
NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT
Zoals jullie wellicht in de nieuwsbrief
van de Gemeente hebben gelezen is
er een nieuwe start gemaakt met de
woningbouwplannen op het vee-

marktterrein. Op zaterdag 28 november organiseerde de gemeente in de
Veemarkthallen een toekomstmarkt over de ontwikkeling van het terrein.
Bezoekers konden aangeven wat ze voor de nieuwe wijk belangrijk vinden
en zich laten informeren hoe het proces verder gaat lopen of zich aan-
melden voor de focusgroep om de ideeën verder uit te werken. Bij het 
verschijnen van deze krant is hierover nog geen informatie beschikbaar.
In 2006 is onder de naam Klankbordgroep Veemarkt al eerder gebrain-
stormd over de nieuwe wijk. Een aantal inwoners van Voordorp is daarbij
ook betrokken geweest. Dat is toen niet voor iedereen even bevredigend
verlopen. Op 25 augustus 2009 is aan de leden van de Klankbordgroep
uitgelegd hoe de gemeente verder wil met de inspraak vanuit de buurt. 
De onderwerpen en ideeën die in die eerdere bijeenkomsten zijn be-
sproken stonden ook voor het overleg van 28 november op de agenda. 

SINT MAARTEN

Op woensdagavond 
11 november jl. gingen weer

tientallen kinderen met 
hun lampionnen de deuren
langs. Er werd uit volle borst

gezongen in ruil voor wat
lekkers

Dit jaar worden er weer volop activiteiten 
georganiseerd op het jaarlijkse kerstfeest.

Een paar oude toppers houden we erin. 
Zo zijn er op veler

verzoek, net als vorig jaar, 
de schilderworkshops waar 

schilderes Miranda Ebbeling 
je helpt om 
zelf een 
prachtig 
schilderij te maken. Er worden dit jaar weer 2 work-
shops gegeven. Kom op tijd om teleurstelling te
voorkomen.

Ook de topper vanaf het eerste kerst-
evenement in Voordorp, Roel met zijn
beestenboel, is weer van de partij.
Maar … er zijn ook nieuwe attracties,
waaronder de Himalaya Challenge, die
maar liefst 12 meter hoog is. Verder dit
jaar geen kerst-
stukjes, maar

kerstballen maken. Leef je creativiteit uit in het maken
van je eigen ultieme kerstbal. Materialen zijn aanwezig.

Maar bovendien: maak een
kerstkaart met jouw wens 
voor de wijk Voordorp en
hang deze in de Kerstboom.
De origineelste wens ontvangt
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VOOR UIT!VOORDORP
UIT!JAARGANG 6, NUMMER 5  DECEMBER 2009

26
www.voordorpvooruit.nl

VOOR

een leuke
attentie

(wordt bekend gemaakt in de vol-
gende VoordorpVooruit). 
De werkgroep León heeft een quiz,
die vanaf 14.00 uur verkrijgbaar is bij
de León-stand. Om 16.30 vindt de
prijsuitreiking plaats, dus zorg dat je
de quiz op tijd kunt maken.

Ook is sneltekenaar / karikaturist
Johan van Dam aanwezig. Bent u nog
op zoek naar een origineel kerst-
cadeau? Kom dan bij Johan langs! 
Tot slot wordt voor de ‘inwendige
mens’ gezorgd door Bistro Voordorp,
die gevestigd is op de plaats waar
voorheen de snackbar was.



VERBREDING SNELWEGEN
De plannen
Jullie hebben het vast al wel gehoord, gezien en/of gelezen: opgewekte geluiden
vanuit de plannenmakers dat er geen nieuwe wegen door Amelisweerd, Haar-
zuilens of Leidsche Rijn gepland zijn. Ofwel: hoe breng ik slecht nieuws toch 
nog positief, opdat mensen niet gaan steigeren... 

Ingezonden

Er staan namelijk wel een heleboel andere
dingen te gebeuren, waarbij ik even alleen
opsom waar we in Voordorp mee te maken
krijgen:

• Verbreding van de A27 tussen Lunetten
en Rijnsweerd naar 2 x 7 rijstroken (!), 
en noordelijker vanaf Voordorp richting
Maartensdijk

• Dat lijkt niets met ons te maken te
hebben, want naast Voordorp is ver-
breding van de A27 nog niet in alle 
versies van de plannen die rouleren
ingetekend, maar lees verder:

• Opwaardering (ja, zo heet dat) van de
Noordelijke Randweg naar snelweg (dus
de weg tussen Overvecht en het nieuwe
Recreatiegebied Noorderpark); daar mag
men 100 km per uur gaan rijden, en 
vermoedelijk komen er rijstroken bij.

• Dit voorgaande betekent dat het voor
automobilisten dan heel lucratief wordt
om komende vanuit het westen via die
Noordelijke Randweg de A27 in te slaan
en naar het zuidoosten af te zakken, of
naar het noorden.

• En dat betekent een flessenhals bij ons
als men niet gaat verbreden.

• Dus bij verbreding elders van de A27 en
bij opwaardering van de Noorderlijke
Ringweg krijgen we naast onze wijk ofwel
files, ofwel alsnog in een latere fase een
verbreding, want de situatie wordt dan
onhoudbaar. Je voorspellend vermogen
hoeft niet groot te zijn om dit te be-
denken.

Situatie langs Voordorp
Wat zou verbreding van de A27 in-
houden? Men spreekt nu in sommige 
rapporten over een A27 met 2 x 7 rijstroken
(ja echt!), in andere is sprake van 2 maal 
2 rijstroken erbij. Vermoedelijk aan beide 
zijden, maar technische details zijn iets voor
een latere fase. Verbreding met 15 meter
aan de Voordorpkant zou trouwens tot aan
de gouden eikel komen! (Waar is die eikel
trouwens gebleven?) En tot aan de bomenrij
langs de sloot ter hoogte van Het Groene
Dak. Maar dan heb ik conservatief ge-
rekend, of die laatste bomenrij mag blijven
staan is de vraag.

Keuzes
Wat nu? Alle plannenmakers, maar ook
andere mensen, roepen steeds dat er toch
iets moet gebeuren, dat Utrecht zo slecht
bereikbaar is, etcetera.
Er is een aantal mogelijkheden: 

1. Of je lost eerst de luchtkwaliteit en de
herrie op vóórdat je op dezelfde voet
doorgaat

2. Of je gooit het roer om, en besluit dat de
mobiliteit anders geregeld moet worden,
zodat de leefbaarheid verbetert (In het
rapport de Kracht van Utrecht wordt hier
een heel doordachte voorzet voor ge-
daan, een rapport van de Vrienden van
Amelisweerd samen met de Natuur en
Milieufederatie Utrecht)

3. Of je laat het zoals het is en hoopt dat
automobilisten ontmoedigd raken door
files.

Wat hebben we gedaan
Waar heel veel bewonersgroepen in en 
rond Utrecht kwaad over zijn is dat het 
rapport de Kracht van Utrecht niet wordt
meegenomen bij het verder denken over
een voorkeursvariant, terwijl hierover wel
een motie is aangenomen door de 
Tweede Kamer enkele
maanden geleden. 
Het huiswerk moet
dus over vinden we. 
En we vinden wel
meer. Namelijk dat er
minimaal is ingezet
op openbaar ver-
voer, dat dat wordt
weggemoffeld als
zou het geen op-
lossing zijn, terwijl
uit berekeningen
(door eigen
ambtenaren)
duidelijk is geworden
dat alle maatregelen
die de Kracht van
Utrecht opsomt 
meer oplossen dan
elk van de voor-
keursvarianten van
Rijkswaterstaat en
consorten.

Wat gaan bewonersgroepen doen
We staan als Voordorpers niet alleen. Er zijn
ongeveer vijftien groepen in en rond de stad
(ook Bunnik, Houten en Haarzuilens doen
mee) die maandelijks bij elkaar komen,
samen met de Natuur en Milieufederatie
Utrecht om elkaar bij te praten en te be-
denken welke stappen we kunnen nemen.
Duidelijk is al wel dat we begin komend
jaar, ergens in januari, een publieksactie
willen gaan organiseren in de wijken langs
de snelwegen die verbreed en/of opge-
waardeerd worden, dus in Voordorp,
Lunetten en Overvecht. Iets wat in ons
voordeel kan werken is dat er volgend jaar
gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dan 
zijn ambtenaren toch een beetje huiverig
om potentiële kiezers teleur te stellen.
Dus..!

Metingen en wat je als Voordorper
nog kunt bijdragen
Een bijdrage vanuit Voordorpers aan het
meedenken zou heel welkom zijn. Ook 
vergaderingmijders zijn welkom, want er 
zijn veel manieren om mee te helpen. 
We willen bijvoorbeeld zelf geluids- en
eventueel luchtkwaliteitsmetingen laten 
verrichten in Voordorp. Daar zit uitzoekwerk
aan vast. Wie kan ons daarin adviseren?
Je kunt je ook bijvoorbeeld aanmelden en
dan krijg je van ons meedenkvragen op-
gestuurd waar je thuis rustig over kunt
nadenken. Of je kunt je aanmelden om 
flyers in je straat te verspreiden. Of je wilt
misschien muziek maken tijdens een 
publieksactie. Of je hebt een fantastisch
idee om bijvoorbeeld de schoolkinderen te
betrekken. Of je wilt tijdens de maandelijkse
vergaderingen meedenken. Of, of, of... 

Het is nog lang niet te laat om ons geluid 
te laten horen. De procedure is nog
lang, en er komen nog vele inspraak-
en beslismomenten. Dus laten we met
ons allen zorgen dat de leefbaarheid in
Voordorp op de kaart gezet wordt!

Namens de werkgroep A27 Voordorp,
Tieneke de Groot
tienekedegr@gmail.com

Mocht je meer willen lezen, vergeet dan
niet de volgende sites te bezoeken: 

www.lunetten.nl/pub/index.php?id=2537

www.vriendenvanamelisweerd.nl

www.utrechtsnelweg.nl



DE SNUFFEL-
HOEK
Zojuist heb ik samen met baasje een
rondje Voordorp gelopen. Ik snuffelend

en schoffelend in de  herfstbladeren die overal rond 
slingerden. Baasje zuchtend en steunend achter me aan. 
Ze kan niet goed tegen die donkere dagen. Klaagt over alles
wat haar niet zint: zwerfvuil in de wijk, lege blikjes en
kapot gegooide flessen bij de hangplek. Op Ons Buiten
bijna geen beest meer in de dierenweide, maar wel een 
bruine rat op haar tuin die de compostbak als woonruimte
heeft geannexeerd. 
'In wat voor een wereld leef ik eigenlijk, Jip? Haar mond
een treurige streep. 
'Kom op baasje, niet zeuren! Het wordt heus wel weer lente
hoor en de herfst is ook mooi. Laatst nog moest ik met je
mee. Bijna iedere boom op Ons Buiten heb je gefoto-
grafeerd. “Jip moet je die schakering van kleuren eens
zien,” riep je! Nou toevallig ben ik een hond en kan
behalve zwart en wit, alleen de kleuren groen en blauw
zien. Dus voor mij geen schakeringen geel, bruin, rood en
groen. En hoor je mij daar over klagen!'
'Ja toen zat het blad nog aan de bomen. De zon scheen 
en het was lekker warm.  Nu ruik je de schimmel van 
paddenstoelen en de rotting van bladeren alsof de hele
wereld op sterven ligt.'
Een beetje gelijk heeft Baasje wel. In de herfst lijkt het 
alsof het leven stil valt. Het achteruit op zijn kont gaat 
zitten, maar daar hoeft ze toch niet zo dramatisch over 
te doen. Mensen maken zich druk over zaken die mij echt
niets doen. Bijvoorbeeld dat de buitenkant van de ramen,
van de flat waarin we wonen, dit jaar maar één keer is
schoongemaakt, terwijl de afspraak vier keer is. Tja kan
gebeuren. Vooral als je een woning huurt van Portaal, het
grootste verhuurbedrijf in Nederland, moet je daar niet
vreemd van opkijken. Gewoon een kwestie van markt-
werking, verkeerd beleggen van huurcentjes met daarover-
heen een schepje crisis en voilà: de huurders van Portaal
kunnen niet meer door de ramen kijken. Ja, ik kan best een
analyse maken hoor! Ik kijk ook naar het nieuws op de TV. 
Baasje vindt het maar niks. Ze wordt al somber van het
donkere weer en als de zon dan een keer schijnt ziet ze
alleen, dat haar ramen zo verschrikkelijk smerig zijn: 
'de hele Sahara zit bij mij op de ramen,' overdrijft ze.
Natuurlijk heeft ze gemaild en gebeld met Portaal, maar
daar spelen ze voor malle Pietje, beloven steeds vriendelijk
dat de ramen de komende week echt schoongemaakt zullen
worden en dat spelletje is nu al bijna twee maanden aan 
de gang.  
Ik vind vuile ramen helemaal niet erg, maar heb wel veel 
te stellen met baasje. Ze wil zich ook niet laten vaccineren.
'Laat die Mexicaanse griep maar komen’, zegt ze: 'dan ben
ik gelijk van alles af. Dan fokt die rat maar iedere maand
een nest nieuwe jongen in mijn compostbak en nemen ze
mijn hele tuin over. Wie het langst leeft krijgt toch alles'.
Voor Baasje tot de conclusie komt dat ze eigenlijk een 
beer is en een winterslaap wil gaan houden, ga ik maar
eens langs de huisarts. Ik denk echt dat het tijd is voor 
een beetje lichttherapie.

Woef!                Jip

Ingezonden
Voordorpvogelblog actief!

Ook  zoveel
vogels in de
tuin? Gelukkig is
er weer heel wat
bedrijvigheid te
bespeuren in de
Voordorptuinen en
op de Voordorp-
balkons. 
Het was ook wel
erg stil in Voordorp
nadat de vogel-
bescherming op 
16 augustus de

oproep deed de vogels niet meer te voeren in verband met de
besmettelijke vogelziekte 'het geel', maar gelukkig is dit weer
achter ons. De pindanetten en vetbollen  mogen weer!

De Voordorpvogelblog hoopt in deze vogelrijke tijd weer 
veel leuke meldingen, verhalen, foto's en filmpjes te kunnen
plaatsen.

Enkele berichtenkoppen van de laatste tijd:
•  Aalscholver in verwarde staat aan de deur van Pal Maleter-

straat....
•  Waar zijn de merels....
•  Levend 'Voordorpstandbeeld' in sloot Kögllaan....
•  Kuifmees in Chico Mendesstraat tuin....

Kijk op www.voordorpvogels.blogspot.com & mail uw spot-
meldingen naar vogels@voordorphorenenzien.nl

En..'Voordorpvogels' gaat met zijn tijd mee en Twittert.
www.twitter.com/voordorpvogels

cAgenda
Vrijdagavond 18 december:
20.00 uur, 
“het Groene Voeten Spel”,
locatie: Tuinhuis van Het Groene Dak 
in Voordorp

Zondag 
20 december, 
14.00–17.00 uur:
Kerstevenement
Voordorp,
rond Aartsbisschop
Romerostraat 330. 

KERST IN VOORDORP
Zondag 20 december, 14.00 – 17.00 uur
In en rondom BISTRO Voordorp, A. Romerostraat 330

14.00 uur 
1e WORKSHOP SCHILDEREN

15.30 uur 
2e WORKSHOP SCHILDEREN

- Allebei gegeven door schilderes Miranda Ebbeling
- Deelname vanaf 6 jaar, ervaring niet vereist

- Zorg dat je op tijd bent. Het aantal plaatsen is beperkt! 
- Voor (professionele) schildersartikelen en een schort wordt gezorgd

14.00 – 17.00 uur 
SNELTEKENAAR

- Sneltekenaar / karikaturist Johan van Dam  
- Zoelt u nog een origineel cadeau? Kom dan naar Johan!

14.00 – 17.00 uur 
HIMALAYA CHALLENGE

Nieuw en spectaculair!

14.00 – 17.00 uur
ROEL’S BEESTENBOEL

- Levende kerststal met allerlei soorten dieren én 
de mogelijkheid om pony te rijden

- Vanaf het eerste kerstfeest in Voordorp een succes

14.00 – 16.00 uur 
KERSTBALLEN EN WENSKAARTEN MAKEN

- Maak je ultieme kerstbal. Materialen zijn aanwezig. 
- Ook kun je een kerstkaart maken met jouw wens voor de wijk Voordorp. 

- De origineelste wens ontvangt een leuke attentie

14.00 – 17.00 uur
GLÜHWEIN, POFFERTJES EN 

WARME CHOCOMEL
bij BISTRO Voordorp

vanaf 14.00, om 16.30 uur prijsuitreiking
QUIZ WERKGROEP VOORDORP  – LEON

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. 
Check voor actuele info de website www.voordorpvooruit.nl



Wij hebben de overtuiging dat
gezonde voeding en beweging een
must is voor een gezond lichaam en
geest. Vandaar dat wij geïnspireerd
raakten door elkaars specialiteiten.
Karin met haar jaren ervaring in de
sportwereld, Lette een gedegen
opleiding als voedingsdeskundige.
De mogelijkheid om bij Lette een gezamenlijke praktijk
op te starten grepen wij met beide handen aan. 

Wat wij bieden is persoonlijke begeleiding op het gebied
van gezonde voeding en beweging. Iedereen die wil af-
vallen en/of zijn conditie wil verbeteren en dit op een
gezonde, verstandige manier wil doen is welkom!  In een
intakegesprek met de cliënt wordt besproken hoe het
voedings- en beweegpatroon eruit ziet. Eventuele knel-
punten worden in kaart gebracht en in onderling overleg
wordt een plan van aanpak opgesteld.  

Het is mogelijk om de begeleiding van voeding en be-
weging te combineren, maar er kan ook gekozen worden
voor één van beiden. 

Lette neemt samen met de cliënten
hun voedingspatroon grondig door,
adviseert bij het maken van keuzes
en geeft de nodige ondersteuning
op weg naar een gezond gewicht.

Twee keer per week geeft Karin
“Running Yoga”. Dit is iedere

zondag- en woensdagavond tussen 20. 00 en 21. 00 uur.
Tussen de korte stukjes joggen door worden er yoga-
oefeningen gedaan en na afloop staat er een kopje thee
klaar.  

Als personal coach traint Karin ook binnen, met een
training die bij u past. Rekening houdend met eventuele
beperkingen en/of blessures.

Mocht u enthousiast zijn geworden, dan kunt u ons altijd
bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Karin 06 1347 5577 Lette 06 1565 6804

www.goedinvorm-voordorp.nl

VOORDORP IN BEDRIJF
Goed in Vorm-Voordorp is een praktijk van 

sportcoach Karin van Ewijk en gewichtsconsulent Lette Doornbos. 

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARDDE GAARD

Tijdens de afgelopen vergadering
konden eindelijk de eerste visuele
resultaten getoond worden van de
kleine werkgroep. De resultaten van
het verkeersonderzoek waren helaas
nog niet beschikbaar (dus volgende
keer meer hierover).

De klankbordgroep als onderdeel 
van het project “De Gaard” was
genomineerd voor de participatie-
trofee van de gemeente Utrecht
(samen met 2 andere projecten). 
Op 29 oktober was de verkiezing en
helaas hebben we niet gewonnen,
maar toch leuk om zo waardering te
krijgen voor wat je aan het doen
bent. 
Als onderdeel van de presentatie op
29 oktober bij de gemeente werd er
tijdens de vergadering gefilmd en zijn

er later nog interviews afgenomen
met de projectleider en 2 leden van
de klankbordgroep.

De kleine werkgroep is bezig ge-
weest om na veel schetsen in 2D in
de eerste sessies nu een 3D massa-
studie te maken waar met blokjes
tempex op schaal nieuwe gebouwen
worden gemaakt. Gekleurd papier
wordt gebruikt om groen, water en
wegen aan te geven en zo kun je
goed een beeld krijgen van hoe er
iets gaat uitzien. Dit alles wordt
ingepast op een exacte plattegrond
waarbij de omliggende gebouwen al
in 3D zijn geplaatst (de grote flats,
de kerk en de huizen rondom het
winkelcentrum). 
Met een speciale camera kun je dan
door het model heenlopen en
foto’s maken die al een goed beeld
geven van de nieuwe omgeving. De
maquette en alle blokjes zijn die
avond getoond met al hun variaties
en resulteerden op dit moment in 
2 modellen (je moet dit zien als
richtingen voor de daadwerkelijke
oplossingen).
Helaas mag ik nog geen details

schrijven over de werkelijke in-
vulling van de aandachtspunten. 
Er zijn echter al heel veel zaken
grondig bekeken zoals parkeren,
bevoorrading, uitbreiding van het
winkeloppervlak, integratie van de
kerk, gebruik van het water en
groen, bus- en fietsroutes, veilig-
heid, sluipverkeer en wonen. 
Tevens zijn er elke keer weer
nieuwe zaken die een rol gaan 
spelen of door de actualiteit meer
aandacht moet krijgen. In dit geval
was dat bijvoorbeeld de veiligheid
en afsluitbaarheid van het winkel-
centrum naar aanleiding van
recente gebeurtenissen en dat het
water langs het winkelcentrum
wellicht onderdeel is van de
Hollandse waterlinie wat misschien
beperkingen met zich meebrengt.
Kortom het is een heel dynamisch
proces om te komen tot een 
stedenbouwkundig programma van
eisen (SPvE) om rekening te houden
met zoveel mogelijk partijen,
mensen en meningen. Erg leuk!

Tot de volgende keer. 
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323



Ingezonden
VOORDORP IN VERANDERING
Een slimme wijk is op de toekomst voorbereid

Er wordt veel geschreven over klimaat-
verandering, en andere crises die ons te
wachten staan als alles door blijft gaan
zoals het gaat. Wetenschappers brengen
alarmerende berichten naar buiten, 
politici blijven vaak gericht op de korte

(verkiezings)termijn, bedrijven gebruiken te pas en te onpas het
woord ‘duurzaam’. Wat kunnen we zelf doen? 

Aangestoken door de Transition Town-beweging die uit Groot
Brittannië is komen overwaaien en die de hele wereld overgaat, 
zijn we ook in Voordorp begonnen met bij elkaar komen rond
thema’s als klimaatverandering en het einde van goedkope olie: 
hoe kunnen we onze manier van wonen, werken en leven duur-
zamer en minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen? 
(Zie ook: www.transitiontowns.nl)
Steeds meer mensen willen hierover meedenken en actief worden,
ook in Voordorp, zoals ook de drie eerste avonden die we organ-
iseerden (3 juli, 14 oktober en 26 november) hebben laten zien. 

Op 26 november hebben we de film “Home” gedraaid en nabe-
sproken. Deze film toont vooral de wereld zoals die nu nog is: met
talloze prachtige, helaas van alle kanten bedreigde landschappen.
Wat kunnen wij bijdragen om de verwoesting te stoppen, van ons
leefmilieu en dat van anderen? 

Op 18 december houden we nog een nuttige maar tevens 
gezellige winteravond. Jullie zijn van harte welkom!
Vrijdagavond 18 december : “het Groene Voeten Spel”
Begintijd: 20.00 uur
Locatie: Tuinhuis van Het Groene Dak in Voordorp

Het Groene Voeten Spel is een ge-
zelschapsspel over milieu, economie,
verdeling van voedsel, klimaatver-
andering en vooral over de mondiale
voetafdruk. Spelenderwijs raken de
deelnemers in gesprek over milieu-

vriendelijker leven en de mondiale voetafdruk. De 'voetafdruk' is
een rekenmodel om het milieubeslag van je leefstijl te berekenen. 
In het Groene Voeten Spel streven de deelnemers ernaar hun voet-
afdruk te verkleinen en toch in hun basisbehoeften te voorzien. 

Plannen voor het komende jaar zijn er ook al: 
in januari en februari: enkele avonden/evenementen over energie
(energiebesparende maatregelen, alternatieve energie, concrete
tips), in maart/april: enkele avonden/evenementen over voedsel
(lokaal voedsel, moestuinieren…)

Het is de bedoeling dat buurtbewoners die veel over deze 
onderwerpen weten (werk of belangstelling) en bewoners die met
dit onderwerp aan de slag willen, elkaar ontmoeten en samen 
initiatieven ontplooien.

Nieuwsgierig? Denk en doe met ons mee! 
Bel/mail: Brigitte Venturi; tel: 2731354; venturi@tiscali.nl
We zoeken ook mensen die mee willen helpen aan het bouwen van
een website voor dit initiatief.

Rymke Wiersma en Brigitte Venturi, 
initiatiefneemsters Transition Town Voordorp

(Ingang binnenterrein van Het Groene Dak: einde Simon Bolivar-
straat, rechts de hoek om (hier eventuele fietsen plaatsen) en 
nogmaals rechts, het tuinpad volgen. Lichtjes floepen vanzelf aan.
Rechtdoor lopen tot het Tuinhuis aan je linkerkant verschijnt.)

Ingezonden
Groene daken in Voordorp!
We hebben met een aantal bewoners, Joep van der
Laar, Rob van der Steen en Aart Trappenburg,  een
groepje gevormd en we zijn bij elkaar geweest om te
inventariseren wat er moet gebeuren om het project 
te realiseren. Daarnaast was Ad van der Sluiszen aanwezig als
ondersteuning namens het milieupunt Noordoost (Wens in Actie
was een initiatief van de milieupunten). De plannen en ideeën 
vlogen over de tafel, er was veel kennis aanwezig en aan het eind
van de avond zijn we tot een stappenplan gekomen. 
Het belangrijkste eerste punt hierin was dat we een inventarisatie
van geschikte daken zouden moeten hebben. 
Allerlei geschikte bedrijven zijn genoemd (per onderlinge e-mail) 
die zo’n inventarisatie uit zouden kunnen voeren, probleem hierbij
echter is dat ze er waarschijnlijk voor betaald willen krijgen.  
We zijn op dit moment aan het kijken of we via via een bedrijf
zouden kunnen vinden dat gratis mee zou willen werken, daarnaast
zijn we aan het kijken of we een potje geld kunnen vinden om dit
uit te voeren. Als we een inventarisatie hebben kunnen we ook,
denken we, gerichter naar kostenplaatjes kijken. 
Er hebben zich al een paar bewoners gemeld die interesse hebben
in een groen dak, maar het zou mooi zijn als er veel meer bewoners
meedoen. Ik krijg nogal wat reacties van mensen die denken dat
het dak ook in het zicht moet liggen, dit is uiteraard niet nodig. 

Een dak dat in het zicht ligt en 
voorzien is van groen is veel fraaier dan 
een saai grijs dak, maar het ‘zichtvoordeel’ 
is maar een klein voordeel t.o.v. de andere
voordelen. Alle daken, mits constructief 
akkoord, zijn geschikt om een mos/sedum
dak van te maken: schuurtjes, aanbouwen,

opbouwen, dakkapellen, dak van het huis zelf, enzovoort. U aan-
melden als geïnteresseerde verplicht u hooguit tot het een keer 
bijwonen van een informatiebijeenkomst waar we u meer kunnen
vertellen. Dus meldt u allen aan via moniekzon@gmail.com. 
Langs de A. Romerostraat liggen veel maisonnettes/appartement-
complexen met een Vereniging van Eigenaren, gezamenlijk zijn alle
eigenaren verantwoordelijk voor het dak op hun complex. Stel dat al
deze complexen mee zouden doen dan zouden er heel veel m2

extra luchtzuiverend groen in Voordorp zijn. Voor de eigenaren zitten
er alleen maar voordelen aan zoals een zeer duurzaam dak (40/50
jaar) dat veel langer meegaat dan een ‘gewoon dak (15/25 jaar) 
en een goede isolatie van de bovenste verdieping dus energiebe-
sparend. Het zou dan ook prettig zijn als leden/besturen van VVE’s
zich aanmelden als geïnteresseerden (moniekzon@gmail.com). 
We hopen in januari een informatieavond te kunnen beleggen,
november halen we niet meer, december is er al zoveel, januari
dus. Komt allen. 

Moniek Zonderland 



NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

De laatste tijd was het onrustig rond de dierenweide van het tuinpark
Ons Buiten. Een aantal vrijwilligers is er helaas mee gestopt, waar-
door er naarstig op zoek gegaan moest worden naar nieuwe mensen.
Gelukkig zijn er veel reacties gekomen op de oproepen die we hebben
gedaan, en krijgen de dieren nog steeds alle zorg en aandacht die ze
nodig hebben! 
Heel veel dank gaat uit naar coördinator Nicole Beeker en de andere
vrijwilligers die zo lang zo goed voor de dieren hebben gezorgd.
Hopelijk komen jullie nog regelmatig even langs bij de dierenweide!
En de nieuwe ploeg wensen we heel veel succes en plezier met de
dieren!

Een terugblik op

Als je op 11 oktober een vlucht boven
Voordorp had gemaakt, dan had je
een golvende beweging van paraplu’s
gezien. Vele bewoners zijn tussen
12.00 en 17.00 de wijk doorgetrok-
ken met paraplu en de poster/folder
in de hand. 
Zij trokken langs 20  individuele
kunstenaars (waaronder  schilders,
beeldhouwers, 3 fotografen, 
2 grafisch ontwerpers, 1 verhalen-
verteller,  1 muziekduo, 1 verzame-
laar,  1 exposant/bewoner, cursisten
en 1 basisschool met kunstwerken
van leerlingen). 

Wij hadden dit jaar maar liefst 9 nieuwe
deelnemers en het gebruik van het tuin-
huis als centraal startpunt met informatie
van alle deelnemers, waar ca. 70 mensen
hebben geluisterd naar het verhaal en  
ca. 100 mensen hebben geluisterd naar de
muziek. De bijzonder mooie poster was
een duidelijke aandachttrekker, mede
dankzij het verspreiden samen met
Voordorp Vooruit. Er was lang niet altijd
tijd om overal langs te gaan. 
Veel bewoners hebben deze kunstroute als
positief ervaren. Reden voor de organisatie
om over 2 jaar de ingeslagen route voort
te zetten. Alle opmerkingen en tips 
worden meegenomen naar de voorbe-
reidingen voor Voordorps Verbeelding in
2011 (welke zullen beginnen in januari
2011). 

Carolien McCall
Martien Op den Velde
Jenny Lindhout
Rhonda Spates 

Geiten verhuisd
Ook bij de dieren is wat veranderd:
de geiten Daan en Adriana zijn ver-

huisd! Ze hebben een nieuwe wei
gekregen bij Den Haag, waar ze
samen met drie paarden zijn gaan
samenwonen. Zo wonen ze echt op
stand! We hopen snel te horen hoe
het ze bevalt.

Ouwe snoepers
De dieren op de dierenweide krijgen
regelmatig voer van de verzorgers.
Met deze brokken en het hooi
hebben ze voldoende om gezond te
blijven. Daarnaast kunnen ze grazen in
de weide. Bezoekers komen regel-
matig met lekkere dingen voor de
dieren. Stukken appel, resten wortel
en andere groenten vinden ze heerlijk
en is ook heel goed voor ze. 

Vooral de geiten zijn ook dol op
brood. Voor hen is brood wat patat
voor ons is! Heel lekker dus! En ze
kennen geen maat, dus ieder stukje
brood eten ze op. Maar net zoals bij
patat voor ons, is teveel brood niet
goed voor ze. En het is als bezoeker 

niet in te schatten of er eerder
mensen zijn geweest die ze al brood
hebben gevoerd. Zo wordt het vaak
toch nog elke dag patatdag! We
willen dan ook vragen om onze
dieren vooral restjes lekkere groenten
te geven en het brood aan de eendjes
te voeren!

Bezoekers vragen wel eens of ze
genoeg krijgen, omdat de geiten soms
aan het mekkeren zijn. Tja, onze
ouwe snoepers proberen altijd wat
extra´s te scoren! Maar maak je niet
ongerust, ze krijgen echt genoeg en
lekker te eten!



BIODANZA-LESSEN
Heerlijk dynamisch en
ontspannen dansen op
mooie muziek?
Michel Korver en Marga
Rotink geven biodanzalessen
in de Marnix-Academie. 
Iedere donderdagavond van
19.30-21.30 uur. 
Vanaf 7 januari iedere vrijdagavond in de gymzaal
van De Pels(school), Winklerlaan 79. 
Loop eens binnen! 
Voor meer informatie:
www.yogavoorlevenskracht.nl/Biodanza.html, 
030-2311446 of 06-457-461-48

Kinder oud en nieuw
Wie helpt mee om een ”kinder oud en nieuw” te
organiseren. We doen het al een paar jaar in de
buurt en het is altijd weer gezellig. 
Dit jaar kan het weer op het schoolplein met een
vuurkorf in de zandbak . 
Meld je aan bij Nicolette  tel:2517379

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, Bernadette van Beurten,
Brigitte Venturi, Christie Bakker,  Jan-Rinze van der Schoot,
Karin Ewijk, Lette Doornbos, Lineke Maat, Martien op den
Velde, Nicole Beeker, Petra van Straaten, Renée van Andel,
Rymke Wiersma, Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 29 januari 2010

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

KIDSVOOR
DORPKIDS 

BEL KERSTSTOL SNEEUW
DENNENTAK KOU SNOEP
DINER LICHT VEEL
DOEN LOL WEER
ETEN LUIEREN
GROEN PAKKET
KAARSEN RENDIER
KAARSVET RIT
KERSTBAL RUST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K A A R S V E T L

2 E A K E E N E O R G

3 R I T H C I L E B

4 S N R S D O E N

5 T S U R E T E N R E

6 S N O E P N T E S

7 T E K K A P N W N R

8 O E V E E L E I A

9 L U I E R E N E D A

W L A B T S R E K

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.

10

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 
10 JANUARI 2010 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 Redactie 
wenst u 

fijne feestdagen, 
een goed uiteinde 
met een prettig 

knallend begin van 
het Nieuwe Jaar!



KERST IN VOORDORP
Zondag 20 december, 14.00 – 17.00 uur
In en rondom BISTRO Voordorp, A. Romerostraat 330

14.00 uur 
1e WORKSHOP SCHILDEREN

15.30 uur 
2e WORKSHOP SCHILDEREN

- Allebei gegeven door schilderes Miranda Ebbeling
- Deelname vanaf 6 jaar, ervaring niet vereist

- Zorg dat je op tijd bent. Het aantal plaatsen is beperkt! 
- Voor (professionele) schildersartikelen en een schort wordt gezorgd

14.00 – 17.00 uur 
SNELTEKENAAR

- Sneltekenaar / karikaturist Johan van Dam  
- Zoekt u nog een origineel cadeau? Kom dan naar Johan!

14.00 – 17.00 uur 
HIMALAYA CHALLENGE

Nieuw en spectaculair!

14.00 – 17.00 uur
ROEL’S BEESTENBOEL

- Levende kerststal met allerlei soorten dieren én 
de mogelijkheid om pony te rijden

- Vanaf het eerste kerstfeest in Voordorp een succes

14.00 – 16.00 uur 
KERSTBALLEN EN WENSKAARTEN MAKEN

- Maak je ultieme kerstbal. Materialen zijn aanwezig. 
- Ook kun je een kerstkaart maken met jouw wens voor de wijk Voordorp. 

- De origineelste wens ontvangt een leuke attentie

14.00 – 17.00 uur
GLÜHWEIN, POFFERTJES EN 

WARME CHOCOMEL
bij BISTRO Voordorp

vanaf 14.00, om 16.30 uur prijsuitreiking
QUIZ WERKGROEP VOORDORP  – LEON

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. 


