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Utrecht en León in Nicaragua (Midden-Amerika)
hebben al ruim 25 jaar een stedenband. Sinds een
paar jaar is er een samenwerking tussen Voordorp
en de wijk León Zuid-Oost in Nicaragua. Met geld
uit Voordorp is kleuterschool El Pulgarcito (Kleinduimpje) in León Zuid-Oost opgeknapt en voorzien
van nieuwe lesmaterialen. Dit schooljaar werken
het buurtcomité Voordorp en de basisschool in de
wijk, OBS Voordorp, samen om de onderwijskansen
van kinderen in León te verbeteren.
Dit voorjaar zijn kinderen van
OBS Voordorp een briefwisseling
gestart met leeftijdsgenoten in
León Zuid-Oost, leerlingen van
de basisschool Ruben Dario.
Ook is in juni in de lessen op
school aandacht besteed aan het
leven en het onderwijs in León.
Er werden schilderworkshops gegeven
door een kunstenaar uit Nicaragua
die nu in Utrecht woont, een optreden van een Nicaraguaanse zanger
en een prachtige voorstelling van
poppenspelers uit Nicaragua. Tot
slot hebben de kinderen op vrijdagochtend 26 juni jl. een sponsorloop
gehouden. Het geld dat ze hiermee
inzamelden, is bedoeld voor
de school waar leerlingen ook mee
uitwisselen, de Ruben Dario school.

Vlak voor de zomervakantie is het
uiteindelijke bedrag dat de kinderen
hebben ingezameld, bekend geworden. Het gaat om een bedrag van
maar liefst 6.150 euro! Dit bedrag
wordt bovendien nog eens verdubbeld door zowel de gemeente
Utrecht als Impulsis, het loket voor
particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking (www.impulsis.nl).
Hierdoor komt het uiteindelijke
bedrag voor de Ruben Dario school
uit op 18.450 euro! Dit geld zal
volledig besteed worden aan meubilair voor de school, lesmaterialen en
bijscholing van de leerkrachten van
Ruben Dario. Een fantastische prestatie van de ca. 300 leerlingen van de
OBS Voordorp.

Overigens hebben de kinderen van de
OBS Voordorp zich al vaker ingezet
voor goede doelen. Vorig jaar liepen
de kinderen in een sponsorloop een
paar duizend euro bij elkaar voor
Stichting Doe een wens. Deze stichting
vervult de liefste wens van kinderen
die een levensbedreigende ziekte
hebben. Daarvóór werd enkele jaren
geld ingezameld voor Tio Loiro, een
sportproject voor kinderen in
sloppenwijken in Brazilië.
De enthousiaste inzet van de
kinderen werd beloond door de
aanwezigheid van oud-voetballer
Jean-Paul de Jong. Na zijn
carrière als voetballer heeft JeanPaul in 2004 het initiatief genomen voor de oprichting van de
Stichting Klein Galgenwaard. Deze
stichting heeft als doel, vooral voor
achtergestelde groepen in de regio
Utrecht sportbeoefening toegankelijk
te maken. Voor meer info (o.a. hoe u
vriend van de stichting kunt worden
of hoe u de stichting kunt sponsoren)
zie www.kleingalgenwaard.nl
Jean-Paul deed de aftrap van de
sponsorloop, liep met de kinderen op
om ze een hart onder de riem te
steken en
zorgde na afloop voor een
verrassing mét
zijn handtekening voor
ieder kind.
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CYCLOSPORTIVE ‘LA CHARLY GAUL’, 6 september 2009
Sinds enkele jaren ben ik lid van de Wielervereniging Gaul! (www.gaul.nl),
een momenteel ruim 300 leden tellende, landelijk opererende
wielerclub met ook in de stad Utrecht enkele tientallen leden.
Charly Gaul is een - inmiddels overleden - Luxemburgse wielrenner, die zich mocht verheugen in de bijnaam ‘Engel van het
Hooggebergte’. Als kopman van de gemengd NederlandsLuxemburgse ploeg won hij o.a. in 1958 de Tour de France.
Zeker bij slecht weer, in slagregens en bittere koude ging hij
verder dan zijn concurrenten, vooral in de cols van Pyreneeën,
Alpen en Dolomieten. Daar bestaan schitterende verhalen over.
‘Verder gaan dan de concurrenten’ is
ook het motto van WV Gaul!. Wij geven dat
onder meer inhoud met de ondersteuning
van projecten van War Child
(www.warchild.nl), de organisatie die
opkomt voor kinderen die ernstig te lijden
hebben gehad van oorlogen in hun land. Die
ondersteuning gebeurt op vele manieren. Zo
gaat een vast percentage van de aanschafkosten van alle wielerkleding (10%)
naar de rekening van War Child. Leden van
Gaul! proberen ook via hun prestaties op de
fiets bij te dragen. In 2009 is gekozen voor

financiële ondersteuning van projecten van
War Child in Oeganda. De wedstrijdrijders
(waaronder enkele profs, vooraanstaande
amateurs en prominenten als veteraan Tim

Krabbé) dragen een deel van het bij elkaar
gefietste prijzengeld af voor het goede doel.
De mindere goden, waarbij uiteraard ondergetekende, moeten iets anders verzinnen.
Meestal gaat dat door een ‘prestatie van
het jaar’ te formuleren, en je daarvoor dan
te laten sponsoren door familieleden, buurtgenoten, vrienden en collega’s. Ik koos voor
het behalen van een mooi resultaat in de
‘La Charly Gaul’, een zogenaamde cyclosportive (soort semi-wedstrijd) op 6 september jl. met start en finish in Echternach,
Luxemburg. Uiteraard wilde ik de koers van
100 km sowieso uitrijden. Vooraf dacht ik
wel bij de eerste 100 te kunnen eindigen,
en zeker bij de eerste 50 in mijn leeftijdscategorie.
Al met al is het best goed gegaan: uitgereden, en 7e in mijn leeftijdscategorie.
Daarmee heb ik 2 van de 3 vooraf gestelde
doelen gehaald!! Alleen ‘een plaats bij de
eerste 100 in de einduitslag’ bleek veel te
hoog gegrepen. Dat doel was eigenlijk al bij
de start uit zicht: ik moest helaas vertrekken vanuit de laatste startrijen in een
internationaal veld (uit 20 landen) van zo’n
800 deelnemers. Zie dan nog maar eens

voorin te komen… Uiteindelijk werd ik
402e, dat had wel wat beter gekund.
Overigens was het hard werken onderweg. In de meer vlakke gedeelten van het
parkoers ging het tussen de 35 en 45 km
per uur. Dat ging op de grote versnelling. Bij
elke overgang naar een klim (en daar waren
er wel een paar van…) gingen de beteren
in de groep waar ik op dat moment in reed
in gestrekte draf verder, terwijl ik moest afhaken, zoekend naar een passend kleiner
verzet. Het ontbrak mij aan de macht om de
meestal aanzienlijk jongere concurrenten
bergop te volgen, mijn reeds oude benen
zijn ettelijke keren ontploft. Geen schande,
en het is niet anders.
Ik kijk met tevredenheid terug naar het
evenement. Ook al omdat het met onze
35-koppige groep van Wielerclub Gaul! erg
gezellig was. Bovendien was er zowel bij de
mannen als bij de vrouwen een 3e podiumplek te vieren. Overigens heb ik ook nog op
het podium gestaan, en wel op de hoogste
plek. Maar dan wel als lid van Gaul!, winnaars van het ploegenklassement.
Veel mensen hebben mij willen sponsoren. Op moment van schrijven is al bijna
€ 1000,- binnen. Dat is een prachtig resultaat. Het eindbedrag zal nog wel wat hoger
uitvallen. Samen met wat andere Gaulleden bijeen hebben gefietst
kan War Child een flink
bedrag tegemoet zien voor
haar projecten in Oeganda.
Joep van de Laar.
DBG 3
14 september 2009
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Als bewoner van de Kemal Atatürkstraat moet ik extra uitkijken als ik vanuit
mijn tuin het openbare trottoir op stap. Want steeds vaker crossen fietsen en
bakfietsen over het trottoir naar de Aartsbisschop Romerostraat. Het lukte me
niet er een redelijke discussie over te krijgen. Wanneer ik mensen erop aansprak, zeiden ze wel dat ze mijn bezwaren begrijpen, maar nog dezelfde dag
zag ik ze toch weer over het trottoir fietsen. Levensgevaarlijk! Want kort
geleden kwam ik bijna onder een bakfiets met twee kinderen erin, die behoorlijke snelheid had. Voor de kinderen, voor mij en voor de fietsende ouder
had het slechter kunnen aflopen. Om het nog maar niet te hebben over de
schade aan de bakfiets en de geparkeerde auto's.
Toen was voor mij de maat vol. Ik heb het wijkbureau van de politie gebeld.
De politie is komen kijken en heeft toegezegd dat de surveillance er extra op
gaat letten. Dus voordat buurtbewoners nu beginnen te klagen over agenten
die 'beter boeven kunnen gaan vangen', zouden ze toch eens kritisch naar
hun eigen gedrag moeten kijken. Ik heb op een zaterdagmorgen, tijdens het
lezen van de krant, twintig fietsers over het trottoir voor mijn deur zien fietsen.
En daarom roep ik nu via de krant alle fietsers in de Kemal Atatürkstraat op:
fiets over de weg! Daar is ruimte genoeg; ik zie bijna nooit een auto en een
fietser tegelijk langskomen.
Marit van den Heuy, Kemal Atatürkstraat

Helaas is 2 weken geleden mijn fiets gestolen.
Vervelend, maar naar aanleiding hiervan hoorde
ik veel vergelijkbare voorvallen.
Daarom mijn waarschuwing: zet je fiets vooral vast! Dankzij de oplettendheid van 2 buurtkinderen weet ik hoe het bij mijn fiets gegaan is.
De dieven gaan als volgt te werk: fietsen die
niet ergens aan vast staan worden opgetild en
“onder de arm” meegenomen. Daarna worden ze
in een grote auto geladen. Extra sloten deren de
dieven niet.
De diefstal vindt o.a. ‘s avonds plaats. Bij mij
was het tussen 20:00 en 20:30 uur, terwijl we
binnen waren. Bij Hercules zaten mensen gewoon op het terras, terwijl er fietsen opgetild en
gestolen werden. Het zijn dus brutale dieven die
veel risico durven te nemen.
Hopelijk kunnen we meer leed voorkomen.
Arnout den Ouden

FIETS OVER DE WEG!

DE SNUFFELHOEK
Sorry! Ik ben een beetje verdrietig.
Zojuist is Paul weer weggegaan. Met een
grote weekendtas in zijn ene hand en een statief onder
zijn andere arm liep hij richting bushalte. Ik sprong in de
vensterbank en probeerde hem terug te blaffen, maar hij
luisterde niet.
Paul woont ver weg in Breda in een studentenhuis. Om er te
komen moet je heel lang reizen met een bus. Ik ben al twee
keer op bezoek geweest om te helpen. Alle muren moesten
geschilderd worden en we hebben ook een nieuwe vloer gelegd. Breda is best een gezellige stad, maar ik vind het niet
leuk dat Paul veel van huis is. Meestal blijft hij een aantal
dagen weg en komt dan terug met een grote zak vuil wasgoed. Vandaag moest hij een modeshow filmen, vertelde
baasje. Daarmee verdient hij wat extra euro's.
Paul wil filmer worden. Hij dingt mee met een filmpje naar
de publieksprijs voor het Nederlands Online Filmfestival
(NOFF). Een initiatief van het Nederlands filmfestival dat
van 23 september tot 3 oktober in onze stad wordt gehouden. Jullie moeten wel allemaal op hem gaan stemmen
hoor! Maakt niet uit of je het een goed filmpje vindt; gewoon op het duimpje omhoog klikken. De filmpjes staan op
www.youtube.nl/nff. Paul's film kan je vinden onder poliehoek en heet OVER DE DOOD HEEN. Geen titel om vrolijk van
te worden, maar baasje zegt dat ik niet bang hoef te zijn.
Ze zegt: 'Jip, zolang jij er bent is de dood er niet en als
straks de dood er is, ben jij er niet. Nou ik hoop dat ze gelijk
heeft, want weet je, ik hou niet zo van de dood.
Ik hou veel meer van een mooie natuurfilm over wolven, of
een film met een dappere hond in de hoofdrol. Bijvoorbeeld
die film van Steven de Jong over Snuf de hond in Oorlogstijd. Die hond hielp met de bevrijding van Friesland in 1945.
Het verhaal doet me denken aan de hond Stubby; een
held tijdens de Eerste Wereldoorlog. Stubby was een
Amerikaanse hond die samen met zijn baasje in de loopgraven vocht. Hij blafte de soldaten wakker als er met gifgas
gegooid werd. Dapper hoor! Als beloning hebben ze hem tot
sergeant bevorderd. En weten jullie al dat Steven Spielberg
de avonturen van Kuifje in Het Geheim van de Eenhoorn,
aan het verfilmen is? November 2011 komt hij als eerst in
de Nederlandse bioscopen. Kuifje wordt gespeeld door
Jamie Bell, een heel leuk jongetje. Alleen
heet hij Tintin omdat het een Engelse
film is. Bobbie noemen ze Snowy,
natuurlijk omdat hij wit is. Maar weet
je wat ik nu zo erg vind? Snowy is niet
echt. Hij is helemaal in 3D gedigitaliseerd. Jammer toch? Waarom hebben ze
mij daar niet voor gevraagd? Ik zou zo graag
in een film een heldenrol spelen en zeg nou zelf:
ik ben veel leuker dan zo'n dood gedigitaliseerd hondje!
Nu hoop ik maar dat als Paul straks bekend is, omdat jullie
allemaal op hem hebben gestemd, hij een heleboel geld
krijgt om een mooie film te maken en dat ik daar dan de
hoofdrol in mag spelen. Mag ik eindelijk ook eens in de
bioscoop in plaats van hier thuis samen met baasje DVD's
te kijken. En misschien word ik dan ook op het
Filmfestival, net als Jack Woutersen,
gast van het jaar!
Woef!
Jip
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Tweede FlatFeest
Romerostraat 145-331
Het is al weer anderhalf jaar geleden dat de eerste editie heeft
plaatsgevonden. Begin dit jaar rond de algemene ledenvergadering
van onze vereniging van eigenaren Artemis begon het te kriebelen.
Tijdens de vergadering kwamen er na een korte toelichting van het
idee voor een nieuw feest al twee leden bij de feestcommissie. Een
paar dagen later nog twee en toen kon met het plannen begonnen
worden. Met vier nieuwe mensen heb je leuke input om een heel
ander feest te maken. Het moest een tijdstip worden met in ieder
geval beter weer (het vorige feest was begin maart). De dagen
voorafgaand aan de BBQ was het weer echter bar en boos met veel
regen, wind en lage temperaturen. Gelukkig op zaterdag was er overdag nog wel wat wind, maar geen regen meer en ook de zon liet zich
veel zien. Op het feest zelf was het heerlijk weer en na het ondergaan
van de zon was het met een vuurkorf behaaglijk.
De voorbereidingen bestonden uit het opbouwen van twee flinke
tenten: één op de parkeerplaats voor de BBQ en de andere tent voor
de drank in de tuin op de hoek naast de flat bij nummer 145. Een
heerlijk groene oase en beschut tegen de wind. Voor iedereen was er
gelegenheid tot relaxed zitten bij een tafeltje of lekker hangen aan
een sta-tafel. De drank was gezamenlijk ingekocht bij Gall & Gall
(met een echt tapje) en het vlees kwam van Harry van Schaik uit de
Gaard en de rest kwam bij de AH vandaan. Allemaal prima verzorgd
en keurig op tijd geleverd zodat niemand wat tekort is gekomen.
We begonnen om vier uur met de
ontvangst en een gezellige borrel
met zoutjes. Voldoende tijd voor
iedereen om lekker bij te praten.
Iedereen was weer herkenbaar
met een sticker waarop voornaam
en huisnummer vermeld stonden.
Rond zes uur was iedereen van de ruim 40 deelnemers binnen en na
een korte toespraak met bedankjes kon de BBQ ontstoken worden.
Het is heerlijk om te zien dat vanaf dat moment alles vanzelf loopt.
Iedereen doet dan lekker waar hij/zij zin in heeft: eten, drinken,
praten of BBQ-en. Overal hoor je tevreden geroezemoes en zie je
vrolijke gezichten. Kortom een geslaagd feest! De afsluiting bestond
uit een ijskar waar voor iedereen ter plekke 2 bollen Italiaans ijs in
een hoorntje geschept werden. Heerlijk! Rond 10 uur was alles weer
snel opgeruimd en kunnen we terugkijken op een super feest waar
iedereen het naar zijn/haar zin heeft gehad.
De gemeente heeft ook deze keer een bijdrage geleverd uit het leefbaarheidsbudget en het verstrekken van de vergunning voor het
straatfeest verloopt soepel. Ondanks de wat negatieve publiciteit
(recentelijk in de volkskrant) kunnen wij alleen maar positief zijn over
dergelijke straatfeesten en de ondersteuning door de gemeente.
Afgelopen jaar hebben we veel gemak gehad bij het vervangen van
mensen in het bestuur van de vereniging van eigenaren als gevolg
van ons eerste feest. Mensen kennen elkaar beter, zijn meer betrokken bij de groep en hebben oog voor elkaars problemen. Het is
moeilijk te meten, maar zeker een stap in de goede richting!
Op naar het volgende feest.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

VOORDORP IN BEDRIJF
Trias Vitaal is een sportcentrum dat in maart 2005 de deuren geopend heeft
van haar sportschool aan de Voorveldselaan in Voordorp. Hier volgt een
interview met Gordon Beentjes, manager van de fitnessbegeleiders en fysiotherapeut van Trias Vitaal.
Wat is Trias Vitaal /
Wat doet Trias Vitaal
precies?
TRIAS Vitaal is een sportcentrum waar kleinschaligheid en gezelligheid de kracht is.
We richten ons niet
alleen op mensen die
herstellend zijn van een
klacht of blessure, maar
ook op mensen die vrij
willen trainen voor meer vitaliteit.
Hoe verhouden sport en fysiotherapie zich tot elkaar?
Sport en fysiotherapie komen heel
nauw samen binnen ons centrum,
doordat trainer en therapeut goed
samenwerken. Wanneer er bijvoorbeeld een patiënt herstellende is van een klacht of blessure, wordt samen met
de instrukteur overlegd hoe het probleem wordt aangepakt om zo voor een hogere belastbaarheid te zorgen.

En wat is Kids Rcool!!
precies?
Kids ‘r Cool is een
groepsles, speciaal
gericht op de tiener
tussen de 12 en 16 jaar.
Hier worden er aangepaste oefeningen met
de kids gedaan, d.w.z.
een lage weerstand en
veel herhalingen i.v.m.
hun groei. Deze lessen
vinden 1 tot 2 keer in de week plaats, afhankelijk van
het aantal deelnemers per seizoen. Voor kinderen met
obesitas, of ook gewoon voor kinderen die lekker fit
willen blijven.
Wat zijn jullie openingstijden?
Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van
09.00 u tot 21.30 u en op zondag van 09.00u tot 15.00 u.
We zijn dus 6 dagen per week geopend.
Wat zijn de prijzen?
De prijzen zijn afhankelijk van de
frequentie, er is al een abonnement
vanaf 25 euro per maand.

Wie komen er bij jullie?
Onze doelgroep is zeer ruim, van tiener tot senior. Deze
doelgroepen komen voornamelijk uit de wijk Voordorp,
het ligt op loopafstand van de wijk. Overigens komen er
Specifieke prijzen op dit moment:
niet alleen Herculanen, maar ook mensen die geen lid zijn 1x per week daluren
van Hercules.
(geldend tussen 13.00 u en 17.00 u
€ 25,- p/mnd
Onbeperkt per week daluren
Wat bieden jullie dat anderen
(geldend tussen 13.00 u en 17.00 u
€ 30,- p/mnd
misschien minder of niet bieden?
1x per week normaal tarief
€ 35,75 p/mnd
We bieden de mogelijkheid voor
Onbeperkt
normaal
tarief
€ 46,00 p/mnd
mensen om sneller tot hun doelstelling te komen m.b.v. fitnesstrainer JAARABONNEMENT
€ 499,00
en fysiotherapeut. Doordat we niet al te groot zijn is het
Hercules leden korting: 15%
contact met de cliënt namelijk veel persoonlijker en daar- 55+ korting:
20%
door kan gemakkelijk op individuele wensen en situaties
ingespeeld worden.
Voor meer informatie: kijk op www.triasvitaal.info
of bel 030-2712134.
Zijn er ook groepslessen? Zo ja, welke en voor wie?
Groepslessen zijn er voor tieners tot senioren, mensen met
Ingezonden
Expostie houtwerken
beperkingen, eigenlijk voor iedereen. Hierbij wordt er bij
Beste mensen, de komende expositie van
elke groep specifiek op de wensen ingespeeld.
houtwerken van mij is een aanleiding om ook
via Voordorp Vooruit wat meer bekendheid te
Op jullie site lazen wij iets over
willen geven aan wat ik maak in mijn atelier
een blessure spreekuur. Wat
aan de Kemal Ataturkstraat 14. Er is een expositie van een
houdt dat in?
aantal van mijn houtwerken in de galerie van Edelsmid
Het blessure spreekuur is speciaal
Heleen Hoogenboom aan het Emmaplein 8 te Bilthoven.
bestemd voor mensen die trainen bij
De expositie loopt van 16 augustus tot 16 oktober. Om een
TRIAS Vitaal of Hercules. Zij kunnen vrijblijvend tussen
indruk te krijgen van wat ik zoal maak, kijk op
19.00u en 20.30 u terecht bij een van onze therapeuten.
www.woodarts4u.com
Met vriendelijke groeten, Fred
Wel is het belangrijk vantevoren te bellen voor een plekje.

Gierzwaluwenseizoen 2009
Zoals begin juli voorspeld is het een
seizoen met enkele verrassingen geworden. De eerste verrassing is dat er
vreemd genoeg geen broedactiviteit in
de nestkast van vorig jaar heeft plaatsgevonden. Daarentegen is er elders in
de wijk wel in twee kasten gebroed.
Uitgevlogen jongen
Eind juli was vanuit de kast aan de Andrej
Sacharovstraat (nummer 18) het piepen van
de jongen goed hoorbaar en de avond voor
het uitvliegen zag ik een van de jongen uitgebreid uit het vlieggat zitten kijken met
een blik van “hoe ziet die wereld buiten dit
hok er eigenlijk uit?!”. Donderdagmorgen
30 juli zijn de jongen uitgevlogen. Helaas
heeft niemand kunnen zien hoeveel het er
waren. Bij de Simon Bolivarstraat 31 waren
de jongen al een paar dagen eerder het
nest uitgevlogen, vermoedelijk op zaterdag
25 juli. Deze kast was trouwens vaak het
middelpunt van gierzwaluwactiviteiten. In
juni kon je hier bijna dagelijks groepjes van
vier tot zes gierzwaluwen zien en horen.
Gierend vlogen ze achter elkaar aan,
rakelings langs de kast, vanwaaruit soms
teruggegierd werd als er een zwaluw thuis
was. Bij de Andrej Sacharovstraat kon je
dit gedrag een enkele keer zien.
En een bezette kast
Half juni zag een Voordorper een gierzwaluw een van de twee kasten bij de

Het Opvoedbureau
Tamara (15) gaat steeds meer haar
eigen gang. Komt en gaat wanneer ze wil,
gebruikt ons huis als een hotel en gaat om
met vrienden en vriendinnen waar we ook
al niet blij mee zijn. Mijn man en ik krijgen
er ook al onenigheid over. Wat moet je met
zo’n puber die bovendien als stoer wordt
gezien door haar jongere zusje?!
Als Rachel (2,5) haar zin niet krijgt,
gaat ze schreeuwen en stampvoeten. In de
supermarkt komt het voor dat ze languit op
de vloer gaat liggen en iedereen kijkt naar
me. Ik schaam me er soms voor. Wat moet
ik hiermee?
Diederik (7) luistert niet. We moeten hem
standaard 5x waarschuwen en dan doet hij
misschien wat je wil. Intussen is de sfeer
verpest. Ik heb al van alles geprobeerd.
Opvoeden is een alledaagse bezigheid.
Veel gaat vanzelfsprekend, maar zo nu en
dan komt elke ouder voor vragen te staan.

Augusto Sandinostraat 61 binnenvliegen
(de kast waarin eerst een spreeuw had gebroed). Ik ben daar een aantal keer gaan
posten. Op 4 juli ‘s avonds hoorde ik een
gierzwaluw in de kast roepen nadat een
drietal vogels er een paar maal rakelings
langs waren gevlogen. Tien minuten later
vloog er een gierzwaluw naar binnen. Een
broedpaartje? In juli bleek echter dat hier
niet gebroed werd. In de avondschemering
vloog wel steeds een gierzwaluw naar
binnen, maar er vonden ’s avonds geen
voedselvluchten voor de jongen plaats zoals bij de twee kasten elders in de wijk.
Vermoedelijk is dit een jong paartje dat nog
niet aan broeden toe is. Hopelijk komen ze
volgend jaar terug! Na 25 juli werd de kast
niet meer gebruikt.
Ook aan de Simon Bolivarstraat (nummer
88) zijn gierzwaluwen, vermoedelijk tot twee
maal toe, een kast binnen geweest. Maar
de kast werd niet als slaapplek gebruikt.
Misschien waren dit dezelfde gierzwaluwen
die daarna de kast van de Augusto Sandino
61 hebben bezet? Wie weet.
Huismus en spreeuw
Het aantal huismussen in de nestkasten is
dit jaar stabiel gebleven (5 kasten). Het kan
zijn dat ik een kast over het hoofd heb gezien in de David Ben Goerionstraat waar bij
elkaar zeven kasten verdeeld over vier
huizen hangen. Het aantal spreeuwen dat in
de gierzwaluwkasten heeft gebroed is fors

Dat kan gaan over een kind dat slecht
luistert en moeilijk is te corrigeren, over
eet- en slaapproblemen, driftbuien, drukke
kinderen of voortdurende ruzies tussen de
kinderen onderling. Of over je eigen onzekerheid of je het wel goed aanpakt als
ouder. En dan heb je nog de pubertijd die
ook weer allerlei vragen oproept waar je
goed aan doet. De meeste kwesties lossen
zich vanzelf op, maar niet altijd.
Wanneer ouders tegen vragen of problemen
in de opvoeding aanlopen, kan het prettig
zijn om met een deskundige van gedachten
te wisselen. Hiervoor kunt u terecht bij de
wijkpedagoog van het Opvoedbureau.
De wijkpedagoog is er ter ondersteuning in
de opvoeding aan kinderen van 0-19 jaar.
Soms is één gesprek voldoende, maar als
het nodig is kunnen er meerdere gesprekken volgen (met een maximum van
5 gesprekken). Het kan een steun zijn als
er iemand met u meedenkt.
Het Opvoedbureau is een initiatief van de
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Huismusactiviteit op de R.A. Kartinistraat
gestegen (van 7 kasten naar 11). Dit seizoen zijn op zes adressen voor het eerst de
kasten ontdekt door huismus of spreeuw.
Op drie adressen zijn in tegenstelling tot
vorig jaar geen broedsels geweest.
In totaal is in 17 kasten van de 53 gebroed
door spreeuwen of huismussen, dat is dus
in een derde deel van de kasten! Zie ook de
trend in de grafiek.
Al met al een fantastisch seizoen. De gierzwaluwen hebben de nestkasten nu echt
herkend, en de spreeuwen en huismussen
maken er ook volop gebruik van. Nu weer
wachten op volgend jaar.
Tieneke de Groot, Simon Bolivarstraat 89,
info@bureaufacet.nl

Aantal ‘bebroede’ kasten vanaf 2007 door
gierzwaluw, huismus en spreeuw.

Ingezonden

Gemeente Utrecht en is ondergebracht bij
de GG&GD. Wilt u een afspraak maken, dan
kunt u dit doorgeven via het telefoonnummer: (030) 2863378. Het Opvoedbureau is
dagelijks bereikbaar van 09.00-17.00 uur.
De wijkpedagoog belt u dan zo spoedig
mogelijk terug om een afspraak te plannen.
In iedere wijk van Utrecht zit een wijkpedagoog. De wijkpedagoog voor Utrecht NoordOost is Claske Honkoop. Zij werkt vanuit het
buurthuis de Leeuw. Het Opvoedbureau is
gratis en een verwijzing is niet nodig.
Belt u gerust voor
een afspraak!
Claske Honkoop,
Wijkpedagoog
Noord-Oost
Samuel van
Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
(030)-2863378

Informatieavond ‘Transition towns’
Woensdag 14 oktober, 20.00 uur,
Tuinhuis van Het Groene Dak in Voordorp

Een slimme wijk
is op de toekomst
voorbereid
Wil je iets doen om je energieverbruik te verminderen en
duurzamer om te gaan met energie? Zou je liever fruit en
groente uit de regio kopen? Ben je bewust van het feit dat we
te afhankelijk zijn geworden van olie en dat olie eindig is? Ben
je bezorgd over de klimaatverandering? Heb je ideeën om je
leefomgeving duurzamer en meer solidair te maken?
Kom dan bij de bijeenkomsten die een aantal buurtbewoners de
komende tijd in Voordorp organiseert en sluit je aan bij Transition
Town Voordorp.
Transition Towns (TT) zijn lokale gemeenschappen die zelf aan
de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder
afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De belangrijkste
drijfveren hiervoor zijn: het besef dat de olievoorraad eindig is, de
klimaatverandering, de financiële crisis en de wens om op een
andere manier te leven!
De eerste TT ontstond in 2005 in Engeland van waaruit het concept
zich snel door de wereld verspreidde. In september 2008 werd TT
in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels zijn er in ons land ruim
50 beginnende initiatieven.
Transition Towns gaat over oplossingen op lokaal niveau. Het TTconcept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit
en ervaringen van buurtbewoners: samen kunnen we doen wat ons
alleen niet lukt.
Op 3 juli jl. werd in het Groene Dak in Voordorp een eerste

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD
Gedurende de zomer heeft alles op
een laag pitje gestaan. De volgende
klankbordgroep vergadering staat
gepland op 30 september 2009.
Hierin krijgen we terugkoppeling van
de vorderingen van de ontwerpgroep
die bij alle aangegeven aandachtspunten oplossingen aan het bedenken en schetsen is. Misschien zijn
er dan ook al (voorlopige) conclusies
van het verkeersonderzoek dat ik
vorige keer heb beschreven.
Over de inhoud van de mogelijke
oplossingen kunnen we nog niets
vertellen om verkeerde beeldvorming in een te vroeg stadium te
voorkomen. Dingen veranderen met
de tijd, dus oplossingen van vandaag

Ingezonden
bijeenkomst georganiseerd waar een dertigtal mensen
aan deelgenomen heeft. Helaas kon toen geen aankondiging in
Voordorp Vooruit geplaatst worden omdat de wijkkrant twee dagen
later uitkwam (Dan zie je hoe belangrijk de wijkkrant is!). Op die
avond werd een korte presentatie gegeven over Transition Towns en
een film geprojekteerd: ‘The power of community’ schetst een beeld
van hoe samenleven met minder olie eruit kan zien. De film en het
idee ‘denk mondiaal, acteer lokaal’ lokten veel reacties uit. Concrete
ideeën over mogelijke initiatieven werden uitgewisseld, zoals het
gezamenlijk aanbrengen van zonnepanelen in een straat of het betrekken van lokale producten (kopen bij de boer). Dit enthousiaste
begin verdiende een vervolg.
Daarom willen we in een aantal bijeenkomsten Transition Town
Voordorp verder vormgeven.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 oktober om
20.00 uur, bij het Tuinhuis op het binnenterrein van Het Groene Dak
in Voordorp. Na een korte presentatie over Transition Towns en het
projecteren van een film, zullen we samen brainstormen over wat er
in onze wijk in het kader van Transition Towns allemaal mogelijk is.
De avond eindigt om 22.00 uur.
De data van de volgende avonden zijn nog niet bekend.
Hou de posters in de gaten. Kijk ook op de landelijke website
www.transitiontowns.nl.
Wil je meer weten over Transition Towns of over deze filmavond,
wil je meedenken of je alvast aansluiten bij TT Voordorp, neem dan
contact op met Brigitte Venturi: venturi@tiscali.nl.
Hoe kom je bij het Tuinhuis: dit huis bevindt zich in het midden
van het ‘Groene Dak’. Te bereiken via de Simon Bolivarstraat.
Na nummer 87-95 moet je rechtsaf gaan. Je kunt daar eventueel
meteen om de hoek je fiets neerzetten, daarna nogmaals rechtsaf
het tuinhek door en het pad enkele tientallen meters volgen. Het
Tuinhuis verschijnt aan je linkerkant.
Brigitte Venturi

kunnen morgen al weer anders zijn.
Zodra zaken een definitief karakter
krijgen zullen ze weer in een wijkinformatieavond worden toegelicht.
De stand van zaken van voor de
vakantie is in zo'n informatieavond
toegelicht (op 22 juni 2009 in de
Jeruzalemkerk). Vanuit de gemeente
waren veel mensen aanwezig
alsmede mensen van het wijkburo
en leden van de klankbordgroep die
allemaal hun gedeelte hebben
toegelicht. Hierbij waren ongeveer
90 belangstellenden aanwezig.
Persoonlijk vond ik het een heel
open en zeer informatieve
bijeenkomt met goede vragen,
duidelijke antwoorden en een positieve stemming.
Op de gemeente site van noordoost
staan de volledige notulen en de
powerpoint presentatie met daarin
alle aandachtspunten
(www.utrecht.nl, wonen en werken,
noordoost, wijksite).
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323
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Altijd iets
willen weten over de
geschiedenis van
Utrecht?

Dat kan want binnenkort starten er
diverse cursussen
en lezingen waarbij Utrecht centraal staat. Op 7 oktober
start de cyclus op woensdagavond over
hedendaagse kunst uit Utrecht in samenwerking met Kunstuitleen Utrecht. En op
15 oktober start de cursus “Utrechters
dromen van Rome” over de Utrechtse
schilders als Jan van Scorel, Abraham
Bloemaert en Gerard van Honthorst. In
samenwerking met Kunstliefde Utrecht is
er een cursus Utrechtse Kunstgeschiedenis. Naast de Utrechtse onderwerpen
zijn er vele andere interessante zaken
die aan bod komen, bijvoorbeeld Bach
na Bach op zondagochtend in het conservatorium. Meer info hierover op de
speciale website www.klu.nl .

Ingezonden

Huurkerstbomenactie
Noordoost wordt bewonersinitiatief

Sinds 1995 verhuurt het Milieupunt Noordoost rond de jaarwisseling kerstbomen, die na gebruik weer terug in het bos worden
geplaatst. Al een groot aantal jaren is deze meest milieuvriendelijke
manier om een kerstboom in huis te halen een groot succes. De
afgelopen jaren werden bij Griftstede 250 bomen verhuurd, en dat
hadden er nog veel meer kunnen zijn.
Dit succesvolle huurkerstbomenconcept is nu overgenomen
door een bewonersgroep. Ook de komende jaren willen we dit concept voor de wijk behouden. Het initiatief wordt gewaardeerd en
het past binnen de vele andere groene (bewoners-) initiatieven die
in de wijk worden ontplooid.
Het idee tot de verhuur van kerstbomen komt van de Utrechtse
Milieupunten. In Noordoost werd dat gedaan door Ad van de
Sluiszen van Milieupunt Noordoost, gevestigd in Grifsteede. Het
past echter binnen de uitgangspunten van het Milieupunt om de
initiatieven op termijn over te dragen aan de bewoners van de wijk,
waarbij het milieupunt ondersteunt en faciliteert. Uiteraard kunnen
bewoners er dan hun eigen vorm aan gaan geven.
Om de verhuur van kerstbomen voort te kunnen zetten, is men
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die deel willen uitmaken van
een bewonersgroep die zich bezighoudt met de verhuur van kerstbomen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Laurens
Miedema via huurkerstbomen@yahoo.co.uk
Ingezonden

Zomersportdag
bij BSO Spoenk
Tijdens de zomervakantie hebben ongeveer 150 kinderen van
8 jaar en ouder deelgenomen aan een sportdag bij BSO Spoenk
aan de Voorveldselaan. De dag was georganiseerd door kinderopvangorganisatie Ludens, die locaties heeft in heel Utrecht. Van
Lunetten tot Zuilen van Hoograven tot Overvecht kwamen de
kinderen van diverse BSO’s naar Voordorp om hier de hele dag
lekker te sporten.
De kinderen werden ingedeeld in 14 teams die gedurende de
dag wedstrijden tegen elkaar speelden in 7 verschillende onderdelen. Dit waren zowel "echte" sporten als korfbal, voetbal en
hockey, maar ook een zelf verzonnen waterspel. De bedoeling
hierbij was om een rugbybal door een basket te gooien, terwijl
kinderen van de tegenpartij daarbij mochten hinderen door te
spuiten met een supersoaker.
Aangezien het een behoorlijk warme dag was, vonden de
meeste kinderen het niet erg om nat te worden.
Aan het einde van de dag kregen alle deelnemende kinderen een
speciaal voor deze dag gemaakt vaantje als aandenken.

KIDS

VOOR
DORP

de winnaar van de woordzoeker uit de junikrant is TOMMY VELDHUIZEN.
tommy heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
De laatste tijd krijgt de Dierenweide regelmatig
vragen over Q-koorts en of onze dieren een risico
vormen.
Wat is Q-koorts?
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella
Burnetii. Herkauwers zijn de belangrijkste besmettingsbron voor de mens maar ook verschillende andere diersoorten zoals honden, katten en knaagdieren kunnen
met de bacterie besmet zijn. Meestal verloopt de
besmetting bij dieren zonder symptomen, hoewel een
infectie bij schapen en geiten tot abortus kan leiden.
Uitscheiding van de bacterie vindt bij deze dieren vooral
plaats
met
de nageboorte, vruchtwater en via de melk
foto: Bas
Kruit
(van alle 3 is bij de dierenweide overigens geen sprake,
want er zijn geen drachtige dieren). De bacterie blijft na
indroging lange tijd besmettelijk en besmet stof kan
bijvoorbeeld via inademing infectie bij de mens veroorzaken. Besmet stof kan door de lucht zelfs over een afstand van bijvoorbeeld 20 kilometer een besmetting
veroorzaken.
Een besmetting van de mens verloopt gelukkig vaak
zonder symptomen of slechts met milde klachten.
In andere gevallen is er sprake van griep, koorts,
hoofdpijn, misselijkheid, hoesten en, in het ergste geval,
long- en/of leverontsteking.
Q-koorts wordt verder niet van mens op mens overgedragen.
De dierenweide vormt geen direct “risicobedrijf” als het
om Q-koorts gaat. Met name melkgeiten- en melkschapenhouderijen, waar veel geboortes plaatsvinden en
waar melk geproduceerd wordt, zijn risicobedrijven.
Kijk voor meer informatie op de sites van de Gezondheidsdienst voor Dieren (www.gddeventer.nl) en het
Ministerie van Landbouw (www.minlnv.nl).

In hartje zomer werden onze schapen en geiten
preventief behandeld tegen ongedierte zoals luizen en
vlooien. Ook al was het 27 graden, een natte douche
vonden met name de geiten toch niet echt prettig.
Maar liever een natte dan een kriebelende vacht.

GEWONNEN!
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In de vorige Voordorp Vooruit heb ik jullie
laten weten dat ik een wens ingediend had
bij de “Wens in Actie”- actie van de gemeente. De ingediende wens luidt als volgt:
Ik zou graag zoveel mogelijk daken in Voordorp voorzien van speciaal hiervoor geschikt
groen. Het gaat om het bekleden van de platte
of lichthellende daken met vetplantjes (sedum),
kruiden, mos of gras. Als alle platte en lichthellende daken (en dat zijn er in Voordorp
bovengemiddeld veel) van groen worden voorzien, dan wordt de kwaliteit van de leefomgeving groter.
Op 29 juni was
er een afsluitende
feestavond waar
bekend gemaakt zou
worden welke wens
de prijsvraag gewonnen had. Er bleken bijna
50 wensen ingestuurd te zijn, 8 daarvan waren
door de jury geselecteerd en genomineerd voor
de 3 te winnen prijzen. Voor een idee van alle
wensen kijk op www.wensinactie.nl. Ik was
gevraagd aanwezig te zijn omdat ik bij de genomineerden hoorde. Alle 8 wensen werden
uitgebreid toegelicht en uiteindelijk kwam de
uitslag: ik bleek de 1e prijs gewonnen te hebben! Behalve dat ik een weekendje naar Gent
mag, betekent het dat ik alle ondersteuning
kan gaan krijgen die nodig is om mijn wens te
realiseren. Ik moet het wel allemaal zelf op
poten zetten maar de gemeente en andere
organisaties ondersteunen de uitvoering waar
ze kunnen.
Inmiddels heeft zich, naar aanleiding van
het vorige stuk in Voordorp Vooruit, een aantal
mensen gemeld die of mee willen helpen bij de
uitvoering of geïnteresseerd zijn in een groen
dak. Als er nog mensen zijn die mee willen
helpen, kennis van zaken hebben, of interesse
hebben in een groen dak: stuur een mailtje
naar moniekzon@gmail.com. Er komt wel het
een en ander bij kijken om het te realiseren
dus alle hulp is welkom. Ik heb zelf ook een
paar mensen benaderd en hun medewerking
gekregen. Bij het uitkomen van Voordorp Vooruit hoop ik al een 1e bijeenkomst gehad te
hebben met een ieder die toegezegd heeft te
willen helpen.
Mijn plan is om eerst de nodige informatie te
verzamelen en deze dan, later in het jaar, te
presenteren aan jullie, de bewoners van Voordorp. Als je graag bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn of op de hoogte gehouden wilt
worden van de plannen, stuur dan een mail
naar moniekzon@gmail.com.
Als je vragen hebt, informatie hebt, wat dan
ook: mail me. Ik hoop dat we volgend jaar
zomer een flink aantal groene daken
hebben in Voordorp.
Moniek Zonderland

Voordorps Verbeelding

KUNSTROUTE
voor en door bewoners
Zondag 11 oktober
Inmiddels is deze kunstroute
uitgegroeid tot een heuse
biënnale met een aantal
vertrouwde gezichten en
een aantal nieuwe deelnemers zoals de kinderen
van OBS Voordorp en een
verhalenverteller.
Iedereen kan weer een kijkje nemen bij
kunstenaars, verzamelaars, cursisten, muzikanten en verhalenvertellers thuis, in het atelier
of op een andere, idyllische plek in onze wijk.
Er zijn maar liefst 22 adressen te bezoeken.
Wordt het teveel? In het tuinhuis van Het
Groene Dak (ingang tussen Simon Bolivarstraat 95 en Augusto Sandinostraat 134) is
informatie en/of foto’s van het werk van alle
deelnemers te zien, zodat je je eigen kunstroute kunt samenstellen.

Zondag 11 oktober

tussen 13.00 en 17.00 uur.
Ingezonden
Nieuwe vorm
buitenschoolse opvang

(voor 6-12 jarigen)
Utrecht-Oost heeft er een nieuwe opvangvariant
voor de naschoolse uren bij: de CursusBSO.
Opvang is hier gecombineerd met het volgen van
een cursus. Initiatiefnemer Madelon van de Wardt:
“Ons uitgangspunt was meer plezier voor de kinderen en gemak voor de ouders. Kinderen kunnen
hun eigen cursus kiezen en ouders hoeven alleen
maar op te halen. Bovendien komen zo op de
drukke dagen plaatsen vrij bij de gewone BSO en
wordt er werk gecreëerd voor freelance docenten.”
De eerste cursussen zijn van start aan het begin
van het schooljaar: muziek, toneel, percussie, dans
en kunstzinnige vorming. De kinderen worden
opgehaald bij diverse scholen en naar de cursuslocatie gebracht. Na een halfuurtje ontspanning
gaan ze naar hun cursus en worden daarna tussen
17.30-18.00 uur opgehaald door hun ouders. De
eerste ervaringen zijn positief. Madelon: “Ik krijg
enthousiaste reacties van kinderen en ouders én er
zijn al aanmeldingen voor na de Kerst. We willen
het aantal cursussen dan ook gaan uitbreiden.
Ouders met bepaalde wensen kunnen zich melden.
Als wij weten dat ergens voldoende vraag naar is,
gaan we het regelen! Zo ben ik nu bezig met een
timmercursus voor jongens. Ook docenten met een
cursusidee kunnen zich melden.”
Meer informatie op: www.cursusbso.nl.

Oppas gezocht
Gezocht: vrolijke en lieve
oppas bij ons thuis (vooraan
in Voordorp) voor onze
zoon van 5 en dochter
van 3. Op donderdag en om
de maandag (evt. dinsdag)
van half 12 tot ca. 18.00 uur.
Tel. 06-26562116

Cursussen van start
In september gaat de tekenen schildercursus voor kinderen weer van start. Ook
de cursus steenhouwen voor
volwassenen. De lestijden:
Kinderen:
16.00-17.00 uur op dinsdagmiddag, start 1-9-9
Steenhouwen:
19.30-21.30 uur op woensdagavond, start 2-9-9
Er zijn nog plaatsen open.
Op zondag 27 september is
het openingsfeest in het
Wevehuis voor het nieuwe
seizoen. Dan organiseer ik
een expositie van de kunstwerken van de kinderen
van het afgelopen jaar en
van de steenhouwersgroep.
U bent van harte welkom,
Voor opgave /informatie:
C Sluyter 030-2340280, of
mail liever: gotcha_artsand
projects@hotmail.com

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,
Arnout den Ouden, Brigitte Venturi,
Claske Honkoop, Gerard Zwart,
Gordon Beentjes, Joep van de Laar,
Laurens Miedema, Lineke Maat,
Marit van den Heuy,
Martien Op den Velde,
Mark Hoogbergen, Mirjam van Esterik,
Moniek Zonderland, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel,
Sander Ekstijn, Tieneke de Groot en
Wil Wigmans.
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