw vragen. Iedere eerste dinsdag
van de maand, tussen 19. 30 uur en
20. 15 uur.
Gewichtsconsulent Lette Doornbos
en sportcoach Karin van Ewijk 
ontvangen u graag voor een 
persoonlijk, praktisch en 
professioneel advies.

Goed in Vorm-Voordorp 
C.Mendesstraat 18, 3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl

KIDSVOOR
DORPKIDS 

De redactie van de VoordorpVooruit 
wijkkrant wenst u een prettige en 

voorspoedige vakantie toe!

Ingezonden

de winnaar van de woordzoeker uit de
aprilkrant is ROSA VAN DER GLAS. 
rosa heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Berichten van de programmaraad

Wie is bereid bridgeavonden te organiseren
(zaaltje boeken, mensen uitnodigen, etcetera). 
Ook als je denkt: dit wil ik graag samen met iemand
anders, doen mail ons. Dan knopen wij de personen aan
elkaar. 

En wie iets nieuws wil starten in september:
kom nu al in actie en leg je dagdeel vast. WeveHUIS is
tegenwoordig steeds sneller volgeboekt.

In de maak is ook een cursus Mindfulness in het najaar:
'Mindfulness kan vertaald worden als ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtig-
heid’. Je bent je bewust van het huidige moment. Met open aandacht,
zonder oordeel, merk je dingen op en ervaar je. We kennen  allemaal al
ervaringen van volledig aanwezig zijn in het hier-en-nu, bijvoorbeeld 
tijdens een wandeling, het beluisteren van muziek of een zonsopgang.  
De training helpt tegen verschillende klachten en aandoeningen. Je kunt je
beter concentreren en gemakkelijker ontspannen. De geest wordt kalmer.
Hiervoor worden meditatietechnieken gebruikt, zoals de bodyscan en de
zitmeditatie. Initiatiefnemer is Michel Tillie. 
De training gaat door bij voldoende belangstelling.

•     e-mail: wevehuis@live.nl     •     Website: www.wevehuis.nl     •     Adres WeveHUIS: Wevelaan 4     •

Vóór de zomer losbarst, en iedereen Voordorp
massaal verlaat om zich weer neer te vleien
op een plek ergens op de wereld: aan zee, in
het bos, een boeiende stad of lekker in de
achtertuin.

Nog even dit: 
De verbeelding broeit volop en een aantal creatieve Voordorpers
is inmiddels bij elkaar gekomen om plannen te smeden voor de 4e editie
van Voordorps Verbeelding. Hét moment voor alle filmmakende, kleiende,
schilderende, verbeeldende, dansende, zingende, muzikale, acterende, 
kokende, caterende en andere creatieve Voordorpers om hun deuren te

openen en hun creatieve uitingen aan
de rest van de wereld, maar bovenal
aan Voordorpers, te tonen. 
Wij gaan Voordorp weer extra kleur
geven en verrassen met onze mooie,
boeiende, interessante, verrassende
beelden, geluiden, verhalen, smaken,
community-art-projecten, straat-
theater, workshops etc. etc. 
Wie doet er met ons mee? 
Zondag 13 november 2011
zal de vierde editie van Voordorps
Verbeelding plaatsvinden.
Voor meer informatie 
voordorpsverbeelding@gmail.com


