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VOOR
Uit het oog...........
We zijn al weer een paar maanden verder sinds de 
laatste uitgave van Voordorp Vooruit en de tijd 
vliegt voorbij! Tijdens de groen moet je doen dag 
is op Ons Buiten de burgemeester van Utrecht, 
Jan van Zanen op bezoek geweest en heeft hij 
onze haan die naar hem is vernoemd geadopteerd. 

De kuikens van het eerste en tweede legsel lopen inmiddels
op de weide maar helemaal vlekkeloos is dit proces niet 
verlopen. Helaas hebben een paar kuikens het niet gehaald
en zijn overleden. Van het derde legsel heeft een kuikentje
(Rémy) het gehaald. Rémy is inmiddels uit logeren en heeft
een Adoptie moeder (kloek) gevonden dus met Rémy gaat
het heel erg goed. Van de andere kuikens is het qua kleur
nog even afwachten welke er Barnevelder dubbel gezoomd
blauw- en welke dubbel gezoomd zwart worden. Tot onze
verrassing zit er ook een "vaal-wit" kuiken tussen dus het
wordt afwachten hoe deze zich qua kleur ontwikkeld.
Het is natuurlijk ook de grote vraag hoeveel hanen en 
hennen het uiteindelijk worden. Zoals u begrijpt kunnen 
we niet alle hanen houden en zullen we een ander tehuis
voor deze hanen moeten zoeken.

Wat ook bijzonder is is dat we al pratend met een van onze
vrijwilligsters tot de ontdekking kwamen dat zij wekelijks op
Odessa rijdt. Zij zit op paardrijles op een manege in de Bilt
en op basis van haar omschrijving kwamen wij tot de ont-
dekking dat zij dus op Odessa rijdt! Met Odessa gaat het
heel erg goed en door haar omschrijving blijkt dat Odessa
een dame is met karakter. Er moet een klik zijn tussen het
paard en de ruiter en dat blijkt tussen deze twee dames

zeker het geval. Zoals zij het zelf omschrijft is het haar lievelingspaard en ze is er
zelfs al mee buiten de manege wezen rijden. Voor ons was het een bijzondere
gewaarwording dat een van onze vrijwilligsters van de dierenweide, waar Odessa
dus jaren heeft gelopen en gewoond en zonder de geschiedenis van Odessa te
weten wekelijks op haar rijdt!

Natuurlijk hebben wij Ber (de voormalige eigenaar van Odessa en verzorger op de dierenweide) van dit toeval op de
hoogte gebracht en hij was ook erg blij om te horen dat het zo goed met haar gaat!

Een iets minder goed bericht is over onze Alke. Zij is onze oudste geit (15 jaar) en zij heeft al geruime tijd last van 
wratten op haar kop tussen haar hoorns. De dierenarts heeft er al twee keer naar gekeken en kan er niet zoveel aan
doen. Vanwege de plek is het lastig te behandelen. Wij verzorgen deze wond regelmatig en houden hem schoon en 
houden haar constant in de gaten. Ondanks deze verzorging wordt Alke steeds magerder en vertoont ze echte 
ouderdomskwaaltjes en wordt steeds strammer en magerder.

Begin Juli hebben we ook weer bezoek gehad van een teken- en
schets club op de dierenweide. Een klein groepje kinderen met 
begeleiders hebben op de weide de dieren geschetst. Zowel de 
kinderen als de dieren hebben zich keurig gedragen en alles liep 
zonder schroom door elkaar.
Ook de kinderen vonden het prachtig dus nu maar hopen dat ze 
zich dit bezoek nog lang herinneren. Bezoekers vragen nog regel-
matig hoe het met Odessa gaat en dan blijkt maar weer dat hier 
zeker niet geldt "uit het oog is uit het hart"
Nu ook maar hopen dat dit ook geldt voor dhr. Jan van Zanen!



NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP
Ingezonden

Een opfrisbeurt van ons geheugen kan geen kwaad, want door de warmte is er ongetwijfeld het een en ander
weggezakt rond de verbredingsplannen van de Ring Utrecht. Hoe zat het ook al weer?

Verbreding A27 veel te duur
De minister heeft in het voorjaar een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) laten maken. Ze heeft ook een
tweede onderzoek als second opinion laten uitvoeren (door het Centraal Planbureau). Geheel onafhankelijk daarvan
heeft een student van de TU-Delft een zelfde soort onderzoek gedaan. 
Laten alle drie de studies nu hetzelfde concluderen, namelijk dat de snelwegverbreding alleen rendabel is bij een hóge
economische groei! Bij een nulgroei of een zeer lage groei (wat realistischer is) ontstaat er een miljoenenverlies.

Tegenvallers zijn in de analyses niet meegerekend. Denk daarbij eens aan het hoge bouwrisico in de bak van Amelisweerd waar het water-
kerende folie absoluut niet aangetast mag worden. Een technische oplossing is nog niet voorhanden voor deze ‘uitdaging’. 
Drie eensluidende conclusies, hoeveel duidelijker kun je het nog willen?

Voorkeursvariant
Inmiddels heeft de minister de Voorkeursvariant vastgesteld waarin ze vasthoudt aan de verbreding van de A27 die tussen Rijnsweerd en
Lunetten 2 x 7 rijstroken breed gaat worden. De diverse bewonersgroepen en de Natuur en Milieufederatie Utrecht plus het Milieucentrum
Utrecht hebben laten weten het hier niet mee eens te zijn. Ook de gemeente Utrecht, bij monde van wethouder Lot van Hooijdonk, heeft de
minister laten weten dat verbreding geen oplossing is en dat er een goedkopere, compacte variant moet komen. 
Evenals de gemeente scharen we ons achter de aanbeveling van het CPB. Het CPB stelde namelijk voor om de plannen enkele jaren uit te 
stellen totdat duidelijk is hoe de economie zich ontwikkelt. Hoe kan je nou zoveel miljoenen euro’s willen uitgeven in een tijd van bezuinigingen
aan een project dat niet rendabel is volgens drie onderzoeken?!

Minister dendert door
Op 18 juni bleek tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer dat de minister gewoon doorgaat met haar plannen. De PvdA 
steunde de minister daarin. Wishfull thinking is haar niet vreemd. Rendabel of niet, volgens haar staan we aan de vooravond van voldoende
economische groei om de uitbreiding van asfalt te rechtvaardigen... In het debat gaven de partijen GroenLinks, Christen Unie, D66 en Partij
voor de Dieren goed weerwerk aan de minister. Het heeft allemaal niet mogen baten.
Ook het voorstel om de NRU in Overvecht eerst te verbeteren werd afgewezen. Dit betekent dat er grote files in Overvecht zullen ontstaan.
Zowel tijdens de lange bouwperiode aan de A27 als daarna, doordat er meer auto's aangevoerd zullen worden op een toch al volle weg. 

A27 langs Voordorp
Allemaal geen goed nieuws, maar we bekijken met de bewonersgroepen en de milieuorganisaties wat we verder 
nog kunnen doen. Ter geruststelling: tijdens de laatste inloopbijeenkomst van Rijkswaterstaat in juni werd bevestigd
dat er langs Voordorp ‘slechts’ twee rijstroken bijkomen. Vooral belangrijk is te weten dat de snelweg niet dichter
tegen onze wijk aan komt. De grens blijft de huidige geluidswal, die wel vernieuwd zal worden. Dit alles is ons ook 
via een brief van de minister al eerder meegedeeld.

Namens de Werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot



DE SNUFFELHOEK
Sorry, maar ik ben een beetje moe. 
Dat komt door al die emoties die via de
televisie de huiskamer binnen fladderen.
Ik wilde bijna vliegen zeggen, maar dat
vind ik gezien de oorzaak niet erg gepast. 

Ja natuurlijk moet ik mijn hart luchten over de  MH17. Ik vind
het zo onwerkelijk. Je gaat op reis samen met je familie voor
een fijne vakantie. Wie doet dat niet? Baasje is ook een 
aantal jaren geleden met haar kinderen naar Rome gevlogen
en gelukkig heelhuids teruggekeerd. Of je moet weg voor je
werk.  Naar een congres om samen met een aantal collega’s
je te verdiepen in een of ander maatschappelijk probleem.
Baasjes oudste kind vliegt de hele wereld over om dan hier,
dan daar met andere wetenschappers over moeilijke vraag-
stukken te praten. En ja natuurlijk hoop je dat het vliegtuig
in de lucht blijft. En mensen die het weten zeggen ook dat
het veiliger is dan in een auto op de snelweg. 
Maar toch gebeurt het af en toe dat het noodlot je als een
bliksemschicht treft en je vliegtuig verongelukt.  En dan is
het  een ramp omdat heel veel mensen  tegelijk doodgaan.

En niet alleen  mannen, vrouwen en kinderen. Bijna op iedere
vlucht vliegen ook dieren mee. Zo zaten in de MH17  twee
honden. Een Friese Stabij van acht jaar oud, genaamd Quinta
en een Duitse Herder-pup, die  Costa heette.
Zelf heb ik nog nooit gevlogen. Baasje vindt het niets voor mij
om alleen in een kooi onder in het vliegtuig tussen de bagage
te staan. Maar ik ken honden zoals Fifi en Puk die regelmatig
met hun baasjes mee vliegen om op vakantie te gaan. Juultje
een ruwharige dwergtackel mag in de passagiersruimte, op
schoot bij haar baasje. Soms is het een voordeel als je heel
erg klein bent.
Gelukkig zaten ze niet in de MH17. Hun leven is niet geëin-
digd in een groot veld vol met goudgele zonnebloemen.
Ruisende zonnebloemen die diep moeten hebben gebogen
voor al die mannen, vrouwen en kinderen die vanuit de 
stilgevallen hemel naar beneden daalden. Ver weg in een 
uithoek van de Oekraïne: een oorlogsgebied.
Doodleuk uit de lucht geschoten.

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

(foto: Allard Willemse)

Ingezonden

ENERGIESLURPER 
ONTMASKERD

Als nieuw lid van het Energieteam Voordorp heb ik recentelijk
een Wattson energiemeter gekocht. Dit is een kek hebbeding,
waarmee ik in een oogopslag mijn totale stroomverbruik in huis
kan zien. Het eerste succes is inmiddels binnen.

Wattson 
Het bleek, dat mijn oude centrale
huisventilator 45 Watt verbruikte
in de laagste stand. Dat lijkt niet
zo veel, maar de deze ventilator
staat het hele jaar aan. Dit 
betekent: 90 Euro extra kosten
per jaar op de elektriciteits-
rekening!

Oude ventilator
Ik heb dit voorgelegd aan woning-
bouwvereniging Portaal. 
Zij hebben mijn oude ventilator
vervangen door een nieuw 
exemplaar. Deze verbruikt slechts
3 Watt in de laagste stand.

Nieuwe ventilator
Ik verwacht zeker 60 Euro per 
jaar te besparen op mijn energie-
rekening. Geschat wordt dat er
nog bijna 1000 oude woning-
ventilatoren in de wijk hun rondjes
maken. Dat betekent dat er in

Voordorp zo maar €60.000 te besparen is op ventilatorkosten per
jaar!
Voor meer informatie: energieteamvoordorp@gmail.com
Maarten van Oene, lid Energieteam Voordorp
www.voordorpopeigenkracht.nl

(foto: Allard Willemse)

We hebben langs de A.Romerostraat al een tijdje een elektrische
laadplek (aan de kant van de spoorwegovergang). In Utrecht 
schieten deze plekken als paddenstoelen uit de grond want 
ongeveer anderhalf jaar geleden waren er nog geen. 
De redactie is benieuwd naar de ervaringen van de elektrische 
rijders! Wat gaat er goed en wat zou beter kunnen? 
Zelf constateerde ik op diverse tijdstippen een soort file-vorming
voor de laadplek. Via het wijkbureau heb ik wat meer inzicht 
kunnen krijgen in het gebruik van de laadplekken in de stad. 
En wat blijkt; een groot gedeelte van de tijd staan er wel auto’s op
die plek, maar dan blijken de accu’s al lang opgeladen te zijn 
(bijna 40% van de totale tijd). Dat ligt dan gedeeltelijk aan het
gedrag van mensen, maar ook de techniek zou hier natuurlijk 
kunnen helpen (sms als accu vol is?). En het is natuurlijk nog 
relatief nieuwe technologie, maar wel met een serieuze toekomst!

Ingezonden

ELEKTRISCHE AUTO’S IN VOORDORP



Wat betreft het winkelcentrum was er in de vorige editie niets te melden, maar
in de afgelopen periode is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)
vrijgegeven voor inspraak en is de termijn voor reacties ook al weer gesloten. 
De klankbordgroep heeft de stukken van te voren nog wel gezien en is nog wel
bijgepraat door de gemeente en de ontwikkelaar. Echter heeft geen inhoudelijke
reactie meer kunnen geven (die is dus binnen de gestelde termijn via de 
ambtelijke weg gegaan). De klankbordgroep voelt
zich ook een beetje overvallen door deze gang 
van zaken en vrij korte termijnen (net voor/in de

zomervakantie), terwijl er de afgelopen 7 maanden al eigenlijk geen sprake meer was van
dialoog (meer een één-tweetje tussen de gemeente en de ontwikkelaar).

Ten opzichte van wat wij in december gezien hebben is er nauwelijks nog iets aangepast
terwijl de klankbordgroep nog zeker het idee heeft dat een aantal items onvoldoende zijn
opgelost of uitgediept! En natuurlijk kan dat ook nog in het vervolg van het traject want
dit is zeker nog niet het eindpunt. Maar waarom niet even doorpakken?

In het SPvE valt te lezen dat het aantal
parkeerplaatsen op dit moment nog te
weinig is voor het minimum vereiste, de
normen voor geluid zitten maar net onder
de maximumgrens en de ontwikkelingen
van het verkeer zijn moeilijk exact in te schatten waardoor ook de
gehele afhandeling nog niet sluitend is. Verder zouden de waarden van
geluid en fijnstof zeer plaatselijk (bij het parkeren) best wel eens flink
hoger kunnen zijn.
Er komt toch een toevoeging van woningen op de kopse kanten van 
de bestaande bebouwing, echter overleg/afstemming met de huidige
bewoners in de flats heeft niet plaatsgevonden. Ook de groenbalans
met aantal bomen en oppervlakte groen slaat nog de verkeerde kant uit
(zelfs rekening houdend met liever kwaliteit dan kwantiteit). Als laatste
gaat de gemeente ook eisen stellen aan de opslag van regenwater 
binnen het gebied (en niet of veel minder via het riool), maar er komt
ook een flinke uitbreiding van het winkelcentrum aan de westkant
waardoor een flink stuk water gedempt gaat worden. Kortom toch nog
best wat open eindjes!

De inhoud van het SPvE laat ook plaatjes zien van de afgelopen paar jaren. Echter veel plaatjes zijn al achterhaald en
het huidige (voorlopige) ontwerp is hier niet meer direct  in te herkennen. Voor iedereen die het traject niet van dichtbij
heeft gevolgd zal het moeilijk zijn zich een goede voorstelling te maken. Die zien straks toch iets anders verschijnen dan
wellicht verwacht.
Zeer tevreden kunnen wij wel zijn over de inrichting van het plein als ontmoetingsruimte en het inpandig laden en 
lossen van de meeste winkels. Ook het grotere winkelaanbod zal zeker positief zijn hoewel wij niet weten wat er nu 
echt gaat komen. Mijn conclusie is gematigd positief maar ik blijf het traject in de toekomst nauw volgen.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD



Na de eerste palen van de vorige keer is er weer een hoop gebeurd en is het
Veemarktterrein een echte bouwplaats geworden. De woestijn is wel overgegaan
in een soort steppe nu er overal flink hoog onkruid staat. Het gaat hard op het
terrein van de Veemarkt! Volgens mij is het eerste huis op bouwveld E af en zelfs
al bewoond (respect!). Het project de Oase is al flink opgeschoten en het 
project de Smaaktuin is net gestart. Verder gaat het goed met het tuinieren en
ligt de Sartreweg er eindelijk bij in zijn uiteindelijke vorm als singel langs het
water. Geweldig om al deze activiteiten te zien.

Volg de ontwikkelingen verder op de website http://www.utrecht.nl/wonen-in-veemarkt/ of bekijk de foto’s op onze
facebook pagina https://www.facebook.com/voordorpvooruit

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

IngezondenUITWERKING WIJKGROENPLAN
Wie is het al opgevallen: die kleine paarse en gele bloemen in enkele
vakken tussen het struweel langs de Aartsbisschop Romerostraat? 
En de fruit- en notenbomen op enkele hoeken in de wijk? 

Drie groene linten
In de zomer van 2011 hebben ondergetekenden bij de gemeente een
plan ingediend om de kwaliteit van het wijkgroen te verbeteren. In ons
plan richten we ons op de drie groene linten die door de wijk lopen.
Langs de westzijde is dat de Parkstrook naast de A27. Langs de 
oostzijde is dat de berm van de Kögllaan/Kartinistraat. In het midden
bestaat het lint uit de struikbeplanting langs de Aartsbisschop Romero-
laan.
Ons punt is dat we vooral meer voedsel willen in de vorm van bessen 
en nectar voor vogels, bijen en vlinders. Daarnaast willen we meer 
kleur en een betere groene verbinding met andere wijken en het 
buitengebied. Enkele andere Voordorpers hebben ingebracht meer 
eetbaar ‘groen’ te willen (voor de mensen dus). 

Hommels
De gemeente heeft de plannen uit Voordorp gehonoreerd, samen met
allerlei andere groene initiatieven in de wijk Noordoost. Ondertussen is 
er het een en ander uitgevoerd. Het meest opvallende voor iedereen is denk ik de doorbreking van het struweel langs de Romerostraat. 
Langs deze straat is op diverse plekken een mengsel van drie nectarplanten ingezaaid. Sinds die planten bloeien zie je op zonnige dagen al
veel hommels snoepen op de bloemen. 
Tussen het struweel wilden we graag diverse soorten bessenstruiken voor de vogels. Dit voorstel is om diverse redenen slechts gedeeltelijk
gehonoreerd. Hier en daar zijn berberisstruiken geplant, die nu nog onzichtbaar zijn, omdat ze nog wat tijd nodig hebben om uit te groeien.

Niet opkomende bloemen
Op enkele plekken in de wijk zijn fruitbomen en walnoten aangeplant en zijn een paar veldjes ingezaaid met (inheemse) bloemen. In de berm
van de Kögllaan/Kartinistraat is volgens de gemeente ook gezaaid, maar het mengsel is niet opgekomen. Wel is het exotische mengsel van een
spontane zaaier of zaaister aangeslagen, waardoor het er nu zeer kleurrijk uitziet. 
Samen met de projectleider zijn de locaties half juli nagelopen. Komende herfst wordt er nog bijgezaaid op de plekken waar kruiden niet zijn
opgekomen.
Verder is nu het wachten op de appels, peren en walnoten aan de bomen, zodat we kunnen gaan plukken of rapen. En smullen daarna. 

De wijkgroengroep Voordorp, Joep van de Laar, Lidwien Peterse, Tieneke de Groot (en tot voor kort ook Rob van der Steen).



(foto: Allard Willemse)

Ingezonden

WIN 30% OP DE 
ENERGIEREKENING. 

HET ENERGIETEAM VOORDORP IS 
ER KLAAR VOOR. JIJ OOK?
Heeft het energieteam Voordorp de kolder in het hoofd? 
Wie begint er midden in de zomer over energie besparen? 
Dat doe je in de winter. 

“Dat klopt wel een beetje” zegt Walter, lid van het Energieteam.
“Gevoelsmatig is het nu meer de tijd voor de zonnepanelen”. 
“Maar het Energieteam is afgelopen maand druk bezig geweest
met het samenstellen van de “Energiebox van en voor de wijk”.
“We zijn daar zó enthousiast over dat we dat graag nu al met de
wijkbewoners willen delen”. 
De Energiebox bevat allerlei tools en gadgets. Het Energieteam 
is er van overtuigd dat je daarmee tot 30% kan winnen op de 
energierekening. 

Wil je alvast kennis maken met de Box? 
Kom dan langs voor een demonstratie op
30 augustus, 10.00-12.00u. Augusto Sandinostraat 50

Je kunt jezelf dan tevens aanmelden voor een huisscan, waarbij 
je zult zien hoe je eenvoudig tot 30% terug kan winnen op de 
energierekening (huisscans gaan op volgorde van aanmelding).
Voor meer informatie: 
Frans van den Berg: energieteamvoordorp@gmail.com
www.voordorpopeigenkracht.nl

(foto: Allard Willemse)

IngezondenPROJECT BUURTMOBILITEIT:
VOLDOENDE BELANGSTELLING VOOR
EEN DEELSYSTEEM

Op basis van de enquête die
gehouden  is, (zie eerdere wijk-
krant) lijkt er voldoende belang-
stelling in de wijk voor een deel-
systeem. 
Er zijn mensen die een auto of

een bakfiets willen verhuren èn er zijn mensen die deze zaken 
willen huren. 

Op 18 juni is een startbijeenkomst door Natuur en Milieu-
federatie  Utrecht en VOEK georganiseerd. Lees hier het 
verslag van deze avond. 
Op 17 september wordt een tweede bijeenkomst gehouden
om te besluiten hoe verder te gaan.

Reserveer de avond vast in je
agenda: precieze starttijd en
plaats worden begin september
bekend gemaakt via de website
van Voordorp op Eigen Kracht!

VOORDORP 
OP EIGEN KRACHT



(foto: Allard Willemse)

IngezondenGENIETEN MET GROEN EN GEZOND
Ik schrijf dit stukje, met de beelden en sfeer van de Groen en Gezond-markt nog op
mijn netvlies. Gisteren, op 15 juni, organiseerden we als Buurtmoestuin De Voortuin
een markt met workshops en informatiekramen rond het thema ‘Groen en Gezond’. 

Van alles te doen
Wat een prachtige dag werd het! Met veel
enthousiaste bezoekers, leuke workshops
zoals Qi Gong met klankschalen, Tuinieren
met  gemak, oefeningen rond ‘buiten zijn en
herstellen van vermoeidheid en Mindful
Movement. En dan waren er de mooie 
klanken van 5 leden van orkest de Noord-
Ooster, waaronder Groene Dakster Liesbeth.
De vrolijke muziek gaf een extra leuke sfeer
aan het geheel. Terwijl ze nog repeteerden in
het Jongerenhokje op de Brink, onzichtbaar
maar wel hoorbaar, hoorde je mensen al 

zeggen: ‘waar komt dat mooie geluid vandaan?’ Daar vlakbij, onder de partytent konden
mensen zich laten masseren op een massagestoel of hun beenlengteverschil laten 
corrigeren door het op een zachte manier recht laten zetten van hun bekken (Dorn-methode). Bij de standjes werden er ondertussen allerlei
weetjes uitgewisseld over yoga, gezonde voeding, kruiden en geneeskrachtige paddestoelen. 

Zon en burgemeester
Het weer was prachtig, niet te koud maar ook niet te warm, en dat bracht aardig wat mensen op de been naar de Brink. Ook kwamen er 
mensen aanwaaien vanuit Ons Buiten, waar ook een programma was in het kader van de Groen moet je Doen Dag. Daar werd het nieuwe
clubhuis geopend door de burgemeester Jan van Zanen. En toen hij daarmee klaar was, kwam hij nog even langs wandelen bij de Voortuin!
Dat was een mooi extraatje. Alleen waren we toen helaas al aan het opruimen… maar desondanks toonde hij zich enthousiast.
We zijn als Voortuin-groep heel voldaan, het was alle energie en moeite waard. Maar na al dat organiseren zijn we wel weer toe aan …
gewoon gezellig en ontspannen in de moestuin werken… want daar doen we het tenslotte voor.

Wil je meedoen met de Voortuin? 
Je bent zeker welkom! Elke tweede
zondag van de maand hebben we
meewerkdag van 11.00 – 13.00. 
Of als je tussendoor eens tijd en zin
hebt, laat het maar weten aan Dick
of Karin.

Meer informatie:
www.devoortuininvoordorp.nl



(foto: Allard Willemse)

Ingezonden

Als inwoner van Voordorp (DGB60 en afhaalpunt van 'n Groene
Kans) wil ik graag aandacht vragen voor War Child. Ik ga voor
War Child de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen (5985 meter,
vertrek 1 februari 2015). Zo combineer ik passie met het goede
doel :-). Naast het bekostigen van mijn eigen reis moet ik het
komende half jaar €2400,- aan sponsorgeld ophalen. 

Ik ben inmiddels met verschillende acties
bezig en publiciteit is uiteraard welkom.
Daarom bedacht ik dat een artikel/interview
met mij in Voordorp Vooruit ook een bijdrage

kan zijn in de sponsoring. In het volgend nummer volgt het 
artikel/interview.  Vriendelijke groet, Sylvia Brilhuis

Het leven is net als fietsen.
Soms heb je een windje in de rug, soms heb je tegenwind.
Maar mooi is het altijd :-)

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl

Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Brigitte Venturi, 
Frans van den Berg, Maarten van Oene, Tieneke de Groot, 
Paul Klein Kiskamp, Henny Stekelenburg, Karin de Jonge, 
Sylvia Brilhuis, Petra van Straaten, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 28 september 2014
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
10 augustus: 
meewerkdag buurtmoestuin de
Voortuin
30 augustus: 
demonstratie Energiebox door
Energieteam Voordorp
14 september: 
meewerkdag buurtmoestuin de
Voortuin
17 september: 
informatieavond buurtmobiliteit
Voordorp Op Eigen Kracht

Voordorp Vooruit ook 
op Facebook

Zes keer per jaar vindt u de wijkkrant Voordorp Vooruit in
uw mailbox. Er gebeurt echter ook van alles wat nog niet
bekend is op het moment dat de krant wordt gemaakt.
Daarom hebben we een pagina aangemaakt op Facebook. 
Wilt u, naast de wijkkrant, ook op de hoogte blijven van
nieuws uit de wijk in de loop van het jaar? Like Voordorp
Vooruit op Facebook. 
Heeft u nieuws over de wijk dat u graag langs deze weg 
bij uw buurtgenoten zou willen brengen? 
Stuur het naar voordorpvooruit@casema.nl.
www.facebook.com/voordorpvooruit

EMAIL ADRES 
voordorpvooruit@casema.nl


