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GROEN MOET JE DOEN

10 JUNI
Het was makkelijker geweest om gewoon
touwtjes van onder naar boven te spannen
maar de vorm van een spinnenweb vind ik
mooi en passend in een tuin met veel ronde
vormen. Uiteindelijk hebben we die dag twee
spinnenwebben gemaakt. Eén door mij en
één door een moeder met haar dochter.
gingen zaaien en die we die
dag zouden planten.
Mijn zonnebloemen waren
maar slecht opgekomen.
Gelukkig hadden
anderen een hoop
zonnebloemen en
andere bloemen die er een stuk beter waren
opgekomen.

Het was mooi weer die dag, ik had er zin in.
We hadden weken ervoor al bedacht wat
we zouden gaan doen. Zoals allerlei plantjes
die we met de voorbereidingsgroep vooraf

De pronkbonen die er nu staan kunnen wel
meer dan drie meter hoog worden. Het hek
waar ze tegen aan staan heeft tussen het
boven- en onderdeel een opening die deze
klimplanten zelf niet kunnen overbruggen.
Het was mijn idee geweest om voor de
klimplanten een klimnet te knopen in de
vorm van een spinnenweb.

Zoals altijd was er ook een hoop onkruid weg
te halen. Vooral heermoes moet nog steeds
veel uitgetrokken worden. Gelukkig waren we
met veel vrijwilliggers en was er een goede
sfeer. Af en toe thee uit eigen tuin met wat
lekkers. De hele dag door kwamen er veel
belangstellende grote en kleine mensen
langs om mee te werken en de moestuin te
bekijken. Moe maar voldaan ben ik na vijf
uur weer naar huis gegaan.
In juli, augustus en september zijn er
weer meewerkdagen in buurtmoestuin
“De Voortuin”, steeds de 2de zondag
van de maand.
Namens de initiatiefgroep buurtmoestuin
"De Voortuin". Dick de Graaf

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP
Zowel op politiek
niveau als op
informatieniveau
is er veel gebeurd.
Eerst zoomen we
in op de gebeurtenissen rond het
traject langs Voordorp om tenslotte
uit te komen bij
het demissionaire
kabinet.

Het zou namelijk kunnen dat de verbreding
wordt uitgevoerd door het talud steiler te
maken.
De inrichting van de onderdoorgangen komt
niet meer aan bod, zo hebben we inmiddels
begrepen.

Aansluiting NRU/A27
In de vorige Voordorp Vooruit hadden we
al verteld dat RWS weinig interessante
oplossingen voor deze aansluiting in petto
heeft - geen verdiepte ligging van de boog

Tweede meedenksessie RWS 19 april
De keuze tussen symmetrische en
asymmetrische verbreding is toegelicht
door RWS. Asymmetrisch verbreden heeft
uiteraard onze voorkeur omdat dat betekent
dat de weg niet nog dichterbij de Voordorpse
huizen komt te liggen. Rijkswaterstaat heeft
uitgelegd dat deze variant inhoudt dat er
elders enkele huizen gesloopt zouden

bijvoorbeeld. De gemeente Utrecht onderzoekt of een verdiepte ligging van het Robert
Kochplein (rotonde bij Fort Blauwkapel)
mogelijk is, of van het Ghandiplein bij Fort
de Gagel. Zo’n verdiepte ligging heeft onder
andere als voordeel dat de geluidsoverlast
afneemt.

moeten worden. Ook moet dan een bedrijf
uitgekocht worden. Zo’n scenario gaat het
toegestane budget te boven.
RWS gaat nu onderzoeken of ze de verbreding langs Voordorp bínnen de bestaande
geluidswal kan uitvoeren. Ook wordt onderzocht of er een (verbeterde) geluidswal geplaatst kan worden vóórdat de verbredingswerkzaamheden beginnen. Op die manier
kan je namelijk de geluidsoverlast van de
verbredingswerkzaamheden beperken.
De bomen in de Parkstrook blijven in ieder
geval gespaard, maar dat kan RWS niet
garanderen voor de bomen op het talud.

Ingezonden

Verbreding bak bij Amelisweerd
Er blijken nogal wat risico’s te zijn om de
bak bij Amelisweerd te verbreden. Een
ingenieursbureau heeft een second opinion
onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden.
De bewonersgroepen langs de A27 hebben
een presentatie gekregen van dit onderzoek.
“Het is niet onmogelijk”, luidde de conclusie
van de ingenieurs.
Dat klinkt niet zo vertrouwenwekkend. Het
blijkt dan ook dat er een behoorlijk risico is
om de folie lek te prikken bij werkzaamheden
in de bak. Er zijn wel oplossingen bedacht,
maar deze zijn riskant want nog niet eerder
uitgeprobeerd.
Als het fout gaat, gaat het heel erg fout en
loopt de bak vol met water. Heel veel water.

Dan stromen daar geen auto’s door, maar
kwelwater vanuit de Heuvelrug!

Volgende sessie(s)
Het lijkt erop dat RWS tijdens de tweede
sessie in de diverse wijken verschillende
informatie heeft gegeven aan de bewonersgroepen. Daarom willen we graag nog een
gezamenlijke sessie met alle bewonersgroepen en Rijkswaterstaat om uit te zoeken
waar de onduidelijkheden liggen en om over
bepaalde oplossingen te horen hoe het nu
echt zit.
Na de zomer is een derde Meedenksessie
gepland waarin onder andere de geluidswerende maatregelen behandeld worden.
We gaan trouwens nog praten met bewoners
uit Maarssen, waar een ‘bovenwettelijk’ geluidsscherm is geplaatst.

Val van het kabinet
Vlak na de tweede Meedenksessie viel het
kabinet. Jullie hebben wellicht gelezen dat
de Tweede Kamer begin juni aan de minister
heeft gevraagd om geen onomkeerbare
besluiten te nemen bij de verbreding van de
A27. De planvorming en de diverse onderzoeken gaan echter gewoon door. Of dit verzoek gevolgen heeft voor het meedenktraject is nu nog niet duidelijk.
Ondertussen heeft Rijkswaterstaat het een
en ander op de site: www.ikgaverder.nl
geplaatst. Kijk bijvoorbeeld onder de kop
‘Planstudies Ring Utrecht’ en vervolgens
onder Second Opinion voor een presentatie
over de technische (on)mogelijkheden bij de
bak bij Amelisweerd.
Werkgroep A27 Voordorp
Email: werkgroepa27voordorp@gmail.com
Site: www.werkgroepA27voordorp.nl
Foto: www.utrecht.nl
Planstudie ring Utrecht A27

DE SNUFFELHOEK
Het was eens.... lang geleden!
Wat zeg ik? Heel lang geleden, meer dan
35.000 jaren terug dat er in Europa twee soorten mensen
leefden: de Neanderthalers en de moderne mens waar mijn
baasje van afstamt.
De Neanderthalers bevolkten Europa al zo'n 250.000 jaar.
Het waren sterke mensen met een grote schedel en een flink
gewicht aan hersens, waarvan verondersteld wordt dat ze
toch enige intelligentie bezaten. Het waren echte vleeseters
die jaagden op vooral grote dieren zoals mammoeten, wolharige neushoorns en rendieren. Ze leefden in groepen en
er is geen reden om aan te nemen dat ze niet met elkaar
zouden kunnen praten. Er werden niet erg veel nakomelingen
geboren. Vrouwen baarden slechts eenmaal in de vier jaar
een kind.
De Homo Sapiens, die zich vanuit het Midden-Oosten over
Europa begon te verspreiden, kreeg daarentegen veel meer
kinderen. En die moesten natuurlijk allemaal gevoed worden.
Nu hadden die moderne mensen wel minder hersens, maar ze
waren toch niet echt dom. Hoe een en ander precies in zijn
werk gegaan is, daarover spreken de geleerden elkaar nog
tegen, maar feit is dat die aardige Neanderthaler mensen
zo'n tienduizend jaar nadat de moderne mens voet op
Europese bodem heeft gezet, gewoonweg zijn uitgestorven.
Natuurlijk vind ik dat erg zielig voor die mensen, maar ja,
het was wel een tijd waarin de wet van Darwin 'de sterkste
overwint' nog helemaal waar was. Alleen, en daar ben ik
best een beetje trots op, die Homo Sapiens was alleen
sterker dan de Neanderthalers omdat ze vriendschap met
ons honden hadden gesloten!
Pat Shipman, een antropoloog, bestudeerde fossielen van
hondenbotten uit de tijd dat mens en Neanderthaler samen
op aarde leefden. Hij ontdekte dat de mensen in die tijd al
heel veel van ons honden hielden. Ze droegen juwelen waarin
ze tanden van ons hadden verwerkt en er werd niet op ons
gejaagd. Dat leidde hij af van het feit dat er geen tekeningen
van ons op rotsen te vinden waren. Mijn voorvaderen in die
tijd waren groot en sterk en hielpen de mensen met de jacht
en het zware werk. Ze sleepten de buit voor hen naar huis,
bewaakten hun erven, vrouwen en kinderen! Zo kwam Jan
Splinter door die ijzige winter. Mensen hielden genoeg tijd
en energie over om nakomelingen te krijgen en te voeden.
Wij waren dus een soort werktuig voor mensen. Als tegenprestatie kregen we eten en mochten we bij de mens in huis
wonen en zelfs op hun bed slapen.
En daar bleef het niet bij. Volgens Pat hebben wij ook de
communicatie van mensen beïnvloed. Wij hebben als enige
diersoort, net als mensen, oogwit en volgen de blik van
iemand anders. Mensen hebben van ons afgekeken om op
non-verbale signalen te letten en dat kan soms het verschil
uitmaken tussen overleven of uitsterven. Pat Shipman beweert dat de moderne mens de Neanderthaler overleefd
heeft dankzij ons, de honden!
Dus willen jullie a.u.b. voortaan niet meer zeuren als ik
eens een keertje blaf? Want ik wil dan gewoon met jullie
communiceren. Een praatje maken met
mijn vriend de mens!
Woef!
Jip
email: jip.russell@gmail.com
website: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/

Ingezonden

MINI STEK BREIDT UIT
MET BSO EN DAGVERBLIJF OP
SPORTCOMPLEX HERCULES
De werkzaamheden
binnen en buiten het
nieuwe complex van
Hercules en kinderopvang Mini Stek zijn
klaar, nu nog de
reconstructie van de
Voorveldselaan......
Het is bij het brengen en halen van de kinderen een beetje
behelpen, maar eind mei ligt de laan er weer spic en span bij.
De accommodatie ziet er kleurig en stijlvol uit. Buitenschoolse

opvang MikMak is fors
uitgebreid. Voorheen was er
plek voor twintig kinderen,
nu kunnen er zeventig
terecht. Op Mik-Mak Buiten
bij Hercules is volop ruimte
voor sport en spel: op de
sportvelden, op de tennisbaan en bij regen in de sporthal. En
anders vermaken de kinderen
zich wel met lig- en crossfietsjes. Wil je met een Donald
Duckje op de bank, dan kan
dat natuurlijk ook. In de
nieuwbouw is ook een kinderdagverblijf gerealiseerd.
Op Biebelebons is plaats voor
20 kinderen, in een babygroep
en een half-verticale groep.
Hercules en Mini Stek zijn
trots op het resultaat van de nieuwbouw.
Informatie kunt u vinden op www.mini-stek.nl

Verheugend nieuws
rond de bouwvelden X
en Y waarvoor de gemeente de toewijzing
heeft gedaan aan de
collectieven ‘MarktMeesters’ en ‘BLOK Y’
(uit totaal 6 inzendingen). Zij gaan in
overleg met de gemeente hun plannen nu verder uitwerken.
Een mooi begin! Bouwveld E ligt nog even stil en bouwveld J
is reeds in de aanbieding. Allemaal onderdeel van de geleidelijke uitgifte van de grond door de gemeente en dat
lijkt te werken.

NIEUWS
NIEUWS VAN
VAN
DE
DE WERKGROEP
WERKGROEP
VEEMARKT
VEEMARKT

Helaas is
er over de
afgelopen
periode
weinig te
melden.
Naar aanleiding van
mijn vorige berichtgeving heb ik een aantal
bezorgde reacties gehad met betrekking tot de
verkeerssituatie rondom het winkelcentrum. Dit
heeft ook zeker de aandacht van de gemeente,
de projectontwikkelaar en de klankbordgroep!
Er zijn juist al een hoop keuzes gemaakt om de
veiligheid in het verkeer te bevorderen. De verwachting is niet dat er voor de vakantie veel zal
veranderen hoewel de wens nog steeds is om
de kwaliteitsverbetering van winkelcentrum de
Gaard door te zetten. Het blijft een zaak van de
lange adem om iets moois te maken.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD

Ingezonden

Ondertussen is de sloop van de hallen daadwerkelijk begonnen, de weg om het nieuwe sportveld heen is bijna klaar
en ook het veld begint goed vorm te krijgen.
Het doorgaand verkeer en parkeren is een beetje behelpen,
maar ook dat komt allemaal weer goed. Zelfs de nieuwe inrit
en uitrit van de sportvelden is al in ontwikkeling.
De realisatie van stadsverwarming door Eneco in de nieuwe
wijk gaat helaas niet door, maar men denkt toch dat met
andere middelen de duurzaamheidambitie van 0,3 EPC
gehaald kan worden. En het geeft mensen meer keuze om
met vernieuwende energiesystemen die norm te halen.
Succes allemaal!

Inspiratie?
Wat betekent dat woord eigenlijk? In het woordenboek
staat: ‘inademing’, ‘ingeving’ en ‘bezieling’. Het is een
soort toestand waarin er ruimte is om een idee of een
‘gelukkige gedachte’ te krijgen, die je dan ‘invalt’. Ik
spreek uit ervaring, dat ik in een moeilijke periode helemaal geen inspiratie meer voelde, mijn vuur was geblust.
Toch wist ik dat er ergens binnen in mij nog een klein
waakvlammetje brandde. Toen ik weer in staat was om
dit vlammetje aan te wakkeren, kreeg ik energie.
Dat geeft mij inspiratie in coaching! Om samen met
iemand het waakvlammetje te laten oplaaien tot een vuur.
Dat iemand’s gezicht opklaart door een nieuw idee of
inzicht. Bijvoorbeeld vanwege twijfel over een beslissing
naar duidelijkheid: dit is wat ik wil! Of van een stressgevoel naar: dit is wat ik nodig heb!
Het allermooiste vind ik, zonder hoogdravend te willen
klinken, dat je als mens al compleet bent; met kwaliteiten
en verlangens. Het gaat eigenlijk over jezelf ruimte geven,
zodat de ingeving kan binnenvallen over wat je behoefte
is of wat je écht leuk vindt.
Ik geef toe, niemand is de hele dag in een staat van
inspiratie; ikzelf ook niet. Ik hou niet van ‘chaka!’ verhalen
en ‘yes, we can’ slogans, want niemand is de hele dag
superenergiek en supergelukkig. Maar het geeft mij vertrouwen, dat ik na een dag vol ‘gedoe’ de weg terug
weet naar mijn innerlijke vuur.
Als coach ondersteun ik je
graag om de kern te vinden
van je inspiratie.
Kijk op www.koscoaching.nl
of het je aanspreekt.
Je kunt ook bellen:
Lorette Kos, 06 273 99995

En toen werd het zomer?
In de laatste uitgave van Voordorp Vooruit waren wij
letterlijk en figuurlijk “vol van verwachting”.
Twee cavia’s zijn inmiddels bevallen van in totaal 8 jongen.
Deze groeien als kool en na drie weken zijn de jonge
mannetjes al elders ondergebracht om een geboorte
explosie te voorkomen.
Duiveneieren vinden
we niet meer omdat de
kraaien ons telkens voor
zijn, maar ach, dat is de
natuur moeten we maar
denken…

Ook bij de slootkanten heeft een
ware groei- explosie plaatsgevonden.
De wilgentenen prieeltjes zijn uitgelopen en ook de aangeplante en
gezaaide bloemen doen hun best om
kleur te geven aan de slootkanten.
Alle zorg en aandacht om de natuur
een kans te geven kent ook andere
bijverschijnselen. Zo hebben we in
mei bezoek gehad van een marterachtig roofdier en kan 1 konijn dit
niet navertellen (Zena). Ook de
kraaien hebben ontdekt dat de
“duivenscharreleieren” erg lekker zijn.

Dokter prik is ook weer
langs geweest dus alle
dieren op dierenweide
van Ons Buiten zijn weer “rondom”
ingeënt. Behalve de cavia’s, die ontspringen deze dans tot nog toe omdat
cavia’s (nog) geen last hebben van
rare ziektes als Q-koorts, blauwtong
of vogelgriep.

tot wanhoop! Het zijn vooral de
Brabanters die vol enthousiasme over
het hek vliegen, ondanks dat ze
gekortwiekt zijn. Dat is niet helemaal
de bedoeling, dus hoezeer het ons
ook spijt zullen wij afscheid moeten
nemen van de 5 Brabanter kippen.

De schapen Wolly en Eva hebben op
5 mei weer hun winterjas verwisseld.
Zonder dikke wolvacht lijkt het net
of ze in hun Eva-kostuum lopen nu
ze net geschoren zijn. Klaar voor de
zomer, zullen we maar zeggen!
Op de groente tuintjes heeft ook een
ware groei-explosie plaatsgevonden
die de kippen erg interessant vinden.
De afgelopen weken/maanden hebben wij er alles aan gedaan om de
kippen op de
weide te houden.
Al die lekkere
peultjes en frisse
slablaadjes gaan
er in als koek en
scharrelen tussen
de net gezaaide
spinazie behoort
ook tot hun
favoriete bezigheden. De eieren
smaken des te
lekkerder door al
dat gescharrel,
maar het drijft de
groente-tuinders

In de afgelopen weken zijn wij in de
weer geweest om een nieuw thuis
voor de Brabanters te vinden en we
hebben dat uiteindelijk ook gevonden. Gelukkig komen ze ergens te
wonen bij een huis in het bos met
heel veel ruimte en grond om lekker
te scharrelen!
Dus de eieren zullen ook daar overheerlijk smaken.
Zo zie je maar weer dat het niet
alleen rozengeur en maneschijn is op
de dierenweide maar ach, dat is de
natuur moeten we maar denken!

En toen werd het zomer.....

VOORDORP IN BEDRIJF
Buro Multa, gevestigd in Voordorp, verzorgt sinds 2006
management- en projectondersteuning op maat. Zowel vanuit
het eigen kantoor als op locatie, kunnen alle ondersteunende
werkzaamheden via Buro Multa, gerund door Wendy van Tuyl,
uit handen worden gegeven.
Wat moeten we ons precies
voorstellen bij managementen projectondersteuning?
De werkzaamheden die ik verricht
zijn heel divers: van notuleren tot
het vervangen van een afwezige
(directie)secretaresse, van het opzetten van een (project)secretariaat
tot het coachen van een secretaresse
die (nog) niet helemaal uit de verf
komt. Een opdrachtgever kan mij
benaderen en samen maken we dan
afspraken over de werkzaamheden
die gedaan moeten worden. Soms
kan ik de werkzaamheden vanuit
huis verrichten, maar vaak werk ik
op de locatie van de opdrachtgever.
Vooraf worden altijd heldere afspraken gemaakt over wat de opdrachtgever van mij kan verwachten.
Waarom kiest iemand voor het
werken met Buro Multa?
Dat kan heel veel verschillende
redenen hebben, is mijn ervaring.
Soms is het prettig als bij een vergadering een onafhankelijke notulist
aanwezig is gezien de onderwerpen
van bespreking of binnen het eigen
secretariaat is onvoldoende tijd
om de vergaderingen goed uit te
werken. Dan is het prettig om alleen
dat deel uit te besteden.
Bij de afwezigheid van een secretaresse, een periode van grote drukte
of een vacature waarbij je de tijd
wil nemen om de juiste kandidaat
te vinden, is het prettig dat je weet
dat de ondersteuning van de be-

VOORAANKONDIGING
Beste Voordorper,
Enkele bewoners hebben in het kader van
het Wijkgroenplan Noordoost de wens
geuit om de wijk Voordorp verder te vergroenen en te verfraaien. De gemeente
heeft deze wens goedgekeurd en er is
hiervoor budget voor vrij gemaakt.

verdiepen in een organisatie en me
te conformeren aan de organisatiedoelstellingen. Juist omdat ik bij
veel verschillende organisaties
werkzaamheden verricht heb, heb
ik naast mijn ondersteunende
kwaliteiten veel zicht op werkprocessen en kan ik aanbevelingen
doen om tot de meest efficiënte
ondersteuning te komen voor een
organisatie.

treffende manager of directeur gewoon doorloopt op de manier die
hij of zij gewend is.
Een opdrachtgever beschikt door
de inzet van Buro Multa over flexibiliteit en kwaliteit. Er hoeft niet
direct iemand in dienst te worden
genomen en er worden heldere
afspraken gemaakt over het aantal
uren dat Buro Multa werkzaamheden uitvoert.

Wat vind je het leukst aan jouw
werk?
Managementondersteuning heeft
soms nog een wat negatief imago;
het beeld van een secretaresse die
koffie haalt en brieven typt. Goede
ondersteuning van een directeur of
manager maakt dat die zich juist
bezig kan houden met waar hij of
zij goed in is, in het vertrouwen
dat een assistent de lopende zaken
in de gaten houdt, acties opvolgt
en zorgt dat de administratieve
organisatie op orde is.
Die assisterende rol vervul ik altijd
met veel plezier en hoop ik nog
lang te mogen blijven doen.

Werk je in een specifieke
branche?
Nee. Ik heb uitgebreide ervaring in
zowel de zakelijke als de non-profit
sector en bij verenigingen.
Dat maakt het voor mij ook zo
interessant. Ik geniet van de afwisseling die al die verschillende
organisaties mij bieden en vind
het leuk om mij telkens weer te

De ideeën van de bewoners worden
momenteel samengevoegd tot een plan
en bekeken of het algemene belang van
de wijk wordt gediend, het te beheren is
en of het binnen het budget valt.
Enkele steekwoorden, binnen dit door
de bewoners opgezette plan zijn: faunavriendelijk, meer kleur en eetbaar groen.
Dit conceptplan willen wij op dinsdag
18 september om 20.00 uur in het tuin-

Ingezonden
huis van ‘Het Groene Dak’
aan u presenteren. Graag horen wij uw
mening over het plan zodat wij na deze
avond het plan definitief kunnen gaan
maken.

Met vriendelijke groet,
Hans Booij
projectleider Wijkgroenplan Noordoost
gemeente Utrecht

WIE ZIT ER IN DE PUT? –
UITKOMST

Ingezonden

In het aprilnummer schreven
we dat padden en andere
kleine dieren op weg naar
hun voortplantingswater
(sloot) onder autobanden of in
straatputten belanden. Dit voorjaar
hebben tal van vrijwilligers in den
lande putdeksels opgelicht om
te kijken hoeveel en welke dieren
erin gevallen waren en er niet
meer uit konden klimmen.
Ook in Voordorp deden we mee.

In de put
Tijdens de maartronde langs de putten aan de Augusto
Sandinostraat langs de Parkstrook troffen we een levende
en een dode pad aan. Dat viel dus erg mee. Maar het was
zeer droog geweest in de maand daarvoor en de paddentrek kwam erg traag op gang. Na wat regenbuien zou het
wel aantrekken, zo werd ons verteld.
Die regen is er gekomen, maar de temperatuur wilde maar
niet omhoog. Door die kou had het gros van de padden
geen zin in de tocht naar de sloten. Minder kikker- en
paddendril dus dit jaar.
Uiteindelijk hebben we na drie rondes in totaal 1 levende
en 4 dode padden ontdekt. Gelukkig niet veel zou je
kunnen zeggen. Maar vermoedelijk kwam dat doordat er
minder langs getrokken is dan in andere jaren.
Op straat
Op de Augusto Sandinostraat zelf was het veel rustiger met
gehop van padden en kikkers dan in voorgaande jaren.
Met als gevolg dat er ook heel wat minder door autobanden geplette dieren lagen! Althans, dat is onze indruk.
We hebben het de afgelopen jaren niet bijgehouden.
Wat de landelijke uitkomst is van het puttenonderzoek weten we nog
niet. Het is een atypisch
jaar geweest door eerst
de droogte in maart en
vervolgens de koude in
april en mei. Het is de
vraag of de onderzoeksgegevens dan toch voldoende opleveren. Hopelijk wel, en hopelijk komen er oplossingen,
zodat padden, kikkers, salamanders en zelfs muizen niet
meer in de putten belanden. Het heeft in ieder geval al de
aandacht van de gemeente Utrecht.
Tieneke de Groot, Rymke Wiersma, Joep van de Laar

GEZOCHT:
COLLECTE
TEAMLEIDER
VOORDORP DIABETES FONDS!

Ingezonden

Om de jaarlijkse collecte goed te kunnen organiseren is
het belangrijk dat wij in iedere wijk van Utrecht een collecteteamleider beschikbaar hebben. Helaas hebben wij in de wijk
Voordorp nog geen collecteteamleider. Hiernaar zijn wij daarom hard op zoek!
Als collecteteamleider krijgt u meteen bij aanmelding een aantal
collectanten in de wijk toegewezen.
U neemt contact met de collectanten op en spreekt af in welke
straten in de wijk iedereen gaat collecteren. Daarnaast zorgt u dat
de collectebussen bij de collectanten terecht komen (deze kunt u
zelf bij de collectanten langs brengen of bij u thuis laten ophalen).
Ten slotte telt u na afloop van de collecte de opbrengsten en stort dit
geld bij de bank op de rekening van het Diabetes Fonds.
De collecte van het Diabetes Fonds vindt dit jaar plaats in week 44,
van 28 oktober t/m 3 november 2012. Het werk is naar eigen inzicht
in te vullen en zal maximaal enkele uren in beslag nemen.
Uiteraard mag u bij vragen, of als u tegen problemen aanloopt, altijd
contact met mij opnemen. Waar nodig zal ik helpen en bijspringen om
de collecte in Voordorp zo goed mogelijk te laten verlopen.
Heeft u interesse? Ik hoor graag van u!
Paola Oomen, Regiocoördinator Utrecht
p.oomen@diabetesfonds.nl
Tel. 06 - 450 73 861
(U mag zich natuurlijk ook altijd aanmelden als collectant!!)

Ingezonden
ZONNE-ENERGIE,
HET ENERGIETEAM
VOORDORP HOUDT JE BEZIG

Het lijkt toeval maar nadat de zon zich dit voorjaar een
paar keer goed heeft laten zien, kreeg het Energieteam
Voordorp meerdere verzoeken binnen van bewoners, voor assistentie bij
aanschaf van zonnepanelen. Inmiddels zijn er enkele groepen buren
zich aan het verenigen om samen zonnepanelen aan te schaffen.
Het Energieteam helpt bij het bepalen van de te verwachten opbrengst,
aanvragen van offertes en bespreking daarvan.
Ook een Vereniging Van Eigenaren of eigenlijk beter gezegd een
bewoner van een flat is bij het Energieteam gekomen met de vraag hoe
zijn flat duurzamer kan worden. Een op het eerste gezicht moeilijke
vraag maar er blijkt al heel wat te gebeuren op dit gebied waarbij het
energieteam kan helpen welke weg te gaan.
Waar nog op wachten? Behalve die schone energie geven zonnepanelen een meer dan dubbel rendement ten opzichte van een spaarrekening. Wist u dat verwacht wordt dat de huidige energieprijs van
23 cent gaat stijgen naar rond de 60 cent in 15 jaar?
Als u zelf energie opwekt kost dat slechts 20 cent per kWh gedurende
15 jaar. Bedenk daarbij dat uw zonnepanelen ook nog eens 25-30 jaar
meegaan, dan wordt het wel heel erg winstgevend. En wat het nog
aantrekkelijker maakt is dat er vanaf 2 juli 2012 subsidie komt op de
aanschafprijs van 15%, met een maximum van € 650. Voor meer info:
energieteamvoordorp@gmail.com
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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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BUITENLAND
CAMPING
DOUANE
EURO
FIT

HOTEL
LEESBOEK
LOL
NIETSDOEN
PASPOORT
TV
UITJE
UITRUSTEN

www.goedinvorm-voordorp.nl
Chico Mendesstraat 18, 3573 AT Utrecht
Lette Doornbos, gewichtsconsulent,
06 1565 6804,
voeding@goedinvorm-voordorp.nl
sport@goedinvorm-voordorp.nl
Karin de Vries, sportcoach, 06 1347 5577

O

VAKANTIE
VOORTENT
VRIJ
IJS 2X
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 25 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!

LICHTER LEVEN MET
EEN GEZOND GEWICHT

c Agenda

GROEN MOET JE DOEN
In juli, augustus en september
zijn er meewerkdagen in buurtmoestuin “De Voortuin”, steeds
de 2de zondag van de maand.
Dinsdag 18 september, 20.00 uur:
presentatie concept groenplan
Voordorp, paviljoen ‘Het Groene
Dak’

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,
Christie Bakker, Dick de Graaf,
Frans van den Berg, Hans Booij,
Joep van de Laar, Marjo Verduyn,
Nicole Beeker, Paola Oomen,
Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten,
Renée van Andel, Rymke Wiersma,
Sander Ekstijn, Tieneke de Groot en
Wendy van Tuyl.

Sluitingsdatum kopij:
14 september 2012
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor
de inhoud van ingezonden stukken.

