
Van de redactie
Vooruit! Buurtkrant Voordorp en Veemarkt verschijnt vijf keer per jaar online. Eenmaal per jaar maken we ook 
een ouderwetse gedrukte versie. Dat is deze dus. Zodat nieuwkomers in de twee buurten ook kunnen kennismaken met

de buurtkrant. Het verspreiden van deze krant is in de gemeente Utrecht gelukkig nog toegestaan. Het is immers 
geen reclamefolder (er staat zelf geen enkele advertentie in) en het is ook geen huis-aan-huisblad. Dankzij een 
bijdrage van het Initiatievenfonds van de gemeente en het werk van een klein aantal vrijwilligers blijft de buurt
krant nog altijd gratis. Dat geldt ook voor actuele buurtinformatie op www.facebook.com/voordorpvooruit.

Veel leesplezier en blijf gezond! Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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Het heeft even geduurd, maar dan
heb je ook wat! De verbouwing van
De Gaard is afgerond en op zaterdag
5 september is het winkelcentrum
feestelijk heropend. 

Interim-burgemeester
Den Oudsten sprak in
een videoboodschap
vriendelijke woorden,
er waren attracties
voor de kinderen, er
was muziek en de zon
scheen. Kortom: feest. 

En dat mocht ook 
wel na de moeizame en langdurige 
verbouwing met veel storingen, bouw-
vertragingen en omzetverlies voor 
sommige ondernemers. Ik kan geen
bouwvakker meer zien, vertolkte een 
van de middenstanders zijn gevoel over
de afgelopen 3 jaar. 

Maar het openingsfeest was vooral een
nieuw begin met oude en nieuwe 
winkels (twee drogisten, een sushi-zaak,
sportschool LEF-030 en nog veel meer)
en met fraai café-restaurant Buurten in
De Gaard met een groot terras.

Maar dan heb je ook wat....!

Foto: E. Hessels & FanWork Events

Foto: E. Hessels & 
FanWork Events

Foto: E. Hessels & FanWork Events

Foto: 
E. Hessels & 
FanWork Events



VAN DE WERKGROEP A27 
Plannen A27 nog niet 
duidelijk genoeg
De Kerngroep Ring Utrecht blijft uiterst kritisch op de uitbreiding van de A27/A12. 
De commissie m.e.r. bracht eind juli haar nieuwste bezwaren naar buiten. In haar nieuwste
toetsingsadvies over de geactualiseerde MER (Milieu Effect Rapportage) signaleren de commissieleden nog op een vijf
punten tekortkomingen. Informatie hierover vinden ze essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij

de besluitvorming over het Tracébesluit.Het gaat dan om verkeerskundige uitgangspunten, CO2-uitstoot van grondstoffen- en bouwmethode,
stikstofdepositie in de natuur, veldonderzoek naar achteruitgang beschermde soorten in het studiegebied en archeologische verwachtingen van
het werkterrein. Meer info op www.stopverbredingringutrecht.nl

KORTE BERICHTEN

We gaan bollen planten! 
Kom je ook?
Als je vanuit Voordorp naar Hercules
fietst of loopt kom je even door een
stukje van de Augusto Sandinostraat.
Sinds dit voorjaar zijn er 9 extra
groenvakken met mooie planten,
nieuwe bomen en zelfs een ‘Palm-
boom’. Een initiatief van bewoners
uit de straat die ook de zorg nemen
voor het beheer. En nu is er een
groot pakket bollen gekomen, bollen
die de grond in moeten. Daar kun-
nen de plantenvakverzorgers wel een
extra handje bij gebruiken. Ook gaan
we een aantal planten (her)planten.

Wil  je helpen? Kom dan ook op zaterdag 3 oktober,
van 10 tot 13 uur.
Verzamelpunt is bij de hoek van Augusto Sandinostraat 42.
Neem  een (klein) schepje mee. Een snoeischaar kan handig
zijn. Uiteraard werken we op 1,5 meter afstand. Zo maken
we er een gezellige ochtend van. Meer informatie Frans van
den Berg kijkeven@tiscali.nl

Buurtcentrum de Leeuw start nieuw
seizoen
Het nieuwe seizoen bij buurt-
centrum De Leeuw van Noord-
oost is weer begonnen. Op het
programma staan bijvoorbeeld 
de eettafels op dinsdag en
donderdag (17 september,

6+15 oktober, 3+19 november). Aanmelden vooraf is 
verplicht in verband met corona en de capaciteit van de
eetzaal. Maar ook voor alle andere zaken als repaircafé, 
kledingbeurs, muziek, schilderen, breien, oma’s soep kunt 
u terecht in De Leeuw aan de Samuel van Houtenstraat 1. 
Er zijn waarschijnlijk nog wel wat restricties om het voor
iedereen veilig te houden. Veel plezier in het najaar!

Meet Je Stad in Utrecht van start
Afgelopen jaar waren de voorbereidingen vanuit
het Milieucentrum Utrecht om na Amersfoort
ook in Utrecht als burgerwetenschapper onder-
zoek te doen aan het klimaat in onze stad. De
eerste twee (gratis) sessies om zelf je meet-
station – onder begeleiding – in elkaar te solde-
ren zitten er op. Tevens een mooie gelegenheid
om het bijzondere gebouw van de bibliotheek
aan de Neude te bezoeken. Een volle avond
bleek niet lang genoeg voor iedereen om het af
te krijgen. De volgende sessie - 28 september en
5 oktober – wordt verdeeld over 2 avonden, waarbij er dan
ook wat meer tijd is voor de achtergronden en ambities van
het project. De belangstelling was groot dus reageer snel.
Mijn eigen station (https://meetjestad.net/node/725) was
net voor de hittegolf klaar en hij stond buiten op het 
balkon, waar later in de middag de zon vol op staat. 
De temperatuur liep daar op tot 45.6 graden Celsius.
https://meetjestad.net/ en www.mcu.nl

De Biltse Week 
van de 

Duurzaamheid

Wilt u ook een activiteit doen in de Week van de Duurzaamheid?
Geef dan uw activiteit  op via: www.duurzaamdebilt.nl. Heeft u zelf
geen inspiratie, maar wilt u wel iets doen? Kom dan naar een van
de georganiseerde activiteiten. Op de website staan alle activiteiten
die plaatsvinden op de agenda. Of volg ons op Facebook.
Informatie kunt u ook krijgen via: info@duurzaamdebilt.nl.
Ook in Utrecht zijn er duurzame activiteiten
https://duurzameweek.nl/agenda-utrecht/

Ingezonden

Ook dit jaar organiseert
Duurzaam De Bilt de ‘Week
van de Duur-zaamheid’. 
Op 9 oktober zijn de eerste
activiteiten. 
Dan gaat het KNMI les

geven over klimaatveranderingen aan diverse basisscholen in
De Bilt en is het scholierendebat. In deze week kan iedereen
op zijn eigen manier een activiteit organiseren die bijdraagt
aan een duurzame Biltse samenleving.

IngezondenKook Voor Je Buur 10-Daagse
Stichting Thuisgekookt roept iedereen op om tijdens de Kook voor je Buur 10-daagse – van 25 september tot 4 oktober 
(rondom Burendag en de Week tegen Eenzaamheid) – een keer voor een of meerdere buren te koken. Zo zorgen we er samen
voor dat iedereen in Nederland kan genieten van een lekkere, verse en met liefde bereide maaltijd én de kans krijgt om zijn of
haar buurtgenoten (beter) te leren kennen. Je kunt ook alleen een maaltijd bestellen. Meer info www.thuisgekookt.nl



Een fysio/fitness in Veemarkt 
die ook gezellig is
Op de hoek van de Sartreweg en de
Lakenvelderstraat komt geen horeca-
voorziening, maar opent 1 oktober 

Fysiek Health Club zijn deuren. De studio voor personal training en 
fysiotherapie wil een alternatief bieden voor het type onpersoonlijke
sportschool waar klanten zich snel verloren voelen of voortijdig afhaken.

Vorig jaar september openden Jean-Paul Jurgens en Sjoerd Jansz de eerste 
vestiging van de Fysiek Health Club in de St. Jacobsstraat. Jean-Paul: ,,Sjoerd en 
ik werken respectievelijk al 9 en 15 jaar in de fitnessbranche en we merkten dat
veel mensen enthousiast beginnen, maar niet zo goed weten hoe ze effectief en
gezond kunnen sporten. Dat leidt vaak tot gebrek aan motivatie en voortijdig
afhaken. Als alternatief bieden wij een leefstijlprogramma en een combinatie van
personal training en vrij sporten. En dat in een gezellige ruimte waar je ook een
kop koffie kunt drinken of aan de bar even op je laptop kunt werken.’’

Sportfysiotherapie
Net als Jean-Paul en Sjoerd zijn de andere medewerkers fysiotherapeutisch of
medisch geschoold. ,,Mensen kunnen bij ons ook terecht voor sportfysiotherapie
en in onze begeleiding letten we extra op het voorkomen van blessures.’’
Het succes van de eerste studio en het feit dat de leden trouw bleven ondanks 9 weken coronasluiting, zorgden ervoor
dat Jean-Paul en Sjoerd het aandurven in deze onzekere tijd een tweede vestiging te beginnen. Die zal vanaf het begin
coronaproef ingericht worden. ,,Veemarkt is een buurt met veel jonge gezinnen en we hopen dat onze aanpak van 
preventief trainen hier aanslaat,’’ aldus Jean-Paul. ,,Net als in de Jacobsstraat hopen we vooral leden te werven die
dichtbij wonen en te voet of op de fiets hierheen komen, want veel parkeerruimte is er niet.’’

Hoe het openingsprogramma er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Jean-Paul: 'Ik denk dat het een combinatie
van open dagen, rondleidingen en een welkomstactie wordt.' Meer informatie op www.fysiekhealthclub.com

Nieuwe sporthal aan Voorveldselaan klaar in 2024
Achter het clubgebouw van Sporting '70 aan de Voorveldselaan komt
een nieuwe sporthal. Voorjaar 2024 kunnen de eerste trainingen en
wedstrijden er plaatsvinden.

Utrecht Noordoost is één van de wijken met het laagste aantal vierkante meters
binnensportaccommodaties per inwoner. De enige sporthal is die van Hercules
en die wordt al druk gebruikt en kan niet voorzien in de sportbehoefte van
bewoners van Voordorp, Veemarkt en omliggende buurten. Bovendien is er in
Noordoost behoefte aan meer ruimte voor bewegingsonderwijs.
Een gemeentelijke projectgroep onderzocht - in overleg met de sport-
verenigingen - de verschillende mogelijke locaties in de wijk. Uiteindelijk 
bleven de terreinen van Hercules en Sporting '70 aan de Voorveldselaan en die
van Voorwaarts in de Voorveldse Polder over. De keuze viel op een bouwveld
rechts achter het clubgebouw van Sporting '70. Deze locatie is een van de 
twee die het beste scoort op de criteria sportcapaciteit, ruimtelijke en land-
schappelijke inpassing, groen, ecologie en water, bereikbaarheid, externe veilig-
heid en kosten. 

Uitzicht
De plek voldoet ook aan de wens van bewoners van de huizen aan de overkant 
die hun vrije uitzicht zo min mogelijk beperkt willen zien. Tegelijk met de bouw 
van de hal en de aanleg van auto- en fietsparkeerplaatsen zal ook de groenstrook
tussen de sportvelden en de A27 aantrekkelijker gemaakt worden. Ondermeer met 
de aanleg van een wandelpad.
Het duurt nog een tijd voor de hal er staat. Najaar 2021 vindt een inspraakronde 
van het bestemmingsplan plaats, begin 2022 moet de aanbesteding rond zijn en
zomer 2022 het definitieve bestemmingsplan. Het ontwerp van de hal - met een
oppervlak van ongeveer 50 bij 60 meter en een hoogte van 11 meter - moet najaar
2022 klaar zijn waarna de uitvoering begin 2023 van start kan gaan. Als al die 
termijnen gehaald worden, gaat de sporthal voorjaar 2024 open.

VEEMARKT
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Jean-Paul Jurgens voor de ingang van
de Fysiek Health Club



Plastic mag weer
bij restafval
De kogel is door de kerk.
Nascheiding is ook voor Utrecht
beter dan bronscheiding! 
Per 1 januari 2021 hoeft het Plastic
– Blik – Pak (PBP) afval niet meer
apart. Het mag – gefaseerd - weer
bij het restafval, zo heeft de
gemeenteraad besloten.

Voor papier, glas en textiel blijven nog wel de
aparte ondergrondse containers.
In het raadsvoorstel grondstoffennota 2020 valt te lezen dat
bij de proef 51 procent met nascheiding PBP is bereikt tegen
maar 26 procent met bronscheiding. Bijna een verdubbeling!
Voor ons als afvalmakers gaat het hiermee flink eenvoudiger
worden, maar blijf vooral proberen juist minder afval te
maken! Tot zo ver dan het goede nieuws. Net als het eerder
versneld afschrijven van het pasjessysteem kost ook het 
versneld afschrijven van de PBP bronscheiding helaas serieus
geld. Daarnaast staat op dit moment ook het hergebruik van 
plastic onder druk. Door de lage olieprijzen is “nieuw plastic”
goedkoper geworden dan “gerecycled plastic”. En er zijn nog
geen normen voor fabrikanten voor minimale hoeveelheden
voor hergebruik van plastic, terwijl het technisch kan en
maatschappelijk gewenst is.

Familie Stippel
Na het overlijden van de geit Ageeth, afgelopen
maart, werd het stil op de weide. Er mocht wel wat
nieuw leven komen. Half mei verwelkomden wij een
moedergeit met twee jongen. Vanwege hun tekening
werden ze al snel familie Stippel gedoopt. Natuurlijk

heeft elk familielid een eigen naam. De moedergeit heet Lieve,
het bokje Boet en zijn zusje heet Aagje.
Zo’n bokje is leuk, maar het wordt wel een keer geslachtsrijp.
Nieuwe geitjes staan niet op de planning. Daarom is Boet in
augustus gecastreerd. Zo voorkomen we ook klachten over de
sterke geur die volwassen bokken produceren.

Kwik, kwek en kwak
Ook onze Orpington-eenden zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd (8 jaar). Er zijn drie nieuwe jonge Orpington-eenden-
kuikens gekomen om de groep te versterken: een mannetje en twee vrouwtjes. Deze eenden hebben vriendschap 
gesloten met de nieuwe roodkopganzen, die bij de fokker geruild zijn voor de oude ganzen.

Wolly overleden
Veel van onze dieren zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd. Zo hebben we half juni moeten besluiten schaap Wolly in te
laten slapen. Door artrose kon ze nauwelijks nog lopen. Wolly kwam op sommige dagen niet eens meer de stal uit om 
te grazen.

Grote donatie via AH-statiegeld
Wie flessen met statiegeld bij Albert Heijn inlevert, kan de bon schenken aan een goed doel.
Vorig jaar heeft Albert-Heijn (in winkelcentrum De Gaard) de dierenweide van Ons Buiten
opgenomen als goed doel. In de maanden mei en juni zijn talloze bonnetjes aan onze
Dierenweide geschonken. De totale opbrengst was maar liefst 1200 euro !!! Dit was 

een enorme verrassing. Wij willen iedereen die zijn of haar bonnetje heeft geschonken enorm bedanken. 
En uiteraard bedanken wij ook Albert Heijn dat wij deze mogelijkheid hebben gekregen!

Andere donaties komen binnen via een bord bij de caviaweide waar bezoekers van de dierenweide nieuwsberichten 
kunnen lezen. Daar staat een zogenaamde QR-code bij, die bezoekers kunnen scannen met hun mobieltje. Ook op die
manier komen donaties binnen. Het is fijn om te zien dat onze inzet voor de dierenweide wordt gewaardeerd.

IngezondenDe Regenboog start 
een stralend schooljaar!
Basisschool de Regenboog is weer gestart na de zomer-
vakantie en we hebben dit keer een bijzonder schooljaar! In
verband met de corona is ons 25-jarig lustrumfeest afgelopen
voorjaar verplaatst naar september. Dit gaan we nu groots en
feestelijk aanpakken, binnen alle richtlijnen die er nu zijn.

In de week van 21 september zullen op beide locaties van onze
school, aan de Regentesselaan en aan de Wevelaan, allerlei 
feestelijke activiteiten plaatsvinden. Leerlingen doen gedurende de
hele week allerlei activiteiten, er komt een voorstelling waarna de
kinderen hier zelf verder creatief mee aan de slag gaan en we 
sluiten de week af met een groots muziekspektakel. Per locatie
wordt gekeken hoe we ouders kunnen laten meegenieten van ons
optreden: met in achtneming van de 1,5 meter op het plein of via
live streaming online. We gaan er gegarandeerd iets moois van
maken!

Ook onze informatieochtenden pakken we dit jaar iets anders aan.
Bent u als ouder op zoek naar een school voor uw kind? 
Elke maand hebben we een informatieochtend op één van onze
twee locaties. Via onze website
www.onzeregenboog.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden. Wij zorgen voor een 
informatieve ochtend, inclusief een rond-
leiding op onze school.



Bomen Romerostraat worden vervangen
Dit najaar worden langs de Aartsbisschop Romerostraat in Voordorp een 
aantal bomen (zilverlindes) vervangen. Nu ze er ruim 25 jaar staan, wordt
dat tijd. De oorzaak ligt in de kwaliteitsvermindering van de plantgaten en
de bodem bij de aanleg lang geleden. In een aantal straten in Voordorp is 
al iets soortgelijks gedaan. Bij dit project komt ook direct een aantal 
bomen bij de Habib Bourguibastraat aan de beurt. De velvergunning 
hiervoor is al aangevraagd en de werkzaamheden zullen in het najaar 
plaatsvinden. De plantgaten zullen zo veel mogelijk ruimer gemaakt 
worden en ook drainagebuizen worden geplaatst om de bomen beter van
water te kunnen voorzien. Natuurlijk komen er geen bomen terug met een
vergelijkbare diameter als de rest, maar ook geen ‘piepjonge’ boompjes.
In een recent bericht over de hoeveelheid bomen per inwoner in de
gemeenten in Nederland staan alle grote steden bijna onderaan – Utrecht
op plek 348 van totaal 355 gemeentes - met maar 0,5 boom (of minder)
per inwoner. Op de eerste plaats Rozendaal met 128 en als tweede Wester-
veld met 43. Meer groen zorgt voor schaduw en verkoeling in de stad.

IngezondenKunstenaars zetten de deuren open
Het culturele seizoen start voorzichtig op dit najaar. In heel Utrecht kunnen we
genieten van de Utrechtse Atelierroute waar meer dan 200 kunstenaars hun
deuren openen voor publiek. Fotografie, schilderkunst, textiel, keramiek, video
en installaties - alles op gepaste afstand.

De Voordorpse kunstenaar Els Vegter toont haar laatste serie polderlandschappen,
grote olieverfdoeken in combinatie met zink en lood. Zij opent haar atelierdeuren in 
het creatieve pand Concordia aan de Concordiastraat 68 op zondag 11 en zondag 
18 oktober tussen 12 en 17 uur. Meer info op https://elsvegter.nl/

In de Veemarkt zet tekenares en fotografe Saskia van Gelderen de deuren van haar
atelier aan huis - Ryelandstraat 43 - open. Haar tekeningen zijn veelal geïnspireerd
door de natuur. Met veel liefde, aandacht en geduld tekent ze handmatig (vaak 
stipje voor stipje) bomen, planten en dieren. Ze werkt de tekeningen af met aquarel-
verf, of ze voegt bijzondere elementen zoals viltwol toe. De originele werken worden
tentoongesteld, maar er zijn ook art-prints en ansichtkaarten verkrijgbaar. 
Naast tekeningen hangt er ook een collectie foto’s. Deze variëren van geheimzinnige
urban landscapes tot ruige natuur landschappen. Vrijwel alle foto’s zijn afgedrukt op
aluminium. Meer info op www.tussentaartentekening.nl.

Voor meer informatie over de atelierroute kijk je op www.atelierrouteutrecht.nl. 
Hier staan ook alle andere locaties vermeld.

IngezondenDag van de dementie bij De Pioniers
Tuinenpark De Pioniers wil een ontmoetingsplek zijn. Niet alleen voor tuinders, maar ook voor buurtgenoten, wandelaars, spelende
kinderen en natuurliefhebbers.

Tijdens de corona-tijd was tuinenpark De Pioniers een geliefde plek om te vertoeven. Een stukje natuur in de stad waar genoeg ruimte was om
op veilige afstand mensen te ontmoeten. Afgelopen jaren hebben we regelmatig extra aandacht besteed aan mensen met dementie. 
We organiseerden samen met onze buren De Voorveldse Hof wandelingen en activiteiten in het verenigingsgebouw.

Lunch en wandeling
Op maandag 21 september, de dag van dementie, organiseren we
vanaf 12.30 uur een lunch met aansluitend een wandeling voor men-
sen met dementie en hun begeleiders. We hopen dat buurtgenoten die
met deze ziekte te maken hebben zich aansluiten. Natuurlijk zal er
honing zijn van de bijen uit onze eigen bijenstal. De broodjes worden
versierd met bloemen van de eetbare Oost Indische kers, prachtig
oranje. Er zijn bramen, frambozen en appels. Eigen oogst. Onder het
eten en wandelen is er een gesprek mogelijk over de impact van
dementie op je leven. Maar dat hoeft niet. Er is genoeg te genieten voor
iedereen.
Opgave: info@evelienpullens.nl of 06-16920019. www.depioniers.nl



In twee vorige columns heb ik mijn aandacht 
enigszins verlegd naar Overvecht. In het kader van
de ‘proeftuin aardgasvrij’ komt daar de energie-
transitie steeds dichterbij. Van het voorjaar ben ik
daar fietslessen gaan geven aan volwassenen, want
fietsen is natuurlijk ook energietransitie.

De Fietsmeesters organiseren de lessen op diverse locaties in de stad. Het is geweldig om te
zien hoe cursisten in 10 lessen van 1 uur vooruit komen op de fietsen (lopen – steppen –
flappen - fietsen) en superblij zijn met hun nieuwe vrijheid! Ook docent worden of iemand opgeven voor fietsles?
www.defietsmeesters.nl

Een andere prioriteit ligt in Overvecht bij de gasleidingen die in bepaalde
stukken van de wijk al in 2022, 2024 of 2026 vervangen zouden moeten
worden en zeker niet kunnen wachten tot 2030. In dat gebied liggen 
gelukkig veel woningen die het aardgas alleen nog gebruiken om te koken,
aangeduid met ‘kookgas’.
Voor verwarming & warm water zijn ze al jaren aangesloten op het –hoge
temperatuur- warmtenet. Toch valt zelfs deze relatief simpele opgave om 
gasloos te worden nog niet mee. Terwijl er zeker voordelen aan zitten om
deze -door vaste kosten– relatief dure m3 aardgas kwijt te raken! Je helpt
dan ook het landelijke beleid van de transitie verder. Maar de kosten gaan

wel voor de baten uit. Dan heb je wel een mooi nieuw kooktoestel waar je weer jaren mee vooruit kunt.

Flinke verschillen
Er zitten flinke verschillen tussen huurders en kopers, maar ook tussen rijtjeshuizen of een flat. Je bent uiteindelijk van je
vaste en variabele kosten van gas af en krijgt daar wat extra variabele kosten van elektra voor terug. Met een zo goed
mogelijk aanbod en ontzorging zal geprobeerd worden zo veel mogelijk bewoners mee te krijgen.

In een kleine proef gaan we kijken hoe en of het werkt, voordat we met de grote aantallen ‘kookgas’ woningen aan de
slag gaan. In dat aanbod komen ook leuke workshops inductiekoken aan de orde om mensen vast te laten wennen.
Helemaal mijn ding!

DOOR SANDER EKSTIJN

Iets kwijt? 
Iets gevonden?
Doe er iets mee!
Als je iets kwijt bent -of iets 
gevonden hebt- kun je terecht op
diverse platformen. Allereerst natuurlijk op het loket
Gevonden Voorwerpen van de lokale overheid. Maar ook
bijvoorbeeld bij Nextdoor of Facebook of voor huisdieren
bij de stichting Amivedi en de Dierenbescherming.

Bij sleutels, pasjes, knuffels, stepjes/fietsjes, verkeerd bezorgde 
pakjes/brieven, brillen/gehoorapparaten loopt het meestal goed 
af. Positief is dat mensen die ‘iets vragen’, verrassend vaak een
oplossing of in ieder geval een antwoord krijgen.

Sommige aardige mensen doen er heel
veel moeite voor om de spullen bij de
eigenaar terug te bezorgen. In
Voordorp bijvoorbeeld had iemand
onlangs een sleutelbos gevonden. 
Na op lantaarnpalen in de Sandino-
straat een briefje te hebben gehangen,
meldde zich niemand. Ook berichtjes

op diverse (online)platforms en navraag in de buurt leverden
geen resultaat op. De buurtbewoner gaf zich nog niet gewonnen
en belde de fabrikant van één van de sleutels CES. Met het
nummer op de (beetje bijzondere) sleutel werd hij doorverwezen
naar een aannemer. Die heeft vervolgens de eigenaar gebeld en
het telefoonnummer van de vinder doorgegeven. Een paar uur
later belde de eigenaresse de vinder op, blij en verbaasd!

Buurtkrant in 2021 
- VACATURE
Een tijdje geleden vroeg iemand “Sander, zou je
willen stoppen met de buurtkrant?”. Mijn eerste
reactie was: Ik denk er nog niet over!

De vraag kwam voort uit veranderende (nieuws)media
en communicatie, maar ook hoe we als mensen tegen-
woordig samenwerken. Past een buurtkrant nog wel 
tussen de Facebooks en de Whatsapps?
Maar met de vraag was er toch een zaadje gepland,
want het idee liet me niet meer los. Ondertussen ben 
ik 12,5 jaar bij deze mooie en goedlopende buurt-
krant betrokken. Begonnen als schrijver, vervolgens 
toegetreden tot de redactie en nu al flink wat jaren 
als initiatiefnemer.
Het vullen van deze septembereditie gaf bij mij de 
verandering in denken over de toekomst. Het gaf mij
niet (meer) de energie die ik normaal voelde.
Daarom deze vraag: wie zou vanaf 2021 dit (buurt)- 
initiatief over willen nemen? Wie vindt het belangrijk
genoeg om deze buurtkrant na 2020 voort te zetten?
Er zijn nog een paar maanden voor het zo ver is om het
gesprek aan te gaan! 
Staat er niemand op,
dan zou de december-
editie zomaar eens de
laatste kunnen zijn.

Sander Ekstijn

Links de blije eigenaar en
rechts de eerlijke vinder



WERKGROEP Ransuilenfamilie in Ons Buiten
Uilen in Voordorp, zou dat kunnen? Regelmatig kon je de afgelopen winter ’s nachts 
de roep van de bosuil horen. Er zijn nogal wat muizen in en rond de tuinenparken van 
De Pioniers en Ons Buiten, dus misschien trekt dat wel uilen aan.

Vorig najaar hingen een paar vrijwilligers
een nestkast voor bosuilen op aan een
hoge boom in Tuinenpark Ons Buiten in 

de hoop dat er een paartje bosuilen zou gaan nestelen. 
Wie schetst onze verbazing dat er dit voorjaar geen bosuilen,
maar twee ransuilen besloten hier hun nest te zoeken.
Ransuilen broeden niet in zo’n kast van de
Vogelbescherming, maar zoeken een oud nest van kraaien 
of eksters. Liefst hoog en goed beschut in een naaldboom.
De boom die zij uitzochten stond in dezelfde tuin, een paar
meter verderop. Hoog in die boom ontdekten we dit voor-
jaar een nest met daarin zeker twee jongen. Moeder ransuil
zat diep in het nest verstopt met haar jongen en vader rans-
uil hield in de naburige moerascipres een oogje in het zeil.

Lekker pluizig
Een paar weken later verscheen het eerste jong op de rand van het nest en nog weer wat later op de tak rechts van het
nest. Goed zichtbaar met de verrekijker en lekker pluizig in het uilendons. Het tweede jong volgde al spoedig. Vanaf dat
moment stonden we regelmatig overdag en ’s avonds laat te turen naar de boom en te luisteren naar de geluiden van de
beide jonge uilen.
Zodra ze groot genoeg waren om uit het nest te klimmen, zwierven ze rond het nest op de takken van dezelfde of een
naburige boom. Niet voor niets spreken we dan van takkelingen. Maar of ze daar wel veilig waren, was natuurlijk de
vraag. Kraaien en eksters, misschien ook een valk, lusten zo’n weerloos jong maar al te graag. Vermoedelijk was het 
echter de storm die op een nacht een van de takkelingen de boom uit blies. Het beestje werd daarna onder de boom
dood aangetroffen. Misschien door een kat doodgebeten.

Brutaler
Het andere jong leefde nog en begon wat brutaler rond te zwerven, luid bedelend om muizen als de schemering inviel.
’s Avonds laat kon je, als je geluk had, een van de ouders zien rondvliegen en onverwacht op de tak van het jong landen
om daar een muis over te dragen. Dat ging dan gepaard met een luid roepen van ouder en kind. Op het nest viel niks
meer waar te nemen. Vader en moeder waren overdag ook nergens meer te zien. Die kwamen ’s avonds af op het 
roepen van het jong. Dat jonge dier groeide goed en kon soms overdag ineens uitstekend bekeken worden.
Zoals op een zaterdagmiddag, begin juli, toen hij op een tak zat bij een bruggetje van de Heimans en Thijsselaan 
(zie foto). Diverse wandelaars liepen niets vermoedend vlak onder de uil, die daar ruim een uur onverstoorbaar op zijn
tak zat.
Dat voeren door de ouders duurt meestal een week of tien, dan moet de jonge uil zelf zijn kostje zien te vangen. Sinds
half juli hoorden we ‘s avonds geen bedelroep meer in het park. Onlangs klonk er nog wel een schrille kreet van een
vrouwtjesuil. Misschien was dat de jonge ransuil die luid te kennen gaf dat Tuinenpark Ons Buiten geslaagd was in een
mooi broedsucces van deze bijzondere vogel.

IngezondenLekker tuinieren in De Voortuin 
Tijdens de lock-down was De Voortuin een fijne plek om even buiten te zijn. Toen
we bijna nergens naartoe mochten, konden we gelukkig wel even naar De Voortuin
lopen. En er was altijd genoeg te doen. De buurtmoestuin bood de mogelijkheid
om op afstand buurtgenoten of andere vrijwilligers te ontmoeten. Waarschijnlijk
hebben meer Voordorpers in deze tijd De Voortuin ontdekt. Voor hen, die de
Voortuin nog niet kennen een kennismaking…

De Voortuin (in het parkje achter de bushalte ‘Simon Bolivarstraat’ aan de
Aartsbisschop Romerostraat) is een buurtmoestuin die door ongeveer 15 vrijwilli-
gers wordt onderhouden. Er is een kruidencirkel waar alle Voordorpers mogen

oogsten, een moestuinstrook voor de vrijwilligers, het zwarte hekwerk met fruit zoals bramen, kiwi’s en druiven,
door het park verspreid staan fruit- en notenbomen en er is een bloemenstrook voor de bijen.

Elke tweede zondag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur werken we samen in de tuin. Verder werkt ieder-
een op het moment dat het hem of haar uitkomt in de tuin. Via een what’s appgroep en de website houden we
elkaar op de hoogte. Meer informatie: www.devoortuininvoordorp.nl



IngezondenDe Derde Helft gezellig 
de zomer door (en nu 
het najaar in)
In het begin was het bij De 
Derde Helft even aftasten na 
de plotselinge corona-stop.
Vervolgens mocht en kon er
steeds meer, mits iedereen 
zich aan de richtlijnen hield.

Het mooie zomerweer en het feit dat het terras en paviljoen
gebruikt mochten worden, droegen bij aan de gezelligheid van de
nog steeds goed bezochte vrijdagochtenden bij Hercules. 
De mensen die er regelmatig komen krijgen ook wekelijks een
leuke nieuwsbrief met aankondigingen, ervaringen en nieuwtjes.
Vaak ook wel even met een actuele foto.
Tennis, tafeltennis, fitness en wandelen, maar ook jeu de boule
(buiten) of koersbal (binnen) is mogelijk. Eind september is een 
fietstour in de omgeving van Utrecht nog een optie voor de 
liefhebbers. Lekker actief bezig zijn - kom een bakkie doen bij
Hercules!

IngezondenVoetjebal voor peuters 
bij USV Hercules: doe je mee?
Vanaf het seizoen 2020/2021 kunnen kinderen geboren in
2018, 2017 en 2016 met hun ouders op zondagmorgen
Voetjebal spelen bij USV Hercules in de sporthal. Voetjebal is
lekker (leren) bewegen en plezier maken met een bal door
kind en ouder samen.

De Voetjebal-trainingen bij
USV Hercules zijn een
samenwerking van USV
Hercules en Voetjebal Utrecht
en worden begeleid door een
gespecialiseerde Voetjebal-
trainer.
Als je in 2016 geboren bent,
kun je na de krokusvakantie
instromen in de Hercules
Europa League. Je gaat dan
met je voetjebalvriendjes en -
vriendinnetjes lekker buiten
voetballen op zondagochtend.

Onder begeleiding van Herculestrainers doe je echte voetbal-
oefeningen (dribbelen, passen, penaltyschieten), en eindig je elke
zondagochtend met een partijtje 2x2 op kleine doeltjes, zodat je
lekker veel de bal hebt. We eindigen elke zondag met limonade in
het Hercules Paviljoen. De laatste zondag van het seizoen spelen
we een toernooitje waarin je alvast 4x4 speelt, zoals in de USV
Hercules Champions League, waar je het volgend seizoen kunt
gaan spelen.
Op 13 september zijn we met drie groepen begonnen op de 
zondagochtend. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom het gerust 
uitproberen, maar meld je wel eerst aan. 

Voor meer informatie: 
www.usvhercules.nl
https://utrecht.voetjebal.nl/voetjebal-bij-usv-hercules

IngezondenFitness, maar dan anders
Blijven bewegen is belangrijk, juist als je wat ouder wordt. Een bijzondere vorm van fitness kun je vinden in het Aikidocentrum aan de
Oude Kerkstraat. Hier doen we Aikifit, een op de principes van Aikido gebaseerde vorm van fitness. De lessen beginnen met een 
kwartier meditatie, daarna volgen ademhalingsoefeningen, rekken en strekken, oefeningen op de mat waarbij je leert rollen en vallen 
en afsluitend doen we een paar elementaire aikido-oefeningen. De lessen zijn op woensdag- en vrijdagmorgen voor mannen en 
vrouwen van alle leeftijden. Wil je een keertje meedoen om kennis te maken? Neem dan contact op met Henk van Duin. hvduin@aiki.nl

IngezondenNieuw koor Espressivo
Onlangs is in Utrecht een nieuw koor
opgericht voor mensen die van klassieke
muziek houden en graag zingen. Dit koor
zoekt nog versterking bij de mannen
(vooral bij de tenoren) en voor de alten is

er ook nog een plaatsje vrij. Het koor repeteert op woensdagmid-
dag om 12.30 uur in de Monicakerk, een kwartiertje fietsen vanuit
de buurt. De leiding is in handen van Vincent Doek, een zeer erva-
ren koordirigent. De leeftijd van de leden is 55+. Het koor is net
weer begonnen met zingen in een Corona-veilige opstelling. 
Wil je meedoen of heb je behoefte aan meer informatie? 
Neem dan contact op met Jonnie Zaat. jvmzaat@kpnmail.nl.

Biltse Streekmarkt 
op 16 oktober!
Lokaal met een verhaal
Op een steenworp afstand van Voordorp kun je heerlijk struinen
over De Biltse Streekmarkt. Kom je ook naar onze kleine, gezellige
markt boordevol (h)eerlijke producten? 
Op vrijdagmiddag 16 oktober is het weer zover: lokale producenten
stallen hier hun mooiste waren uit en vertellen je graag in geuren
en kleuren over de achtergronden hiervan.

Voel je meer dan welkom!
Dit wordt de allereerste markt van dit jaar en het marktteam staat
dan ook te trappelen om de markt weer feestelijk tot leven te 
brengen, natuurlijk wel binnen de corona-richtlijnen. 

Praktisch
Wanneer? Vrijdag 16 oktober van 15:00 tot 19:00 uur
Waar? Melkweg 1B, in Bilthoven (achter het Lichtruim)
Informatie? Kijk op www.biltsestreekmarkt.nl voor alle deelnemers

Ingezonden



Agendac
13 september: Meewerkdag Voortuin 
11-13u (ook op 11 oktober en 8 november)
16 september: Jouw Huis Slimmer webinar 
20-21u
21 september: Lunch en wandeling 
De Pioniers (dag van dementie)
21 september: Lustrumfeest (week) 
De Regenboog
25 september: Kook voor je Buur 10-Daagse
3 oktober: Bollen Plantdag 10-13u
11+18 oktober: Utrechtse Atelierroute 12-17u
9-18 oktober: Duurzame week de Bilt
16 oktober: Streekmarkt de Bilt 15-19u

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Leo Lentz, 
Jenny Lindhout, Els Vegter, Saskia van Gelderen, 
Willy Douma, Maaike Noorlander, Evelien Pullens, 
Frans Merkx, Frans van den Berg, Fons Visser, 
Frank Beemer, Myriam Rijks, Chantal Boshuis, 
Koert Bouwman en Sander Ekstijn.
Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 29 november 2020
(verschijndatum 6 december 2020)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Hulp en tips bij energie-
besparen 
Bekijk je de kaart met energielabels voor Voordorp en
Veemarkt dan valt op dat in Voordorp vanaf het spoor
naar de uiterste punt de labels van C naar B verlopen
(in de tijd langzaam beter). In Veemarkt is alles A (of
nog beter).

In verhouding zijn de labels B en C
lastig(er) te verduurzamen dan D
of slechter. Want er is namelijk al
het een en ander aan isolatie aan-
wezig in de gevel, onder de vloer,
in het dak en vaak toch ook al wel
dubbel glas. Om dat te verbeteren
naar de actuele ‘gewenste 
standaard’ moet je eigenlijk het-
zelfde werk doen als de labels 
zonder deze basis isolatie (of met
enkel glas)! Dus die kosten zijn
ook vergelijkbaar hoog, maar de
‘winst’ zal kleiner zijn…

Toch zijn er ook voor dit soort woningen een aantal tips
waar iedereen wat aan heeft.
•Ramen zijn vaak de zwakste schakel. Neem HR++ (als 

je nog dubbelglas hebt). Bij enkelglas klapramen neem
vast HR++ glas en zelfregulerende ventilatieroosters.

•Ga je in de keuken wat doen, kies voor koken op 
inductie en een recirculatie afzuigkap.

•Maak voor verlichting gebruik van LED en koop zuinige
apparatuur.

•Zet verlichting en verwarming uit op plekken waar je 
niet bent.

•Probeer eens de verwarming een halve of hele graad te
verlagen (bron HIER 1 graad = -6 procent verbruik)

•Ga je verbouwen, kijk dan welke duurzame mogelijk-
heden er zijn en bij ingrijpende veranderingen kijk ook
serieus naar de installaties (in de richting van gasloos).

•Heb je nog een VR-ketel kijk welke mogelijkheden je
hebt om naar een HR-ketel te gaan.

•Heb je mechanische ventilatie op wisselstroom vervang
deze direct door één op gelijkstroom.
Indien mogelijk maak deze ook vraag gestuurd op basis
van CO2 en/of luchtvochtigheid. Of nog beter met
warmte terugwinning.

•Doe meer met je slimme meter
www.energieverbruiksmanagers.nl (meten = weten).

•In Voordorp zijn nog daken genoeg waar zonnepanelen
geplaatst kunnen worden!

Wil je dieper ingaan op verduurzaming van je woning kijk
dan eens bij www.JouwHuisSlimmer.nl of www.energie-u.nl
(leuk is sinds kort ook www.SlimmeBuur.nl).
Voor subsidie: SEEH - Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
via www.rvo.nl. Voor financiën: Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting via www.svn.nl

Warmtebronnen
Half juli gaf Energie-U in een webinar het woord
aan gastsprekers van Eneco, HIER en Greenvis om
informatie te verstrekken over duurzame warmte-
bronnen in onze stad. 
Wat is het? Hoe ziet het er uit? Waar? Wanneer beschik-
baar? Heb je zelf invloed? Hoe pak je dat samen aan?
Een mooi kijkje in de toekomst! Terugkijken: 
https://www.energie-u.nl/actueel/nieuws/webinar-buurtwarmte-utrecht-14-juli-2020

Bij Energie-U is een scala aan gratis diensten beschikbaar
om je duurzame ambities te ondersteunen. (digitale)
EnergieCoach, EnergieBieb, Zonnig030, EDWIN,
Buurtstroom en er zijn bijna 
100 energieambassadeurs die graag
het gesprek aangaan om samen een
volgende duurzame stap te maken.
Duurzame oplossingen ervaren? 
Boek een rondleiding in ANNE of
volg een “reken je rijk” cursus. 
Sinds 1 september is hun nieuwe 
website actief www.energie-u.nl

Deze internet versie van ‘Vooruit! Buurtkrant 
Voordorp & Veemarkt’ bestaat uit 9 pagina’s. 

De gedrukte versie heeft 8 pagina’s. 


