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Van de redactie

Juni is in Voordorp vaak een maand waarin van alles te beleven is. Veel verenigingen en organisaties willen zich vlak voor
de zomervakantie nog even laten zien. En dan kun je dus opeens wandelen in de trilvenen in het Noorderpark, meedoen aan de GroenmoetjeDoen!-dag of aan de Waterweek of gewoon eten met je buren in het kader van Eet mee! in
je buurt. In deze wijkkrant leest u er meer over. Ook over de hond Jip die al sinds 2004 de column Snuffelhoek in
Voordorp Vooruit schrijft en die deze keer slecht nieuws heeft.
Dit is trouwens de laatste wijkkrant voor de vakantie. Het eerstvolgende nummer verschijnt op 3 september
(sluitingsdatum kopij op 27 augustus afwijkend van ons huidige schema). Deze zal ook weer gedrukt worden
en bezorgd bij iedereen in Voordorp en Veemarkt. Dus weer een speciale editie. De redactie wenst u veel
leesplezier en tot na de zomer! Sander, Anita en Koert

Zondag 11 juni is
GroenmoetjeDoen!-dag

Ingezonden

Op zondag 11 juni wordt de tiende
GroenmoetjeDoen!-dag/ Dag van het
Zelfbeheer030 gehouden.
De dag start om 12.00 uur met de opening door
wethouder Kees Geldof in de 30-jarige Bikkershof,
een van de oudste zelfbeheertuinen van Utrecht.
Vanaf 13.00 uur laten 40 zelfbeheerlocaties zien
wat ze doen aan groenzelfbeheer, stadslandbouw,
water, biodiversiteit en klimaatverandering.
Op 15 locaties worden workshops verzorgd en
kennisgedeeld over ecologisch maaibeheer, moestuin-stadslandbouw, groenzelfbeheer, plantenbakken in de wijk, waterplanten, maatschappelijke
meerwaarde van stadslandbouw, kinderen in het
groen en crowdfunding. De Waterweek van
Utrecht Natuurlijk wordt ook op die dag geopend.
De dag wordt om 16.30 uur afgesloten bij Nieuw
Rotsoord.
Alle informatie treft u aan op:
www.gmjd.nl
@gmjd030

info@gmjd.nl
/gmjd030

Check verder voor de actuele programma’s
op die dag de websites van de tuinenparken bij ons in de buurt.
http://www.atvdepioniers.nl/
http://www.driehoektuin.nl/
http://www.onsbuitenutrecht.nl/
http://hetlachendepaard.nl/

Groot dak zoekt zon

Ondertekening van het manifest
dakconferentie door “Groot dak
zoekt zon! Voordorp” op het stadskantoor aan het einde van de zon10-daagse op 18 mei.

Verkeer
Eykmanlaan
De gemeente gaat de Eykmanlaan
opnieuw inrichten. De Eykmanlaan
moet een veilige en aantrekkelijke weg
worden, waar mensen makkelijk kunnen
oversteken. Dit zorgt voor een betere
verbinding tussen de twee woongebieden aan beide kanten van de weg.

Inloopbijeenkomst
13 juni
Op 13 juni 2017 kunt u het “Integrale
Programma van Eisen (ontwerp)” van
de Eykmanlaan bekijken. U kunt dan
reageren of vragen stellen.
Waar:
Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, Utrecht
Hoe laat:
Inloop tussen 19.30 uur en 21.00 uur
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/eykmanlaan/

Ingezonden

Tuin, thee en taart in De Voortuin!
Buurtmoestuin De Voortuin bestaat dit jaar 5 jaar en dat gaan we vieren
op de nationale Burendag op zaterdag 23 september!

Het begon allemaal met
Ingrid- Marie (onze
appelboom) die in maart
2012 de grond in ging,
samen met allerlei
kruidenplantjes.

Daarnaast zijn er groentebedden bijgekomen, bakken voor kruiden en bloemen,
een frambozenhaag en groeien de kiwi’s
weelderig langs het hek.
Ook de groep tuinders groeit. Het is elke
meewerkdag weer een gezellige drukte
aan de picknicktafel. In de wijk wordt de
buurtmoestuin steeds bekender en is
het een geliefde plek om te spelen, te
picknicken en gewoon te genieten.
Kortom: De Voortuin groeit en bloeit!
Reden genoeg voor een feestje.
We vieren dit graag met de buurt en
wat is dan een mooier moment dan Burendag?
We starten met een workshop, waarin we iets gaan maken
met kruiden uit De Voortuin. Daarna spreiden we ons picknickkleedje uit in het gras en genieten met elkaar van een
picknick-high tea.
Wij zorgen voor wat hapjes met groenten en kruiden uit De
Voortuin en als iedereen zelf iets te drinken en te eten meeneemt, is er genoeg voor allemaal.

5 jaar later bloeit onze appelboom en levert ze elk jaar weer
meer appels. De kruidentuin is in een ware geur- en smaakexplosie veranderd!

Wanneer?

Zaterdagmiddag 23 september

Waar?

In en rondom de Voortuin,
A. Romerostraat

Wat meenemen? Picknickkleed, theekan, bekers, bordjes,
bestek, iets lekkers
Van harte welkom!

Zoddenwandeling in deinend moeras op 30 juni

Ingezonden

Op de laatste vrijdagavond in juni vindt
altijd de traditionele Zoddenwandeling van
de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark plaats. De Westbroekse Zodden zijn
een laagveenmoerasgebied. Het gebied, dat vooral bekend is
om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische
moeras-, water- en weidevogels.
De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Later zakte de turfindustrie in. De
natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers
groeiden dicht. Er ontstond een ‘verlandingsproces’ van waterplanten
en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen. Ook de wildgroei in
het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan.
Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder
van het gebied, Staatsbosbeheer, die taken voor haar rekening neemt
zoals het maaien van de legakkers in het najaar.
Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met
daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weideen watervogels. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied

vol met insecten en andere dieren. U zult prachtige libellen zien en
zeldzame vogels horen.
Het is beslist een bijzondere ervaring om eens in zo’n ‘deinend’
moeras te lopen vlakbij uw eigen woonomgeving! Het is een
spannende wandeling over planken en door moeras, waarbij laarzen
noodzakelijk zijn! Na afloop koffiedrinken en napraten. Elk jaar wordt
de Zoddenwandeling via de website www.anvnoorderpark.nl aangekondigd met de vertrektijd en plaats van vertrek.

DE SNUFFELHOEK
Lieve lezer, terwijl ik dit schrijf is het een
prachtige dag. We beleven de eerste
zomerse dagen van het jaar 2017 en ik
geniet daar met vreugde van, maar ook met
weemoed. Ik denk terug aan al die columns die ik sinds
november 2004 voor de Voordorp Vooruit heb geschreven en
waarin ik vaak tijdens het snuffelen stilstond bij de natuur
hier in Voordorp. Niet alleen in de zomers, maar ook tijdens
de winters, de herfsten en de lentes. Voor u me een beetje
sentimenteel gaat vinden, moet ik u iets vertellen. Het is
namelijk zo dat ik niet lang meer zal leven. Waarschijnlijk zal
dit mijn laatste column worden.
Afscheid nemen doet pijn en Baasje is ook erg verdrietig.
Oktober a.s. is het twee jaar dat er in de knie van mijn
rechterachterpoot een kwaadaardige tumor werd ontdekt.
Suzan van de DierenDokters heeft deze verwijderd, samen
met mijn poot. Ik heb daarna nog een heel gelukkige tijd
gehad, maar nu heeft de ziekte zich toch verspreid door de
rest van mijn lichaam. Suzan kan niets meer voor mij doen,
behalve pijnstillers geven. Die geven mijn dagen nu nog wat
kwaliteit. Maar als het te moeilijk voor mij gaat worden, komt
de dag dat ik definitief afscheid moet nemen van jullie lieve
lezers, van Voordorp, de tuin op Ons Buiten en alle mensen
daar. En afscheid van Baasje natuurlijk. Ruim dertien jaar
hebben we samen een heerlijk leven gehad.

vrijgekomen tijdens kernfusies van sterren in het heelal. En
daar keer ik nu dus weer naar terug. Ik word weer sterrenstof
en kom misschien op een andere planeet opnieuw tot leven.
Of kom misschien zelfs terug op aarde in de hoedanigheid
van een mens. Maar mijn leven als Jip, een kleine Jack
Russell, nadert zijn einde.
Ik bedank iedereen voor de liefde en vriendelijkheid die ik
tijdens mijn leven heb ontvangen. Voor de verhalen die ik
mocht schrijven en de waardering die ik van jullie kreeg.
Ik die ga sterven, groet u!
Poot!

Eens ben ik ontstaan uit het sterrenstof dat in het heelal
rondzwerft en van waaruit al het leven op aarde is ontstaan.
Ja, ook jullie lieve lezers bestaan uit sterrenstof, elementen

Jip

Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russell@gmail.com

Joop, Sara en Bo ontwerpen speelplek De Gaard

Ingezonden

De speelplek die straks in het nieuwe winkelcentrum
De Gaard komt, wordt gebaseerd op ‘De Survival Cirkel’.
Theus Kamerbeek van de gemeente Utrecht en voorzitter van
de jury, maakte onlangs het winnende ontwerp bekend.
Technasiumleerlingen Joop, Sara en Bo hebben met hun
ontwerp zowel bij de vakjury als bij het publiek gewonnen.
De Survival Cirkel is een multifunctioneel speeltoestel in de vorm van
een cirkel. Je kunt erop klimmen, spelen, schommelen en er vanaf
glijden. Kamerbeek prees de creativiteit van het ontwerp. ,,Bovendien
is het een ontwerp dat qua techniek, veiligheid en onderhoud ook
daadwerkelijk zou kunnen worden uitgevoerd. Er moet dan natuurlijk
nog wel het een en ander aan worden bijgeschaafd en aangepast,
maar in de basis kan ik mij voorstellen dat er elementen van dit ontwerp straks ook echt in het speeltoestel in het nieuwe winkelcentrum
terugkomen.”

Technasium
Het ontwerp voor de nieuwe speelplek voor De Gaard is uitgevoerd
door drie technasiumbrugklassen van het Gerrit Rietveld College die
zich voor het vak Onderzoek & Ontwerpen hebben verdiept in veiligheid, materialen, afmetingen, budgetten en andere aspecten die
belangrijk zijn om een goed ontwerp te maken. Na een voorselectie
door medeleerlingen, docenten en experts presenteerden zeven
finalisten hun maquette in het winkelcentrum om de gunst van de
vakjury en het publiek te winnen. Daarnaast kon er ook online worden
gestemd via de Facebookpagina van De Nieuwe Gaard.

Joop, Sara en Bo zijn enorm blij en trots dat zij gewonnen hebben.
Voor hun inzet ontvingen zij een bioscoopbon en een tasje met allerlei
lekkers uit De Gaard. Tevens zijn alle deelnemers aan het project als
VIP uitgenodigd voor de opening van het nieuwe winkelcentrum en de
onthulling van de nieuwe speelplek. De verwachting is dat de nieuwen verbouw van De Gaard dit najaar zal starten. Eind 2018 zal de
eerste fase van het vernieuwde winkelcentrum worden opgeleverd.
In de loop van 2019 volgt dan de vernieuwde openbare ruimte met
de nieuwe speelplek.
Meer informatie: www.denieuwegaard.nl en
www.facebook.com/nieuwegaard

Onze kudde cavia's voelt zich inmiddels weer helemaal thuis op de
dierenweide van Ons Buiten. Sinds een paar weken kunnen ze ook
weer op de weide en deze vrijheid benutten ze optimaal. Voor ons,
de verzorgers, was het eerst een beetje koudwatervrees omdat deze
nieuwe en jonge cavia's alles nog moesten ontdekken en ervaren.
Maar inmiddels herkennen ze al het geluid van ritselend plastic en
komen ze direct kijken wat er voor lekkers te halen valt.
Een paar weken geleden bleek een van onze konijnen niet meer te eten. Na een paar dagen is een van onze vrijwilligers
met haar naar een bevriende dierenarts gegaan. Uiterlijk waren er geen kenmerken die dit gedrag zou kunnen verklaren
en daarom is er besloten tot inwendig onderzoek. Al snel bleek dat het konijn een behoorlijke tumor had in haar
darmen die operatief lastig te verwijderen was. Helaas heeft de dierenarts toen moeten besluiten haar in te laten slapen.
Ondanks al onze goede zorgen en onbespoten groente kunnen onze konijnen blijkbaar toch ook tumoren krijgen.
Helaas - of misschien wel gelukkig - hebben we niet alles onder controle.
Datzelfde geldt ook voor het graven van onze konijnen. In de afgelopen 7 jaar hebben we daar nauwelijks last van
gehad, maar de laatste maanden lijken de konijnen het graven in te willen halen. Onder de burcht hebben ze al een
enorm hol en hun eigen konijnenveldje lijkt wel een gatenkaas. Op zich niet zo’n probleem als ze maar niet de wortels
van de bomen te veel beschadigen. We houden dit in de gaten en als ze het te bont maken, dichten we het gat of hol
met een tegel of steen.
Weer een paar weken later gedroegen een paar kippen zich vreemd en leken ze het benauwd te hebben. Nadat er
een aantal slachtoffers was gevallen, hebben we contact gezocht met de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht. Zes studentes en hun docent kwamen kijken en hun diagnose was: kippenpokken. Dat is een besmettelijk
ziekte voor kippen en bepaalde vogelsoorten die door bijtende insecten (bloedluis of
muggen) wordt overgebracht. Alle kippen zijn toen alsnog ingeënt tegen pokken en
een aantal andere ziektes. We hopen nu dat ze snel zullen herstellen.
Naast deze vervelende gebeurtenissen is er gelukkig
ook iets positiefs gebeurd: tien eieren uit de broedmachine zijn uitgekomen, 9 krieltjes en 1 Barnevelder.
Ook bij vrijwilligster Wendy zijn twee eieren van onze
krieltjes, die zij thuis onder een van haar broedse
kippen had gelegd, uitgekomen.
Mocht u ons willen helpen of op een andere manier een bijdrage willen leveren, laat dan een berichtje achter op:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en wij nemen contact met u op. Kijk voor meer info op www.onsbuitenutrecht.nl
Zandbad filmpje: https://youtu.be/jaIslM8pXQQ

Op 12 november kunstroute ‘Voordorps Verbeelding’

Ingezonden

Zet de datum alvast in je agenda: op zondagmiddag 12 november kun je weer genieten van
kunst, muziek en theater dichtbij huis. Dan wordt voor de zevende keer de kunstroute
‘Voordorps Verbeelding’ georganiseerd! Vorige keer (november 2015) liep de kunstroute langs
14 adressen in de wijk. Bij elkaar hebben enkele tientallen mensen hun kunstwerken
getoond, voorstellingen gegeven en muziek laten horen. Dit jaar hopen we op net zo veel
animo als de vorige keer. De eerste aanmeldingen voor deelname hebben we al ontvangen.

Leuk om mee te doen?
Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld in je eigen huis, garage, schuur of
tuin je kunsten tonen, muziek of poëzie laten horen. Of je eigen huis ter beschikking stellen
voor een gastvoorstelling of expositie. Of lijkt het je leuk om mee te helpen en mee te denken
om onze kunstroute vorm te geven? We zijn ook op zoek naar iemand in de wijk die voor
deelnemers en bezoekers aan de kunstroute creatieve culinaire versnaperingen wil verzorgen.
Heb je belangstelling? Vragen? Ideeën? Laat het ons weten.
Stuur een mailtje naar voordorpsverbeelding@gmail.com. (Rhonda, Jozé en José).
Zie ook onze website www.voordorpsverbeelding.nl. En je vindt ons ook op Facebook.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Veemarkt gaat lekker!
Het bouwen op de Veemarkt gaat nog steeds
lekker door. De MarktMeesters zitten inmiddels
in hun gebouw en hun buren schieten ook al
op. Ook langs het water op bouwveld E (eigen
kavels) gaat het voorspoedig en op bouwveld A
(CPO Het Kashuis)
zijn ze druk met de
fundering.
Het leukste is op dit moment de terugkeer van de ‘oude’
schapen als blikvanger bij de ingang van de Veemarkt
(net over de brug in de voortuin van de Voorveldse Hof).
Nu nog wel gedeeltelijk onder plastic, maar als mooie
herinnering aan de Veemarkthallen.

We hebben al wat reacties gezien op ‘het grijze blok’ op het
plateau dat nu bijna klaar is (bouwveld F – Tuinhof).
Wat vinden onze lezers er van? Verder blijft het een raadsel
waarom daar geen glascontainers zijn geplaatst en waarom
al die fietsen in plukjes op de stoepen moeten staan.
Toch maar rekken aanvragen?
Oproep: we zijn op zoek naar een paar ‘vaste’
(kopij-)schrijvers voor de buurtkrant om het Veemarkt-deel en het Sportcomplex-deel van de buurt
goed weer te kunnen geven… Wie?! Graag je reactie naar de redactie van Voordorp Vooruit.

Feesten, timmeren en sporten op De Biltse Grift
Op De Biltse Grift, de woon- en leervoorziening voor zestien
jongeren aan de Steve Bikostraat, is het de afgelopen
maanden druk geweest met bouwvakkers. Er is schilderwerk
gedaan, nieuw marmoleum gelegd en de badkamers zijn
vernieuwd. Voor Patty en Victor, die graag wilden samenwonen, hebben we een van de uitbouwtjes verbouwd tot
appartement. Zij hebben nu alles voor zichzelf. De studenten
die in het andere uitbouwtje zitten, hebben gelijk een nieuw
keukentje gekregen.

Ingezonden

Feesten en vieren vinden
we ook nog steeds
superbelangrijk. Geen
wonder dat onze geliefde
orthopedagoog Albert zijn pensionering op De Biltse Grift wilde
vieren. Met bijna 100 man hebben we met bbq en dansen, liedjes
en bubbels zijn carrière afgesloten. En wat een mooie manier om
aan de zomer te beginnen!

We koken tegenwoordig iedere dinsdag en donderdag voor de
mensen van Abrona die in Nieuw Bleyenburg wonen. Een van de
jongeren brengt het eten er warm heen met onze bakfiets. Het leuke
is dat we een beetje geld krijgen voor de maaltijden. We investeren
dat in sporten. We hebben een mooie deal gesloten met Voordorp
Fitness en nu sporten er regelmatig jongeren en begeleiders onder
begeleiding van Adriaan en zijn medewerkers op de sportschool.
Bewegen is hier helemaal in. Je kunt regelmatig een of meerdere
van onze jongeren of studenten in Voordorp tegenkomen tijdens het
wandelen of hardlopen. Daarnaast gaan de meiden naar yoga.
De mannen willen ook wat samendoen, maar die houden het voorlopig bij uitgaan. Onlangs heeft bijna de voltallige Biltse Grift meegedaan met de Abrona Run in Leidsche Rijn.
De Biltse Grift

Testrijders van start

Ingezonden

zekerheid en gemak). Er zit een laadpas bij om bij alle openbare laadpalen
op te kunnen laden (behalve het snelladen bij Fastned langs de snelweg).
Er gaat samenwerking gezocht worden
met MobielVTO om te kijken naar de
behoefte aan elektrisch ‘(deel)vervoer’
in de buurt.
Kom de e-Golf eens van dichtbij bekijken of proef te rijden bij GMJD!
Op 11 juni in de buurt van Tuinenpark
Ons Buiten.
http://www.detestrijders.nl/
https://www.snappcar.nl

In de vorige editie hebben we melding gemaakt van de komst van
‘de Testrijders’ naar Voordorp en jawel, sinds 17 mei staat er een
blauwe Volkswagen e-Golf langs de Romerostraat. Dit is een van de
20 e-Golfs in Utrecht om elektrisch rijden en het delen van auto’s te
promoten. Deze comfortabele auto is voorzien van de allernieuwste
snufjes en je komt er effectief 200 km ver mee. De bestuurder zal
verbaasd zijn hoe stil en snel hij is. En dat zonder CO2-uitstoot! Het
lenen van de auto loopt via het SnappCar deelplatform (voor extra

Activiteitenagenda
nu online
Wethouder Kees Diepeveen heeft zondag 7 mei de eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewonersinitiatieven in

Ingezonden

Noordoost in ontvangst genomen. Buurtbewoners hebben nu een
beter overzicht van activiteiten in de buurt waar zij aan kunnen
deelnemen. Voor de senioren in de wijk is mee blijven doen erg
belangrijk. Als het gevolg van de veranderingen in de zorg wonen veel
mensen langer thuis. Contacten onderhouden en nieuwe contacten
aangaan kan eenzaamheid verminderen. BuurtWelzijn (een online
platform voor buurtnieuws, activiteiten en vraag & aanbod) zorgt dat
het aanbod van activiteiten ook online zichtbaar is.
In de wijk Utrecht Noordoost zijn er verschillende ontmoetingsplekken
die deelnemen aan ‘Samen thuis in de wijk’: Buurtcentrum de Leeuw,
Griftsteede, de Pauluskerk, de Tuindorpkerk, Nieuw Bleyenburg,
Ons Buiten, De Driehoek, De Pioniers en Tuindorp-Oost.
Deze locaties houden elkaar en wijkbewoners op de hoogte van het
activiteitenaanbod. Incidentele activiteiten worden bekend gemaakt
op BuurtWelzijn.

Waar staan de zwerffietsen?
Bij het melden van een zwerffiets ontdekte ik dat de gemeente een nieuwe manier van melden heeft. Je kunt nu op een kaart
direct de plek aangeven. Dan komt er een scherm tevoorschijn waarop je de gegevens kunt invullen. Interessant is dat je op
de kaart alle meldingen kunt zien. Zo krijg je een aardig beeld van wat er zoal aan de gemeente wordt gemeld.
Let op: het startscherm is onduidelijk.
Je krijgt een deel van het centrum te zien.
In de linkerbovenhoek van de kaart zit een vage
zoekregel. Je kan een straat invullen en dan
verschuift de kaart direct daar naartoe.
Dus mocht je iets tegenkomen in de wijk, dan
kun je het de gemeente snel laten weten.
https://utrecht.slimmelden.nl
Gebruik eventueel de BuitenBeter APP op
je telefoon om ook te meldingen te doen.

(Rood zijn de meldingen, groen zijn de lantaarnpalen)

Ingezonden

Pimp ’t schoolplein

Dit is de werktitel van een nieuwe commissie (bestaande
uit ouders, leerkrachten en de directie) van obs Voordorp die
net is gestart. Het doel is een totaal nieuw schoolplein te
realiseren. Een plein voor jong en oud waar gespeeld,
gestoeid, getuinierd, geleerd, ontmoet en ontspannen kan
worden. Het plein zal een complete metamorfose ondergaan!

De eerste fase van dit grootschalige project is het inventariseren
van de wensen van zowel de kinderen, de leerkrachten als de buurtbewoners. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door scholieren van
het Gerrit Rietveld College. Zij hebben zich op hun jaarlijkse
Technasium bedrijvenmarkt ingetekend voor dit project. Op basis
van het eisenpakket waar het plein aan moet voldoen en de wensen
van alle partijen, zullen zij een vernieuwend ontwerp maken. Daar zijn
we erg benieuwd naar.
Daarna zullen we ons als commissie gaan bezighouden met fondsenwerving. We hopen op de steun van diverse fondsen en de gemeente
Utrecht, om het uiteindelijke plan ook financieel te kunnen realiseren.
Ook de leerlingen van obs Voordorp zullen uiteraard hun steentje bijdragen door een sponsorloop en andere activiteiten waarmee zij geld
in kunnen zamelen.
Helaas zal iedereen nog even geduld moeten hebben voordat het
plein klaar is. Het streven is om in de zomervakantie van 2018 het
nieuwe plein op te leveren. Zodra er concrete plannen en tekeningen
zijn, stellen we jullie hier graag weer van op de hoogte.
De Pimp ’t schoolplein-commissie van obs Voordorp

Leer je buurtgenoten beter kennen door samen te eten

Ingezonden

Zevende editie Eet mee! In je buurt
De gewone dagelijkse groet is een gemakkelijke eerste aanzet voor contact. Samen eten is vervolgens de ideale manier
om elkaar beter te leren kennen. Stichting Eet mee! biedt voor
het zevende achtereenvolgende jaar deze mogelijkheid tijdens
het evenement Eet mee! In je buurt. Hierbij kun je als inwoner
in de week van 12 tot en met 18 juni zélf buurt- of plaatsgenoten uitnodigen voor een praatje tijdens een hapje en
drankje, een taartje, lunch of etentje.

Nodig iemand uit
Doe mee met Eet mee! In je buurt en nodig iemand uit bij jou thuis of
op een andere leuke plek. Je kunt er ook voor kiezen om het niet in
je eentje te doen, maar samen met bijvoorbeeld vrienden of buren. Je
kunt samen een etentje
De Helden (Nieuw Bleyenburg): organiseren of je
elke donderdag en vrijdag een gasten zelf iets lekkers
gezellige ‘aanschuiftafel’.
laten meenemen. Voor
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organisaties is dit
een originele manier
om klanten, relaties,
buren of collega’s
bijeen te brengen
en uit te nodigen
voor bijvoorbeeld
een vrijdagmiddagborrel of een lunch. Op www.eetmee.nl kun je
gratis kaarten aanvragen waarmee je je gasten kunt uitnodigen.
Als organisatie is het
mogelijk om tegen kostenvergoeding aangepaste
kaarten aan te vragen,
waarbij de informatie
wordt voorgedrukt en een
logo wordt geplaatst.

Samen Eten (Buurtcentrum
de Leeuw): elke 1e dinsdag en
3e donderdag van de maand
bereidt een groep vrijwilligers
een driegangenmenu voor
wijkbewoners van 55+.

Uit het goede hout gesneden
Expositie van Tom Waterreus in de Tuindorpkerk,
Suringarlaan 2, Utrecht.

www.uitagendautrecht.nl/uitagenda-utrecht-juni-2017/

Tot 20 juli exposeert Tom Waterreus (1943) zijn beelden in de Tuindorpkerk.
Het werk is elke zondag tot 12.00 uur te bezichtigen na de ochtenddienst.
In een dienst van Ype Viersen op 19 juli zal er aandacht worden geschonken
aan dit bijzondere werk. Hout
is zijn materiaal. Dat hout
komt overal en nergens vandaan. Tom Waterreus is een
diepreligieus mens en zijn
werk is ontegenzeglijk religiFoto:
eus van aard. Titels van zijn
Ben Vulkers
werk in de Tuindorpkerk wijzen
daar op: Wortel van Isaï, Wie draagt Mij? Processiekruis, Kleed van Maria,
Bielzenmadonna, Sjofar. De beelden nodigen uit tot een bedachtzaam kijken.

IkBenVerbonden-boekje
voor alle 67+ers

Ingezonden

Alle 67+ers in Utrecht Noordoost krijgen een dezer dagen
een sociale kaart van de wijk in de brievenbus waarop
activiteiten en plekken worden uitgelicht die interessant
zijn voor senioren. Naast de sociale kaart krijgen alle
75+ers in Noordoost (ruim 2000) ook het boekje
‘IkBenVerbonden’ door de brievenbus.

Zomercursus
- schilderen in de flow

Schilderen met materie, pasta’s leren kennen, je eigen compositie
met vondsten maken of schilderen aan je eigen projecten.
Tijdens deze Schilderintensive mag je buiten de lijntjes kleuren en
experimenteren met verf en materiaal.
Je leert de kneepjes kennen van het materieschilderen met een
creatieve groep mensen in een inspirerend atelier. Welkom!

Het boekje ‘IkBenVerbonden’ dient als hulpmiddel om je eigen
netwerk in kaart te brengen. In het boekje staan bewegingstips,
online hulpmiddelen (bankieren, e-mailen, social media), lijsten
om je netwerk(en) in kaart te brengen zoals een persoonlijke jaarkalender, maar ook mindfullness, literatuur, gedichten en nog veel
meer. Het doel is senioren stof tot nadenken te bieden d.m.v. het
stellen van vragen als: ‘Wat als ik ooit extra hulp nodig heb?
Ken ik dan voldoende mensen? Hoe leer ik nieuwe mensen in
mijn omgeving kennen?’
Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor senioren in
de wijk, genaamd Verbonden in de wijk- momenten. Alle bijeenkomsten staan in de brief die de senioren thuisgestuurd krijgen
en staan in het IkBenVerbonden-boekje. De bijeenkomsten zijn
ook zichtbaar via https://www.mijnbuurtwelzijn.nl bij ‘Agenda’
wanneer de postcode wordt ingevuld van de eigen wijk.
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Zomer
Schilder4Daagse
in juli
datum: 11, 12, 13 en 14 juli 2017
tijd: 10.00 - 16.00 uur
lunch: geheel verzorgd
materiaal: je eigen werk, vondsten en verf
kosten: € 260,- exclusief kosten voor de lunch
Adres: Concordiastaat 68 - studio 146 Utrecht - gratis parkeren
Opgave: info@elsvegter.nl Meer info: www.elsvegter.nl

c Agenda

Iris plukt ze graag voor u!
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Beste bloemenliefhebber,
Heel graag wil ik je laten weten dat het nieuwe plukseizoen
weer van start is gegaan. Ik heb de afgelopen winter niet stil
gezeten. Zo ben ik gestart met een opleiding bloemstylist aan
het Wellant college in Houten. En heb ik 7 maanden in een
bloemenwinkel in Zeist gewerkt om sneller en nog beter te
worden in het schikken. Ook ben ik
supertrots op een nieuwe samenwerking met Landgoed Vollenhoven
in Zeist. Zij staan bekend om hun
prachtige delphiniums (of ridderspoor). Ook hebben ze nu prachtige
viburnum (of sneeuwballen) en
sering. Een mooie aanvulling op het
aanbod wat ik al had, denk ik.
Wil jij ook dit seizoen biologische
(veld)bloemen thuisbezorgd krijgen,
check het overzicht op:
www.irisplukt.nl/hoe-het-werkt/.

11 juni: GroenmoetjeDoen!
11 juni: meewerkdag de Voortuin, vanaf 11u
28 juni: StadspodiumUtrecht “Wonen op de
Autobaan”
30 juni: Zoddenwandeling ANV
9 juli: meewerkdag de Voortuin, vanaf 11u
(ook 13 augustus & 10 september)
23 september: 5 jaar Voortuin (Burendag)
12 november: Voordorps Verbeelding

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, Frank Jansen,
Annemieke Roestenberg, Nine de Langen, Urban Solutions,
Thamar Henneken, Els Vegter, Joyce Parlevliet,
Paul Klein Kiskamp, Karin de Jonge, Marianne van den Berg,
Pam van der Veen, Marieke Ettema, José van Gurp,
Fleur van IJperen, Iris van der Cingel, Koert Bouwman,
Anita van Dijk en Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 27 augustus 2017
(verschijnen 3 september 2017)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

