
Ook dit jaar is het mogelijk om in Utrecht
Noordoost een kerstboom te huren. Een
groep bewoners heeft dit project
overgenomen van het Milieupunt - de
gemeente heeft alle Milieupunten per 
1 april 2010 opgeheven. Zoals intussen
gebruikelijk, is Griftsteede, Van Swinden-
straat 129, de plek van uitgifte en inname
van de bomen.
Na 'gebruik' van drie weken gaan de
bomen met kluit weer voor drie jaar de
grond in om verder te groeien. Kortom, 
dit is dé manier om een groene Kerst te
vieren met respect voor natuur en milieu.
Het gaat om Nederlandse bomen, die
maar weinig kilometers naar Utrecht
afleggen.
De ruim 700 mensen die in 2009 in
Utrecht bij een Milieupunt een boom
hebben gehuurd, krijgen automatisch 
per e-mail bericht over de werkwijze van
dit jaar.
Ten op zichte van de afgelopen jaren zijn
er enkele veranderingen.
1. Bestellingen en informatie uitsluitend op

www.huureenkerstboom.nu. 
Let op: .NU en niet .nl!

2. De bestelling is pas definitief als de
boom ook vooraf per bank is betaald.
Alle informatie hierover staat op de
website. Voor vragen en informatie:
info@huureenkerstboom.nu

3. Verzorgingstips staan uitsluitend op de
website en worden niet meer op papier
uitgedeeld.

4. Het project draait dankzij een subsidie
van de gemeente Utrecht uit het
Leefbaarheidsbudget en de genereuze
bijdragen van een aantal sponsors.

De prijs bedraagt dit jaar € 19,- plus 
€ 5,- statiegeld. Wie na drie weken de
boom én de statiegeldbon weer inlevert,
krijgt het statiegeld terug. 
Bestellen kan uitsluitend via de website
www.huureenkerstboom.nu 
vanaf 22 november zo lang de voorraad
van 400 bomen strekt, tot uiterlijk 
12 december 24.00 uur. 

BESTEL SNEL: OP = OP! 

Wie een boom heeft besteld, kan deze
ophalen op zaterdag 18 december tussen
10 en 14 uur op Griftsteede, Van
Swindenstraat 129. De bomen inleveren
kan op zaterdag 8 januari tussen 10 en
14 uur ook op Griftsteede.
OPROEP: Kom de boom lopend of met de
(bak)fiets ophalen. Er is nauwelijks plaats
voor auto's bij Griftsteede.

Stichting Huurkerstbomen Utrecht
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VOOR
DECEMBERMAAND
Donkere avonden, korte dagen.
Ook zijn de eerste sneeuwvlokken
al weer gevallen. Voor veel mensen
breekt een gezellige periode aan;
voor veel dieren daarentegen niet.
Dit geldt vooral ook voor al het
‘wild’ dat juist op het kerstmenu zo
populair is. Dit ‘wild’ blijkt vaak
helemaal niet zo wild te zijn, maar
juist uit de bio-industrie te komen. 

Wij wisten dit niet; u misschien ook
niet. Het televisieprogramma Kassa
blijkt, in navolging op de vlees- en
viswijzer, zelfs een wildwijzer te
hebben samengesteld:
http://kassa.vara.nl/actueel/
algemeen-artikel/nieuws/
kassas-wildwijzer-1/ 

Verder is er informatie over wild
beschikbaar op onder meer de 
volgende websites:
www.wakkerdier.nl
www.dierenbescherming.nl

Misschien heeft u iets aan de 
informatie die daar vermeld wordt.

Wij hopen dat iedereen in
Voordorp een heel prettige en
smakelijke maand december heeft.  

Kies voor een GROENE Kerst: Ingezonden

HUUR een kerstboom!



IngezondenNIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Interesse? 
Vragen, ideeën of 

suggesties? 
Neem dan contact op met Tieneke de Groot,

email: tienekedegr@gmail.com
Tieneke de Groot,

Werkgroep A27 Voordorp

De werkgroep A27 Voordorp bestaat uit enkele wijkbewoners. 
Wij zetten ons in om de leefbaarheid in de hele wijk te verbeteren.
Het Rijk wil de verkeersproblemen rondom Utrecht oplossen door
de snelweg langs de oostkant van de stad te verbreden. Hierdoor
valt een gigantische toename van verkeer langs Voordorp te
verwachten. De werkgroep heeft dringend behoefte aan 
versterking om deze snode plannen de goede weg op te krijgen!

Gezocht  
VERBINDINGSOFFICIER

Wat vragen we:
Je bent een creatieveling die 

ruchtbaarheid weet te geven aan de
overlast van de A27. 

Je hebt ideeën hoe anderen benaderd
kunnen worden met ons verhaal voor

een betere inpassing van de A27. 
Een soort communicatieadviseur dus!

Je werkt in nauwe samenwerking 
met de kleinkunstenaar.

Je kunt en mag er net zoveel tijd 
in steken als je wilt.

Gezocht  
KLEINKUNSTENAAR

Wat vragen we:
Je wilt met power en plezier 

de Voordorpse belangen rond leef-
baarheid voor de Bühne brengen. 

Een soort persvoorlichter dus! 
Je werkt nauw samen met de 

verbindingsofficier.
Je kunt en mag er net zoveel tijd 

in steken als je wilt.

Gezocht  
POLITIEK DIER

Wat vragen we:
Iemand die graag zijn/haar tanden 
wil zetten in de kuiten van politici, 

zodat het Voordorpse verhaal over de
overlast van de A27 gehoord wordt 

en serieus wordt genomen.
Je kunt en mag er net zoveel tijd 

in steken als je wilt.

Gezocht  
TEDDYBEER
Wat vragen we:

Je kunt met slimme streken en 
enige diplomatie de politiek 

beïnvloeden zodat er ook daad-
werkelijk maatregelen genomen 
worden om de geluidsoverlast in 

de hele wijk te verminderen. 
Een soort lobbyist dus.

Je kunt en mag er net zoveel tijd 
in steken als je wilt.

Gezocht  
MEESTER

Wat vragen we:
Je wilt langs juridische wegen de 

geluidsoverlast en de luchtvervuiling 
in Voordorp tackelen. 

Het is natuurlijk helemaal fantastisch 
als je jurist of bestuurskundige bent!

Je kunt en mag er net zoveel tijd 
in steken als je wilt.

Gezocht  
BETONBLOK
Wat vragen we:

Je gaat als een blok beton voor 
de plannen liggen. 

Je adviseert andere actieve 
Voordorpers over geluidsmaatregelen 

en geluidsschermen.
Misschien ben je civiel technicus 

of verkeerskundige, weg- en 
waterbouwkundige, die kennis is  

mooi meegenomen.
Je kunt en mag er net zoveel tijd 

in steken als je wilt.

Gezocht  
COMPUTERBOY/GIRL

Wat vragen we:
Draai jij je hand er niet voor om een 

eenvoudige, interactieve website voor 
de werkgroep in elkaar te zetten?

Dan zijn we op zoek naar jou!
Een werkgroep heeft tenslotte een 
website nodig waar wijkbewoners 

informatie kunnen halen en berichten
kunnen achterlaten.

Je kunt en mag er net zoveel tijd 
in steken als je wilt, als de website 

er maar komt.

Gezocht  
MILIEUVERBETERAAR

Wat vragen we:
Iemand die het effect van de 

verbredingsplannen op milieu en 
leefbaarheid inzichtelijk weet 

te maken. 
En zo mogelijk een relatie legt met 

de huidige regelgeving. 
Een soort milieukundige dus.

Je kunt en mag er net zoveel tijd 
in steken als je wilt.



DE SNUFFEL-
HOEK
Het boekje heeft een harde en rode
kaft. Op de voorkant staat 'Snowy' 

met ernaast een afbeelding van Bobbie, het hondje 
van Kuifje. 
In mijn column van september 2009 heb ik al verteld dat
Steven Spielberg een in 3D opgenomen film over Kuifje
maakt waarin Bobbie meespeelt als een gedigitaliseerd
hondje. Baasje heeft het boekje voor mij gekocht in New
York. 'Hier Jip, echt iets voor jou, alles over Snowy,' 
zei ze. En ja ik moet toegeven Michael Far, de auteur,
heeft er echt iets moois van gemaakt. En dat het hele-
maal uit Amerika komt en in het Engels is geschreven, 
is natuurlijk ook bijzonder. Bobbie heet daarom 'Snowy'
en Kuifje 'Tintin'. Maar eigenlijk heet Snowy of Bobbie:
Milou. Ja dat staat in het boekje. Hergé, de bedenker
van Kuifje en Bobbie, heeft het vriendje van Tintin naar
zijn allereerste vriendinnetje 'Milou' genoemd, die
eigenlijk Marie-Louise heette. Hoe moeilijk mensen het
soms kunnen maken! Daar krijg je toch spraakverwar-
ring, scheefgroei en Torens van Babel van. Maar Marie-
Louise heeft echt bestaan. In mijn boek heb ik haar foto
gezien: een beeldschoon meisje!
Ja, ik ben echt blij met dat boek en natuurlijk ook dat
Baasje en Paul weer gezond uit  Amerika zijn terug-
gekeerd. Baasjes oudste kind werkt sinds de zomer aan
de MIT Universiteit in Cambridge. Ja dat is echt een
knapperd. Hij moet daar allemaal moeilijke puzzels
oplossen. Zoiets als Kay in het sprookje van de Sneeuw-
koningin. Adrian werd jarig en baasje vond dat ze er
heen moest: 'Nooit gedacht dat ik ooit naar Amerika zou
gaan, maar waar mijn kinderen gaan, ga ik ook,' riep ze! 
Achteraf gezien vind ik dat ze mij mee had moeten
nemen. Kuifje nam Bobbie ook altijd op zijn reizen mee
en is meerdere malen door zijn hond gered. Ik zou baasje
gewaarschuwd hebben. Ik zou geroken hebben dat het
fornuis op gas brandde en niet elektrisch was, toen ze
die eerste morgen haar kinderen wilde verrassen met een
heerlijk kopje thee en pas een kwartier later ontdekte dat
Amerika ook aardgas heeft. 
Wel begrijpelijk want in Amerika is veel anders. Alles 
is ook veel groter: de afstanden, de huizen, de was-
machine, de koelkast en ook dat fornuis. Het lijkt wel
alsof er in  zo'n huis voor een gezin met tien kinderen
moet worden gezorgd. Alleen de WC is veel kleiner. 
'De Amerikanen zitten bijkans op hun hurken met een
steuntje eronder,' vertelde baasje en het water erin staat
zo hoog dat ik eruit zou kunnen drinken. Niet dat ik dat
zou doen als ik in Amerika was. Nee hoor! En ik zeg ook
geen WC en vraag niet naar een toilet. Als je dat doet
vinden ze je ordinair. In Amerika hebben ze 'restrooms'
en die zijn overal. Groot, schoon en helemaal gratis. 
Niks geen gedoe met pijn in je blaas en samengeknepen
knieën op zoek naar een muntstuk van vijftig eurocent.
Geen rijen wachtenden zoals hier op de NS-stations.
Niets daarvan in Amerika.  
Alleen ruimte en rust! 

Woef!                 Jip

IngezondenWEVEHUIS BOUWT VERDER 
AAN VITALE TOEKOMST
De programmaraad van het Wevehuis is sinds kort vernieuwd. Reden 
om onszelf even voor te stellen. En schrijf in op de nieuwsbrief!

Wie of wat is de programmaraad?
De programmaraad Wevehuis bestaat uit: Janneke Boone, Sjaak Koop-
man, Katrien van 't Hooft, Yona van Hasselt en Mariëlle Osté. Doelstelling
van deze raad is de programmering van de ruimte te stimuleren en te
bewaken. We willen eraan bijdragen dat het Wevehuis een voorziening is
en blijft voor iedereen uit Tuindorp (oud en oost) en Voordorp.
Wat gebeurt er op dit moment in het Wevehuis?
Een heleboel. Er is een tekenclub voor kinderen, inloop voor jongeren 
en er zijn yoga- en dansgroepen. Ook kun je er - incidenteel - breien,
bonbons maken, mediteren en steenhouwen. En nog veel meer.  
Kijk op de website: www.wevehuis.nl. 
Komt er nog iets nieuws?
Nou en of, als het aan ons ligt wel. Een tijd geleden is een inventarisatie
gemaakt van wensen uit de buurt. Wat willen mensen uit de wijk met
het Wevehuis? Kennelijk veel. Want de opkomst was groot, en de 
inspiratie geweldig. 
Er is vraag naar allerlei cursussen, variërend van creatieve workshops
tot sport, meditatie en muziek. Opmerkelijk is dat 20 procent van de
reacties afkomstig is van jongeren, die aangeven behoefte te hebben
aan een gezellige ruimte waar af en toe een disco is of een film draait. 

Andere zaken waar duidelijk behoefte aan is: schaken, dammen, iets
culinairs, zangles, schrijfcursus, of een taalcursus. Ook bleek dat er in
de wijk mensen zijn die fanfares en jamsessies willen opzetten, open
ateliers kunnen leiden, massagecursussen kunnen geven enzovoorts. 
De programmaraad wil proberen vraag en aanbod op elkaar aan te
sluiten. Daarom luidt de vraag van de programmaraad: wil iedereen die
graag iets wil opzetten of daartoe een pilot wil houden dit per mail laten
weten? Dit kan via wevehuis@live.nl.  
Hoe weten mensen uit de wijk wat er aan nieuws is in het
Wevehuis? 
Er komt een nieuwsbrief. We laten geïnteresseerden per mail weten 
wie zich wanneer beschikbaar stelt om in het Wevehuis iets leuks te
begeleiden, zodat bewoners kunnen intekenen. Ook zullen we zo goed
mogelijk communiceren via de wijkkranten. Maar mail is sneller! 
Schrijf je nu in, met in het subject 'nieuwsbrief': wevehuis@live.nl. 
Wat moet alles kosten?
Weinig! Wie het Wevehuis boekt als docent om een gewone cursus te
geven,  moet huur betalen. Maar wie - bijvoorbeeld - als wijkbewoner
levenslang jurist is geweest en een inloopspreekuur houdt voor wijk-
bewoners met juridische vragen, kan het Wevehuis gratis boeken. 
Ook alle schakers en dansers, harpisten en beeldhouwers uit de wijk
kunnen gratis de ruimte boeken als zij er met wijkgenoten iets zinnigs
en leuks doen. Het Wevehuis is dus gratis te gebruiken door en voor
wijkbewoners. De twintigste disco of de vijftigste yogagroep? 
De programmaraad is er dan om te toetsen of de wijk er inderdaad iets
aan heeft en de programmering evenwichtig blijft. Uiteraard is de sessie
voor wijkbewoners bij dit niet-commerciële gebruik kosteloos (kleine 
bijdragen vragen voor gemaakte kosten kan uiteraard wel). 

De gedeeltelijke
programmaraad
namelijk 
Janneke Boone,
Mariëlle Osté en
Sjaak Koopman.



Monique Janssens schreef een boek over onze
omgang met dieren, helemaal geïnspireerd door
een wandeling in Voordorp. Ze wandelt van
haar huis in Het Groene Dak, via de Parkstrook
en het viaduct, naar de Hoogekampse Plas, en
terug. Talrijke figuren en plekken zijn herken-
baar voor wijkbewoners.
Tijdens haar wandeling ontmoet de auteur aller-
lei dieren en hun eigenaren. En steeds roepen
die vragen op over hoe we als mensen met

dieren omgaan, en of dat misschien niet anders
moet. Ze discussieert en filosofeert daarover tot
ze antwoorden vindt. Dit geeft een aardige
afwisseling van lichte en diepgravende passages.
“Het leest prettig en het raakt je echt. Dat je
die plekken kent is extra leuk.” Aldus een lezer.
Dieren en wij – hun welzijn, onze ethiek’,
Monique Janssens, illustraties Jan Houdijk, 
€ 17,50, ISBN 978 90 77408 85 8, te koop in
de boekhandel en o.a. op  www.A3boeken.nl.

VOORDORP IN BEDRIJF
Voordorps boek: ‘Dieren en wij – hun welzijn, onze ethiek’

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARDDE GAARD
In de afgelopen periode is het 
verkeersonderzoek afgerond en zijn er
meetings geweest van de schetsgroep
van het winkelcentrum evenals de
voltallige klankbordgroep. 
Kortom: november was een drukke
maand voor participatie, maar zeker
ook voor de gemeente.
De werkgroep voor het verkeer heeft
samen met een adviesbureau en de
gemeente gekeken naar mogelijke
oplossingen om de verkeersdruk in
onze wijk omlaag te brengen. Dit als
gevolg van het huidige sluipverkeer
(ca. 60% van het totale verkeer) en
een verwachte toename van het 
verkeer door nieuwe ontwikkelingen
(zoals de Veemarkt, de Gaard en het
Rietveld college). Dit was geen een-
voudige taak omdat alle maatregelen
zowel voor- als nadelen hebben.
Daarnaast moet zoveel mogelijk
rekening gehouden worden met
iedereen (voetgangers, fietsers, auto’s,
bussen, brandweer, school, kinderen,
ouderen, sporters, bewoners langs de
drukke route). Iedereen heeft hierbij
zijn eigen wensen en voorkeuren. Als
laatste zijn er dan ook nog de kosten,
de uitvoerbaarheid en de effectiviteit
van elke maatregel (met eventuele
neveneffecten).
De laatste bijeenkomst van de werk-
groep was het bespreken van het 
rapport met eventuele op- en aan-
merkingen (het resultaat is een hele
of halve knip bij de kruising Sarteweg
& Romerostraat samen met betere

afregeling van de verkeerslichten).
Voor meer informatie zie het wijk-
bericht of de website van Utrecht
NoordOost. Vervolgens is dit op 
18 november wijkbreed terug-
gekoppeld op een druk bezochte
info-avond. Tijdens deze meeting
bleek dat mensen in de wijk het idee
hadden dat het rapport een vast-
staand feit was (en dat uitvoering zo
ongeveer al gepland zou zijn). Niets is
echter minder waar! Het rapport van
de werkgroep is maar een onderdeel
van het advies dat naar de raad gaat.
De afstemming van de voorgestelde
maatregel(en) met alle andere 
projecten in de buurt moet nog
plaatsvinden en ook alle afdelingen
van de gemeente zelf brengen een
advies uit. Al deze informatie gaat
samen naar de raad om als geheel
beoordeeld te worden (de verwach-
ting is dat dit ergens in het eerste of
tweede kwartaal van volgend jaar gaat
zijn). Als de raad dan een voorkeur
heeft uitgesproken, kan begonnen
worden met planning en daarna pas
de uitvoering. Dergelijke trajecten
hebben aardig wat tijd nodig. Fijn dat
mensen op de info-avond hun
mening naar voren hebben kunnen
brengen (ook dit is meteen onderdeel
van het pakket).
Wat betreft het winkelcentrum valt er
weer positief nieuws te melden! Met
het uitwerken van de richtlijnen,
hoofdlijnen en zichtlijnen door de
gemeente is de projectontwikkelaar 
in staat geweest om veel beter in te
spelen op de mogelijkheden die dit
kader bieden. Hierdoor is er een
duidelijke lijn te zien waarbij ideeën,
oplossingen en wensen steeds verder
naar elkaar toe komen. Er zijn knopen
doorgehakt over globale oplossingen

voor de vorm van de bouwvolumes,
het parkeren, het laden en lossen, de
bussen en het plein. De huidige
verwachting is dat er geen extra
woningen voorzien gaan worden 
naast de extra ruimte voor winkels en
diensten. Voor een exactere invulling
is het nu nog te vroeg. De partijen
gaan de komende maanden verder
om nader tot elkaar te komen en met
oplossingen of richtingen te komen,
die ook kostentechnisch haalbaar zijn.
Resultaten hiervan worden verwacht
begin volgend jaar (denk hierbij aan
eerste kwartaal volgend jaar).
Overigens is de oplossing voor het
sluipverkeer van de werkgroep verkeer
niet in overeenstemming met de
voornemens van de klankbordgroep
winkelcentrum de Gaard.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

Bijgaande typische maar zeer ver-
velende vernieling vond ongezien 
plaats in de avond/nacht van vrijdag 
26 november 2010. Aan de straatkant
werd bij een hele rij auto's in de Steve
Bikostraat met geweld de buitenspiegel
omgeklapt. Bij ons resulteerde dit in het
volledig en onherstelbaar afbreken van
de buitenspiegel. Bij de buren was de
spiegelkap eraf en verdwenen. Van de
vernieling is aangifte gedaan bij de
politie.

Ingezonden



“het goede doel van...

NICOLE

Knaag en Ko
We kennen allemaal wel het schrik-
beeld van een hond vastgebonden aan
een boom of de vele zwerfkatten die
aan hun lot zijn overgelaten. Maar
onbekender zijn de vele honderden
konijnen en knaagdieren die worden
gedumpt in parkjes of in het bos, of 
als oud vuil bij containers worden
gevonden. Gelukkig is er voor deze
dieren het opvangcentrum Knaag en
Ko van de Dierenbescherming
Utrecht/Amersfoort.  
Alleen al over 2009 zijn er 546 dieren
naar Knaag en Ko gebracht! 
Het grootste deel hiervan waren 
konijnen, namelijk 365. Dat is dus één
konijn per dag dat aan zijn lot was
overgelaten en gevonden is!

Knaag en Ko biedt de dieren onder-
dak, verzorging en wanneer nodig
medische hulp. Knaag en Ko gaat hier-
bij als volgt te werk:
Als een zwerfdier is binnengekomen,
probeert Knaag en Ko de eigenaar op
te sporen. Ieder dier dat binnenkomt
wordt daarom aangemeld bij Amivedi.
Verder is het belangrijk om na te gaan
wat de conditie van het gevonden dier
is. Gevonden dieren worden daarom
eerst bij een thuisopvangadres onder-
gebracht. Daar wordt gekeken of 
het dier ziek is, vrouwtjes misschien
zwanger zijn etc., zodat men een beeld
krijgt van de gezondheid en het gedrag
van het dier. Vaak zijn dieren die 
binnenkomen, verzwakt. Zij moeten
dus ook eerst flink aansterken.
Als zich geen eigenaar meldt en het
dier is aangesterkt, wordt het overge-
bracht naar Knaag en Ko. Daar worden
de konijnen geënt en wordt er voor
gezorgd dat de mannetjes gecastreerd
worden. 
Vanuit Knaag en Ko wordt gezocht
naar een nieuw baasje. 
Maar de dieren gaan niet zomaar weg,
het is tenslotte geen winkel. Aan de
nieuwe woonomstandigheden worden
wel wat eisen gesteld. Alle dieren, met
uitzondering van de hamster, zijn
sociale dieren en worden daarom dus
met z’n tweeën geplaatst (of als enig
dier bij een al aanwezig dier). Ook
worden er huisvestingsvoorwaarden
gesteld om te voorkomen dat bv 
konijnen in veel te kleine hokjes 
worden gehouden. 

Knaag en Ko geeft dan ook veel 
voorlichting over het houden van de
dieren want het welzijn van de dieren
staat altijd voorop!  
Een voorbeeld hoe een bemiddeling
kan plaatsvinden: een gezin zoekt een
konijnenvriendje voor hun vrouwtje.
Knaag en Ko kan in dat geval helpen
bij het koppelen van deze dieren. 
Die koppeling kan ook bij Knaag en
Ko plaatsvinden.  Verder geeft Knaag
en Ko alle nodige informatie over
voeding, huisvesting etc.
Mocht in dit voorbeeld onverhoopt 
na een tijdje het vrouwtje komen te
overlijden, dan kan het mannetje altijd
terug naar Knaag en Ko. Ook blijft
Knaag en Ko altijd bereikbaar voor
vragen en adviezen. 
Verder heeft Knaag en Ko een 
pension. Hier worden de dieren liefde-
vol opgevangen terwijl hun baasjes op
vakantie gaan (let op: deze service
geldt alleen voor dieren die uit Knaag
en Ko komen).

Kortom: Knaag en Ko verricht veel
goed werk voor de vele, vele knaag-
dieren en konijnen die dankzij Knaag
en Ko gelukkig een tweede kans krijgen.
Zo hebben ook wij onze konijnen uit
Knaag en Ko gehaald en genieten wij
elke dag weer van een mooi levend
schilderij in onze tuin.

Voor meer info: www.knaagenko.nl. 
Financieel ondersteunen mag 
natuurlijk ook: mail naar knaagenko@
utrecht.dierenbescherming.nl

In 2009 is het project Intercambio
Voordorp – León (uitwisseling
Voordorp – Leön) van start gegaan. 
Dit project richt zich op kinderen en
leerkrachten in León Zuid-Oost. 
Deze kinderen zijn leerlingen van twee
scholen in de wijk: El Pulgarcito en
Rubén Darío. Het project heeft een
tweeledige doelstelling:
1) een duurzame verbetering van de

kwaliteit van het onderwijs in León,
in het bijzonder de scholen El
Pulgarcito en Rubén Darío en

2) duurzame ontwikkeling, wederzijdse
kennismaking tussen de bewoners
van León Zuid-Oost en Voordorp.

In de buurtkrant van september jl.
hebben wij alle buurtbewoners
opgeroepen een financiële bijdrage 
te leveren zodat het project volledig

uitgevoerd kan worden. Een aantal
Voordorpers heeft royaal op deze
oproep gereageerd. 
Heel veel dank daarvoor!

Degenen die wél een bijdrage willen
leveren maar daar nog niet aan
toegekomen zijn, kunnen alsnog een
bijdrage storten op giro rekening
2232039 ten name van Buurtcomite
Voordorp Vooruit, onder vermelding
van ‘project León’. 
Heel veel dank!

Als ieder gezin in Voordorp € 2,50
overmaakt, dan kan het project
Intercambio Voordorp – León volledig
worden uitgevoerd! Dat zou fantastisch
zijn voor alle kinderen en leerkrachten
van de scholen El Pulgarcito en 
Rubén Darío.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP LEÓN Ingezonden

Uitnodiging Kerstnacht-
viering Tuindorpkerk,
H.F. van Riellaan 1
Ook dit jaar hebben jongeren vanaf 15 jaar
een groot aandeel in de kerstnachtviering.
Zij spelen een kort kerstspel dat aansluit
bij het thema van de viering en zingen
diverse bekende en onbekende Carols.
U wordt van harte uitgenodigd om dit
eigentijdse feest mee te vieren.
De kerstnachtviering is op 
vrijdag 24 december 
en begint om 
22.00 uur.
Na afloop kunt 
u genieten 
van een glas 
warme 
glühwein.



Ingezonden

VOORDORP OP EIGEN KRACHT
Onderdeel van: Transition Town Utrecht

LOKAAL VOEDSEL

Terugblik op de avond “Eetbaar Voordorp”
De Voordorpers die op 17 november naar de “voedselavond” zijn
gekomen hebben het volgende kunnen ontdekken. 

Waar vind je eetbare planten 
en vruchten in de openbare
ruimte? 
Op de website www.plukdestad.nl
kan een ieder binnenkort aan-
geven/zien waar er eetbare planten,
vruchten, e.d. in de stad –dus ook 
in Voordorp- te vinden zijn. 

Hoe start je een kleine 
moestuin? 
Met behulp van soepblikken kun je 
in een mum van tijd een “verticale
tuin” fabriceren. Ideaal om kruiden 
of kleine groenteplanten voor het
keukenraam op te hangen als 
men geen tuin heeft. En als je een
kleine achtertuin hebt, kun je een
“vierkantemetertuin" aanleggen.

Waar kunnen we streek-
producten kopen?
Op dit moment worden veel initiatieven in Utrecht gestart om de
stad te voorzien van lokale verse producten. Het voedselteam van
Voordorp op Eigen Kracht is deel van deze beweging.

Nieuwe plannen - Biologische zuivel en vlees in de wijk
geleverd?
Sinds een aantal maanden hebben de bewoners van Voordorp de
mogelijkheid om lokale groenten te bestellen bij ’n Groene Kans 

en die op te halen ergens in de wijk.
Nu willen wij dit aanbod uitbreiden 
en kijken of we een soortgelijk 
distributiesysteem kunnen opzetten
voor andere lokale verse producten
(vlees en zuivel). Als u interesse of
kennis hebt over dit onderwerp, bent
u welkom om samen met ons de
mogelijkheden uit te zoeken. 

Volgende avond over lokaal
voedsel: maandag 14 februari
(programma wordt later op de
website www.tstu.nl
aangekondigd)

Hebt u andere ideeën of bent u al bezig met iets dat te maken
heeft met duurzaamheid en leefbaarheid in de buurt? 
Bundel uw krachten met Voordorp op Eigen Kracht: samen bereik
je vaak meer dan alleen! 

Tot ziens,
Het team van Voordorp op Eigen Kracht
Brigitte, Marian, Nelleke, Frans, Jos, Peter, Walter
ttvoordorp@gmail.com, www.tstu.nl, www.transitiontowns.nl

Een slimme wijk is op een duurzame
toekomst voorbereid
ENERGIE

Terugblik op de avond “Klimaatborrel”
Op 27 oktober vonden zo’n 25 mensen hun weg naar ’t Groene Dak
voor een inspirerende avond over energiebesparing. Het energieteam
had hiervoor energiecoach Arjan van den Hoogen uitgenodigd, die 
klimaatborrels in verschillende wijken van Utrecht verzorgt.

Er werden diverse
grote en kleinere
ideeën aangereikt om
energie te besparen.
Zo blijkt dat je direct 
al flink kan besparen
als je de CV ketel
beter afstelt maar 
bijv. ook door gebruik
te maken van een
douchecoach.
Daarnaast was er een
presentatie over het belang van goede mechanische ventilatie. 
Zo bleek dat flink bespaard kan worden als de huidige ventilatiemotoren
vervangen worden door energiezuinige motoren 

Nieuwe plannen -  Energieverbruik van de “ronde daken”
Op dit moment voert het energieteam een enquête bij bewoners van
huizen met ronde daken uit. Cijfers van 
10 huishoudens zijn inmiddels bekend. 
Het gemiddeld gasverbruik ligt bijv. rond 
de 1000m3/jaar met uitschieters van
1670m3/jaar en 680m3/jaar. Opvallend is
dat dit niet direct gerelateerd is aan de
grootte van het huishouden. Om betere
gegevens te krijgen hebben we natuurlijk
meer deelnemers nodig. 
Bent u bewoner van een huis met een rond
dak en wilt u meedoen, neem dan contact
op met energieteamvoordorp@gmail.com.
Wij zorgen dan dat u de enquête krijgt
(invullen kost 10 minuten). De resultaten
worden met u (als u dat wenst) besproken.

Volgende Energieavond:  18 januari 2011 
- Concreet besparen op energie......heel makkelijk.
Deze avond is een vervolg op de vorige avond want het energieteam
heeft ondertussen een aantal simpele besparingsmogelijkheden 
onderzocht (instelling van de CV-ketel bijv.). Kom ideeën opdoen en 
jouw eigen tips en ervaring met ons delen! 

Tijd en locatie: 18 jan. 2011, 20.00 uur, tuinhuis van Het Groene Dak. 
Meer info en aanmelding: energieteamvoordorp@gmail.com.
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De eerste sneeuwvlokken zijn ge-
vallen, wat voor de dierenweide van
Ons Buiten inhoudt dat de winter 
in aantocht is. Bij de dieren is in de
afgelopen maanden de vacht weer
lekker dik geworden. De duiven, 
kippen en eenden zijn door de rui en
hebben weer een stevig verenpak en
de vetreserves zijn weer aangelegd. 
In de afgelopen periode is er op de
dierenweide weer van alles gereali-
seerd om voor de volgende seizoenen
voorbereid te zijn.

Op de weide zelf is een prachtige
Walnotenboom aangeplant om 
volgend jaar zomer meer schaduw te
kunnen bieden op de weide. Er is
gekozen voor een walnoot (Juglans
riga Coenen), omdat walnoten al van
oudsher bij boerderijen en stallen
werden geplaatst om vliegen en
muggen te verdrijven (ook erg prettig
voor de dieren op onze weide). 
De ondersoort “Coenen” is de enige
Hollandse ondersoort en dat sluit
mooi aan bij het beleid om zoveel
mogelijk authentieke Hollandse rassen
te houden. Pogingen in het verleden
om bomen aan te planten zijn mislukt
omdat de geiten erg gek zijn op de
bast van boomstammen. Deze nieuwe
boom, maar ook de bestaande bomen

zijn nu geitbestendig afgerasterd en
de geiten (en schapen) krijgen, nu de
knotwilgen (grenzend aan de weide)
weer kaal zijn, wekelijks een portie
wilgen takken. Dus we hopen dat de
nieuwe walnoot een lang en walnoot
rijk leven tegemoet gaat op de
dierenweide van Ons Buiten.
Het toompje Barnevelder kippen
(zwart dubbel gezoomd) is uitgebreid
met twee hennen Barnevelder blauw
gezoomd, ook een prachtig oude
Hollands ras, die het inmiddels erg
naar hun zin hebben op de weide.

Nu de winter weer voor de deur staat
is er hard gewerkt om winterklaar te
zijn. De laatste herstelwerkzaamheden
aan het staldak zijn uitgevoerd om
het dak weer helemaal waterdicht te
krijgen en de waterleidingen zijn
afgesloten of vorstvrij gemaakt door 
ze met warmtekabels in te pakken.
De dierenweide is er klaar voor.
Nu maar hopen dat we weer zo’n
prachtige winter krijgen als vorig jaar.
Prachtige plaatjes heeft deze zeker
opgeleverd. De verzorgers doen in
ieder geval hun best om ook in deze
periode de dieren het zoveel mogelijk
naar hun zin te maken.

Fotowedstrijd
Voordorpvogels 
Win een digitale camera met het maken
van een foto en verhaal over de vogels
die je in Voordorp ziet.

Het Voordorpvogelblog is op zoek naar
vogelfoto's met een verhaal. 
De opdracht van de wedstrijd is simpel:
fotografeer vogels in de wijk Voordorp op
een leuke spannende of originele manier,
maak er een kort verhaal bij en...maak kans
op het winnen van een digitale camera van
het merk Nikon.
Eind januari 2011 buigt een onafhankelijke
jury zich over de foto's in combinatie met de
verhalen en zal de winnaar van de digitale
camera via de website bekend worden
gemaakt. 
Sowieso worden alle ingestuurde foto's met
verhaal geplaatst op de Voordorpvogelblog
zodat iedereen alle inzendingen kan zien.

Meedoen is heel eenvoudig! 
Zowel jong als oud kan meedoen aan de
wedstrijd. Maak in de maanden december
2010 of januari 2011 een mooie, originele
foto in Voordorp, schrijf erbij waar de foto is
gemaakt, maak er een leuk kort verhaaltje
bij en mail dit alles voor 29 januari 2011
naar vogels@voordorphorenenzien.nl
Blijf op de hoogte en kijk regelmatig op
www.voordorpvogels.blogspot.com

Ingezonden

Met de winter in het verschiet:

Vrijdag 24 december: 
“Kerstnachtviering”, 22.00 uur,
Tuindorpkerk.

Vrijdag 31 december: 
“Oud en Nieuw voor kinderen”,
19.00 uur, schoolplein van de 
OBS Voordorp.

Dinsdag 18 januari:
“Energieavond”, 20.00 uur, 
tuinhuis van Het Groene Dak. 
Meer info en aanmelding: 
energieteamvoordorp@gmail.com.

Maandag 14 februari:
“Voedselavond”. Programma wordt
later op de website www.tstu.nl
aangekondigd.

cAgenda



Oud en Nieuw 2010
Sinds enkele jaren vieren 
we “Oud en Nieuw voor
kinderen” in Voordorp. 
Wat met een klein groepje
begonnen is groeit nu steeds
groter en blijft een succes voor alle
kinderen die niet tot 24:00 willen, mogen 
of kunnen opblijven. Dus kom vooral en neem 
je familie mee!
• Wat: Oud en Nieuw vieren
• Waar: op het schooolplein van OBS Voordorp
• Wanneer: op oudjaarsavond
• Hoe laat: om 19:00 verzamelen tot 20:00
• Wie: iedereen die zin heeft
• Meenemen: kindervuurwerk, hapjes, oliebollen
Voor de ouders is er glühwein. Als het giet, doen
we het niet!

NEI THERAPIE
Onbewuste belemmeringen kunnen zorgen voor
klachten op allerlei gebieden, aangezien de geest
een direct effect heeft op het lichaam. Dat kan 
zijn op gebied van gezondheid (Ziekte = fysiek
geworden emotionele pijn), sportprestaties, relaties
of werk. Tijdens de persoonlijke consulten krijg je
inzicht in je onbewuste processen. Dmv spiertesten
krijg je de antwoorden. Jij stuurt mij daarin en zo
krijg je heel persoonlijke sessies op maat. De
emoties, gedachten en patronen die ons tegen-
houden worden tijdens het consult opgespoord en
procesmatig getransformeerd. Vervolgens krijg je
ook handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.
Je kunt de sessies zien als persoonlijke ontwikkeling
en je hebt zeker geen fysieke klachten nodig om
aan jezelf te gaan werken. En blokkerende emoties
en overtuigingen worden losgelaten. Je zult 
merken dat je steeds meer inzicht krijgt in je eigen
functioneren. En je zult steeds dichter bij jezelf
komen en steeds meer degene worden die je in
wezen bent. De sessies worden meestal als prettig
en verhelderend ervaren. Bovendien zit je na een
sessie vaak veel lekkerder in je vel. 
Dorien Rooth, NEI therapeut, 030/6562501 -
06/23276454, www.dorienrooth.nl

COLOFON
Voordorp Vooruit, 
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht, 
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee: 
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, 
Bernadette van Beurten, Brigitte Venturi, 
Christie Bakker, Marc de Lignie, Marian Willems,
Mariëlle Osté, Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp,
Petra van Straaten, Renée van Andel, Sander Ekstijn 
en Tieneke de Groot.
Sluitingsdatum kopij: 21 januari 2011
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van ingezonden stukken.

KIDSVOOR
DORPKIDS 

BEL KERSTBAL SEC
DENNENTAK KERSTSTOL SNEEUW
DINER LICHT SNOEP
DOEN LOL VEEL
ETEN LUIEREN WEER
GROEN PAKKET
KAARSEN RIT
KAARSVET 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 
15JANUARI 2011 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 junikrant
is STEVEN TEUNISSEN. steven heeft de
bioscoopbon inmiddels ontvangen.


