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ST MAARTEN

KERST

Op dinsdagavond 11 november jl. gingen weer
tientallen kinderen met hun lampionnen de deuren
langs. Er werd weer uit volle borst gezongen in ruil
voor wat lekkers.

in Voordorp op
14 december a.s.
Dit jaar worden er weer volop
activiteiten georganiseerd op
het jaarlijkse kerstfeest.
Een paar oude toppers houden
we erin. Zo is er op veler verzoek weer het sneeuwpop
worstelen en
ook Roel is er
weer met zijn
beestenboel.
Maar … er zijn
ook nieuwe
attracties, waaronder een
winterse tokkelbaan. Verder dit
jaar geen kerststukjes, maar een workshop waar
schilderes Miranda Ebbeling je helpt om zelf een
prachtig schilderij te maken. Zie de tekst hierover
verderop in de krant.
Ook worden – op initiatief van een bewoonster
van Voordorp – oude kerstspullen ingezameld die
tijdens het kerstfeest verkocht worden.
De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor een
organisatie die opkomt voor de dieren in de bioindustrie, de CIWF (Compassion in World Farming).
Dus… mocht u van uw oude kerstspullen af willen,
laat het ons weten via voordorpvooruit@planet.nl.
De spullen kunnen bij u opgehaald worden.

Zie voor een totaaloverzicht het
programma in deze krant.

HULP GEVRAAGD!
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar
vrijwilligers die op 14 december willen
helpen bij de organisatie. Wilt u helpen?
Mail dan naar voordorpvooruit@planet.nl

Doet u volgend jaar ook mee? Zet vanaf 18.00 uur
kaarsjes voor het raam en de kinderen komen dan
graag bij u langs.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Om na te gaan of, en
in hoeverre winkelcentrum De Gaard toe
is aan een kwaliteitsslag,
heeft de gemeente in
samenwerking met de
beoogde ontwikkelaar
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden, wensen en verwachtingen ten aanzien van het
winkelcentrum. Dit uitgebreide onderzoek bestond uit drie
deelonderzoeken. Gemeente en ontwikkelaar samen hebben
een uitgebreide enquête laten uitvoeren onder bewoners in
de hele wijk, onder bezoekers van het winkelcentrum en
onder alle daar gevestigde ondernemers.
Daarnaast heeft de gemeente met haar interne vakafdelingen
een onderzoek uitgevoerd naar de stedenbouwkundige,
functionele, verkeers- en parkeertechnische mogelijkheden
binnen de bestaande milieubeleidskaders.
De resultaten van deze onderzoeken zijn in grote lijnen toegelicht aan de klankbordgroep, die bestaat uit bewoners van
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp en ondernemers.
Op 8 december a.s. worden de resultaten aan alle belangstellenden toegelicht in een wijkinformatie avond.
Tijdstip en locatie zijn op dit moment nog niet bekend.
De bijeenkomst zal hoogst waarschijnlijk weer plaatsvinden in
de Jeruzalemkerk en rond 19.30u beginnen (ontvangst is dan
van 19.00-19.30u). Kijk voor alle zekerheid op de website
www.voordorpvooruit.nl

DE
DE GAARD
GAARD

Ingezonden

IN DE KRANT LAZEN WIJ DAT ER
IN VOORDORP EEN OPLICHTSTER ROND
LOOPT. ZIJ PROBEERT MENSEN OP TE
LICHTEN DOOR GELD LOS TE KRIJGEN.

Dinsdag 11 november werd er omstreeks 18.00 uur bij ons aangebeld.
Er stond een vrouw voor de deur. Zij vertelde dat zij kinderen heeft wonen bij
een pleeggezin. Zij moest die avond op tijd bij Jeugdzorg in Amersfoort zijn
omdat ze dan de volgende dag haar kinderen even kon zien. Om in Amersfoort
te komen, had ze geld nodig. Ze vroeg om 20 euro. Bij het aanhoren van dit
verhaal bedacht ik mij dat ik hierover in de krant gelezen had.
Ik heb vervolgens de vrouw bedankt en de deur gesloten. Vervolgens heb ik
112 gebeld. De politie is die avond rond gaan rijden in de buurt en heeft haar
niet meer aangetroffen.
Op 13 november ging weer onze deurbel. Wij deden open en bij het horen
van haar stem heb ik de telefoon gepakt. Wij hebben deze mevrouw binnen
gelaten, een stoel en wat te drinken aangeboden en ondertussen heeft een
van ons boven de politie gebeld. De vrouw kwam met exact hetzelfde verhaal
als afgelopen dinsdag.
Na haar aan de praat gehouden te hebben en met allerlei smoesjes de tijd
gerekt te hebben, kwam de politie om haar in te rekenen. Zij is vanavond
opgepakt.
We praten hier over een negroïde vrouw van tussen de 30-40 jaar oud.
Zij heeft kroeshaar dat naar achter gebonden is. Een lok haar hangt voor
haar donkere ogen. Op haar neus heeft zij een moedervlek. Zij droeg een witte
das en een licht bruine jas, drie kwart lang. Ze zal zich identificeren met haar
identiteitskaart en ze zal zeggen dat ze op de Steve Bikostraat woont.
We weten nu nog niet of deze vrouw hulp zal krijgen of dat ze weer op straat
zal komen te staan. Het is, volgens de politie, van belang dat de omwonenden
geattendeerd worden op het feit dat deze vrouw ook bij hen aan kan kloppen.
Het wordt op prijs gesteld als u dan de politie belt.

VOGELS IN VOORDORP

Ingezonden

Ook zoveel vogels in de tuin en op het balkon?
Kijk en lees over vogels en “spotmeldingen” in Voordorp op de leuke Voordorpvogelblog! De site staat vol met spotmeldingen van Voordorpbewoners, leuke
verhalen, prachtige foto’s en filmpjes.
Enkele koppen van de laatste berichten:
• Grote bonte specht (Woody) heeft mijn pinda-net
ondekt!!
• Vlaam(sche gaai) sinds kort vaste klant in
Tulatuin....
• Ineens veel spreeuwen.....
• Het verhaal van Marloes en de ekster......
• IJsvogel duikt steeds meer op in Nederland, ook
in Voordorp......
En dit is nog maar een kleine greep.....
Nieuwsgierig geworden?
Ga naar www.voordorpvogels.blogspot.com
en natuurlijk heel leuk als je ook meespot en jouw verhaaltjes, foto’s en/of
filmpjes instuurt naar vogels@voordorphorenenzien.nl
Bernadette van Beurten.

Ingezonden

UTRECHTSE MILIEUPUNTEN VERHUREN
OPNIEUW KERSTBOMEN

Ook dit jaar kunt u bij
om
Retourkerstbo len
de vier Utrechtse Milieua
nu ook af te h n Al
punten een retourkerste
g
Park Oo
boom huren. Nieuw is dat in
de retourkerstbomen daarnaast ook in Utrecht-West
kunnen worden gehuurd, en wel in Park Oog in Al
bij de dierenweide.
De kerstbomen komen uit een bos in de omgeving
en worden op bestelling uit de grond gehaald.
Na inlevering worden de bomen met hun kluit weer
teruggeplant in het bos.
De vier Utrechtse milieupunten doen dit nu voor
de twaalfde keer. De ervaring leert dat de meeste
bomen van deze soort na terugplaatsing weer goed
aanslaan. Wie een kerstboom huurt, voorkomt
daarmee dat steeds weer nieuwe bomen worden
gekapt.
De huurkerstboom kost €16 + €5 statiegeld.
Met een U-pascoupon zelfs maar €5 + €5
statiegeld!
U kunt uw kerstboom tot en met maandag
8 december bestellen via het bestelformulier
op www.milieupuntenutrecht.nl.
De bestelling gaat dan verder automatisch.
Heeft u geen internet en/of een emailadres, dan
kunt u een bestelformulier ophalen en/of invullen
bij de vier Milieupunten.
Op www.milieupuntenutrecht.nl vindt u ook
antwoorden op de meest voorkomende vragen.
U kunt uw boom ophalen op zaterdag
13 december van 10.00 tot 14.00 uur op
een van de volgende adressen:
• Moestuin Maarschalkerweerd (uitgiftepunt voor
Milieupunt Oost), Laan van Maarschalkerweerd 2
• Griftsteede (Milieupunt Noordoost), van
Swindenstraat 129
• Milieupunt Overvecht, Gloriantdreef 401
• Nieuw Rotsoord (Milieupunt Zuid), Briljantlaan 101
• Park Oog in Al, Dierenweide Oog in Al,
(tegenover bibliotheek), Park Oog in Al 3
Zaterdag 3 januari 2008 is de inleverdag. Als
u die dag uw boom tussen 10.00 en 14.00 uur
inlevert, krijgt u uw statiegeld weer terug.
Let wel: van tevoren bestellen is noodzakelijk,
omdat de leverancier dan weet hoeveel bomen hij
uit de grond moet halen. Vanwege de afspraken
met de leverancier kunnen er ook alleen op de hierboven vermelde dag bomen worden opgehaald en
teruggebracht.
Op de vier Milieupunt adressen kunnen maximaal
250 bomen worden besteld en bij Park Oog in Al
maar 50. Bestel uw boom dus op tijd!

DE SNUFFELHOEK
Als jullie dit lezen is de maand november
waarschijnlijk weer voorbij. Ik zal echt
blij zijn; wat een sombere maand! De lucht ziet grijs en de
wind slaat met natgeregende bladeren om mijn oren als ik
noodgedwongen mijn rondje loop. Helemaal aan het begin,
op 2 november is het de dag van Allerzielen, iedereen denkt
dan aan zijn dode familie en vrienden, en daar word je
ook niet vrolijk van. Baasje vertelde, dat zij als kind op
Allerzielen aflaten ging verdienen. Met een aflaat kon ze
zieltjes, die in het vagevuur schoon lagen te branden, de
hemel in helpen. Uit school rende ze met andere kinderen
de kerk binnen, deed snel een schietgebedje, maakte een
kruis met wijwater, holde naar het kerkhof en weer terug de
kerk in. Dit ritueel moest zeven keer herhaald worden voor
ze één aflaat had verdiend. Tussendoor maakte ze de grafsteen van haar grootouders schoon en snoefde met de
andere kinderen, over wie de meeste zieltjes had bevrijd.
Jammer toch dat er geen kinderen waren om dat Pekineesje
uit zijn reismandje te bevrijden voordat het verdronk. Ik
wandel zeker zeven keer in de week langs het water van de
Tomás Masarykstraat, maar ik heb niets gezien dinsdagavond 21 oktober. Ik ben er helemaal verdrietig van en kan
niet begrijpen dat een baasje dat doet. Een baasje moet
voor je zorgen, met je wandelen en oppassen dat je niet
verongelukt. In het water gooien mag, maar alleen om een
stok of bal op te halen. Het mag niet in een mandje waarvan de deur niet open kan en dan nog wel met je lievelingsdekentje erbij. Dat lieve Pekineesje heeft vast gedacht dat
zijn baasje een spelletje met hem ging spelen. Dat hij net
als Mozes in zijn mandje op het water zou blijven drijven en
gered zou worden, maar dat was niet zo. Ik vraag me steeds
weer af, waarom het baasje niet naar het dierenasiel is gegaan. Natuurlijk het is niet gemakkelijk om als baasje te
bekennen dat je beter niet een hondje had kunnen nemen.
Vooral een jong hondje is een echte handenbinder. Baasje
zei van mij dat ik erger was dan twee kinderen, maar ze is
toch voor me blijven zorgen.
Was die kleine Pekinees maar hard weggerend naar onze
voordeur. Daar stond begin oktober een klein katje voor te
miauwen. Ze zat helemaal onder de vlooien. Baasje heeft
foto’s gemaakt en haar als gevonden opgegeven. Maar
niemand, niemand miste
een lief klein poesje en
ze had ook geen chip.
Nu woont ze bij ons. We
hebben haar Mo – naar
Mozes – genoemd, maar
ze is wel een meisje. Ik
ben heel erg blij met
haar, ze is mijn dikste
vriendin. Ze mag van
mijn brokken eten en met mijn staart spelen. We rennen
keihard rondjes over de nieuwe bank. Als je ‘ Mo en Jip ‘
googled kan je ons zien op You Tube. Jammer dat die kleine
Pekinees niet met ons mee rondjes kan rennen, maar aflaten hoeven jullie niet voor hem te verdienen. Ik weet zeker
dat hij hoog en droog in de hondenhemel met zijn nieuwe
vriendjes speelt.
Woef!

Jip

SCHILDERWORKSHOPS
TIJDENS HET KERSTFEEST
OP 14 DECEMBER
Pig-ture

Miranda Ebbeling is een bekende schilderes.
Jaarlijks exposeert zij haar kunstwerken onder
andere op de negenmaanden beurs. Bovendien
heeft een grote
meubelketen Miranda
afgelopen zomer benaderd omdat men
graag reproducties
wilde maken van een
paar van Miranda’s
schilderijen. Inmiddels
worden deze reproducties in heel Nederland verkocht.
Zeekoe
Af en toe geeft
Miranda een
workshop waar
kinderen (vanaf
6 jaar) zelf een
schilderij maken,
geïnspireerd op
de schilderijen
van Miranda. De
kinderen worden
bij het schilderen
Braadkip
geholpen, waardoor het eindresultaat bijna net zo mooi is als Miranda’s
eigen schilderijen.
Op zondag 14 december geeft Miranda twee workshops in Voordorp. Dus: wil jij ook zo’n mooi
schilderij maken, kom dan naar de Roadhouse!
De workshops beginnen om 14.00 en 15.30 uur.
Er zijn professionele schildersbenodigdheden aanwezig. Ook wordt voor schorten gezorgd.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
VEEMARKT
Over de gang van
zaken rond de veemarkt is momenteel
geen nieuws te
melden. Wij houden u
op de hoogte.

VOORDORP IN BEDRIJF
Na 15 jaar ervaring in de makelaardij startte Jacqueline Voorn, één van
de eerste bewoners van Voordorp, onlangs als gecertificeerd verkoopstyliste haar bedrijf Voor(n)stijl. Een goed moment om kennis met haar te maken.
Je woont al sinds 1992 in Voordorp. Het
bevalt je hier, dat kan niet anders. Wat
spreekt je het meeste aan in Voordorp?
Voordorp is een rustige wijk, gunstig gelegen tov uitvalswegen, in 10 min fiets je naar de stad en anderzijds fiets je
zo de weilanden en bossen in. Ik heb eerst gewoond op
de Sartreweg, waar ik een begane grond appartement had
met hele grote tuin en uitzicht op Volkstuinen.
Daarna heb ik 3,5 jr gewoond in Tuindorp, maar ben
teruggekeerd naar de A. Romerostraat om vervolgens
2,5 jr geleden samen met mijn partner de straat over te
steken naar K. Ataturkstraat. Je kunt dus gerust zeggen
dat Voordorp mij binnen de wijk blijft houden!
Je bent onlangs begonnen als gecertificeerd
verkoopstyliste. Wat houdt dat precies in?
Ik heb een opleiding
gevolgd tot verkoopslylist, waar je leert
kijken vanuit een
bepaalde invalshoek,
om op een creatieve
manier en met beVoor
staand meubilair een
woning verkoopklaar
te maken. Zo bereik
je een optimale
presentatie van de
woning. (Verkoop)
styling is een vrij beroep, maar ik vond het
belangrijk om ook
Na
daadwerkelijk een basis
te hebben om (potentiële) klanten ook een referentie te
kunnen geven dmv een certificaat.
Hoe ben je op dat idee gekomen?
Na 15 jaar makelaardij en aansluitend 7 jaar in de IT Telecom, bleef ik een “zwak” houden voor huizen en interieur,
in combinatie met de wens naar zelfstandigheid. Toevalligerwijs kwam ik deze opleiding tegen die antwoord gaf
op mijn 2 passies. En wat is er leuker dan mensen concreet
te ondersteunen bij een zo optimaal mogelijke presentatie
van een te verkopen (of in de verkoop staande) woning!
Waarom zouden verkopers een verkoopstylist
inschakelen?
Als het om je eigen woning gaat, dan richt je je woning
in zoals jij dat prettig vindt. Logisch! Op het moment dat
je besluit je woning te verkopen dan zijn maar weinig
mensen in staat om objectief naar hun eigendom te
kijken. Bovendien hebben we in het Utrechtse lang een
luxe positie gehad, met veel vraag en stijgende prijzen, dus
we gaan er al snel vanuit dat we onze woning voor de
vraagprijs of meer verkopen. Dat de huizenmarkt nu aan
het veranderen is, zien en horen we vanuit de media.
Huizen staan langer te koop. Kopers zijn ook kritischer

geworden. Is de eerste indruk op internet niet goed, dan
wordt de woning al snel “weggeklikt”. Het is daarom
belangrijk voor verkopers hun woning meteen goed te
presenteren. Het gaat daarbij niet alleen om de woning
zo optimaal mogelijk verkoopklaar te maken, maar vervolgens ook hoe foto’s worden gemaakt. Foto’s op internet met onopgemaakte bedden, een bench die de halve
keuken beslaat of een (halve) foto van een bankleuning,
dragen niet bij aan die goede eerste indruk. En 20 foto’s
tonen, waarvan het merendeel sfeerfoto’s zijn, zoals de
hortensia’s of originele details, laat weer niets zien over
de grootte en mogelijkheden van de woning.
Voor wie is jouw dienstverlening bestemd en wat
kost het?
Mijn dienstverlening is bestemd voor particulieren (verkopers) en makelaars. Ik heb daarbij getracht om mijn
diensten zo overzichtelijk en betaalbaar mogelijk te verwerken in pakketten. Zo heb ik al een pakket voor
€ 295,00. Dit bedrag staat in geen verhouding tot een
prijsverlaging van € 10.000,00.
Zo hoorde ik deze week een verhaal dat verkopers
€ 5.000,00 hadden geïnvesteerd omdat hun huis al
maanden in de verkoop stond. Na deze investering was
de woning binnen enkele weken verkocht!
Wat is belangrijk in jouw werk?
Belangrijk in mijn werk is elke keer opnieuw de sterke
kanten van de woning te benadrukken, meedenken en
werken tot een goede presentatie. Het is afwisselend
werk, door de diversiteit aan woningen en bewoners.
Elke keer is het weer een uitdaging. Hoewel je soms
lastige onderwerpen moet benoemen, is het ontzettend
leuk om verkopers te laten zien dat je met soms kleine
ingrepen tot verbluffende resultaten kunt komen. Ik ga
daadwerkelijk in de woning aan de slag en werk niet met
ingewikkelde of lange (advies) rapporten.
Verder ben ik met 2 collega’s de eerste stappen aan het
zetten tot het oprichten van een onafhankelijk (landelijk) netwerk ([verkoop]Styling Nederland). Met hierin
meerdere disciplines, zoals vormgevers, interieurontwerpers en stylisten. Op die manier bereiken we niet alleen
een breder publiek, maar we kunnen ook een uitgebreidere dienstverlening bieden. En wij kunnen onze kennis
delen en elkaar ondersteunen bij grotere projecten.
Heb je nog tips voor buurtbewoners die hun huis
willen verkopen?
Het is belangrijk om de verkoop goed voor te bereiden.
Neem dan ook liever een week extra de tijd om dat ene
muurtje te witten. We gaan weer naar de kerst toe. Als je
in die periode de woning in de verkoop geeft, laat dan
niet de kerstboom fotograferen. Na de kerst zijn die
foto’s namelijk gedateerd.
Geïnteresseerden kunnen kijken op www.voornstijl.nl
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

KINDEROPVANG
IN VOORDORP UITGEBREID

Ingezonden

In 1994, om precies te zijn op 29 januari, werd Villa Kakelbont officieel
geopend. Wijkbewoners van het eerste uur kunnen zich dit misschien
nog herinneren, aangezien het feest destijds gepaard ging met een
fanfare die door de hele wijk trok en een scala aan festiviteiten, waaronder een Pippi Langkous verkiezing voor de kinderen. Nu, ruim 14 jaar
later, heeft het kindercentrum aan de Aartsbisschop Romerostraat een
ingrijpende verbouwing van 5 maanden achter de rug.
Op 3 november jl gingen de deuren open van een nieuwe groep binnen
het kinderdagverblijf en werden de eerste nieuwe kinderen en hun
ouders daar verwelkomd.
Voor de verbouwing had
Villa Kakelbont 3 groepen:
een babygroep, een
dreumesgroep en een
peutergroep. In de nieuwe
situatie zijn er in totaal
4 groepen: 2 groepen voor
kinderen van 0-2 jaar en
2 groepen voor kinderen
van 2-4 jaar.
Voor Ludens, de kinderopvangorganisatie waar
Villa Kakelbont deel van
uitmaakt, was uitbreiding
van het aantal kindplaatsen
Drie van de pedagogisch medewerkers van
het voornaamste doel van
de nieuwe groep, die “de Langkousjes” is
de verbouwing. Voordorp is
genoemd, poseren even voor de foto bij de
een van de wijken waar al
feestelijk versierde ingang.
een tijd flinke wachtlijsten
bestonden voor opvang van met name de jongste kinderen. Door de
verbouwing en nieuwe groepsindeling zijn er op Villa Kakelbont maar
liefst 14 opvangplaatsen bijgekomen, waarvan 12 voor kinderen van
0-2 jaar.
In het pand is ook een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. De BSOruimte is door de verbouwing naar beneden verhuisd. Bij Villa Kakelbont
worden de schoolkinderen opgevangen tot zij ongeveer 7 jaar zijn. Voor
de oudere kinderen is er BSO Spoenk op het sportcomplex aan de
Voorveldselaan. Spoenk is gevestigd in een deel van het sportpaviljoen
van voetbalvereniging Sporting 70 en korfbalclub Vogel waar Ludens
een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. De BSO kinderen mogen
tijdens de opvang gebruik maken van de sportvelden, wat Spoenk tot
een hele speciale BSO maakt.
Op dit moment heeft Ludens op Villa Kakelbont nog plaats voor peuters
(2-4 jaar) op woensdag en vrijdag en op Spoenk op maandagmiddag.
Kijk voor het actuele aanbod op www.ludens.nl, doorklikken naar
“beschikbare opvang”. U kunt ook bellen met de afdeling Informatie en
Plaatsing: 030-2567070 of een mailtje sturen naar ip@ludens.nl.
Wil Wigmans, Ludens, november 2008

.
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DE STRAAT

.
.

De allereerste buurtkrant van Voordorp
kwam in november 2004 uit.
Veel mensen hebben toen ideeën ingebracht voor vaste rubrieken in de krant.
Gelukkig waren er ook mensen bereid om
zo’n rubriek voor hun rekening te nemen.
Eén van hen is Bernhard Klok. Vanaf het begin van de buurtkrant, dus 4 jaar lang, heeft
Bernhard de rubriek ‘De Straat’ op zich genomen. In de krant van afgelopen september
schreef hij over Sartre en de Sartreweg, de
laatste van de 21 straten in Voordorp.
De overige straten waren al eerder aan bod
gekomen tijdens de afgelopen jaren. Daarmee
is een einde gekomen aan deze rubriek.
Bedankt, Bernhard!
Heeft u ideeën voor een nieuwe rubriek?
Wilt u zelf een rubriek schrijven?
Laat het ons weten via
voordorpvooruit@planet.nl.

c Agenda
Op 8 december a.s.
rond 20:00 uur
Worden de resultaten m.b.t. de Gaard
aan alle belangstellenden toegelicht in
een wijkinformatie avond.
De bijeenkomst vindt waarschijnlijk
plaats in de Jeruzalemkerk en begint
rond 19:30 uur (ontvangst is dan van
19:00 - 19:30 uur).
Kijk voor alle zekerheid op de website
www.voordorpvooruit.nl

14 december
14.00 – 17.00 uur
Kerst in Voordorp

De Redactie wenst u fijne feestdagen, een goed uiteinde
met een prettig knallend begin van het Nieuwe Jaar!

AAN A27- GEÏNTERESSEERDE BEWONERS IN VOORDORP
De werkgroep A27 van het Groene Dak heeft op 21 juni jl. een succesvolle
bijeenkomst met de wethouder van Verkeer, de heer Timon de Weger,
georganiseerd. Echter, het vervolg laat nog op zich wachten.
Wij willen de werkgroep verbreden naar heel Voordorp en zoeken daarom
naar enthousiaste meedenkers.
Meld ons s.v.p. ook andere geïnteresseerden!
Wij willen een permanent meetpunt voor
de luchtvervuiling nabij de A27. Dat biedt
de enige zekerheid dat men rekening kan
gaan houden met de feiten over de luchtvervuiling.
Voor ons is wel van essentieel belang dat
de problemen van Fijn Stof en NO2 echt
groot zijn bij oostenwind. Bij meer dan
35 dagen per jaar worden de normen beslist overschreden.
De komende jaren zijn veel
veranderingen op komst:
• men wil 500 woningen bouwen op de
plek van het huidige veemarktterrein.
De verkeersdruk neemt daardoor flink
toe. Bouwen geeft extra vervuiling.
Wellicht niet te vermijden, maar als je
als buurt al op de grens van de max,.
toegestane normen zit toch een reden
om vragen over te stellen.
• Utrecht houdt er een ongebreidelde
groeigedachte op na vanuit de veronderstelling dat de bomen in de hemel blijven
groeien. De dagelijkse praktijk wijst toch
steeds meer op het tegendeel.
Een sociaal geograaf liet dat vorige week
in een krant weten. Meer verkeer rond
Utrecht wordt voor bedrijven die zich
hier willen vestigen steeds meer een
negatieve factor, vanwege de files. Dus
de voordelen van zoveel wegen slaan
langzaam maar zeker om in de grotere
nadelen.
• Door in de toekomst de rijkswegen te
willen verdubbelen zoals minister
Eurlings wil, van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken verdubbelt de capaciteit van
o.a. de A27. Dat de vervuiling hierdoor
ook aanzienlijk toe zal nemen is evident,
ondanks schonere motoren. Met name
het vrachtverkeer zorgt voor de grootste
uitstoot. Nederland is de verkeersdraaischijf van Nederland. Erg gezond woon
je hier niet!
• Aan de vervuiling vanwege Fijn Stof en
NO2 wordt wel gewerkt, maar pas in
2015 hoopt men het NO2 gehalte net
beneden de norm te hebben. Dus men
laat ons rustig 6 jaar in te vuile lucht
wonen. Wettelijk hoeft men pas wat te
doen wanneer men nieuwe situaties

schept. Bijv. de bouw van het Veemarktterrein. Bijv. opwaardering (=capaciteitsuitbreiding) van de NRU. (noordelijke
randweg langs Overvecht)
• De gemeente heeft nu een plan voorgesteld om het doorgaande verkeer geheel uit de binnenstad te weren. Daar
zou iets voor te zeggen zijn ware het niet
dat elke automobilist dan enorme aantallen kilometers moet maken om van A
naar B te kunnen. Terwijl de gemeente
zelf zorgt voor vergaande verdichting bij
het CS station en in tal van wijken.
Allemaal meer autoverkeer aantrekkend.
De bewoners die wonen langs de binnenring, de radiaalwegen naar het centrum en de buitenring (A2, A12 en A27)
zijn gedoemd daar opnieuw het slachtoffer van te worden, want men krijgt nu
al zoveel autoverkeer ‘voor de kiezen’.
Kortom rijden er nu al 130.000 motorvoertuigen over de A27, in de toekomst
kunnen dat er gemakkelijk 170.000 of
180.000 en meer worden.
• Wijkraad Noordoost bereidt mede op ons
verzoek een speciale avond voor over de
gezondheidseffecten van vervuilde lucht.
Wij hebben hen gevraagd een onderzoek
te (laten) doen naar de ervaringen van
huisartsen e.d.
Rijk en gemeente pogen nu in 2015 aan
de normen van Europa te voldoen. De
gemeente schuift de problemen naar het
Rijk. Het Rijk (Rijkswaterstaat) trekt de
problemen in het bredere kader van verbredingen en stadsuitbreidingen en afwegingen. Zij knipt plannen in stukjes op.
Bij de A27 zijn wel 3 plannen zichtbaar,
verschillend in tijd en procedures en dus
steeds met andere partijen. Krijg er dan
nog maar enige grip op vanuit bewoners!
Daarbij zijn de economie van de stad en
‘betere bereikbaarheid’ alles overheersend.
Gezondheidsrisico’s zijn daaraan ondergeschikt gemaakt. Ook wettelijk. Voor de
A27 denkt men langs Voordorp te kunnen
volstaan met hooguit verhogingen van de
geluidschermen (in of na 2015!). Dat dit
voor bewoners geen soelaas biedt is aan
ons om overtuigend over het voetlicht te
brengen.

Ingezonden

Voordorp is veel te dicht langs de snelweg
gebouwd. De gevels van de woningen
direct langs de A27 liggen op amper
55 meter van de meest nabijgelegen
rijstroken. Nergens anders in de stad ligt
zo’n lange rij woningen zo dicht langs een
snelweg.
Waarom zou Voordorp er niet op
voorúit mogen gaan bij verdere verkeerstoename?
Dat is toch alleszins redelijk!
Waarom geen overkapping van de A27
langs Voordorp?
De lucht in de tunnels kun je filteren.
Je bent dan meteen van de geluidhinder af. Wat een weldaad zou dat
zijn!
Het dak van de overkapping kan tevens
gebruikt worden voor zonne-energiewinning voor Voordorp. Komen we wellicht
een keer af van het monopoly van de
energiebedrijven die ons elk jaar al maar
hogere rekeningen laten betalen.
Zelfs de warme CO2 lucht boven in de
tunnel zou prima gebruikt kunnen worden
om planten mee te laten groeien (in Limburg gebeurt dat al i.s.m. de universiteiten
van Maastricht en Aken)
Kortom met de A27 bezig zijn is boeiend
en toekomstgericht. Je steekt er het nodige
van op en je leert ermee nieuwe buurtgenoten kennen. En waarom zouden we
geen denktank oprichten in en voor de
wijk. Er wonen hier ongetwijfeld veel
mensen met de benodigde kennis.
We zijn toch best in staat om samen met
de Universiteit een haalbaar plan op tafel
te brengen waar we enthousiasme voor
weten te krijgen in de wijk?
Wilt u meedenken of kent u mensen die
mee willen denken laat het ons weten. Bij
voorkeur met mailadres.
Je kunt ook enkel op de emaillijst. Op die
manier kun je elkaar snel en gemakkelijk
informeren. We zullen een werkbare groep
moeten vormen die kennis en kunde bij
elkaar moet brengen. Deze ideeën kunnen
ongetwijfeld gewijzigd, aangevuld en verfijnd worden.
Samen vormen we een enorm potentieel
en kunnen we zelfs zo’n groot project aan!
Bert van Velzen,
lid werkgroep A27 van het Groene Dak.
tel. 06-29475101
(voor nadere informatie),
email: belzen.b@gmail.com

KIDS

NIEUWS VAN DE

VOOR
DORP

Mogen wij,

WOORDZOEKER.
als je goed kijkt, zul je zien dat er in dit
raster allerlei woorden verborgen zijn. er
zijn woorden van links naar rechts verstopt,
maar ook van rechts naar links horizontaal,
verticaal en diagonaal. soms is een letter
voor 2 woorden gebruikt.

Lola en Truus,
even jullie aandacht……..
In deze krant nu eens een stukje van ons, de
dieren van de dierenweide.
December is begonnen en dat is voor veel mensen een
feestmaand. Maar niet altijd voor de dieren.
Oké, misschien krijgen de huisdieren ook iets lekkers in
een geleende schoen en krijgen wij wel op pakjesavond
een extra portie brokjes. Maar wat te denken van Ouden Nieuw? Daar zijn wij dieren niet zo heel dol op.
Het mag er misschien mooi uitzien maar die knallen....
Dus hierbij wat tips: sluit alle huisdieren in huis op met
de gordijnen dicht en het licht aan. Konijnenhokken die
buiten staan en vogelkooien afdekken met een deken.
Mocht uw dier heel erg nerveus zijn voor vuurwerk dan
kan de dierenarts hier iets voor geven. Ook de Dierenbescherming (www.dierenbescherming.nl) kan u tips
geven. Wij gaan oudejaarsavond ook op stal met de
deuren gesloten en hopen dat de ochtend erop de rust
weer is wedergekeerd. Alvast een gelukkig nieuwjaar.
O, nog een laatste kersttip: probeer eens biologisch
vlees: beter voor de
dieren en het milieu en
bovendien lekkerder.
Ook namens de vrijwilligers van de Dierenweide: een gelukkig

nieuwjaar!
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als je al deze woorden hebt gevonden, dan
blijven er op het einde 5 letters over.
deze 5 vormen een woord. en dat woord is
de oplossing van deze puzzel.
HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur het dan per email naar:
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht.
doe dit VOOR ZATERDAG
1
0 JANUARI 2009 A.S.
vergeet niet, je naam, telefoonnummer en
evt. email adres door te geven. uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
de winnaar ontvangt een bioscoopbon.
de winnaar van de woordzoeker uit de
septemberkrant is TOON RECEVEUR.
toon heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Yoga in het Wevehuis

Amnesty collecte
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse
collecte voor Amnesty International.
Van 8 t/m 14 februari, net vóór de
voorjaarsvakantie, wordt er in het
hele land weer gecollecteerd, en
dus ook in Voordorp.
Maar meestal lukt het helaas niet
om in de hele wijk langs de deuren
te gaan, omdat we daarvoor net
niet genoeg collectanten hebben.
Draagt u Amnesty een warm hart
toe en heeft u in die week een paar
uurtjes over om te collecteren, dan
bent u van harte welkom.
Veel tijd hoeft het niet te kosten; u
kunt er net zoveel tijd voor uittrekken als u bereid bent eraan te
besteden!
Hebt u interesse, neem dan contact
met me op.
Lidwien Peterse, 030-2719801

Zin in mooie dingen
maken?
Dit is een basiscursus waarin je leert
je fantasie en techniek verder te
ontwikkelen.
Je leert groot tekenen en kleuren
mengen. We gaan compositie
maken: dat wil zeggen dat je weet
wat je gaat doen op het hele vel
papier.
We maken ook gezamenlijk een
heel grote tekening naar aanleiding
van een onderwerp.
Later in de cursus gaan we ruimtelijk
ontwerpen op een speelse manier.
Dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur
Wevehuis, 15 lessen. Start 6 januari
Kosten € 80,-. Basismaterialen zijn
daar bij inbegrepen. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij
Voor informatie of opgeven:
Carina Sluyter, 030-2340280
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

Marja Smeets geeft sinds 1991 yogales. Sinds kort ook in het Wevehuis.
Op de volgende dagen zijn er nog
enkele mogelijkheden:
Dinsdag 9.00- 10.15 uur en
donderdag 9.00- 10.15 uur.
In beide gevallen gaat het om een
doorgaande yogagroep waar gewoon
ingestroomd kan worden. Ervaring
met yoga is niet nodig. In overleg is
een proefles (€6,50) mogelijk.
Opgave en informatie
tel 030-2541423 of
email: mj.smeets@wanadoo.nl

Steenhouwen in het
Wevehuis
Als men wil beginnen met steenhouwen is speksteen hiervoor heel
geschikt.
Het is niet zwaar. Men kan er gemakkelijk vormen in maken zowel
abstract als figuratief.
De kleur van de steen is altijd heel
afwisselend en een beetje onvoorspelbaar.
Na het polijsten, de laatste handeling, komt de kleur naar de oppervlakte.
Het is een rustige, ontspannen
manier van werken, anders dan
schilderen bijvoorbeeld waarbij je
veel meer moet 'denken'.
Steenhouwen is meer 'weghalen van
wat er niet nodig is voor de vorm'
Het is geen dure hobby: een steen
kost € 2,50 per kilo.
Het is handig als u dit voor de
eerste keer doet een steen te kopen
van 2 a 3 kilo.
Steengereedschap en polijstmiddelen zijn niet zo duur en men doet er
lang mee.
De cursus start op dinsdagavond
6 januari 19.00-21.00 uur
Kosten per 10 lessen E 100,Voor informatie over materialen,
lesinhoud /opgeven kunt u mij
bellen of mailen:
TEL:030-2340280,
Carina Sluyter
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

Tekenen en schilderen
voor kinderen
Graag zou ik bekendheid willen
geven aan de cursus tekenen en
schilderen voor kinderen. Deze
wordt gegeven in het Wevehuis.
Het is een vervolgcursus tekenen en
schilderen voor kinderen van het
afgelopen najaar.
Start 6 januari 2009
Voor informatie of opgeven:
Carina Sluyter 030-2340280
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

Oud hout gevraagd
Hebt u oude houten meubels of
ander hout dat u weg wilt gooien?
Niet doen! Het kan waarschijnlijk
hergebruikt worden.
Neem contact op met Petra:
2730355 of geef het door via
voordorpvooruit@planet.nl.

KERST IN VOORDORP
Zondag 14 december,
14.00 – 17.00 uur
In en rondom
Café Roadhouse,
A. Romerostraat 330

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,
Ad van der Sluiszen,
Bernadette van Beurten,
Esther van Straalen,
Lineke Maat,
Nicole Beeker,
Petra van Straaten,
Renée van Andel,
Robert Enters,
Sander Ekstijn en
Wil Wigmans.

Sluitingsdatum kopij:
16 januari 2009
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

