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GROEN EN GEZOND BIJ
TUINENPARK ONS BUITEN

Op zondag 15 juni is het weer Groen-moet-je-doen-Dag.
Het thema is dit jaar Groen en Gezondheid.
Ook op Tuinenpark Ons Buiten is van alles te beleven en te doen!
Kom kijken in alle open tuinen, maak een mooie wandeling, doe
de speurtocht of zet je zintuigen aan het werk.
Om 15.00 uur bezoekt burgemeester Van Zanen de Dierenweide
en opent bovendien het mooie vernieuwde clubgebouw.
Tijdstip
13.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00 uur
15.10 uur
16.00 uur
16.45 uur
17.30 uur

Wat
Opening
Diverse activiteiten*
Bezoek burgemeester Van Zanen
Opening vernieuwde clubgebouw
Optreden Turkse volksdansgroep OZAN
Hapjes en drankjes op het terras
Dansen en muziek met Franky & Johnny
Afronding GMJD

Activiteiten Tuinenpark Ons Buiten op Groen-moetje-doenDag. Adres: Pal Maleterstraat 64
• Beleef je zintuigen! Ruik, proef, voel, kijk, luister en
verwonder je bij de zintuigenbak!
• Open dierenweide. Knuffelen met dieren is gezond!
• Bij de bijenstal: Hoe is het om imker te zijn? Maak een
selfie in imkertenue, samen met imker Peter Luijkx.
• Expositie van onze schildersclub
• Wandeling over het Tuinenpark: ontdek bijzondere bomen
en plekken
• Speur naar groen en gezond op het Tuinenpark en
win een prijs!
• Gluren bij de buren: bezoek een (buur)tuin en je krijgt iets
lekkers en gezonds mee!
• Ervaringsverhalen van moestuinders, vrijwilligers en tuinders
• Kinderactiviteit: schilderen, timmeren en ouderwetse alchemie:
weet jij hoe je heerlijke parfum of juist vergif maakt?
Met bloemen en planten kan het!
• Dans mee met Turkse dansgroep OZAN!
• Genieten van gezonde en lekkere hapjes en drankjes,
met muziek van Franky & Johnny.
• En nog veel meer!

Tuinenpark Ons Buiten en
buurtmoestuin De Voortuin
doen samen mee met
Groen-moet-je-doen.
Neem dus ook een kijkje
bij de buren op de
Aartsbisschop Romerostraat!

Ingezonden

Ingezonden

ZONDAG 15 JUNI 2014
GROEN- &
GEZONDMARKT
TIJDENS
DE GROEN
MOET JE
DOEN!-DAG
Kom tussen 13.00 en 16.00 uur kennismaken met de Voortuin en met mensen
uit de wijk die actief zijn op het gebied van
groen en/of gezondheid. Want het thema
van de GroenmoetjeDoen!-dag is dit jaar
‘Groen en Gezond’.
We hebben professionals uit de buurt uitgenodigd iets te laten zien rond dit thema
op een info- & doemarkt.
Doorlopend kun je proeven van gezonde
hapjes, plantjes kopen op de plantenmarkt,
kruidensmeersels maken, een massage
ontvangen, een lichaamscheck doen via een
spiertest, beenlengteverschil corrigeren,
kennismaken met een yoga-docente uit
Voordorp, iets leren over geneeskrachtige
paddenstoelen, heilzame kruiden, gezonde
voeding en de kruiden uit de Voortuin.
Leden van het orkest ‘de Noordooster’
geven een muzikaal tintje aan deze middag.
Kennismakingsworkshops (gratis)*
13.30-14.00 Mindful Movement
- Conny Coppen
14.00-14.30 Buiten Zijn; hoe groen je
kan helpen bij herstellen
- Mieke Mikx
14.30-15.00 Tuinieren met gemak en
zonder blessures
- Mirjam ten Brinke
15.00-15.30 5 Elementen-Klank en
Qigong - Annemarie
Steinvoort & Edwin Dorff.
Speciaal voor kinderen (doorlopend)
• bloempotjes en plantennaambordjes
beschilderen
• calendulazalf maken
*De workshops gaan niet door bij slecht weer.

www.devoortuininvoordorp.nl
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ZONNEPANELEN…
(foto: Allard Willemse)
WAT HOUD JE TEGEN?
De gelukkigen met zonnepanelen op hun dak
konden extra genieten dit voorjaar.
De vele zonuren extra leverden een zeer hoog
rendement op. Goed voor een schoon milieu,
leuk om te zien hoe de meter achteruit draait
en ook nog eens een lagere energierekening.
Ook zonder subsidies is een investering in zonnepanelen zeer
rendabel en kan binnen 10 jaar worden terugverdiend. Dat weten
inmiddels heel wat Utrechters. Op dit moment schieten de lokale
wijk-initiatieven als paddenstoelen uit de grond.
Zo heb je “Rosarium opgewekt”, “Duurzame vogels” en “Hoograven
duurzaam”. Deze groepen hebben met hulp van Energie-U en
Energieteam Voordorp, een installateur geselecteerd voor de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Met een goede aanbieding
gaan zij deze maand aan de slag. Dit initiatief staat ook open voor
bewoners van Voordorp. Mail ons voor meer informatie.
Een Energiebox voor de wijk.
Voordorp op Eigen Kracht won in 2013 de prijs voor het meest
succesvolle en inspirerende energie-initiatief van de stad Utrecht.
Een mooie prijs als waardering, maar ook één die we nu gaan verzilveren voor de wijk. Als eerste wijk in Utrecht zijn we bezig de
Energiebesparingsbox Voordorp samen te stellen. Gereedschap,
materiaal en meetinstrumenten waarmee het Energieteam gratis
een warmtescan van uw woning kan maken, de werking van het
cv systeem controleren en energie sluipverbruik in kaart brengen.
Met de opgedane kennis kan je met gemak 20-30% besparen op
het energieverbruik. Heb je interesse in deze gratis service, neem
dan contact op met ons op.
De energiebox is van
de wijk en voor de wijk,
maak er gebruik van.
OPROEP: Wij willen
graag dat de energiebox
optimaal gebruikt gaat
worden in de wijk.
Heb jij ideeën hoe we
dat kunnen doen en/of
wil je daar aan meewerken, dan horen wij dat graag.
Walter, Maarten en Frans: energieteamvoordorp@gmail.com

WIJKRAADPLEGING: Ingezonden
NOORDOOST, VOOR ELKAAR
Uw mening geven om beter samen te leven:
laat ons weten hoe! De wijkraadpleging
is uw kans om aan te geven waar, in de wijk, verbeterpunten mogelijk zijn en hoe deze voor iedereen verbeterd
kan worden. In oktober krijgt u de kans uw stem te laten
horen.
Dit jaar gaat uw wijkraad Noordoost een wijkraadpleging houden.
Wat merkt u van de veranderingen vanuit het kabinet uit Den
Haag? Zo weet u misschien dat (zorg)taken van de centrale
overheid verschuiven naar de gemeente. Van u wordt meer inzet
gevraagd. De politiek spreekt over: participatiemaatschappij en
zelfredzaamheid. Aan de hand van onderwerpen zoals ouderenzorg,
jeugd, groen/duurzaamheid en sociale activiteiten wil de Wijkraad
weten hoe u hierover denkt. De Wijkraad gaat u in oktober via een
(online) enquête vragen stellen. Het invullen vraagt maximaal
15 minuten van uw tijd. De resultaten worden in december of
januari gepresenteerd aan onze wijkwethouder dhr Everhardt
zodat hij samen met u, de gemeente en de Wijkraad onze wijk
Noordoost verder kan ontwikkelen
en verbeteren.
Wilt u meer weten over de
Wijkraad Noordoost en wat wij
doen, ga naar
www.wijkraadnoordoost.nl.
Alvast dank voor uw medewerking!
Wijkraad Noordoost

DE SNUFFELHOEK
Op de dag dat ik dit schrijf mogen de inwoners
van Europa naar de stembus. In Nederland is
al op donderdag gestemd. Ik kon deze keer
niet mee het stemhokje in, want we zijn niet
thuis in Voordorp maar in Stompwijk. Een dorp in Zuid-Holland
waar zowel ik als Baasje geboren zijn. Af en toe keren we terug;
logeren we in een huis van een familielid die op vakantie gaat.
Heel gezellig hoor. We zijn bijna iedere dag op stap, bezoeken
familie die daar zijn blijven wonen. We zorgen voor de konijnen
en voor Tessa, dat is de moeder van onze poes Cherie. Cherie
hebben we thuis gelaten deze keer. Paul zorgt voor haar. Hij
woont weer tijdelijk in ons huis, omdat hij geen woonruimte
meer heeft en druk op zoek is naar een kamer. Dus als u nog
wat weet, geef mij dan een seintje, want een geschikte en
betaalbare kamer vinden in Utrecht is echt heel moeilijk.
Paul is een lieve rustige jonge man, die bovendien heel netjes
is; daar krijg je gewoon een fijne huisgenoot mee. Hij is ook
niet te beroerd om iets voor je te doen. Zo heeft hij voor Baasje
gestemd met een machtiging en een kopie van haar paspoort.
Dus die stem is niet verloren gegaan. Althans dat hopen wij,
want Europa is wel erg groot, daar kan – denk ik – best wel eens
iets, zoals een klein stemmetje, zoek raken. Maar Baasje
vertrouwt erop dat, dat piepkleine stemmetje van haar toch
meetelt in de vaart der volkeren. Ja, want ze is voor Europa en
voor alle mensen die daar wonen. Ze hoopt dat het helpt om
oorlogen, zoals die in het verleden uitgevochten zijn niet meer
plaats te laten vinden. Nou dat hoop ik ook hoor. 4 Augustus
a.s. is het 100 jaar geleden dat de eerste Wereldoorlog is begonnen. Ik zag er beelden van op de televisie. Echt een nachtmerrie al die jonge mannen in die loopgraven, half verhongerd

Ingezonden
DEEL JE AUTO,
BAKFIETS OF AANHANGWAGEN

en dik onder de modder. Ik kon zelfs niet meer zien
of het een Engelse, een Duitse, een Franse of
Belgische soldaat was. Dat is toch gewoon gekkenwerk. Wie verzint er nu zo iets? Neen, zoiets mag
nooit meer gebeuren! En dat kan alleen als de mensen in alle
landen van Europa vrienden blijven met elkaar. Als we elkaar
willen helpen om vooruit te komen; honger en armoede in
Europa uitbannen. Er voor zorgen dat alle kinderen goed
onderwijs krijgen, zodat ze begrijpen dat het belangrijk is om
de vrede te bewaren. Dat het slecht is voor henzelf en hun toekomstige kinderen om naar wapens te grijpen, die alles kapot
maken en mensen tot vluchtelingen maken. Dat we veel met
elkaar moeten praten, desnoods bekvechten en leren samenwerken om bijvoorbeeld de banken onder controle te krijgen.
Want, weet je, geld trekt zich niets aan van grenzen en in één
Europa kan het niet zomaar naar het buitenland verdwijnen.
Samen richtlijnen maken die er voor gaan zorgen dat er niet zo
rondgesjouwd mag worden met dieren voor ze in een slachthuis
aankomen. Ja, in één Europa kunnen we heel veel heel anders
aanpakken, vooral de problemen, die zich niet door een grens
laten tegenhouden. Denk aan het milieu, energie, misdaden,
vluchtelingen en asielzoekers. De graaiers, de “ikke ikke en de
rest kan stikken”- mentaliteit.
Neen, niet allemaal kleine kruideniertjes in een eigen winkeltje
die de concurrent probeert te slim af te zijn. Weg met: 'De ene
zijn dood is de ander zijn brood', maar 'Wij zijn Europeanen,
die leven en laten leven.'
Pfff... zal ik me de volgende keer ook maar verkiesbaar stellen
voor het Europees Parlement?
Woef!
Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

ATELIERROUTE UTRECHT 2014
OPENT TWEEHONDERD DEUREN
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Voordorp doet(foto:
meeAllard
aan Willemse)
Een lichtval in kleuren,(foto:
een gebogen
Allard Willemse)
het project Buurtmobiliteit
Domtoren uit hout of kritische fotografie;
van de Natuur en Milieuhet is allemaal te vinden op 1 en 8 juni.
federatie Utrecht. Doel is
Dan zetten kunstenaars en creatieven weer
te stimuleren dat buurthun deuren open voor het publiek. Iedereen
bewoners vervoermiddelen met elkaar delen. Dat kan
is welkom om nieuw werk te zien op de plek waar het gemaakt werd. Deze
gaan om auto’s, bakfietsen, scooters, aanhangwagens,
12de atelierroute biedt weer verrassende wandelingen en fietstochten langs
etc. Met het delen van vervoermiddelen heb je extra
200 kunstenaars op 85 verschillende locaties in de stad. De ateliers zijn vermogelijkheden en lagere kosten. Met de technologie
spreid door heel Utrecht; van 19de eeuwse schoolgebouwen, woonhuizen,
van tegenwoordig is het allemaal heel simpel te regelen.
voormalige kantoren en werfkelders tot in de nieuw gebouwde ateliers in
Kortom: het kan slimmer, makkelijker en goedkoper.
Leidsche Rijn en het enorme voormalige schoolcomplex in Rijnsweerd AL 16.
Via een enquête onderzoeken we hoeveel interesse er
Er doen nationaal bekende kunstenaars mee en jongere getalenteerden.
in de wijk is voor het delen van vervoermiddelen.
Het loont de moeite om eens te speuren naar kunst buiten de binnenstad.
Een aantal Voordorpers heeft de enquête al ingevuld.
In een voormalige kerk in Zuilen huist het jonge kunstcollectief Stichting Aan.
Vul de enquête ook in (uiterlijk 15 juni) op:
In winkelcentrum Mereveldplein in Vleuten en in Leidsche Rijn bij de Kersenwww.voordorpopeigenkracht.nl
boomgaard en in het Castellum Hoge Woerd stellen kunstenaars de deuren
open. Veel verrassends is te vinden bij het Urbanus Cultuurlab op industrieU bent ook van harte welkom op de bijeenkomst op
terrein Lage Weide. De Atelierroute Utrecht leent zich met name om ontwoensdag 18 juni. Dan bespreken we de enquêtedekkingen te doen in de kunst èn in de stad. Maar ook om kunst te kopen in
resultaten en de mogelijkheden om onderling te gaan
het atelier en nieuw aansprekend talent te ontmoeten.
delen. Kom ook! (Gelieve u aan te melden voor de
Atelierroute Utrecht 2014: Toegang gratis
avond bij ttvoordorp@gmail.com).
Bijeenkomst: woensdag 18 juni om 20.00u,
in het tuinhuis van Het Groene Dak.
Adres: zie www.groenedak.nl

Zondag 1 juni en zondag 8 juni van 13.00 uur tot 18.00 uur
www.atelierrouteutrecht.nl
www.facebook.com/atelierrouteutrecht • twitter.com/ARUtrecht

Welkom
Het lijkt wel of de dierenweide van
Tuinenpark Ons Buiten de afgelopen
weken in het teken van “welkom heten”
stond. Eerst zijn er in april, 5 jonge cavia’s
geboren. En een weekje later zijn de
eerste kuikens in de broedmachine uitgekomen.
De cavia's zijn al zo hard gegroeid dat ze bijna niet meer als "baby" cavia's te herkennen
zijn. We hebben het enige mannetje, "beertje" in cavia termen, al elders moeten onderbrengen om een cavia-geboorte-explosie te voorkomen. De overige vier jonge cavia's waren
vrouwtjes, "zeugjes", en cavia's zijn al na vijf weken geslachtsrijp.
Vervolgens hebben
we met vereende
krachten de entree van de dierenweide nog
fraaier gemaakt door, net als aan de linkerzijde,
zo'n mooie bloembak te bouwen. Waar de
linker bak, die vorig jaar is gebouwd, als motto
"beleef" (geur- en voel) heeft, staat de rechter
bak in het teken van "glooming colours".
Het zal nog even wachten zijn op het beste
resultaat maar aan-gezien we de pracht van
de linker bak na een jaar al zagen, zijn de
verwachtingen voor de rechter bloembak hoog
gespannen. Als dat geen prachtig welkom is als
(foto: Allard Willemse)
entree van de dierenweide?!
Ook de schapen hebben de zomer verwelkomd
met (in) hun zomer outfit. Begin mei is de schapenscheerder op bezoek geweest. Sindsdien lopen de schapen er weer
zomers bij! Onze oudste geit Alke heeft, hoe menselijk, wat ouderdomskwaaltjes. Al een jaar heeft ze een wrat precies
tussen haar hoorns. Door die plek is dit lastig te behandelen. Vanwege het wisselen qua
vacht zijn de geiten erg schuurderig, zo ook Alke. De borstels die wij hebben opgehangen
worden veelvuldig gebruikt om ze van jeukende haren te ontdoen. Alke heeft daardoor de
wrat telkens kapot gestoten met bloeden als gevolg. Dit is gaan ontsteken. We hebben dit
een tijdje moeten behandelen met spray. Ze is toch goedgeluimd en op haar leeftijd loopt
ze nu telkens met een blauw punk kapsel rond vanwege deze blauwe spray.
Midden mei is het tweede broedsel in de broedmachine uitgekomen (filmpje).
www.youtube.com/watch?v=ZfzOcM4hJaQ&sns=em

Het park de Voorveldse Polder heeft een flink aantal vernieuwingen ondergaan
(een super make-over): De geheel vernieuwde noordzoom met een mooie speelplek,
de verbeterde waterspeeltuin (met fietsenstalling, pontjes, picknickbanken en meer
gras,water en strand), een nieuw 2 sterren designhotel Star Lodge met 80 kamers,
de opnieuw gebouwde manege Groenesteyn met daarbij een andere formule bij
het restaurant, nu LOFT 88. Ook de camping is nog druk aan het verbouwen en het
vertrouwde Mitland blijft een geweldig punt met hun restaurant/terras vlonders en
andere faciliteiten. Ook bij het tennis- (Iduna) en voetbal-(Voorwaarts) gedeelte
van het park zijn ingrepen gedaan ter verbetering. En als rustpunt “fort de Bilt”, recent nog toneel voor
‘Linie in lichter laaie’. Alles bij elkaar een geweldig mooi stukje Utrecht naast Voordorp. Ga er eens kijken!
Het veldje met de knotwilgen is mijn persoonlijke favoriet. Sander

Eindelijk was het zo ver op 14 mei 2014!
VORM Ontwikkeling had de primeur van
de Veemarkt. Naast de eerste paal van hun
project ‘De Oase’ was het tevens de eerste
paal van de hele nieuwe Veemarkt.
Een feestelijk moment voor een bijzonder
project; een mooie start: Proficiat!
De officiële handelingen werden verricht door de
wethouders Paulus Jansen en Kees Geldof onder grote
belangstelling van veel nieuwe bewoners en betrokken
mensen vanuit de gemeente en de buurt.
Aansluitend was er bij Hercules tijd voor een hapje en
een drankje en wat leuke nieuwtjes.
De eerste oplevering van de woningen worden nog voor
eind dit jaar verwacht. De gemiddelde leeftijd van de
kopers is 32 jaar. In ongeveer 3 maanden waren alle woningen verkocht.
De ontwikkelaar wil samen met de bewoners nog een aantal zaken oppakken (bijv. inrichting
binnentuin/speeltuin). Tevens gaat VORM
Ontwikkeling het blok ernaast bouwen
met mede-opdrachtgeverschap.
Het volgende blok ‘De Smaaktuin’ zal ook snel uit de startblokken
komen, want daar zijn de voorbereidingen in de grond al gestart.
Ook langs het water is al activiteit waar te nemen bij het eerste huis
dat ‘al uit de grond is’. De bruggen zijn klaar en de Sartreweg krijgt
zijn definitieve verloop. Als laatste zijn de moestuinen veel in het
nieuws geweest. Het begint er steeds groener uit te zien. Mooie ontwikkelingen in onze achtertuin (want de Voortuin hebben we al ☺).

NIEUWS
NIEUWS VAN
VAN
DE
DE WERKGROEP
WERKGROEP
VEEMARKT
VEEMARKT

HET LACHENDE PAARD
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Op zondag 15 juni 2014 is het GroenmoetjeDoen-dag!:
dag van het zelfbeheer. Op deze dag is het mogelijk om
een groot aantal zelfbeheerprojecten in heel Utrecht te
bezoeken, zoals Het Lachende Paard in Tuindorp Oost.
Bij Het Lachende Paard vindt u, zoals de naam al doet
vermoeden, paarden, maar er zijn ook ezels, geiten, brahma kippen en een
gezellige club verzorgers. Net als vorig jaar kunt u tijdens GroenmoetjeDoen
2014 proeven van heerlijke gerechtjes van FoodconnAction en een spelletje
Boerengolf spelen. Nieuw dit jaar is de race over het hindernissenparcours
tegen een paard! Vraagt u zich af hoe dat werkt? Kom dan vooral even kijken!
Kijk voor meer informatie op www.gmjd.nl/het-lachende-paard/
www.hetlachendepaard.nl. Ook op Facebook en Twitter.

Wij heten iedereen graag welkom
op zondag 15 juni
tussen 13:00 en 17:00 uur.

ZIT LEKKERDER IN JE VEL

Ingezonden

Emoties, sabotagemechanismen, geloofsovertuigingen
en gedachten hebben een enorme invloed op je geluk
en gezondheid. Hoe je huidige leven er uit ziet, hangt
af van de overtuigingen en onderdrukte emoties die je
bewust of onbewust hebt.
Met behulp van spiertesten (Kinesiologie) spoor je
onbewuste overtuigingen en emoties op en laat je ze los.
Door de sessies kom je dichter bij jezelf, meer in je
kracht en zal je lekkerder in je vel gaan zitten.
Ook zal je je doelen beter kunnen bereiken.
Tijdens de sessies gebruik ik meerdere technieken.
Zit je niet lekker in je vel of wil je aan je persoonlijke
ontwikkeling werken? Dan wil ik je daar graag mee
helpen! Bel of mail voor een afspraak! Dorien Rooth
(Utrecht-oost); 06-23276454; www.dorienrooth.nl

+INDERDAGVERBLIJF
6ILLA +AKELBONT
BIEDT OPVANG
VOL AANDACHT
VERTROUWEN EN
PLEZIER

+OM GERUST EENS KIJKEN
WWWLUDENSNL
+INDERDAGVERBLIJF 6ILLA +AKELBONT
2OMEROSTRAAT   ¯   

ZOMERSE SCHILDER4DAAGSE
- CREATIEVE BOOST
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Heb je zin om helemaal los
te gaan met verf?
Materialen ontdekken, texturen
maken, werken aan je eigen
projecten, helemaal in de flow
komen? Vaak is een dagdeel
te kort. Daarom nu voor de
liefhebber; vier dagen lang
schilderen. Gun jezelf deze zomer een creatieve boost. Maandag
kun je zelf thuis opstarten met ideeën en materiaal verzamelen,
misschien een doek kopen en vondsten zoeken die je kunt verwerken; materiaal van de straat, roest uit de schuur, dingen uit
het bos of strandvondsten. Ik help je verder op weg. Je bent vrij
om te schilderen zoals je wenst met of zonder materiaal. Het gaat
om jouw eigen stijl, om plezier en experiment.
We werken in mijn atelier en bij mooi weer kun je naar buiten. Elke
dag sluiten we af met een werkbespreking. Zo leren we van elkaar
en inspireren elkaar. Natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie en
rond het middaguur een heerlijke, verzorgde lunch. De week sluiten
we af op vrijdag met een borrel en expositie voor je vrienden.
Datum: di. 19 t/m vrij. 22 augustus 2014. Tijd: 10.00-16.30 uur
Plaats: Concordiastraat 68 - studio 146
Niveau: beginners en gevorderden
Exclusief: eigen verf, kwasten en doek
Inclusief: vondsten, panelen, gezonde lunch, koffie en thee
Opgave: 06-14581450
Meer informatie: info@elsvegter.nl en www.elsvegter.nl

Binnenkort vindt u weer een
flyer van Voordorp Vooruit op
uw deurmat. Er zijn ongetwijfeld
nog vele (o.a. nieuwe) buurtbewoners die nog niet weten
dat er een digitale buurtkrant is.
Deze mensen willen we ook
bereiken met het nieuws uit
de buurt. We bundelen onze
krachten met buurtmoestuin
de Voortuin, die de andere zijde
van de flyer bedrukt.
Kent u buurtgenoten die de
krant nog niet kennen? Wijs hen er vooral op dat ze te allen
tijde op www.voordorpvooruit.nl de krant kunnen lezen.
U vindt Voordorp Vooruit ook op Facebook!
www.facebook.com/voordorpvooruit

c Agenda

1 & 8 juni: Atelierroute Utrecht
8 juni: meewerkdag buurtmoestuin
de Voortuin
15 juni: Groen-Moet-Je-Doen-Dag
in o.a. Ons Buiten, De Pioniers,
De Voortuin, De Driehoek en
Het Lachende Paard.
18 juni: bijeenkomst rond
“vervoermiddelen delen”
Voordorp op Eigen Kracht
9 juli: verkoop biologisch plantgoed
– Tuinderij ’n Groene Kans
(www.groenekans.nl)
13 juli: meewerkdag buurtmoestuin
de Voortuin
Mededeling: Bij het café/restaurant
in Voordorp is weer activiteit.
Hopelijk volgende keer meer!

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Josine Pieters, Sanne de Groot,
Adriana Oliehoek, Brigitte Venturi, Frans van den Berg,
Paul Klein Kiskamp, Henny Stekelenburg, Dorien Rooth,
Elaine Vis, Els Vegter, Petra van Straaten, Sander Ekstijn
en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 27 juli 2014
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

