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VOOR
Erop of Eronder voor De Gaard… De afgelopen tijd heeft de politiek zich flink bemoeid 
met de plannen voor het winkelcentrum. Ze vonden het Stedenbouwkundig Programma van
Eisen (kort SPvE) niet concreet genoeg. Er is daarom besloten om nog een Raadsinformatie-

bijeenkomst en een extra sessie met inspraak van bewoners te
organiseren om de plannen beter te kunnen maken. 
De Jeruzalemkerk zat goed vol! In de tweede sessie (op 8 april)
was ruimte voor echte inbreng vanuit de bewoners. De eerste
(op 24 maart) was vooral om de raadsleden op de hoogte te
brengen van bezwaren die er nog leefden.
Het resultaat is een plan dat op veel punten is verbeterd of 
duidelijker gemaakt. Met name groen en water zijn gelijk aan
wat er nu is. De flat aan de Valetonlaan krijgt meer ruimte door
de weg iets te verleggen. De winkelwagentjes krijgen aan de
zuidkant een blokkering (dat ze niet de wijk in gaan). Voor het

verkeer liggen er concrete plannen klaar mochten er (sluipverkeer)problemen optreden in de buurt. Er zijn bij de grote
parkeerplaats nog wat aanpassingen gedaan om overlast voor de Lamerislaan te beperken en er zijn wat parkeerplaatsen
naar het plein verschoven. Verder ligt er een mogelijkheid om het winkel-
centrum met 200-500m2 te verkleinen, wat echter waarschijnlijk wel
gepaard zal gaan met een karigere inrichting van de openbare ruimte om
het winkelcentrum heen. Wat mij betreft zijn deze laatste twee zaken 
geen verbeteringen van het plan, maar acceptabel als daarmee de 
‘tegenstanders’ neutraal tegenover de plannen komen te staan of zelfs
(gematigd) positief. De ontwikkelaar/belegger heeft nog flink zijn best
gedaan om er het beste van te maken met deze extra tijd die de politiek
ons heeft gegund (overigens past dat ook prima voor de leden van de
klankbordgroep die ook nog niet klaar waren met het SPvE). Het was
alleen jammer dat de berichtgeving in de media vooral de tegenstanders betrof (zie bijvoorbeeld editie van Tuindorp
Oost buurtkrant, RTV Utrecht en DUIC) terwijl dat maar een zeer kleine groep betrof t.o.v. de groep die gebruik maakt
van het winkelcentrum (100-200 t.o.v. bijna 15.000). Voor een indruk van hoe mooi het gaat worden (met de laatste
stand van zaken) bekijk eens de artist impressies bij dit stukje.
Op 2 juni is er nog een RaadsInformatieAvond (kort RIA) waarin bewoners de raad mogen vertellen wat ze van de 
huidige plannen vinden. Daarna is het volledig aan de politiek om de knoop door te gaan hakken: JA of NEE. Dan 
kunnen we in ieder geval weer verder. Dat betekent overigens nog niet dat alles dan echt meteen 100% vast zal liggen.
Er is nog steeds ruimte voor aanpassingen in het traject naar het definitief ontwerp. Ook zal alles getoetst gaan worden
aan de actuele eisen en normen bij de aanvraag van vergunningen. Ik heb onze raadsleden meegegeven: Nu is het tijd

voor actie in plaats van blijven praten. Laten we er
voor gaan: een mooier, groter winkelcentrum De
Gaard!
N.B. het voorstel om betaald parkeren in het noordelijke stuk
(tov de Kapteynlaan) van Tuindorp oost in te voeren is met
ruime meerderheid afgewezen door de bewoners. Dit ligt een
beetje lastig voor het beoogde nieuwe parkeerterrein in het
niet betaalde gedeelte. Veel mensen staan daar langer met
ongewenst P+R voor een gratis parkeerplek waardoor die niet
beschikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Eykmanlaan

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Kijk eens op de nieuwe website van De Nieuwe Gaard. http://www.denieuwegaard.nl/ Artist Impressies: PlusNewMedia. 

Kapteynlaan/Lamerislaan Valetonlaan



Ingezonden

TUINENPARK ONS BUITEN 
Tijdstip Wat
12.00 – 17.00 uur Rondritten paard & wagen. Tuinenpark 

Ons Buiten, De Driehoek en De Pioniers
13.00 uur Ophalen markering Open Tuin
13.00 uur Start activiteiten en workshops
15.15 uur Dansworkshop voor kinderen 
16.00 uur Presentatie dansworkshop 
16.30 uur Optreden Franky & Johnny 
16.45 uur Hapjes, drankjes en muziek 
18.00 uur Afronding GMJD 

Activiteiten Tuinenpark Ons Buiten
• Ophalen tuinmarkering Open Tuin bij ’t Buitenhuis
• Groene markt (i.s.m. Groei & Bloei Utrecht)
• Open Dierenweide en Boerengolf
• Ervaringsverhalen van (moes)tuinders op het park
• Speurtocht en rondwandeling
• Open bijenstal 
• Workshop Hommelpotten maken
• Workshop Vlinderbloemen maken
• Schilderactiviteit en expositie schildersclub 
• Lekkere hapjes en drankjes 
• En nog veel meer!

ATV PIONIERS 
ATV De Pioniers doen mee!
ATV De Pioniers is een sfeervol tuinenpark langs de spoorlijn in
Noordoost Utrecht.  Vanaf 11.00 uur is daar van alles te beleven.
Omdat de Pioniers dit jaar 80 jaar bestaan, hebben wij een kleurrijk
programma samengesteld! Iedereen is van harte welkom! 
11.00 – 12.00 uur: Stedelijke opening van de Groen-moet-je-doen!-
Dag en feestelijke opening van de Beleeftuin door Wethouder Paulus
Jansen. Met o.a. optreden van het tuinkoor, the Piotones, Zij zingen
over slakken, raapstelen, zevenblad en meer tuinleed. 
Tussen 12 uur en 17.00 uur: Terras en Groene markt met 
informatie van diverse groene organisaties o.a. VELT, IVN De Bilt,
Vergroening Singel, heerlijke taart van Bea&Bibi, verkoop van plantjes
en stekjes, eigen honing en nog veel meer.
Doorlopend vanaf 12 uur: Rondleiding over de Beleeftuin
De Beleeftuin is een unieke ontmoetingsplek voor tuinleden en 
buurtgenoten, een plek om inspiratie opdoen over kruiden, vergeten
groenten, plukfruit en veel meer.

GRATIS
zondag 14 juni

INFO:
groenemarktutrecht@gmail.com

06-84803219

Bezoek op 14 juni de 

drie Tuinenparken in 

de wijk Noordoost. 

Twee huifkarren met 

paarden vervoeren 

tijdens deze dag de 

bezoekers tussen de 

drie tuinparken. 

Er worden op de drie 

parken allerlei 

workshops, 

wandeltochten, 

kinderspelletjes en 

presentaties 

georganiseerd rond 

het thema 

duurzaamheid.

-

De huifkarren beginnen om 12.00 uur tot 17.00 uur.

Pal Maleterstraat 64
Kögllaan 30

Winklerlaan 151

Dit gezamenlijke evenement is o.a. dankzij Groei & Bloei Utrecht tot stand gekomen wiens 
Nationale Tuinen Week 2015 gezamenlijk gevierd wordt. www.utrecht.groei.nl

GRATIS

12.00 – 16.00 uur: Kinderactiviteiten. Kom je lekker tekenen en
kleuren? En durf jij geblinddoekt over het BloteVoetenPad te lopen? 
12.00 – 17.00 uur: Mozaïek Workshop: met mozaïekkunstenaar 
Job Bisschereux werken aan een mozaïekbank voor de jarige Pioniers
Tussen 12.30 en 13.30 uur: Volg de Pioniers Jubileumtocht over
het park en laat je verrassen door theater, een verhaal, muziek en 
wie weet wat nog meer….
15.00 – 16.00 uur: Vrolijk optreden door Wijkorkest de Noordooster;
ze spelen wereldmuziek die lekker in het gehoor ligt. 
Wandeling maken over het park? Download ter plekke de spik-
splinternieuwe AudioWandeling op je smartphone. Of neem een 
routebeschrijving mee. En ontdek bijzondere plekjes op het park.

GroenmoetjeDoen! - Dag 2015 Ons Buiten / Groei & Bloei Utrecht  
Met paard en wagen langs drie tuinenparken
Op zondag 14 juni is het weer GroenmoetjeDoen!-Dag in Utrecht. Het thema is dit jaar 
Duurzaamheid. In de wijk Noordoost is ook weer van alles te doen en te beleven. 

Twee huifkarren met paarden vervoeren op die dag tussen 
12.00 en 17.00 de bezoekers (gratis) tussen drie tuinenparken: 

De Driehoek, De Pioniers en Tuinenpark Ons Buiten. 
Op de drie tuinenparken worden allerlei leuke activiteiten en een
Groene Markt georganiseerd voor jong en oud. Op de Groene Markt
presenteren diverse groene organisaties zich. Dit gezamenlijke evene-
ment is tot stand gekomen in samenwerking met Groei & Bloei Utrecht
in het kader van de Nationale Tuinen Week 2015. 
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de 
drie tuinenparken en een rondrit te maken. 

De GroenmoetjeDoen!-Dag wordt geopend door wethouder Paulus Jansen bij De Pioniers op de Kögllaan om 11.00 uur. 
Verwonder je over het mooie groen in de wijk, doe mee met de workshops en activiteiten, maak een mooie wandeling of 
zet je zintuigen aan het werk. Tot ziens op de Groene Markt tijdens de GroenmoetjeDoen!-Dag.



DE SNUFFELHOEK
Houdt u ook zo van wandelen? Ik ben er dol
op. Niet als het regent natuurlijk. Maar
zoals het weer de laatste tijd is: de  
temperatuur niet te hoog, met een fris

windje en toch ook vaak een zonnetje, dan is het heerlijk 
om te lopen. Ik steek mijn neus in de lucht en ruik de zoete
geuren van seringen die uitbundig bloeien. Ja, het is echt
een feest om in de lente een beetje rond te wandelen. 
Op Ons Buiten bijvoorbeeld staat het momenteel stikvol 
akelei in heel veel kleuren. Zo mooi!
Afgelopen maand ben ik ook nog een week in Hulst geweest.
Het was daar zo heerlijk wandelen! Hulst: een oude haven-
stad,  gedateerd in de 11e eeuw en gelegen in Zeeuws
Vlaanderen, is omringd door meters hoge wallen. In het 
verleden is er flink om deze stad gevochten. Alleen de
Gentenaren al hebben het tot twee keer vernield vanwege een
zoutoorlog. Stel je voor: Baasje voert oorlog tegen te veel
zout in voedingsmiddelen, omdat het zo slecht is voor haar
hoge bloeddruk. Maar in de tijd van Filips de Goede was zout
het enige middel om voedsel langer houdbaar te maken en
dus belangrijk voor de mensen. Filips wilde belasting over het
zoutgebruik heffen en toen brak de pleuris uit, zal ik maar
oneerbiedig zeggen. Enfin later heeft Maurits van Oranje de
stad tijdens de tachtigjarige oorlog nog een paar jaar op de
Spanjaarden veroverd, die het er op hun beurt ook niet bij 
lieten zitten. Ik wil dus maar zeggen die soms wel tien meter
hoge wallen liggen er niet voor niets.
Als je bovenop over wallen wandelt, kun je de oude binnen-

stad van alle kanten bekijken. Echt schitterend! Maar Baasje
en ik kozen er toch vaak voor om aan de onder- en buitenkant
van de wallen langs het water te wandelen. We liepen daar
lekker in de luwte en het was voor mij veilig genoeg om los te
lopen. Kleine eendjes ploegden, bewaakt door hun moeder

vergezeld met
twee vaders,
door de golven
en overal 
groeiden wilde
bloemen.
Grote bossen
Smeerwortel,
meestal paars,
soms wit

gekleurd verfraaiden de wallen en de waterkant. Ik kende de
naam van deze plant niet.
Baasje heeft het voor me 
op moeten zoeken en zij 
vertelde me ook, dat het 
een medicinale plant is 
met zeer helende eigen-
schappen. En dan valt alles
weer samen: een oude stad
in de lente, die ongeacht de wonden, door oorlogen 
geslagen, daar zo gaaf, zo liefelijk, een impressie van vrede,
van hoop bij je achterlaat. Wandel ze.                                                     

Woef!             Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

IngezondenBezoek TT-NL 

Op 19 april heeft een vertegenwoordiging van Transition Towns
Nederland Voordorp bezocht. Het voornaamste doel was om
(opnieuw) in kaart te gaan brengen waar iedereen mee bezig is en
te bekijken hoe kennis op grotere schaal gedeeld kan worden op
het gebied van transitie/duurzaamheid. In Voordorp gebeurt een
hoop en is er ook goede communicatie. Het was een geweldige
middag met super mooi weer. Kennelijk hadden we dat verdiend!
Na een inleiding zijn we op pad gegaan naar De Voortuin, toen naar
Stad & Land Veemarkt om te eindigen bij het Groene Dak. Tijdens
de gesprekken komen nog veel meer zaken aan de orde zoals het
EnergieTeam, auto delen (mobiel VTO), duurzaamheid voor VvE’s,

biologische groente.
Conclusie was dat duur-
zaamheid en transitie leuk
zijn! Het moet eigenlijk altijd
een feestje zijn. Dit bezoek
was dat zeker en gaf weer
energie om verder te gaan.
Goed bezig Voordorp!



Het loopt nog steeds
gesmeerd met de bouw
op het terrein van de
Veemarkt. Het wordt een
interessante mix van
woningen: gezinswonin-
gen, zelfbouwwoningen,

huurwoningen, appartementen, studenten-
woningen en zorgwoningen. De bruggen zijn klaar.
De nieuwsbrief is net uit. Ga zelf eens kijken!

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

Stad & Land Veemarkt en kinderen van basisschool De Beiaard 
uit Tuindorp oost die een gedeelte bijhouden 

(bron: facebook Stad & Land Veemarkt)

Koningsdag Kouwerplantsoen

Ook dit jaar bleven we dicht bij huis op Koningsdag. Net als
vele gezinnen in Voordorp en Tuindorp-Oost togen we naar
het Kouwersplantsoen waar Koningsdag uitbundig gevierd
werd. Eerst werden er honderden (milieuvriendelijke) 
ballonnen opgelaten. Daarna waren er vele spelletjes waarbij
de kinderen zich lekker uit konden leven. Onze Tom vond
het heerlijk om zo veel bekende gezichten te zien. 
Het spelen werd wel op zijn tijd onderbroken voor allerlei
lekkers of even springen op het springkussen, maar aan het
einde kreeg iedereen dan toch een echte medaille mee naar
huis. Geweldig dat dit elk jaar georganiseerd wordt!

Marian Willems

IngezondenOBS Voordorp 
is klaar voor de Tour!

Bijna negentig kinderen uit Voordorp bereiden zich donderdag 
11 juni grondig voor op de start van de Tour de France in Utrecht.
Alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van openbare basisschool
Voordorp nemen die dag deel aan de grote Wielerexperience in de
Jaarbeurs. Dat is een enorm festijn en dit bezoek vormt meteen de
afsluiting van het schoolbrede project over de Tour, een paar weken
geleden. Toen leerden alle kinderen van deze school Franse 
woorden, beschilderden ze hun eigen wielershirt (zie de foto’s), 
kregen ze speciale verkeerslessen en versierden zij hun fietsen.
Kortom: obs Voordorp is helemaal klaar voor de Tour!
Ouders die een moderne, goede basisschool in de buurt zoeken
voor hun kind, zijn van harte welkom op deze school! Geregeld zijn
er speciale ochtenden, waarop je een aantal klassen kunt bezoeken
en gewoon de sfeer proeven tijdens een rondleiding. Ook de werk-
wijze van de school wordt dan toegelicht. 
Schooladres: Che Guevarastraat 15. Je kunt ook bellen met de
(nieuwe) directeur Thamar Henneken: telefoon: 030 2719011
Obs Voordorp biedt je kind een goed pedagogisch klimaat en 21ste
eeuws onderwijs. Naast basisvaardigheden als rekenen en taal,
ontwikkelen kinderen moderne vaardigheden als samenwerken, 
kritisch denken, problemen oplossen, hun creativiteit inzetten en
communiceren. Dat doen ze al van jongs af aan zowel met behulp
van ICT zoals i-Pads, als lekker buiten in de schooltuinen.
Meer informatie over obs Voordorp vind je op de website
www.obsvoordorp.nl.

IngezondenWederzijds – 
Actie Boomspiegels in Voordorp 

Op zaterdag 9 mei
hebben we een 
succesvolle schoon-
maakactie gehad;
geweldig hoeveel
mensen zich op de
boomspiegels 
hebben gestort.
Adviezen werden

gegeven, plantjes geruild, koffie
gedronken met cake, gebakken door
Saga van Abrona en er zijn nieuwe
contacten ontstaan. Kortom een
goede start voor een leefbare straat!
Het zou prachtig zijn als het onder-

houden van de boomspiegels ook een succes wordt. Daar gaan we
in het najaar verder naar kijken. Nu gaan we over bankjes, honden-
poepzakjes en meer afvalbakken in gesprek met de gemeente.
Wordt vervolgd. Wil je meehelpen of heb je vragen of suggesties?
Neem contact op met Anne op Tulastraat 32 of Anja op 8. 
We wensen ieder een mooie, schone en gezellige lente.
Buurtcoöperatie Utrecht Noordoost: www.wederzijds.net.



Schatkamer
U bent van mij gewend dat ik al het wel en wee
van de bewoners op de dierenweide met u deel.
Soms is dat "wel" maar soms ook een hoop 
"wee". Laten we dit keer beginnen met "wel".
Hoe toepasselijk zijn op zondag 10 Mei (Moeder-

dag) de eerste kui-
kens van dit seizoen geboren in de broedmachine. Deze staat net als vorig jaar in 
de vensterbank van het Buitenhuis op Ons Buiten.

Helaas hebben we recentelijk ook afscheid moeten nemen van twee van onze bewoners.
Een van onze Lotharinger konijnen was door een ziekte deels verlamd geraakt. Ook onze
BN'r Jan de Haan bleek ongeneeslijke ziek te zijn waardoor we recentelijk zowel Loise
de Lotharinger als Jan de haan in hebben moeten laten slapen.

Gelukkig hebben we zo nu en dan ook goed nieuws te melden. Zoals in de vorige uit-
gave van Voordorp vooruit gemeld hebben wij een slangenbroeihoop langs de sloot gerealiseerd. Vanwege adviezen die
ik regelmatig ontvang heb ik deze broedhoop weer uit elkaar gehaald om hem te aan te vullen met meer takken. 
Tijdens dat proces trof ik al vroeg in het seizoen een jonge ringslang aan die natuurlijk erg schrok. Een paar dagen later
kreeg ik van een van onze collega tuinders een foto van een zelfde formaat ringslang doorgestuurd. Nu maar hopen dat
de broeihoop nieuw stijl dit jaar ringslangen stimuleert er hun eieren in te leggen met als resultaat jonge ringslangen.

Vorig jaar heb ik u ook gemeld over de waarnemingen op Ons Buiten van een koppeltje ransuilen met jongen. 
Ook daar kreeg ik de afgelopen maanden foto's van doorgestuurd. In dit geval waren dat foto's van braakballen.
Wederom van collega tuinders achter op het complex waar de tuinen grenzen

aan de windsingel. Zij hadden in de nabijheid van oude en
grote eiken verschillende braakballen gevonden.
Dit in combinatie met het koppeltje met jongen geeft aan
dat de dieren het hele seizoen aanwezig zijn op Ons Buiten.
Ook weer grappig is dat bij het uitpluizen van de braak-
ballen daar vooral kleine vogelbotjes in zaten. 

Dit is dan weer typerend voor ransuilen en iets wat ik nog niet wist dat rans-
uilen ook ('s nachts) op kleine vinkachtigen jagen.

En dan weer die oh zo schattige eekhoorns.
Omdat ik 's ochtends vroeg dagelijks voor ik naar mijn werk ga even bij de 
dierenweide langs ga en ook even naar mijn tuintje loop, zie ik ze regelmatig. 
In het najaar heb ik via Marktplaats het nodige aan hazelnoten en walnoten
gekocht waar ik de hele winter de eekhoorns van heb kunnen voeren. Regel-
matig als ik bij de dierenweide sta, hoor ik aan het klepperen dat ze ergens 
lekker zitten te peuzelen van wat collega tuinders ze te eten geven in de eek-
hoorn voerbakjes. Een zo'n voerbakje is bijvoorbeeld gemonteerd op de grote berkenboom
tegenover de picknick tafel aan het hoofdpad. Vaak zitten de eekhoorntjes al te wachten als ik

's ochtends het bakje weer vul. Een paar keer klepperen is voor hen het signaal dat het ontbijt is geserveerd.
Ook daarvan kreeg ik recentelijk een paar mooie foto's doorgestuurd. www.youtube.com/watch?v=1q6zWGMpwsM

Zo zie je maar weer dat Ons Buiten ook buiten de dierenweide een ware schatkamer is voor flora, maar dus ook fauna.

Grote duurzame initiatieven 
in Voordorp

Groot dak zoekt zon!
Vorige keer hebben we gemeld dat er met “Herman de Zonnestroomverdeler” wel mogelijk-
heden lijken te zijn. In Utrecht zijn in de eerste helft van dit jaar al een paar projecten 
gerealiseerd door hun! Vanuit Voordorp gaan wij hier binnenkort ons licht opsteken om 
energie op te doen om bij ons VvE’s te helpen. Bekijk eens het 2 minuten filmpje van Herman
www.youtube.com/watch?v=M9rdbJ43G7Q. Ons initiatief heeft ondertussen ook binnen en 
buiten Utrecht belangstelling gekregen. Op de website van VVE Centraal www.vvecentraal.nl/
is ons initiatief genoemd en er is een eerste artikel verschenen in een reeks van één van de 
initiatiefnemers in Voordorp. Op deze manier onze kennis delen is in het belang van 

iedereen want het traject naar zonnepanelen voor VvE’s blijft maatwerk. Als we meer weten zal er een derde meeting
georganiseerd gaan worden in onze buurt. www.vvecentraal.nl/2015/05/11/groot-dak-van-vve-zoekt-zonnepanelen/
Met zonnige groeten, Christian & Sander



IngezondenTuindorp danst de wereld rond 
Volksdansgroep Tuindorp viert haar 45-jarig jubileum met
een feestelijk jubileumbal op zaterdag 20 juni 2015. In de
sportzaal aan de Teun de Jagerdreef nummer 5 klinkt dan
muziek van het orkest Bobander. Je bent van harte welkom,
ook als je geen ervaring hebt met dansen en gewoon eens
wilt kijken of volksdansen iets voor jou is.

‘Zo ben ik er ook ingerold’, vertelt een nieuw lid van de groep. 
‘Met langzame rijdansen kon ik al snel meedoen maar het snellere
voetenwerk, dat leer ik tijdens de lessen op woensdagavond in het
speellokaal van OBS Voordorp. Liedewijde Mars is onze dans-
docent. Dat ze veel ervaring heeft, merk je vanaf het eerste
moment want haar lesopbouw is doordacht. Zij is vrolijk en heeft
oog voor ieders kwaliteiten. Ze doet alles duidelijk voor en leidt ons
met woorden en hulpteksten door de dans. Vanaf het begin heb ik
het gevoel dat ik mee kan komen. Ik word blij van dansen èn het is
goed voor mijn conditie en coördinatie. Liedewijde viert dit jaar dat
ze veertig jaar dansdocent is en kreeg daarvoor een Koninklijke
Onderscheiding. We zijn trots op haar.

Liedewijde: ‘Drie maal per jaar kun je als beginner instromen. 
Van 19.30 tot 20.45 uur geef ik de beginnersles en rond acht uur
komen de meer ervaren dansers daarbij. Na een pauze hebben
alleen de gevorderden les, tot 22.00 uur. Tijdens schoolvakanties
gaan de lessen niet door. We dansen voor ons plezier. 

Een cursist: ‘Het is belangrijk dat Liedewijde alle dansen 
introduceert met informatie over hun herkomst en de gebruikte 
instrumenten. We leren een mix van werelddansen uit verschillende
culturen; ze komen bijvoorbeeld uit Israël, Turkije, Engeland of
Macedonië. Soms gebruiken we voorwerpen zoals lepels, om het
ritme te accentueren, of we zingen stukjes tekst mee. Elke maand

organiseert Stichting Instuiven
Regio Utrecht (SIRU) dans-
avonden, soms met orkest.
Tijdens de zomervakantie stop-
pen de lessen maar dan kun je
via SIRU op dinsdag dansen. 

Jubileumbal voor alle
geïnteresseerden; 
zaterdag 20 juni, 

aanvang 20.00 uur; 
gymzaal Teun de Jager-
dreef 5; entree € 8,00;

Vereniging
Volksdansgroep Tuindorp.

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit

Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Fleur van Ieperen, 
Paul Klein Kiskamp, Anja Laeven, Sylvia van Gageldonk,
René van der Rijst, Josine Pieters, Andrea Lehr, 
Gerry van der Lit, Sander Ekstijn en Marian Willems.
Sluitingsdatum kopij: 26 JULI 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden stukken.

Agendac
14 juni: GroenmoetjeDoen! 

Dag op diverse plaatsen in Voordorp  
14 juni: Meewerkdag buurtmoestuin 

de Voortuin
20 juni: Jubileumbal Volksdansgroep

Tuindorp
4 juli: De Leeuw Dag 

12 juli: Meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin

IngezondenCare4BrittleBones en 
AH Troosterhof samen
een mooi resultaat
In samenwerking met Vincent
Tervoort, bedrijfsleider van Albert
Heijn Troosterhof, heeft stichting
Care4Brittlebones  de afgelopen
periode een statiegeld-actie
gevoerd. Dankzij de overweldigende
support van alle medewerkers van
Albert Heijn, de buurtbewoners en
alle klanten van Albert Heijn Troosterhof heeft deze actie
ruim 4000 euro opgebracht. Een geweldig mooi resultaat.
Hiervoor onze hartelijke dank.

De stichting Care4BrittleBones,  die in 2012 is opgericht, is 
100% non-profit en richt zich op 1 doel: het financieren van
medisch onderzoek rond ‘’Broze botten / OI”. Broze botten / OI is
een aangeboren aandoening van bindweefsel. Hierdoor zijn de 
botten zeer breekbaar. Sinds 2014 zijn mijn dochter Nikki en ikzelf
ambassadeur geworden van deze stichting.
Als ambassadeurs willen wij op 3 verschillende manieren
fondsen genereren:
1. Stimuleren van evenementen, georganiseerd door organisaties

en particulieren, die dit doel een warm hart toedragen.
2. Organiseren van winkelacties zoals spaar- en statiegeldacties.
3. Donaties.
Meer informatie:
www.care4brittlebones.org
Contact:
Rene.vanderrijst@care4brittlebones.org
(telefoon 0653-700423)

Wil je ook een vervoermiddel delen, 
neem deel aan het 

buurtinitiatief Mobiel VTO.  
http://www.voordorpopeigenkracht.nl/andere-initiatieven/


