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KUNSTROUTE VOORDORPSVERBEELDING 2011
Een kunstroute spannend?
Jazeker, want onze wethouder Jeroen
Kreijkamp (van de wijken Noordoost en
Oost) opent op 13 november 2011 de
kunstroute ‘Voordorps Verbeelding’, met
een verrassende openingsact. Sinds de
oprichting wordt de 2-jaarlijkse kunstroute
in Voordorp telkens professioneler.
Kunstenaars van meer disciplines gooien
hun deuren open op die zondagmiddag,
zoals schilders, beeldhouwers, filmers,
muzikanten en zangers. Er zijn zelfs
kunstworkshops. Bovendien steunen
diverse bedrijven deze culturele wijkactiviteit met sponsoring. Genoeg redenen
om de organisatoren van de Voordorpse
creatie eens aan het woord te laten.
Het begon met passie
Marijke van Zoelen is de oprichtster van
de toenmalige ‘Kunstkeuken’. Zij liet zich
inspireren door het concept ‘Gluren bij de
buren’. Wat voor kunst en verzamelingen
waren er aanwezig in Voordorp?
Samen met onder andere Carolien McCall
stimuleerden zij de inwoners om de passie
voor hun eigen kunst en collecties een
dagje te delen met wijkgenoten. Zo kwam
het dat talloze bewoners van Voordorp in
2005 voor het eerst gingen buurten bij
meer dan 14 deelnemers. Zij bewonderden
bijvoorbeeld een verzameling zonnewijzers,
oude radios (die het nog steeds deden),

schilderijen en andere kunstvoorwerpen,
al dan niet gemaakt door de bewoners zelf.
Marijke gaf haar organisatiestokje na het
2de jaar over aan nieuwe enthousiastelingen. Zij zegt nu over de ontwikkelingen
van de kunstroute: ‘Heel
erg leuk dat het initiatief is
uitgebreid met muziek, dat
de basisschool ook meedoet en dat er op deze
manier nog steeds van
alles gebeurt in de wijk!’
Carolien McCall bleef
3 jaar organiseren en zegt:
‘Het project heeft mooie
stappen gezet door diverse
disciplines uit te nodigen.
Bijzonder is ook de verbinding met Het Groene Dak en de school.
Met Facebook en Twitter zijn zelfs de
sociale media betrokken.’

Nu nog spannender?
De huidige organisatie van Voordorps
Verbeelding 2011 bestaat uit de kunstenaars Rhonda Spates, Martien Op den
Velde, Jenny Lindhout en Lorette Kos.
Voor Rhonda Spates is het dit jaar extra
bijzonder. ‘Ik zal thuis veel persoonlijker
werk tonen met andere materialen.
Daarnaast geef ik samen met een mindfulnesstrainer / beeldend kunstenaar
3 workshops voor buurtbewoners, waarvan

DEEL JE DANKBAARHEID
Serie workshops ‘Mindfulness & Landart’ in Voordorp, Utrecht
Rhonda Spates, kunstenaar en Mariëtte de Vries, Mindfulness
Trainer, verzorgen voor-afgaand aan Voordorps Verbeelding een
serie Workshops met als thema dankbaarheid.
De herfst wordt in het noorden van de wereld vooral geassocieerd met het korter en kouder worden van de dagen. In vroegere tijden beleefden we de herfst ook en bewuster als de periode van het oogsten en
verzamelen. We maakten ons klaar voor het overleven in de winter. We genoten van wat
de natuur ons te bieden had en vierden dit uitgebreid met tradities en rituelen zoals
dankdag en oogstfeesten. In de workshop
“Deel je dankbaarheid” geven we aandacht aan deze dankbaarheid en gaan we op ontdekkingsreis door de natuur om
ons heen. Daarna kunnen we dit vanuit Mindfulness, ergens
in Voordorp, vormgeven in Landart.
Interesse? Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Data: 30 okt., 6 & 12 nov. 10.00 - 12.30 uur. We vragen een vrijwillige bijdrage.
Locatie: Voordorp. Voor meer informatie WWW.ARTMOSFEER.NL of WWW.PUURJET.NL

Ingezonden

de resultaten zichtbaar zijn tijdens de
kunstroute, ergens in de wijk....’
Dus Voordorpers, let goed op wat er in
november gaat opdoemen in de straten!
Martien Op den Velde geeft ook een
nieuwe draai aan het evenement.
‘Ik presenteer een
combinatie van mijn
eigen kunst met die van
de kinderen op de basisschool én een verhalenverteller (Frans de Vette).
We gaan enkele weken
van te voren al werken
met de kinderen. Dat is
uitdagend. Hoe gaan de
kijkers hierop reageren?
Wat ik zo motiverend
vind, is de chemie die
ontstaat als we met een groep bewoners
bij elkaar zitten. Door over ons werk te
praten ontstaat er bij mij een tevreden
gevoel dat er zoveel verborgen creativiteit
is. Blij dat het getoond gaat worden, top!’
De initiatiefnemer om basisschool OBS
Voordorp erbij te betrekken in 2009 was
Jenny Lindhout. Zij zegt: ’Dat was zo’n
succes dat de school dit keer nog
enthousiaster meedoet, en zelfs samenwerkt met kunstenaars in de wijk.
Helemaal leuk!’ Jenny hoopt ook bij haar
thuis op jonge bezoekers met hun ouders,
omdat zij benieuwd is wat de kinderen zelf
vinden van haar kinderillustraties en
-boekjes.
Lorette Kos doet voor het eerst mee als
deelnemer. ‘Ik heb wel als kunstenaar
geëxposeerd, maar nog nooit in mijn eigen
huis. Dat buren en andere Voordorpers
mijn kunst komen bekijken, maakt het
eigenlijk intiemer. Ik ben benieuwd wat
bezoekers vinden van mijn nieuwe
creaties.’ Als mede-organisator vindt zij het
inspirerend om met andere kunstenaars
een mooi evenement op te zetten. Zo leert
ze ook haar eigen buurt beter kennen.
‘Tijdens de voorbereidingen borrelen de
ideeën zo naar boven. Dat belooft wat voor
13 november!’
Durf jij het aan om deze spannende kunstroute te missen? Natuurlijk niet, dus zet
13 november 2011 in je agenda van
13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor een meer
informatie op www.voordorpsverbeelding.nl

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP
RING
UTRECHTNIEUWS
Welke afweging
maakt de provincie
tussen gezondheid
enerzijds en
(auto)mobiliteit
anderzijds? Welke
problemen worden
opgelost als u het
heeft over ‘verbetering van het probleemoplossend vermogen’?! Wat heeft de
provincie gedaan de afgelopen jaren om
de leefbaarheid langs de snelwegen te verbeteren? Hoe wil je aan de luchtkwaliteit
voldoen als er 100 km gereden mag
worden?! Dit waren een paar verontwaardigde vragen die vanuit een honderdkoppig publiek werden afgevuurd.
Een publiek dat was afgekomen op de Startbijeenkomst van Rijkswaterstaat
op 13 september in Hotel
Mitland. Remco van
Lunteren, Gedeputeerde
mobiliteit en economie van
de Provincie Utrecht, mocht
ze beantwoorden na zijn
inleiding.

bredingen te beperken. Ook zei hij dat er
op alle wegen rond Utrecht stil asfalt ligt.
Dat laatste is echter niet het geval.
Langs Voordorp ligt geen ‘fluisterasfalt’
(wat de geluidshinder met 2 decibel zou
verminderen) en in de planning van Rijkswaterstaat is dat voorlopig ook niet opgenomen, weten we inmiddels.

Rijstroken langs Voordorp
Na de inleiding van de gedeputeerde gaf
Rijkswaterstaat een uitleg van de Planstudie en het verdere proces. Ook dit riep
veel vragen op, die deels al aan bod waren
gekomen tijdens de vergelijkbare Startbijeenkomst op 7 september in Lunetten.
Wij als Voordorpers willen onder andere
weten hoe de snelweg langs onze wijk
eruit komt te zien en hoe wij daar invloed
op kunnen uitoefenen.

de Ring hebben besloten mee te doen.
Het is namelijk een van de manieren om
onze wensen kenbaar te maken en medestanders te vinden bij andere belanghebbenden. Daarnaast zullen we druk
blijven uitoefenen op politici en bestuurders. Invloed op verschillende niveaus is
hard nodig om de leefbaarheid in de wijken
niet te verslechteren, maar juist te verbeteren. Vanuit de verschillende bewonersen andere belangengroepen wordt via een
kerngroep gezorgd dat we profiteren van
elkaars inzet, kennis en ervaring. De kerngroep bestaat uit bewoners-, natuur- en
milieuorganisaties.

En verder

Stapje extra
Rijkswaterstaat voert de
opdracht uit die ze krijgt.
Dat is steeds het antwoord bij kritische
vragen richting RWS over de snelwegverbredingen. De provincie is medeverantwoordelijk voor die opdracht. Het was dus
goed dat er een provinciale bestuurder
aanwezig was op de bijeenkomst van
13 september. Maar het verhaal vanuit de
provincie is niet bepaald geruststellend.
Uitgangspunt blijft namelijk het bereikbaarheidsdoel. Er word niet gedacht vanuit
leefbaarheidsdoelen, die zijn ondergeschikt
aan andere doelen. Terecht gaf Remco van
Lunteren aan dat de problemen opgelost
worden als mensen niet meer in de auto
stappen. Zolang dat echter niet gebeurt,
zei hij, moet die bereikbaarheidsvraag
gefaciliteerd worden (met het accent op
‘moet’ én het accent op de bereikbaarheid
voor de ‘auto’, terwijl alternatieven volgens
de bewonersorganisaties ook mogelijk zijn).
Wel verklaarde de gedeputeerde dat de
provincie bereid is een stapje extra te doen
om de gezondheidseffecten van de ver-

Ingezonden

De opdracht voor de A27 ter hoogte van
Voordorp blijkt het volgende in te houden:
een verbreding van 2 x 3 rijstroken naar
2 x 4 rijstroken (niet inbegrepen is de
afslag Veemarkt). Of die verbreding aan
beide zijden uitgevoerd gaat worden, of
aan één zijde, en aan welke zijde dan
(asymmetrische verbreding heet dat) komt
aan bod tijdens de meedenksessies.
Creatieve ideeën zijn welkom.

Meedenksessies
Na de pauze verdeelden zo’n 50 mensen
zich over diverse tafels om een voorproefje
mee te maken hoe de meedenksessies
tewerk zullen gaan. Daarna hebben enkele
bewoners en andere belanghebbenden
zich opgegeven voor het meedenktraject,
dat in november begint en een aantal
bijeenkomsten beslaat tot ergens in het
volgend jaar. Ook vertegenwoordigers van
de verschillende bewonersorganisaties
(zoals de werkgroep A27 Voordorp) langs

We willen graag weten welke
bewoners zich nog meer
hebben opgegeven voor de
meedenksessies. Ruim voor
de eerste meedenkbijeenkomst willen we namelijk met
elkaar om de tafel zitten om
zoveel mogelijk kennis,
informatie en interesses te
delen zodat we ons optimaal
in kunnen zetten. Dus als je
denkt dat wij niet weten dat
je je hebt opgegeven, stuur
dan even een mail, dan krijg
je te zijner tijd bericht hierover.
Voor degenen die op de hoogte willen
blijven van de verbredingen van de A27 en
onze activiteiten als bewonersorganisatie,
als je een mailtje stuurt naar ons word
je op de hoogte gehouden over de
vorderingen. Als je (ad-hoc) actief wilt deelnemen aan de Werkgroep A27 Voordorp
kan je dat ook laten weten via een mailtje.
Namens de Werkgroep A27 Voordorp,
Tieneke de Groot, Nel Hoogland en Richard
Kemper. Emailadres:
werkgroepa27voordorp@gmail.com
Website: www.werkgroepa27voordorp.nl

P.S.1. Zie ook het artikel van Paul Hustinx
in Ons Utrecht van 21 september.
P.S.2. De diverse bewoners- en belangenorganisaties hebben een flyer gemaakt met
daarin heel kort onze (gezamenlijke) doelen
en activiteiten.
Zie voor meer informatie onze website.

DE
SNUFFELHOEK
Ik weet niet wanneer deze VoordorpVooruit bij u op
de deurmat valt, maar op het moment dat ik deze
column schrijf is het heerlijk warm september weer!
‘Gelukkig Jip dat we na die mislukte Hondsdagen
toch nog een Oudewijvenzomer krijgen!’, zegt baasje.
Ze zit in een stoel voor het open raam met gesloten
ogen te genieten van het zonnetje.
Hondsdagen! Ouwewijvenzomer! Waar heeft baasje
het over? Ze is pas jarig geweest en ja, de lenterevolutie ligt al even achter haar. ‘Baasje, zo moet je
niet over je zelf praten hoor, voor mij blijf je eeuwig
jong!’ Maar ze antwoordt dat het een gezegde is en
niets te maken heeft met de leeftijd van vrouwen.
De Oudewijvenzomer is een periode van warmte van
17 tot 25 september en de naam voert terug naar de
Germaanse mythologie. Naar de noodlotsgodinnen
die Nornen worden genoemd. Nornen, vertelt baasje,
zijn vrouwelijke watergeesten met lange blonde haren
die al spinnend of wevend de menselijke levensdraden
– geboorte, leven en dood – uitbeelden in de buurt
van voorspellende bronnen. En dat het oude wijven
zijn geworden, hebben we te danken aan een
vrouwelijke watergeest, Mettje geheten. Mettje
woonde aan de monding van de Weser en kamde
haar lange witte haren en schudde ze van haar
kleren, waarna deze naar Sleeswijk Holstein dreven.
Ja, ik voel hem al aankomen. En de mensen in
Sleeswijk Holstein zeiden toen: ‘Zit dat oude wijf
haar haren weer te kammen!’
Maar dat weet baasje niet zeker. Alleen dat door de
tijd heen de gesponnen draden toegeschreven werden
aan oude breiende vrouwen, aan spinraggen en aan
kleine veldspinnetjes die in september bij mooi en
rustig weer van die hele lange draden spinnen.
Nou, maar ik zie ook wel eens op het tuinenpark
‘Ons Buiten’ van die hele grote dikke kruisspinnen die
van lange draden een heel web weven. Ze hangen ze
onder aan heggen en soms loop ik er zo met mijn
snuffert in. Met die webben vangen ze vliegen,
beroven ze van hun bloed en maken zo een einde
aan hun levensdraad. Uiteindelijk gaat het toch
om de ene draad tegen de ander? Of ben ik nu
misschien een beetje tegendraads?
Ik heb baasje ook nog even gevraagd hoe het nu
precies zit met die Hondsdagen. Nou, dat is ook weer
een hele geschiedenis en wat ik al dacht: het heeft
niets met mij, met een hond, te maken. Behalve dan
dat ze vroeger in die heel hete periode van het jaar
honden vaak muilkorfden omdat er veel hondsdolheid voorkwam. Maar daar hebben we dit jaar geen
last van gehad want deze zomer is, net zoals met die
gezegdes gewoon verwaterd!
Jip!
Email: jip.russell@gmail.com
weblog: http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP LEÓN
Een schrift voor de kinderen in León
De Rubén Darío school bevindt zich in de wijk León
Zuidoost, een buitenwijk van de stad León in Nicaragua.
Het is een van de jongste en armste wijken van León.
35 procent van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar
per dag.

Nikkie Wiegink, studente culturele anthropologie aan de UU,
heeft op verzoek van buurtcomité Voordorp Vooruit het afgelopen voorjaar de Rubén Darío school bezocht. Nikkie is toen
namelijk voor haar studie in Nicaragua geweest. Van haar bezoek
aan de school heeft ze een verslag gemaakt waaruit bleek dat een
groot deel van de kinderen van de Rubén Dario school geen
schriften heeft, simpelweg omdat hun ouders zich dat niet
kunnen veroorloven.
Vóór de zomervakantie hebben wij
een beroep gedaan
op alle bewoners van
Voordorp.
Het verzoek hierbij
was een financiële
bijdrage te leveren
aan de aanschaf van voldoende schriften.
Daar is gul op gereageerd en dit betekent dat wij zeer waarschijnlijk alle kinderen (in totaal 2000) aan het begin van het
nieuwe schooljaar een schrift kunnen geven. Heel veel dank
namens alle kinderen!
Er ontbreekt nog ca. € 150. Hebt u nog geen geld overgemaakt
maar u wilt dat wél doen? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op
rekening 2232039, ten name van Buurtcomité Voordorp Vooruit,
onder vermelding van ‘Schriften voor León’.
Onze contactpersoon
vanuit de stedenband
Voor € 5,- kunnen
Utrecht – León zorgt
10 schriften gekocht
ervoor dat de schriften op
worden!
tijd beschikbaar zijn voor
Helpt u mee om de kinderen
het nieuwe schooljaar.
In Nicaragua begint
van de Rubén Darío school
het nieuwe schooljaar
een schrift te geven?
overigens in januari.
Heel veel dank namens alle
Zodra de kinderen dan
kinderen!
hun schriften hebben
ontvangen, informeren wij u natuurlijk over het behaalde
resultaat. Wordt dus vervolgd!
Foto’s: Nikkie Wiegink

VOORDORP OP EIGEN KRACHT

Ingezonden

Onderdeel van: Transition Town Utrecht

Zonnepanelen op je schuur,
doet u mee?
In juni van dit jaar werd het zonnepanelen
project op schuurtjes gestart in Voordorp.
Het Energieteam Voordorp, onderdeel van het bewonersinitiatief Voordorp op Eigen
Kracht, wil daarmee laten zien dat zelf zonne-energie opwekken zeer eenvoudig is.
Geen dure investeringen van een extra groep in de meterkast. Gewoon stekker in het
stopcontact en je begint met duurzaam energie te winnen, bespaart 20% op je energierekening en draagt bij aan een vermindering van CO2 uitstoot. Inmiddels zijn er al een
aantal sets geplaatst in de wijk. Ook woningcorporatie Portaal ondersteunt het initiatief
en wil met een gunstige vergoedingsregeling ook huurders bij het project betrekken.
Wilt u meer weten? Ga naar www.tstu.nl of neem direct contact op met het energieteam. energieteamvoordorp@gmail.com.

Ontmoetingsavond op dinsdag 1 november
Onze wijkkrant Voordorp Vooruit bericht al twee jaar over Voordorp op Eigen Kracht
(voorheen Transition Town Voordorp). Ons buurtinitiatief wil mensen uit de wijk verbinden
om samen onze manier van wonen, werken en leven duurzamer en minder afhankelijk te
maken van fossiele brandstoffen. Mocht u nog nooit bij één van onze avonden zijn
geweest, dit is uw kans. Maak kennis met Voordorpers die reeds bezig zijn met eigen
initiatieven op gebied van energie, voedsel, water, wonen… Kom u informeren en ideeën
uitwisselen , ontmoet buren en geniet van een inspirerende avond.
Tijd: 20.00- 22.00 uur;
Locatie: het Tuinhuis van het Groene Dak (ingang: hekje naast A.Sandinostraat 134)
Om meer te weten over Voordorp op Eigen Kracht en Transition Towns,
kijk op www.tstu.nl en www.transitiontowns.nl. Of mail naar: ttvoordorp@gmail.com

SCHILDERCLUB

Ingezonden

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD
Je houdt van tekenen en/of schilderen
maar het blijft bij goede voornemens
en je komt er thuis vaak niet toe? Om
elkaar te stimuleren stelt ONS BUITEN
gedurende de maanden oktober t/m
april iedere dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.30 de deur open voor
leden en buurtgenoten. We nemen ons
eigen materiaal mee en nodigen van
tijd tot tijd een gastdocent uit om onze
vaardigheden te verbeteren.
Adres: tuinenpark Ons Buiten,
Pal Maleterstraat 64, Voordorp/Utrecht.
Informatie:
Adriana Oliehoek, tel. 030-2734139,
Ben Nouwens, tel. 030-2616770

Net voor de deadline kopij kreeg de
klankbordgroep het bericht dat de
gemeente en de projectontwikkelaar
ons op 4 oktober willen bijpraten.
De komende periode willen ze nog
gebruiken om hun bestuurders in
te lichten en gaan er afspraken
gemaakt worden over contracten
tussen de gemeente en de ontwikkelaar.
Wat precies de stand van zaken is
weten we nog niet, maar dit lijkt
ons in ieder geval een positieve
ontwikkeling. Volgende keer meer
details.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

Ingezonden

VOORVELDSEPOLDER
Deze polder is een belangrijk recreatiegebied voor onze wijk Voordorp. Dit zal nog
gaan toenemen als de nieuwe wijk op het
terrein van de Veemarkt gerealiseerd gaat
worden. Door de veelheid van functies in
het park is het niet altijd gemakkelijk om
te kiezen wat voorrang krijgt. Daar is
gelukkig al wel een visie voor gemaakt
die dit voorjaar in de gemeenteraad is
vastgesteld. Op donderdagavond 1 september heeft een delegatie van de
gemeenteraad de polder bezocht samen
met het wijkbureau, medewerkers van
stadswerken, de wijkagenten en andere
belanghebbenden (bv Stichting
Voorveldsepolder). Een flinke groep bewoners uit Noord-oost was aanwezig.
De start was bij manege Groenesteyn,
waar we na de opening een presentatie
kregen van de plannen voor de verbouwing naar hotel & manege Two Star
Lodge. Naar mijn mening een zeer
geslaagde inpassing aan de rand van het
park ondanks de vele gestelde randvoorwaarden. Er zijn nog wel wat vragen van
mensen over het parkeren, de hoeveelheid bebouwing en de grootte van de
manege zelf, maar daar zal zeker een
goede invulling aan gegeven worden. Dan
kan de wandeling door het park beginnen, langs de paddenpoelen en mijn persoonlijke favorieten het knotwilgenveld en
de waterspeeltuin. Bij elke stop krijgen we
een korte toelichting. Vervolgens langs het
tennispark en de camping om weer te
stoppen bij de vestiging van stadswerken
(kantoor en opslag). Dit gedeelte zal weer
vrijkomen voor het park en naar een
goede invulling is men nog op zoek. Dan
langs de andere manege om nog even stil
te staan bij de sportvelden en het parkeren daar. Ook hier merk je net als op
andere plekken in de stad dat je dicht bij
de grens van het betaald parkeren bent.
Veel mensen gebruiken dit park als transferium om met de fiets of bus verder de
stad in te gaan. Geen gewenst gedrag,
maar moeilijk tegen te gaan. Het laatste
stukje naar het vernieuwde tunneltje dat
erg mooi opgeknapt is met tegel tableaus
waarop foto’s van het park te zien zijn om
dan in hotel Mitland te eindigen voor een
vragenronde en een afsluitend drankje.
Een bijzonder stukje Utrecht zo vlak naast
onze wijk met veel mogelijkheden (voor
meer info www.voorveldsepolder.nl). Ga er
zelf eens kijken!
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

FLATFEEST “DE LEKKERSTE BUREN”, A. ROMEROSTRAAT 145-331

Ingezonden

uitgesloofd door voor elkaar een voor,hoofd- of nagerecht te maken. Samen
vormde dit een heerlijk buffet. Onder het
genot van een drankje en een hapje werd
er gezellig gekletst en ook kon men vrijwillig meedoen aan een quiz. Dit leverde
veel rivaliteit en hilariteit op.
Ondanks dat het weer zich niet van zijn
beste kant liet zien, heeft iedereen zich
goed vermaakt en toen rond 22.00 alles
was opgeruimd en alleen de tenten nog
stonden, hadden velen nog steeds geen
haast om naar huis te gaan. Kortom, op
naar het eerste lustrum van het FlatFeest
volgend jaar!
Namens de feestcommissie
Dorien Marissink, A.Romerostraat 331
Al voor de 4e keer op rij hebben ook dit
jaar de bewoners van het appartementencomplex ‘Artemis’ en (voor de 2e keer) hun
achterburen van de Steve Bikostraat het
‘FlatFeest’ gevierd. Op 23 juli jl was het zo
ver. Dit jaar met een extra feestelijk tintje
omdat het complex 20 jaar bestaat.
Ter ere daarvan was er een fotowedstrijd

georganiseerd. De enige deelneemster
hieraan heeft een mooie interpretatie
gegeven van het complex en de omgeving
van Voordorp erbij betrokken. Door zowel
een bedrag uit het leefbaarheidbudget en
een bijdrage van het bestuur was de hele
avond gratis.
De aanwezige bewoners hadden zich flink

Ingezonden

INTRODUCTIEKORTING NIEUWE
COACHPRAKTIJK IN VOORDORP
Lorette Kos is Levenscoach en start haar
praktijk op de Aartsbisschop Romerostraat: ‘Ik woon 3 jaar in Voordorp.
Omdat mijn eigen praktijk nu opent, bied
ik mijn wijkgenoten graag korting aan op
coachingsessies.’
Mensen kunnen bij haar terecht met
persoonlijke of werkgerelateerde vragen.
Loop je ergens in vast? Zit je iets dwars wat telkens
terugkomt? Ervaar je stress en wil je graag meer plezier
en rust in jezelf? Dan kunnen coachgesprekken inzicht
brengen, kracht, nieuwe vaardigheden en betere
communicatie. Lorette Kos komt snel tot de kern, geeft
vertrouwen, maar daagt je ook uit en werkt praktisch aan
concrete doelen. Met diepgang bereikt zij blijvende resultaten. Zij is ook kunstenaar (zie elders in dit blad bij
Voordorps Verbeelding) en geeft mensen de gelegenheid
te werken aan creatieve opdrachten. ‘Het mooiste van
dit vak is, dat ik er aan kan bijdragen dat mensen zich
positiever en sterker voelen’, aldus Lorette Kos.
Verhoog je geluk en profiteer van deze actie: 50% korting
op de eerste vier gesprekken.
Voor informatie kijk op: www.koscoaching.nl

OPEN LESOCHTEND
BASISSCHOOL DE REGENBOOG

Ingezonden

Op woensdag 9 november 2011 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 ingeschreven en die het komende jaar naar school gaat. U kunt direct dan al een
kijkje in de “schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de groepen, daarna wordt
u rondgeleid door leerlingen 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

VOORDORP IN BEDRIJF

Beeldend kunstenaar Els Vegter woont achttien jaar in Voordorp.
Ze doet regelmatig mee met dekunstroute in Voordorp.
Doe je dit jaar ook weer mee?
Ja, uiteraard doe ik mee aan Voordorps
Verbeelding. Samen met twintig andere
kunstenaars en creatieven doen we
zondag 13 november de deuren open.
Iedereen kan binnenlopen en ontdekken
wat creatief voordorp doet. Eraan vooraf
gaand geef ik drie lessen op de Openbare School (OBS)
Voordorp. Ik ga de kinderen enthousiast maken voor kunst,
gewone kunst die op straat ligt.
Gebroken glas, veren, elfenbankjes of een verroest blikje
kunnen zomaar op een doek omtoveren tot kunst. Ik laat
de kinderen verzamelen, ontdekken en verwonderen en
uiteindelijk maken ze zelf hun eigen kunstwerk.
De expositie daarvan is tijdens Voordorps Verbeelding.

Geef je les aan kinderen?
Begin oktober ga ik in mijn gezellige atelier bij de watertoren starten met
kinderworkshops.
Kinderen zullen
gefascineerd zijn door
welke materialen ze
allemaal in een
kunstwerk kunnen
verwerken: computeronderdelen, gebroken
glas, speelgoed,
schapenwol, kanariezand, gereedschap, koffie, suiker of
schelpjes. Ik laat de voorbeelden allemaal zien in het
atelier ter inspiratie. De vraag: ‘wat is kunst?’ onderzoeken
we zo op een speelse manier.

Geef je de cursus
Vondsten & Verf ook aan
volwassenen?
Het is mij zo vaak gevraagd
tijdens open dagen:
‘Mevrouw, geeft u ook
cursussen?’ Eindelijk kan ik
‘ja’ zeggen. Ik werk nu tien
jaar als beeldend kunstenaar
en het publiek reageert vaak
verrast en enthousiast op mijn
manier van werken, waarbij
verf hand in hand gaat met
materie. Bovendien werken
we in een prachtig, groot
atelier in een kunstverzamelgebouw dat voldoende ruimte
biedt aan cursisten. Begin
oktober ga ik van start met
een ochtendgroep op vrijdag
en als er belangstelling is, een
avondgroep op dinsdag. Tien
lessen in totaal.

Voor wie is de cursus geschikt?
Voor ervaren schilders, amateurs en beginners. Voorop staat
plezier in het werk, enthousiasme voor het experiment en
nieuwsgierigheid naar materiaal. Het is een avontuur in
ontdekken, experimenteren, kijken en zoeken. Het startpunt is het materiaal en de compositie.

Hoe werk je met vondsten?
De eerste fase is ‘droog’ werken,
soms tekenen, schuiven, schikken
en herschikken. Als de compositie
naar tevredenheid is, komt de
fase van bevestigen. Hiervoor leer
je verschillende technieken en
pasta’s kennen. Als alles droog is,
voeg je in fase drie verf toe aan
je compositie. We zullen werken
vanuit verschillende invalshoeken
waarbij de eigen vondsten en
voorwerpen de leidraad zijn, die
overigens ook in het atelier te kust en te keur aanwezig
zijn.

Je doet ook nog iets heel anders.
Je geeft workshops sociale media.
Hoe ben je daartoe gekomen?
Op mijn vijftigste ontdekte ik Twitter. Ik wilde het nooit
maar ben toch enthousiast geworden. In deze workshop
maak je kennis met LinkedIn, Facebook en Twitter.
Het effectief gebruik van deze drie in combinatie met je
website en een blog, kan uitgroeien tot een krachtig
instrument. Er ontstaat een coherent
beeld van je bedrijf. Bovendien wordt
je door Google veel makkelijker
gevonden op die manier. Het opstarten
kost even tijd maar als alles op de rit zit,
hoeft het niet veel inspanning meer te
kosten. Van belang is daarom dat de
links in je toolbars op je laptop toegankelijk zijn. In de workshop krijg je
overzicht en leer je de eerste stappen
te zetten om een twitteraccount en ‘je
bio’ te maken en je eerste tweets te
versturen. Verder leer je het belang van
lijsten, bit.ly en tweetdeck om je tweets
te stroomlijnen.
De workshop geef ik in het atelier of
op locatie en is geschikt voor starters,
ondernemers en geïnteresseerden.

Meer informatie over cursussen
www.elsvegter.nl
of mail info@elsvegter.nl
Blog http://sarahoptwitter.blogspot.com
Atelier Concordiastraat 68 Utrecht
http://www.concordiastraat68.nl/

Goed “gemutst”
Door alle behaalde resultaten de
afgelopen maanden zijn de vrijwilligers van de dierenweide op
Ons Buiten goed “gemutst”.
Datzelfde geldt voor onze nieuwe
bewoners: een toompje Brabanter
(met een t) en Uilebaarden kippen.
Ook dit zijn oud Hollandse rassen en
met het prachtige kippenhok “Pollo
palazzo” zijn ze een aanwinst voor
de dierenweide. Van de Brabanters
hebben wij 1 haan en 2 hennen
goud-zwart getoept en 1 hen zilverzwart getoept. Het meest kenmerkende van dit ras is een “punk-kuif.”

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP

Van de Uilebaarden hebben wij ook
1 haan en 2 hennen zilver-zwart
getoept en 1 hen goud-zwart
getoept. Het is grappig om te zien
hoeveel verschil qua karakter er
tussen de verschillende kippenrassen
kan zitten. De Brabanter haan (inmiddels Brabo gedoopt) is een echt
“Haantje”. Niet zo groot als de
Barnevelder haan Dino, maar een
echte rokkenjager. De zilveren hen is
overgelopen naar Knoert, onze oude
haan. Maar als een van de andere
hennen iets te ver uit de buurt komt
van haar favoriete haan grijpt Brabo
z’n kans! Joop de Uilebaard haan is
erg mak maar ook heel erg bang voor
Knoert. Joop ontsnapte regelmatig uit
de weide, wat overlast veroorzaakte
op de groentetuintjes. Daarom
hebben wij een nieuw tehuis voor
Joop en 1 van z’n hennen gezocht
en gevonden. Dus helaas zijn Joop en
z’n hen inmiddels verhuisd, maar we
hebben vernomen dat het erg goed
met ze gaat.

Baby boom!
De kudde cavia’s blijft een leuk
gezicht en op zondag 24 Juli zijn er
4 jonge cavia’s geboren (2 beertjes en
2 zeugjes). Tijdens het mooie weer
hebben wij voor het caviaverblijf zelfs
volwassen buurtbewoners op de grond
zien liggen om de cavia’s vooral maar

goed te kunnen zien! Op deze manier
zorgen de cavia’s ook nog voor de
extra beweging van onze bezoekers!
Ook hebben wij sinds april een
adoptiecavia, Sophie genaamd, in de
groep. Het gaat erg goed met Sophie
en het is grappig om te zien hoe de
cavia’s in groepsverband dingen
ondernemen. Dat het niet altijd
goed gaat hebben wij helaas ook al
ervaren. Wij hadden nog een tweede
adoptiecavia opgenomen, maar deze
heeft de veranderingen helaas niet
overleefd. Achteraf bleek zij te oud
(en ziek) en waren alle veranderingen
gewoon te veel van het goede. Helaas
hebben wij haar al na drie dagen
dood op de cavia-weide gevonden.

ingeënt en bloedmonsters zijn
genomen voor de jaarlijkse
controle.
Ook moesten er weer oormerken vervangen worden en
dat alles vinden de geiten en
schapen niet leuk. Dus het is
altijd weer afwachten of we de
dieren kunnen foppen met wat extra
voer om de dierenarts toch in de
buurt van de
dieren te krijgen.
De bloeduitslagen
waren goed dus
ook voor dit
seizoen hebben
we alle
certificeringen
weer gehaald.
Ook de kippen
zijn weer ingeënt
tegen “vogelgriep” (NCD) en algemeen onderzocht. Voor dit soort behandelingen
komen er altijd dierenartsen van
de faculteit diergeneeskunde met
studenten in opleiding naar de
dierenweide. Op die manier vervullen
wij weer een educatieve functie!

Rust, of toch niet?

Erg spijtig gezien al onze goede
bedoelingen, vooral ook voor de
eigenaren die voor haar op zoek
waren naar een mooie oude dag.
Wij zijn hier behoorlijk van
geschrokken. Gezien de jonge
cavia’s die inmiddels zijn geboren,
moeten wij nieuwe adopties
afslaan omdat de weide “vol” zit
en adoptie ook risico’s met zich
mee brengt (sorry!).
Alle jonge cavia’s zijn inmiddels
ondergebracht, maar mocht u
voor de toekomst interesse
hebben in twee jonge cavia’s
stuur een reactie aan
dierenweide@onsbuitenutrecht.nl
en wij nemen contact met u op.

Bittere pil
Net als uw eigen huisdier is onze
veestapel niet “gek” op de dierenarts.
In de afgelopen maanden zijn er
verschillende dierenartsen op bezoek
geweest voor verschillende expertises.
De geiten en schapen zijn weer

Na alle drukte de afgelopen maanden
door de werkzaamheden aan het
caviaverblijf, het kippenhok en de
opendag in juni was het genieten van
rust...................!
Of toch weer niet? Het is oogstseizoen dus de groente en fruit
moeten van het land. De bessen,
bramen, frambozen, courgette en
aardbeien zijn rijp.

Jam en siroop van deze producten
worden in het winkeltje van Ons
Buiten aangeboden. Puur natuur en
zonder conserveringsmiddelen of
andere toevoegingen.
Met de verkoop van deze producten
hebben wij weer wat financiële
middelen vergaard om het volgend
seizoen leuke of nuttige dingen te
realiseren voor de dierenweide!

Musical dans
voor kinderen
Dansen en zingen
aan de hand van
een spannend
verhaal.Hou je van
dans en vind je het leuk
je in een rol in te leven?
Dan is dit misschien iets voor jou?
We werken naar een voorstelling
toe. Geschikt vanaf 9 jaar!
Locatie: Wevehuis, Wevelaan 4
Start: Dinsdagmiddag 6 september,
16.00-17.00 uur.
Voor informatie of opgave kunt u
bellen of mailen: 030-2340280
gotcha_artsandprojects@hotmail.com
http://www.gotcha_artsandprojects.nl

Cursus Locale, tekenen schildercursus voor
kinderen en volwassenen.
Beeldend Kunstenares Martien
Op den Velde geeft in haar atelier
in Voordorp les aan iedereen die
nieuwsgierig is naar haar/zijn
verborgen talent.
Er is plek voor volwassenen op
vrijdag van 11.00-13.00 uur.
Voor kinderen v.a. 5 of 6 jaar op
vrijdag van 13.15-14.15 uur.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via e-mail:
martienopdenvelde@kpnplanet.nl
of telefonisch: 030-2732554.

Wilt u meer weten over:

• Uw gezondheid en conditie
• Gezonde voeding en

verstandig afvallen
• Op uw eigen niveau
verantwoord bewegen
• Begeleiding bij gewichtsbeheersing?
Kom dan gerust eens langs op onze
maandelijkse inloopavond en stel
uw vragen.Iedere eerste dinsdag
van de maand, tussen 19.30 uur
en 20.15 uur. Gewichtsconsulent
Lette Doornbos en sportcoach
Karin van Ewijk ontvangen u graag
voor een persoonlijk, praktisch en
professioneel advies.
Goed in Vorm-Voordorp
C.Mendesstraat 18,
3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl

Instituut
voor huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding
op maat voor alle
middelbare scholieren
die hun studieresultaten
willen verbeteren. Meld je nu aan!
Telefoon: 0628475475
www.studiepuntutrecht.nl
info@studiepuntutrecht.nl

c Agenda
Voordorp op Eigen Kracht:

Ontmoetingsavond
dinsdag 1 november, 20.00- 22.00 uur;
locatie: het Tuinhuis van het Groene Dak
(ingang: hekje naast A.Sandinostraat 134).
Kijk ook op www.tstu.nl en
www.transitiontowns.nl of mail naar:
ttvoordorp@gmail.com
Basisschool De Regenboog

Open lesochtend
Collecteteamleider
Diabetes Fonds
Houd je van organiseren?
Wordt dan collecteteamleider!
Om een plaatselijke collecte goed
te kunnen organiseren is een
collecteteamleider onmisbaar.
De collecteteamleider zorgt ervoor
dat de collectanten zo goed
mogelijk kunnen collecteren.
Elke nieuwe collecteteamleider
heeft vanaf het begin de
beschikking over een aantal
collectanten. U deelt de straten
in uw wijk in en verdeelt die
onder de collectanten. Daarnaast
voorziet u de collectanten van
de benodigde collectematerialen
en handelt u de administratieve
verwerking van de busopbrengsten
af. De collecte van het Diabetes
Fonds vindt plaats tijdens de eerste
week van november (30 oktober
t/m 5 november 2011). Het werk
is naar eigen inzicht in te vullen.
Afhankelijk van het aantal
collectanten neemt dit werk
maximaal enkele uren per week in
beslag. Elke nieuwe collecteteamleider wordt goed geïnstrueerd
en ondersteund door een regiocoördinator. Ook kan de collecteleider terugvallen op ondersteuning vanuit het kantoor van
het Diabetes Fonds te Amersfoort.
Heeft u interesse?
Neem dan aub contact op met:
Paola Oomen, Regiocoördinator
Utrecht.
p.oomen@diabetesfonds.nl
Telefoonnummer
(06) 450 73 861.
(U mag zich natuurlijk ook altijd
aanmelden als collectant!!)

woensdag 9 november 2011:
8.45 tot 10.30 uur. Kijk ook op
www.onzeregenboog.nl
Voordorps Verbeelding

Kunstroute
13 november a.s.: 13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor een meer informatie op
www.voordorpsverbeelding.nl
Stichting Voorveldse Polder:

Herfstwandeling,
zondag 16 oktober van 15.00 tot
16.30 uur. We kijken naar paddenstoelen,
gekleurde herfstbladeren enz.

Bollen poten
Op 29 nov. om 10.00 uur. We gaan de
polder nog kleurrijker maken. Breng indien mogelijk een spade of tuinschepje en
een emmer mee. Bij aanhoudende regen
wordt het verplaatst naar een andere dag.

Nestkastjes ophangen
Datum in overleg. We zoeken nog grote
en kleine mensen om in de gaten te
houden of de nestkastjes gebruikt worden
Voor alle activiteiten geldt: verzamelen bij
het tunneltje aan de Arienslaan.
Nadere informatie bij Corrie Buschman
tel. 2716768. Stichting Voorveldse Polder
(www.voorveldsepolder.nl)

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, Brigitte
Venturi, Christie Bakker, Corrie Buschman,
Dorien Marissink, Els Vegter, Nicole Beeker,
Nikkie Wiegink, Paul Klein Kiskamp, Petra
van Straaten, Renée van Andel, Rhonda
Spates, Sander Ekstijn, Tieneke de Groot
en Wijbrand Keuning.

Sluitingsdatum kopij:
23 november 2011
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

