
VOOR UIT!VOORDORP
UIT!JAARGANG 7, NUMMER 4  OKTOBER 2010

31
www.voordorpvooruit.nl

VOOR
DERDE FLATFEEST ROMEROSTRAAT 145-331
De titel van ons FlatFeest is gelijk ge-
bleven: “De Lekkerste Buren”. Alleen
met een ander thema dit jaar. 
Vorig jaar was het thema ‘BBQ’, dit jaar
‘Het smaakt naar meer!’ Hierbij grepen
we terug naar de oorsprong van deze
activiteit. De bewoners koken zelf een
voor-, hoofd- of nagerecht voor 4 per-
sonen om op deze manier een buffet te
vormen waarbij de meest fantastische
creaties op tafel verschijnen. 

De partytenten werden achter ons middelste
trappenhuis tussen het groen opgetrokken,
dus het leek ons leuk om ook de bewoners
van het begin van de Steve Bikostraat uit te
nodigen. Hiermee hebben we in ieder geval
nog meer nieuwe buren leren kennen.
Geweldig!
Bij de derde editie merken we al dat er 
routine komt in de organisatie. We weten
waar we dingen kunnen regelen en welke
bewoners beschikken over noodzakelijke
hulpmiddelen als tenten, tafels, stoelen, 
verlengsnoeren etc. Maar ook de mensen 
die meehelpen opbouwen en afbreken zijn
enorm belangrijk. Bij het regelen vielen we
nog net binnen het leefbaarheidsbudget van

de wijk Noordoost (per 1 juli is het budget
voor dit jaar helaas al weer op). Tevens heeft
de gemeente het aanvragen van een ver-
gunning voor een straatfeest vereenvoudigd
tot alleen maar een melding (veel sneller 
en zonder kosten). Ook zijn er dit jaar weer
een paar nieuwe gezichten in de feestcom-
missie die zorgen voor andere input. 
De organisatie zal verder de lokale midden-
stand niet vergeten: chocolade presentjes
voor helpers van Leonidas, drank & tap van
Gall&Gall en de rest van de boodschappen
van AH uit de Gaard. Door de kosten goed in
de gaten te houden kon de eigen bijdrage
beperkt worden tot 5  /persoon 
voor een volledig verzorgde avond.
Om vijf uur komen de eerste gasten die 
worden verwelkomd met een tequila-sunrise
cocktail. Iedereen weer herkenbaar door een
sticker met voornaam en huisnummer. Zo
rond kwart over zes is iedereen binnen en
dan heet ik iedereen van harte welkom en
verklaar het schitterende, super gevulde 
buffet voor geopend. Het lijkt wel of iedereen
nog meer zijn best heeft gedaan op de ge-
rechten dan bij de eerste keer. Het is on-
mogelijk om van alles iets te proeven dus je
moet keuzes maken. Soms lijken dingen op
iemand anders zijn bord nog lekkerder dan
wat je zelf op je bord hebt liggen… Om je
heen kijkend zie je iedereen genieten en druk
praten over van alles en nog wat. Er wordt
wat af gelachen met elkaar. Daar is ook alle
reden voor want het weer werkt ook ge-
weldig mee (als ik dit zit te schrijven valt de

regen helaas weer in bakken naar beneden).
Voor de kleinste bezoekers is uit een tuintje
nog een glijbaantje tevoorschijn gekomen en
opeens stond er een bak met stoepkrijt dus
die hebben zich kostelijk vermaakt. Voor de
ouderen was er een quiz om uit een aantal
cryptische plaatjes woorden te raden (heel
erg lastig) en uit een aantal rebussen plaats-
namen te vinden (stukken beter te doen). 
De winnaar ging naar huis met een choco-
lade traktatie van Leonidas. Rond half elf
waren alle schalen bijna leeg en ook in de
drankvoorraad was een flinke deuk geslagen.
Helaas tijd om er een einde aan te gaan
maken en in een half uur was alles weer
opgeruimd. Wat hebben we toch een hoop
leuke mensen in onze flat (en de overburen
nu natuurlijk ook).
Naar aanleiding van het thema ‘Het smaakt
naar meer!’ kan ik alleen maar zeggen: JA
inderdaad !!!! Op naar het volgende feest.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323 
(mede namens Jasja & Leo)

IngezondenNIEUWS VAN DE WERKGROEP LEÓN
Graag informeren we u hoe het gaat met de samenwerking tussen
Voordorp en wijk León Zuid-Oost in Nicaragua. We werken al 5 jaar
samen in het verlengde van de stedenband die Utrecht al meer dan 
25 jaar heeft met de stad León. We richten ons vooral op het ver-
beteren van het onderwijs. Maar ook op wederzijdse kennismaking.

In 2009 is het tweejarig project Intercambio Voordorp – León (uitwisseling
Voordorp – Leön) gestart dat zich richt op kinderen en leerkrachten in León
Zuid-Oost. Deze kinderen zijn leerlingen van twee scholen in de wijk: El
Pulgarcito en Rubén Darío. Het project heeft een tweeledige doelstelling:
1) een duurzame verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in León, in

het bijzonder de scholen El Pulgarcito en Rubén Darío en
2) duurzame ontwikkeling, wederzijdse kennismaking tussen de bewoners

van León Zuid-Oost en Voordorp.
In 2009 wisselden kinderen van Rubén Darío en OBS Voordorp ervaringen uit
door uitwisseling van brieven en tekeningen. Ook wordt er vanuit Voordorp

geld ingezameld. Zo hebben de kinderen van de OBS Voordorp in 
2009 een sponsorloop gehouden voor beter onderwijs in León. De sponsor-
loop heeft bijna 6000 euro opgeleverd. Een geweldig bedrag! Ook heeft de
werkgroep Voordorp - León via diverse activiteiten zoals een rommelmarkt op
Ons Buiten en inzamelingsacties zoals tijdens het Nieuwjaarsevenement
afgelopen januari, geld ingezameld ten behoeve van Intercambio Voordorp –
León. Het in Voordorp ingezamelde geld wordt verdubbeld door de gemeente
Utrecht en Impulsis. Inmiddels is het eerste in Voordorp ingezamelde geld
geïnvesteerd in León. Er is lesmateriaal aangeschaft en de docenten zijn
getraind. Al met al is dat geweldig, maar: om het project volledig uit te kun-
nen voeren, ontbreekt er nog een bedrag van € 1.500. Als ieder gezin in
Voordorp € 2,50 overmaakt, dan kan het project Intercambio Voordorp –
León nog volledig worden uitgevoerd in 2010! Dat zou fantastisch zijn voor
alle kinderen en leerkrachten van de scholen El Pulgarcito en Rubén Darío.
Wilt u een bijdrage van € 2,50 (of ander bedrag) overmaken ten behoeve van
León, dan kunt u dit storten op giro rekening 2232039 ten name van Buurt-
comite Voordorp Vooruit, onder vermelding van ‘project León’. Heel veel dank!

Ingezonden



AUTOMOBILITEIT 
EN GEZONDHEID
Staan deze twee haaks op
elkaar? In de Milieu Effect
Rapportage 1e fase Ring
Utrecht staat onder andere
over de effecten van de

A27 bij Amelisweerd: “Het geeft lawaai,
licht, stank, stof en is dus niet prettig
voor de bezoeker.” Over de bewoners
langs de A27 (en andere snelwegen) die
dagelijks te maken hebben met deze
effecten, staan helaas niet van dit soort
duidelijke uitspraken. Daar moeten we
dus zelf voor zorgen.

Milieu Effect Rapportage
Op de snelwegen rond Utrecht stroomt het
verkeer in de spits niet snel genoeg door en
daar wil de overheid wat aan doen. Op dit
moment liggen er verschillende oplossings-
varianten en eind vorig jaar is besloten dat
oplossingen vooral gezocht moeten worden
in het verbreden van snelwegen aan de oost-
kant van Utrecht-stad (de zogeheten Voor-
keursvariant). Dat wil niet zeggen dat de
andere varianten totaal van tafel geveegd
zijn, zoals het rapport “De Kracht van
Utrecht”. Dit is een onderzoek van de
Vrienden van Amelisweerd (waaraan in-
middels enkele bedrijven zijn toegevoegd)
voor een echt duurzaam regionaal alternatief
voor de mobiliteit in de regio Utrecht. 
Ondanks dat er een Voorkeursvariant ligt
moeten álle varianten onderzocht worden 
op onder andere de effecten voor natuur en
gezondheid. Dat gebeurt in een Milieu Effect
Rapportage; de eerste fase daarvan is in-
middels afgerond. 

Van 2 maal 3, naar 2 maal 5?
Maar eerst: hoe ziet die Voorkeursvariant 
er eigenlijk uit:
• Verbreding van de A12 bij Lunetten 
• Verbreding van de A27 vanaf Lunetten 

tot Groenekan
• Verhoging van de maximumsnelheid naar

100 km op de Noordelijke Randweg langs
Overvecht.

Dit betekent dat de A27 langs Voordorp 
verbreed wordt (in de huidige Voorkeurs-
variant) van 2x3 naar 2x5 rijkstroken! 
In vorige studies was dit nog niet ingetekend. 

Zorgen en vragen
Wat vinden wij als werkgroep A27
Voordorp van de voorgestelde ver-
breding van de A27 langs onze wijk 
en van deze Milieu Effect Rapportage
(MER)? 
Heel veel komt niet aan bod in deze
MER, waaronder belangrijke punten
vinden wij. Om er een paar op te 
noemen: Waarom is er geen onder-
zoek gedaan naar de effecten van

IngezondenNIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP
andere snelheden op de Ring Utrecht?
Waarom worden alle snelwegverbredings-
varianten wel onderzocht en de andere 
varianten niet? Waarom zijn alleen de
effecten van de snelwegen (hoofdwegennet)
op gezondheid en milieu bekeken en niet van
alle toevoerwegen (onderliggend wegennet)?
Als het snelwegverkeer toeneemt zal ook het
stadsverkeer toenemen; waarom zou je de
effecten daarvan niet bij elkaar optellen?!
Wat zijn de gevolgen van de luchtveront-
reiniging en de toename van het geluid door
het (snelweg)verkeer op onze gezondheid?
En op de gezondheid van al die kinderen die
buiten spelen, in de Parkstrook bijvoorbeeld?
Er wordt gerekend met gemiddelde lucht-
kwaliteitsgegevens, maar wij wonen niet in
een gemiddelde. En er wordt aangenomen
dat er technieken komen die de luchtkwaliteit
verbeteren en de lawaaihinder oplossen.
Maar welke garantie is daarop? En welke
garantie krijgen we dat er geld voor wordt
uitgetrokken om ze toe te passen?

Aannames
In de Milieu Effect Rapportage wordt een
bepaald beeld geschetst van de situatie op
de Ring Utrecht in 2020 en dat beeld ziet 
er voor de automobiliteit niet goed uit vindt
o.a. Rijkswaterstaat. 
Er wordt aangenomen dat de snelweg-
projecten elders die nu op stapel staan ook
daadwerkelijk uitgevoerd zijn in 2020, en na
die uitvoering is aanpassing van de Ring
noodzakelijk is de redenatie. Maar de diverse
ontwikkelingen om het openbaar vervoer te
verbeteren, om mensen te stimuleren vaker
thuis te werken of op andere tijden te
werken, worden niet meegenomen in het
doorkijkje naar de toekomst. Dat is nogal
scheef. En er wordt uitgegaan van uitbreiding
van woningen in de regio en dus van het
autoverkeer. Maar wie zegt dat die woningen
ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden
(gezien de huidige crisis)? En wie zegt dat
het voor mensen niet aantrekkelijker wordt
om naar de krimpregio’s te verhuizen, waar-
door de bevolkingsgroei hier stagneert of
zelfs afneemt? En waarom is geen rekening
gehouden met de vergrijzing?

Uitslag: onvoldoende
De varianten moesten op vier punten ge-
toetst worden: financiële zowel als tech-
nische haalbaarheid, geen verslechtering

(maar verbetering) van de gezondheid, en
een betere doorstroming. Alleen de snelweg-
verbredingsvarianten zijn uitvoerig getoetst
op de vier punten. Wat blijkt: de (snelweg)
varianten komen allemaal ruim boven het
budget uit (en dan komen de kosten voor
geluidswallen e.d. er nog bij); er zijn inge-
wikkelde technische aanpassingen nodig
(aanpassing van de bak bij Amelisweerd via
nog niet-bewezen technieken); en de
gezondheidsaspecten (en het milieu) zullen
niet verbeteren geeft men toe. 
Dan blijft het vierde punt over: mobiliteits-
verbetering. Hoe staat het daarmee?
Toegegeven wordt in de MER dat de
mobiliteit via het alternatief ‘de Kracht van
Utrecht’ het best verbeterd wordt, maar dit
alternatief wordt verder niet meer naast de
andere varianten gelegd. Merkwaardig.

En nu?
Maandagavond 13 september heeft Rijks-
waterstaat een inloopavond georganiseerd 
in hotel Mitland om de bewoners uit de om-
geving te consulteren over de bevindingen 
uit de MER. Een aardige geste, want RWS is
dit niet verplicht. Als Werkgroep A27 Voor-
dorp hebben we ter plekke onze reactie
afgeleverd, waarna deze naar de advies-
commissie van de MER gaat. 
Deze commissie bekijkt of de MER wel goed
is uitgevoerd is, of de varianten haalbaar zijn
en of er aanpassingen nodig zijn aan de
hand van alle reacties. Ook de gemeentes en
de provincie gaan zich over de MER en de
reacties buigen. Vervolgens is het de Minister
die beslist hoe de definitieve Voorkeurs-
variant eruit gaat zien, waarna deze uitge-
werkt gaat worden en er weer inspraak-
momenten volgen. Ook andere bewoners-
groepen langs de A27, van Groenekan/de
Bilt, Rijnsweerd, Lunetten tot en met Houten,
en langs de NRU, dus Overvecht) zijn
momenteel zeer actief en hebben inmiddels
een reactie geschreven op deze MER. 
Binnenkort komt er een Raadsinformatie-
avond van de gemeenteraad Utrecht (of
misschien is die al voorbij als dit nummer is
uitgekomen?) waarin de Ring Utrecht aan
bod komt. Iedereen kan dan inspreken of op
de publieke tribune zitten (gewoon een rij
stoelen) om te horen wat andere bewoners
te zeggen hebben. Want wat willen we als
wijkbewoners? Twee maal twee rijstroken
erbij? Of eerst eens kijken wat er op andere

manieren mogelijk is, voordat er meteen
naar de oude vertrouwde asfaltoplossin-
gen gegrepen gaat worden?
Wie vragen of opmerkingen heeft, of 
wil meedenken over bepaalde onder-
werpen, en wie op de hoogte gehouden
wil worden via de emaillijst, stuur een
mailtje! Namens de Werkgroep A27
Voordorp Tieneke de Groot
Emailadres tienekedegr@gmail.com

Houd de aankondigingen voor belangrijke momenten
rond de Ring Utrecht via het Stadsblad en op de 
website van Voordorp Vooruit in de gaten.
De reactie op de MER 1e fase van de Werkgroep A27
Voordorp is binnenkort te downloaden via de website
van Voordorp Vooruit.
Meer informatie over de MER-rapportage:
www.ikgaverder.nl
Meer informatie over de Kracht van Utrecht: 
http://utrechtanders.nl/pdf/kracht-van-utrecht-20.pdf



DE
SNUFFEL-
HOEK

Iedereen weer gezond terug van de zomervakantie?
Nou ik heb het ook heel goed gehad hoor. Samen
met Ietje – mijn logeer vriendin – rende ik over het
strand van Almere Haven, terwijl Baasje steunend
en kreunend in Polen bergen beklom. Gelukkig heeft
ze het overleeft en zegt ze: 'die Polen zijn echt heel
aardige mensen.'  Dat was nog aan het begin van
de zomer. Inmiddels is de langste dag  verstreken en
vandaag – de dag, dat ik dit schrijf – is het BUREN-
DAG. Ik wist niet goed wat buren waren, dus heeft
baasje mij dat uitgelegd. Buren, vertelde ze mij, is
een ouderwets begrip en stamt uit een tijd dat
mensen, die dicht bij elkaar woonden bijna dage-
lijks bij elkaar over de vloer kwamen. De achterdeur
stond gewoon wijd open en kon soms niet eens op
slot. Ook 's nachts niet. Ze babbelden wat over het
een en ander – social talk heet dat – en hielpen
elkaar als dat nodig was. De vrouwen werkten vooral
binnenshuis en hadden daardoor meer tijd voor
elkaar. Dus echt heel lang geleden en uit die tijd
stamt ook het spreekwoord: Een goede buur is beter
dan een verre vriend. Heel mooi! Baasje heeft het
allemaal gekend, maar hier in onze flat in Voordorp
zie ik nooit buren. Wij hebben helemaal geen
buren. Wij hebben alleen geluiden. Voetstappen,
rennende kindervoeten een huilende baby, een
dicht slaande deur, geklop, geboor, en soms een
scheldende  vrouwen- of mannenstem.
Iemand wel eens een boze buur aan de deur gehad?
Nou daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten.
Daar zet je toch geen koffie voor. Dat kunnen ze
dan wel willen bij dat  Oranje Fonds maar daar be-
ginnen  we echt niet aan. Nee hoor die tijd hebben
we gehad. Geef mij maar liever die verre vriend.
Weten  jullie dat ik  heel veel internetvrienden heb?
Dat komt door mijn weblog  'Jip's Snuffelhoek',
daar plaats ik  al mijn columns geïllustreerd met
foto's en filmpjes. Ik heb ook een eigen mailadres,
dus als jullie een verre vriend van mij willen worden
kan je me gewoon mailen. Twitteren mag ook. Net
als de Koningin. Vandaag twitterde ze, dat ze een
kaars heeft aangestoken tegen het geweld. 
Gek eigenlijk want kaarsen aansteken is toch iets
van katholieken. O jé!  Dat doet me ineens denken
aan de dag dat Prinses Juliana  ter communie ging
en dat was geen gezond teken. Ik hoop voor de
Koningin dat die dag voor haar niet gauw  zal aan-
breken. Voorlopig krijgen we op 4 oktober eerst nog
een dierendag en dan is het wachten op de kortste
dag. Aan het Oranje Fonds zal ik vragen of ze 
volgend jaar een 'aardige mensendag' willen 
stimuleren want aardige mensen wonen er genoeg
in Voordorp en in onze flat en dat is ook meer van
deze tijd.   

Woef !              Jip

http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/
mailadres: jip.russell@gmail.com

IngezondenSTRAATFEEST 
DAVID BEN GOERION
‘Benen van de vloer en
zingen maar’
Er zijn buurten in Voordorp 
waar het elk jaar prijs is en
bewoners een straatfeest
houden. In de Ben Goerion-
straat was het alweer vier jaar
geleden. Een straatfeestcomité
van maar liefst acht man (m/v)
sterk peilde de belangstelling
vooraf met het ouderwets van
deur tot deur gaan. Ook bar- bouw- en hulpploegen bij kinderspelletjes werden

gerekruteerd. De bouwploeg kwam het eerst in
actie en versierde een avond eerder de hele
straat, inclusief een stukje Sandinostraat dat
traditioneel óók van de partij is.

Zaterdag 21 augustus jl. was het zover. 
Om iedereen wakker te schudden dat dé dag
was gekomen, begon het feest met een oor-
verdovend ritmeorkest van bewoners die door
de straat trokken. De middag was voor de
kids, met originele kinderspelletjes.
Bij een vorig straatfeest viel het eten nog in
het water, dit keer konden de bewoners ge-
nieten van een barbecue bij heerlijk weer en
terrastemperaturen tot diep in de avond.
Nadat de kinderen, lees voornamelijk meiden,

hun karaokekunsten hadden getoond (waarbij verslaggever veel onverhulde
trotse blikken van ouders waar-
nam), was het de beurt aan 
de volwassenen. DJ Ruud be-
geleidde het geheel uiterst 
professioneel en ter plekke
regelden bewoners gelegen-
heidsformaties die op het 
podium aantraden. Ieder even
een idol – het enige dat ge-
lukkig ontbrak waren de 
camera’s van het tv programma.
Van optredens op het podium tot
lekker dansen is maar een kleine stap, en die maakten veel bewoners dan

ook. De drank vloeide rijkelijk, zeker
toen één consumptiebon ineens recht
gaf op twee consumpties!
Dat de Ben Goerionstraat veel bewoners
kent die de handen ook ’s nachts uit de
mouwen kunnen steken, bleek toen de
volgende dag de boel al lang weer aan
kant was. Er schijnt nog een doorzak-
feestje bij kapster Karin te zijn geweest

om die harde werkers te belonen. Verslaggever lag toen al hoog en breed op
één oor. 
Hulde aan het feestcomité, DJ Ruud, en alle vrij-

willigers die het feest
samen met en voor de
bewoners leuk hebben
gemaakt!

José Kager

Het bijna voltallige straatcomité

Gaan met die banaan!

Karaoke voor de kids

De gouwe ouwe macarena -de kids 
draaien er hun hand niet voor om!



Wat is BaBetter?
BaBetter is veelzijdig. Je kunt er terecht voor 
teksten (folders, websites, enz.), communicatie-
advies en, heel wat anders: kleurenanalyses. 

Wat houdt een kleurenanalyse precies in?
Niet iedereen staan dezelfde kleuren mooi. 
Dit heeft met het pigment in je huid, haar en ogen
te maken. Een kleurenanalyse geeft inzicht in 
welke kleuren je het beste staan: koele of warme, felle 
of gedempte en lichte of donkere kleuren. Met speciale
kleurenkaarten en -doeken bekijk ik welk pigment iemand
heeft en welke kleuren daar het beste bij staan.
Na afloop krijgt de klant een uitgeschreven kleurenadvies
en een handzame kleurenwaaier met 36 kleuren die hem
of haar het mooiste staan. 

Hoe ben je op het idee van BaBetter gekomen?
Ik heb jarenlang als communicatiemedewerker gewerkt. 
Ik vond dat heel leuk, maar na al die jaren achter de 
computer had ik zin om iets heel anders te gaan doen.
Vijftien jaar geleden heb ik zelf een kleurenanalyse laten
doen. Ik heb sindsdien altijd met mijn kleurenwaaier
gewinkeld en durfde meer kleur te dragen, omdat ik wist
en gezien had wat me mooi stond. Begin 2010 heb ik zelf
de opleiding tot kleurenconsulent gedaan en nu heb ik
mijn eigen bedrijf.

Voor wie is een kleurenanalyse bedoeld?
Een kleurenanalyse is voor iedereen die het belangrijk
vindt om er goed uit te zien. Voor mannen en vrouwen.
Gewoon voor jezelf of speciaal voor sollicitaties, werk of
daten. Het is natuurlijk ook een heel persoonlijk kado en
een gezellig uitje met een vriend(in), collega, moeder of
zus. Voor groepen organiseer ik ook kleurenworkshops.

Wat voor klanten heb je?
Ik heb hele verschillende klanten. De laatste
paar bijvoorbeeld: een vrouw van wie de man
haar wel eens in een andere kleur dan blauw
wilde zien; een man die er voor zijn werk 
representatief uit wilde zien; een vrouw die 
veel zwart droeg en wilde weten welke kleuren
haar mooi stonden; een man die aan het daten

is en zich zekerder wilde voelen in zijn kledingkeuze en
een vrouw die gewoon altijd al eens een kleurenanalyse
wilde laten doen.

Wat zijn de prijzen?
Een kleurenanalyse kost  85 per persoon. Kom je met
zijn tweeën of drieën, dan kost het  75 per persoon. Met
de kleurenanalyse ben ik ongeveer 1,5 uur bezig. Na
afloop krijg je een uitgeschreven kleurenadvies en een
kleurenwaaier in zakformaat. 
De kosten van een kleurenanalyse zijn eenmalig. Je hebt er
de rest van je leven plezier van. Je winkelt veel makkelijker
en je zult minder miskopen doen. Bovendien kun je 
kleding in de juiste kleuren veel makkelijker combineren. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over BaBetter of een afspraak maken:
kijk dan op www.babetter.nl of bel 06-26562116.

Je woont in Voordorp. Wat spreekt je het meeste
aan in Voordorp?
Ik noem Voordorp altijd een dorp in de stad. 
In 10 minuten fietsen zit je aan de Oude Gracht, maar je
skate ook binnen 5 minuten tussen de weilanden met de
koeien en de paarden. Bij de bakker kennen ze je naam
en je kinderen. Voordorp is een prachtige groene wijk 
waar ik met heel veel plezier woon.

VOORDORP IN BEDRIJF
Onlangs is Babet Kroon uit Voordorp haar eigen bedrijf 

begonnen in o.a. kleurenanalyses: BaBetter. In deze uitgave 
van de buurtkrant stelt zij zichzelf en haar bedrijf voor.

NIEUWS VAN  DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP
Ingezonden

Het aantal nestkasten in de wijk
Het aantal kasten is met 15 omhoog gegaan, althans in april zijn 
15 nieuwe kasten verkocht. Na een rondje lopen door de wijk blijken
er nu in totaal 63 kasten te hangen, waarvan in ieder geval 12 kers-
verse. Het afgelopen jaar zijn de broedende huismussen en
spreeuwen niet intensief bijgehouden. Ik heb de indruk dat er 8 - 11
spreeuwenbroedsels zijn uitgekomen en dat er in 3 – 6 kasten
activiteit was van huismussen. Dit jaar was de groep gierzwaluwen
die in Voordorp rondhing groter dan de voorgaande vier jaar. 
In juni schreef ik dat de gierzwaluwen bij de Simon Bolivarstraat 31
uit de onderste kast verdwenen waren zoals op de webcam te zien
was. Eerst keerde de ene zwaluw op een avond niet terug, en na
ruim een week liet de ander het ook voor gezien. Een paar dagen
later bleek dat er in de bovenste kast gierzwaluwen naar binnen 
vlogen. Tja, de kast zonder webcam, dus wat er binnen is gebeurd
weten we niet. Wel is er met succes gebroed, begin augustus kon je
het jong of de twee jongen (ook dat is onduidelijk) horen piepen. 
En ergens in het weekend van 7/8 augustus werd het stil in de kast.
Het broedsel was uitgevlogen. In de nestkast van Andrej Sacharov 18
waren de jonge gierzwaluwen al eerder uitgevlogen, net als elders in

de stad. Zwaluwen die rond 30 april naar hun vertrouwde nest terug-
keren kunnen snel met eieren leggen en broeden beginnen en dan zijn
de jongen in de tweede helft van juli (mits het een redelijke zomer is)
in staat om na enige vliegspieroefeningen in de kast de wijde wereld
in te trekken. 
Bij de Augusto Sandinostraat 61 vloog eind juni een gierzwaluw de
voorste kast in. Meerdere malen heb ik in juli ’s avonds een, soms
twee gierzwaluwen rond de schemering schielijk de kast naar binnen
zien gaan. We hebben er geen jongen gehoord en ze waren eind juli
verdwenen. Bij inspectie bleek er veel stro in de kast te zitten waar de
zwaluwen een kommetje in hadden gemaakt. Wat echter ontbrak
waren keutels van jongen. Dus waarschijnlijk ging het hier om een
zeer jong stel dat nog niet aan broeden toe was. Hopelijk volgend jaar
wel. 
Het afgelopen jaar zijn de gierzwaluwen uit de kast waarin een web-
cam was geïnstalleerd verdwenen helaas. Volgend jaar wordt een
nieuwe poging gedaan, misschien in twee of drie kasten. Het wordt
spannend of de zwaluwen zich in 2011 wel willen laten vastleggen.
Tieneke de Groot, Gierzwaluwwerkgroep Voordorp
tienekedegr@gmail.com



“het goede doel van...
Joep en Mary-Anne

Voorjaar 2008 liepen wij zomaar, maar
niet toevallig, tegen een interessante
opdracht aan van de eigenaar van een
bedrijf in de omgeving van Utrecht:
ruim een maand naar Namibië in
zuidelijk Afrika, en wel naar de locatie
Skoonheid. 
Dat is een voormalige veefarm midden
in de Kalahari-woestijn, in het grens-
gebied met Botswana. We moesten
gaan uitzoeken hoe het was
gesteld met de bewoners,
een ongeveer 450 zielen
tellende groep San (bush-
men, bosjesmannen), de
oorspronkelijke nomadische
bewoners van heel zuidelijk
Afrika. Onze opdracht was
om uit te zoeken hoe deze
in uiterst moeilijke om-
standigheden verkerende
mensen vanuit Nederland
zou kunnen worden ge-
steund in hun strijd om het
bestaan. Sinds midden jaren
negentig leefden vele
groepen San in door de Namibische
regering ingestelde herhuisvesting-
projecten. Bij de onafhankelijkheid in
1990 waren de San door de grote
blanke boeren namelijk abrupt op
straat gezet. De eerste jaren erna 
leidden zij een zwervend bestaan, met
alle problemen wat betreft honger,
ziekten en uitzichtloosheid van dien.
Tot de regering ingreep. Ze kregen een
goede plek om te wonen, bijvoorbeeld
op Skoonheid. Maar ze bleven nog
jarenlang afhankelijk van (internatio-
nale) voedselhulp. Op alle mogelijke
gebieden, zoals onderwijs, medische
zorg en werkgelegenheid bleven grote
achterstanden bestaan.
Tijdens onze voorbereiding bleken de
Namibische overheid en twee inter-
nationale organisaties de handen ineen
te hebben geslagen om hun lot te ver-
beteren. Doel: de San via duurzame
ontwikkeling te begeleiden naar een

waardige plek binnen de
moderne Namibische
samenleving. De benade-
ring was hun te leren om
op allerlei terreinen zelf
beslissingen te nemen. 
Die filosofie sprak ons heel erg aan.
Dat betekende ook dat over onze
mogelijke komst binnen de gemeen-
schap eerst stevig moest worden ge-
discussieerd. Na enige tijd kregen we
het bericht dat we hartelijk welkom
waren, dat onze veiligheid werd ge-
waarborgd, en dat we met iedereen
mochten praten. Daartoe kregen we 
2 tolken toegewezen. Bovendien 
kregen we onderdak aangeboden in
een van de bijgebouwen van de voor-
malige boerderij Skoonheid.
En zo gingen we in september van
2008 richting Namibië. Op Skoonheid
viel ons een verlegen makend groot
welkom ten deel. Tijdens ons verblijf
hebben we met vele mensen ge-

sproken en aan diverse activiteiten
meegedaan, van het zoeken van 
wortels die worden gebruikt voor het
verven van huiden tot aan kerkbezoek. 
Wat hebben we gezien? 
De groep jongste kinderen ontvangt
nu vrijwel dagelijks een maaltijd tijdens
hun verblijf op de Kindergarten (nieuw
gebouwtje, mooie speelplaats, toilet-
ten in aanbouw). 
Er is voor de volwassenen nu het 
nodige aan activiteiten te doen (tuin-
project, huidenproject, craft-groep,
trainingen op uiteenlopend terrein).
Alcoholisme en criminaliteit, eerder
een enorm probleem, zijn terugge-
drongen. Ook de voedselzekerheid 
is verbeterd. Niettemin 
blijft er nog heel veel te
wensen over. Dat gaat
vooral om het verkrijgen
van inkomsten om de
kosten van levensonder-

houd van alle dag te
dekken (voedsel, school-
geld voor kinderen die ver
weg hun vervolgonderwijs
volgen), en om het ver-
beteren van het onderwijs

voor de allerkleinsten op Skoonheid
zelf.
Op deze punten vonden we aan-
knopingspunten voor ons advies 
richting opdrachtgevers. 
1. Versterking van de inkomenspositie

door de afname van producten van
de Craft-groep.

2. Verbeteren van de onderwijssituatie
voor de allerkleinsten door het
betalen van de van overheidswege
verplicht gestelde opleiding van de
kinderjuf (vrijwilligster uit het dorp,
links op onderstaande foto). 

Beide adviezen zijn door onze op-
drachtgever overgenomen. In 2009
werden hier 500 fraaie armbanden
(gemaakt van locale materialen en

naar eigen ontwerp)
bezorgd en in 2010 nog
eens 250 even fraaie hals-
kettingen. De kinderjuf
heeft haar opleiding 
succesvol afgerond.
Momenteel volgt een
andere bewoonster van
Skoonheid dezelfde op-
leiding. Meer kinderen
zullen nu waarschijnlijk
kunnen voldoen aan de
toegangseisen voor de 
primary school (basis-
school). Het onderwijs is
een belangrijke route waar-

langs  de gemeenschap van Skoonheid
aansluiting kan krijgen bij de moderne
Namibische maatschappij. 
De volwassenen van nu zijn merendeels
opgegroeid in tijden dat de San als
minderwaardig werden beschouwd.
Het zal nog even duren voordat ze
hun oude trots en hun zelfvertrouwen
hebben teruggevonden. Hopelijk 
dragen materiële vooruitgang en beter
onderwijs daartoe bij. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de
aankoop van een flinke partij arm-
banden of halskettingen, neem dan
contact op met ons, en ook als u
andere mogelijkheden voor onder-
steuning ziet.

Joep van de Laar/
Mary-Anne Verhoofstad
David Ben Goerionstraat 3
030-2716500
joepvandelaar@casema.nl 



Ingezonden

Klimaatborrel
Een avond vol energietips
Gezellig borrelen goed
voor het klimaat? Ja
zeker!

Dit najaar worden er in
Utrecht 15 bijeenkomsten
gehouden met volop
informatie en handige
tips om in uw eigen huis
energie te besparen en
zo bij te dragen aan een
beter klimaat. 
Tips die meteen werken
en u al snel tot zo’n 
250 euro besparing
opleveren.
Er is ook een Klimaat-
borrel in Voordorp, dus
geef u snel op en kom!
Wij geven u graag uitleg,
handige tips en acties,
beantwoorden uw vragen
en helpen u verder. Neem
uw energierekening mee,
vergelijk met huizen in
uw buurt, werk samen en
ga meteen aan de slag!

Datum: 27 oktober 2010
Locatie: Tuinhuis van ’t Groene Dak
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Programma:
Opening met koffie, thee, gevulde koek
1. Introductie, uitleg, achtergronden van de

Klimaatborrel
2. Inventarisatie van wensen en vragen
3. Energiegebruik in onze huizen
Pauze
4. Splitsing deelnemers in themagroepen.
5. Terugkoppeling en acties
6. Afsluiting met een borrel
De klimaatborrel wordt verzorgd door 
Arjan van den Hoogen van ELEMENTS
Sustainable Development en Stg. Collusie in
samenwerking met Energieteam Voordorp.
Meer info: www.klimaatborrel.nl
Opgave: avdhoogen@elements-sd.nl 
of 06-16106416
Of mail naar: 
energieteamvoordorp@gmail.com.
Ingang binnenterrein van Het Groene Dak:
einde Simon Bolivarstraat, rechts de hoek
om en nogmaals rechts, het tuinpad volgen.
Rechtdoor lopen tot het Tuinhuis aan je
linkerkant verschijnt.

VOORDORP OP 
EIGEN KRACHT
Onderdeel van: 
Transition Town Utrecht

Een slimme wijk is op een 
duurzame toekomst voorbereid
Energie besparen
Energieteam Voordorp timmert hard aan de weg. Hiervoor heeft u
over de Klimaatborrel kunnen lezen. Daarnaast is het team deze
zomer uitgenodigd om samen met de wethouder na te denken
over de vraag: hoe kan de gemeente handen en voeten geven 
aan de doelstelling “Utrecht klimaatneutraal in 2030”. 
Het team staat nog steeds klaar om u bij te staan: energie-
besparingstips, energierekeningen vergelijken, informatie 
verstrekken over duurzame oplossingen zoals zonnepanelen. 
Hebt u zelf kennis van zaken of hebt u zelf een plan? Mail ons.
Deel uw ideeën met ons! energieteamvoordorp@gmail.com.

Lokaal voedsel
Lokaal voedsel is een actueel thema, niet alleen in Voordorp. 
Op www.streekweken.nl kunt u lezen dat er een grote overdekte
markt met Nederlandse seizoensproducten wordt georganiseerd,
en wel op 22,23,24 oktober in Utrecht centrum.   
In onze wijk is de levering van biologische groenten door Tuinderij
’n Groene Kans nog steeds in volle gang. Wekelijks worden de
groenten, die een dag ervoor besteld zijn, afgeleverd op een
afhaalpunt in de wijk. Interesse? Kijk op www.groenekans.nl
Op 17 november zal Voordorp op Eigen Kracht een avond
rond lokaal voedsel organiseren. Als u t.z.t. informatie over
de invulling wilt ontvangen, stuur ons dan een email. 
De plannen voor een buurtmoestuin in Voordorp nemen steeds
vastere vormen aan. Interesse om mee te doen? Laat het ons
weten! Heeft u andere ideeën of bent u al bezig met iets dat te
maken heeft met duurzaamheid en leefbaarheid in de buurt?
Bundel uw krachten met Voordorp op Eigen Kracht: samen bereik
je vaak meer dan alleen! Kijk ook op www.tstu.nl
Email: ttvoordorp@gmail.com

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARDDE GAARD

Vlak voor de vakantie kreeg de klank-
bordgroep bericht dat een nieuwe
oplossingsrichting voor het parkeren
bekeken ging worden om uit de
impasse te komen. 
Het parkeervraagstuk kan alleen
opgelost worden als er gedeeltelijk
betaald parkeren gerealiseerd gaat
worden. Dit heeft natuurlijk wel
financiële gevolgen (duurder). Op 
dit moment zijn de gemeentelijke 
stedenbouwkundige en de steden-
bouwkundige van de ontwikkelaar
bezig met een onderzoek naar de
inpasbaarheid van het totaal aantal
benodigde parkeerplaatsen. Daarnaast
onderzoeken zij nog een aantal

ruimtelijk-stedenbouwkundige en
functionele aspecten op hun totale
kwaliteitswaarde in de ruimte. 
Met de juiste parkeerbalans én de
ruimtelijk-stedenbouwkundige, func-
tionele en financiële haalbaarheid
wordt duidelijk of we een volgende
stap in het proces kunnen zetten. 
Dit vergt de nodige tijd. 
Als uit dit onderzoek blijkt dat een
herontwikkeling in alle opzichten
mogelijk is, wordt het Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen opge-
steld (SPvE). Dit gebeurt opnieuw in
overleg met de klankbordgroep.
Verwacht wordt dat hier in november
van dit jaar concreet duidelijkheid
over ontstaat.

Via een wijkbericht is iedereen op de
hoogte gebracht van de helaas aan-
houdende overlast bij het winkel-
centrum met als gevolg het plaatsen
van camera’s aan de Troosterlaan bij
de kerk. Dit soort maatregelen is be-
langrijk om rekening mee te houden
bij het nieuwe winkelcentrum.

Verkeersonderzoek 2010: 
Uit het verkeersonderzoek van zomer
2009 is naar voren gekomen dat on-
geveer 60% van het verkeer door de
wijk doorgaand verkeer is (eigenlijk 
dus sluipverkeer), met name tijdens de
spitsuren. 
Met de gemeten hoeveelheden verkeer
lijkt de capaciteit van de doorgaande
route Kardinaal Alfrink-plein - Sartre-
weg – A. Romerostraat – Kapteynlaan –
Eykmanlaan eigenlijk bereikt (let op
ook de Winklerlaan). De bewoners van
Tuindorp-Oost en Voordorp blijven 
klagen over de toenemende verkeers-
druk. 
Dit ondanks maatregelen om de snel-
heid omlaag te brengen en de route
minder aantrekkelijk te maken.
Op dit moment zijn er een aantal 
projecten in deze buurten die nog
invloed zullen hebben op een toename
van het verkeer (veemarkt, winkel
centrum, Rietveld college, zorgcentra).
Daarom is er een nieuw verkeersonder-
zoek gestart om te bekijken welke 
maatregelen genomen kunnen worden



NIEUWS 
VAN DE 

WERKGROEP

Tijdens de 
vakantie periode 
is er een aantal 
nieuwe bewoners 
op de dierenweide 
van Ons Buiten 
bijgekomen.

“Chicken run”
De groep kippen 
is uitgebreid met 
3 Barnevelders.
Onze haan Knoert
is niet langer de
enige haan en
heeft concurrentie 
gekregen van een
Zwart-dubbelgezoomde
Barnevelder haan. Tot
nog toe gaat het erg
goed en kunnen ze
elkaar goed verdragen.
Knoert is druk bezig de
nieuwe hennen “het
hof te maken”. Jaloezie
en verleiding onder de
kippen, een soap is er
niets bij!

De Duiventil
Ook zijn er recentelijk
een paar duifjes bij-
gekomen om de be-
staande groep uit te
breiden. 
Deze uitbreiding was
noodzakelijk om weer-
stand te bieden aan de
kraaien. Bij de eerste
poging zijn er paar 
duifjes gesneuveld en
wij hopen dat een iets
grotere groep de
kraaien meer op af-
stand houdt.
De nieuwe duiven vliegen inmiddels
vrij rond. Er is een nachthok in de 
stal gerealiseerd. Het is een prachtig
gezicht om deze groep gekleurde
duifjes rond te zien vliegen en het is
direct duidelijk waar het spreekwoord
“als tortelduifjes” vandaan komt. Ze
hebben het er maar druk mee.

“Niet voeren”
Het nieuwe beleid ten aanzien van
“niet voeren” wordt goed opgevolgd.
Het is goed om te zien dat onze
bezoekers de informatie bordjes lezen
en gelukkig is de uitleg dus duidelijk.
Wij als verzorgers treffen regelmatig
etenswaren aan die niet (meer) ge-
schikt zijn voor de dieren. 

Dit zijn dan bereide etenswaren of
verschimmeld brood. Wij zijn dus 
blij dat we op deze manier kunnen 
controleren wat de dieren te eten 
krijgen en dit in sommige gevallen te
kunnen voorkomen. Dit komt de
gezondheid en het welzijn van de
dieren zeker ten goede. Dank aan

iedereen om hier aan
mee te werken!

Gezondheids 
certificering
Alle vaccinaties en
periodieke controles
hebben er toe geleid
dat wij inmiddels 
3 gezondheids 
certificeringen hebben
behaald. De achter-
grond is allemaal erg
“veterinair technisch”,
maar het houdt in dat
onze dieren tegen
allerlei ziektes zijn ge-
vaccineerd en ingeënt.
Informatie aan be-
zoekers is daarbij ook
belangrijk en ver-
schillende informatie-
bordjes met “Do’s en
Dont’s” zijn daarvoor
opgehangen.

Vrijwilligers
Zoals uit bovenstaande
zaken blijkt komt er
veel bij kijken om een

dierenweide te realiseren zoals op 
Ons Buiten. Daarvoor zijn wij altijd
op zoek naar mensen die ons daarbij
een handje willen helpen. Dat kan in
vele vormen of frequenties, dus mocht
u een uurtje per week of per twee
weken willen helpen, meld u dan aan
via: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl 
Als wij voldoende hulp krijgen over-
wegen wij om volgend voorjaar op
vaste tijden bezoekers op de weide
toe te laten. Dat vereist zeker vol-
doende vrijwilligers, dus dit is vooral
afhankelijk van de bereidheid van 
vrijwilligers (Gastheren of –vrouwen).
Kunnen we dit wellicht volgend
seizoen met elkaar realiseren? 
Het lijkt ons erg leuk!

om deze druk te verminderen (kijk-
ende naar het hele gebied). 
De gemeente heeft hiervoor het
extern adviesbureau Oranjewoud
ingeschakeld. Bewoners en belang-
hebbenden zijn al in een vroeg s
tadium bij het onderzoek betrokken
en zullen in 3 werkgroep sessies input
leveren. 
De eerste hiervan heeft plaatsge-
vonden op 6 september (vaststellen
wat nu eigenlijk het probleem is) en
de volgende zijn op 27 september en
14 oktober. Na afronding van het
onderzoek zal een wijkbrede terug-
koppeling plaatsvinden.
Het leuke hiervan is dat je veel
inzicht krijgt in wat er speelt in je
omgeving, je werkt samen met be-
trokken mensen, geen oplossing is te
gek, je krijgt een beter perspectief
over wat belangrijk is (niet alleen voor
jezelf), het is vaak verrassend en het
geeft je een goed gevoel. Kortom:
participatie in Utrecht is leuk!   

Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

Uw gezondheid 
helpt de mensen in 
de Filippijnen
GEZONDHEID SUPPORT
GROEPEN
Bij het Volkstuinencomplex de Pioniers op
de Kögellaan te Utrecht (tussen de vee-
markthallen en het spoor) zijn buurtbe-
woners en andere geinteresseerden vanaf
begin september welkom om mee te doen
aan een tweetal nieuwe initiatieven:
1. Adem en bewegings uurtjes  

op maandag ochtend van 8.45-9.45 uur
en donderdag van 17.00-18.00 uur
(vitaliserende en ontspannende uurtjes
voor je zelf, met o.a. Yoga, Chi Kung en
adem oefeningen. Als het droog is in de
buitenlucht) 

2. Een gezondheid support groep 
met informatie, meditatie, visualisatie en
oefeningen en andere ondersteuning om
gezonder te leven.

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan
een hulp project in de Filippijnen!
Deze groepen worden gegeven door wijk-
genote Conny Coppen met assistente.
Therapeute, moeder, auteur, docente en
vooral mede-mens. Zij heeft 30 jaar 
ervaring in de complementaire zorg
Kijk voor meer informatie op:
www.connycoppen.nl 
Opgave via: c.coppen@planet.nl

Ingezonden



Een goede conditie en
verantwoorde
gewichtsbeheersing
Wilt u……..
•op een verantwoorde manier

uw gewicht beheersen
•fit zijn en een goede conditie hebben
en…..
•heeft u hierbij net even wat hulp, steun en pep

nodig van ”buiten” ?
Dan bent u bij “Goed in Vorm-Voordorp” aan
het goede adres! U bent van harte welkom voor
een vrij-blijvend kennismakingsgesprek. 
Kijk ook even op onze website: 
www.goedinvorm-voordorp.nl.
Bel gewichtsconsulent Lette Doornbos: 06-15656804 
of personal trainer Karin van Ewijk: 06-13475577, 
Chico Mendesstraat 18, 3573AT Utrecht

ZWEMMEN 55+
Wist u dat u in de Van der Hoevenkliniek 
(Willem Dreeslaan) kunt zwemmen?
Mede dankzij de medewerking van de Rabobank
Utrecht e.o. en de Van der Hoevenkliniek kunnen
55+ers op woensdagmorgen in het bad van de 
kliniek zwemmen. Kosten 50 euro per kwartaal.
Er is nog plaats voor meer zwemmers. 
Bent u geïnteresserd, belt u dan voor meer 
informatie naar Mw. Roozendaal, tel. 271 82 09.

MUZIEKAVONDEN BIJ SAMUZE.
Houdt u van muziek en vooral van zelf muziek
maken, dan bent u goed bij de huismuziekgroep
Samuze, die tweewekelijks musiceert met gelijk-
gestemden. 
De volgende instrumenten spelen een deuntje mee:
bas, basklarinet, blokfuit in alle soorten en maten,
cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, piano en
viool. Om de twee weken komt het orkest bij elkaar
op een woensdagavond van acht tot tien uur 
’s avonds in “De Duiventil” in De Bilt.
Voor meer informatie zie www.samuze.nl of Loes
Tonneman 030-2285250 / 030-2211368 Wijnand
van Schothorst.

Oproep voor een informatiebord 
in de wijk:
Een informatiebord in de wijk waarop initiatieven/
clubjes uit de wijk nieuwsberichten en posters 
kunnen hangen zou heel fijn zijn, vindt u niet?
Het bord zou aan de A. Romerostraat voor of
tegenover het café geplaatst kunnen worden. 
Dit project kan via het leefbaarheidsbudget van het
wijkbureau NoordOost bekostigd worden. Draagvlak
moet echter aangetoond worden. 
Vindt u het ook belangrijk dat een informatiebord
in de wijk komt, zou ju ons dat dan via een mail
willen laten weten? We zullen de mails verzamelen
om ze naar het wijkbureau toe te sturen. 
Wilt u meehelpen om dit initiatief voor elkaar te
krijgen, laat het ons weten: ttvoordorp@gmail.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, Babet Kroon, Brigitte Venturi,
Christie Bakker, Joep van de Laar, José Kager, Lineke Maat,
Margriet Straathof, Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp, Petra van
Straaten, Renée van Andel, Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 26 november 2010
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden stukken.

IngezondenOPEN LESOCHTEND 
BASISSCHOOL DE REGENBOOG

Op woensdag 10 november
2010 zet Basisschool De
Regenboog aan de Wevelaan 2
de klasdeuren weer wijd open
voor een open lesochtend. Dus
bent u op zoek naar een goede

school in de buurt, dan is dit een uitgelezen kans.
Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een
school en voor ouders van wie het kind al op De Regenboog is inge-
schreven en die het komende jaar naar school gaat. U kunt direct dan
al een kijkje in de “schoolkeuken” nemen. We starten met een toneel-
optreden van één van de groepen, daarna wordt u rondgeleid door leer-
lingen uit de bovenbouw. Vervolgens is er volop gelegenheid om één
van de open lessen bij te wonen of vragen te stellen aan leerkrachten
en aanwezige ouders. U hoeft zich niet aan te melden voor deze open
lesochtend en het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen. 
Het programma begint om 8.45 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur

en is vanaf eind oktober te vinden op onze website
www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen begroeten. Dus graag tot
ziens! Team basisschool De Regenboog

IngezondenNIEUWE VERLICHTING
AARTSBISSCHOP ROMEROSTRAAT
De nieuw geplaatste Led armaturen (nrs 1 t/m 36) aan de Aarts-
bisschop Romerostraat worden vervangen. Naar aanleiding van 
metingen is gebleken dat het lichtniveau daar te laag is. 
Daarom worden de armaturen vervangen door een nieuw type. 
Naar verwachting zal dit eind november gebeuren. 

Margriet Straathof, Gemeente Utrecht, 
Dienst Wijken, Wijkbureau Oost/Noordoost 

Ingezonden
De passage bij de 
Voordorpsedijk is in 2008 opgeleverd. 
Hij bestaat uit twee onderdoorgangen
onder de weg en een geleiding in de

tunnel met schanskorven en grote keien voor dieren om onder te
schuilen. Voor deze recente faunapassage zijn al in het eerste jaar 
bijzondere waarnemingen gedaan. Naast ratten, katten en muizen zijn
hier ook twee passages van een hermelijn (mogelijk hetzelfde dier)
geregistreerd. Van de passage aan de Utrecht-zijde is mogelijk data
verloren gegaan omdat er regelmatig water in de tunnel bleef staan.
Toch werd deze tunnel ondanks het water wel gebruikt.

Joep van de Laar


