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NIEUWS VAN
DE WERKGROEP LEÓN

Een schrift voor de kinderen
in León

De Rubén Darío school bevindt zich in de wijk León
Zuidoost, een buitenwijk van de stad León in
Nicaragua. Het is een van de jongste en armste
wijken van León. 35 procent van de bevolking leeft
van minder dan 1 dollar per dag.

WOONVENTILATOR
AAN VERVANGING TOE

Ingezonden

Dat zegt het Energieteam van Voordorp op Eigen
Kracht, een bewonersinitiatief dat streeft naar een
meer duurzame wijk.
Wat is er aan de hand?
De woningen in Voordorp zijn meer dan 20 jaar oud en
allemaal uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem. Dit ventilatiesysteem met een regelaar vanuit
de woonkamer is gewoon afgeschreven. Er zit een oud
type motor in die anno 2011 eigenlijk niet meer zou
mogen draaien. Deze motor verbruikt zoveel energie dat
u nu jaarlijks 40 tot 50 euro meer betaalt dan nodig is.
Het vervangen van de motor (die
toch al op zijn laatste benen loopt) is
eigenlijk heel goedkoop, want de
kosten van vervanging zijn rond de
240 euro en in enkele jaren terugverdiend. Bovendien gaat een nieuwe
zuinige motor ook weer 20 jaar mee.
Het energieteam is momenteel in
gesprek met een leverancier en
hoopt u binnenkort een goed voorstel te kunnen doen.
Meer weten? Neem dan contact
op met energieteamvoordorp@gmail.com

Eerder dit jaar hebben wij een beroep gedaan op alle
bewoners van Voordorp om een financiële bijdrage te
leveren aan de aanschaf van voldoende schriften.
Onze contactpersoon vanuit de stedenband Utrecht –
León, Desirée van de Ven, heeft in oktober jl. ruim
2300 schriften
Foto’s:
overgedragen
Desirée van de Ven
aan de school
Rubén Dario en
de kleuterschool
El Pulgacito.
De schriften
kwamen, aldus
Desirée, op een
goed moment.
De kinderen hadden namelijk nog een maand les voor
het einde van het schooljaar en moesten op dit moment
gebruik maken van losse blaadjes omdat er geen voorraad
meer was. Daarom is een deel van de schriften nu aan de
leerlingen overgedragen en zal de rest aan het begin van
het nieuwe schooljaar uitgereikt worden.

Wij willen hierbij alle gulle gevers van harte bedanken voor
hun bijdrage!

Wijkraadpleging Noordoost:

Ingezonden

Wat wil je in onze wijk?
Laat het zien!
De Wijkraad Utrecht Noordoost organiseert in de maanden november en
december haar jaarlijkse wijkraadpleging. In plaats van de bewoners over
een specifiek onderwerp te bevragen is er dit jaar voor gekozen om zo
breed mogelijk te peilen wat onze wijk nu al te bieden heeft en waar de
kansen liggen.
Middels een interactieve web-site zal in kaart worden gebracht welke
voorzieningen in de wijk Noordoost aanwezig zijn, welke voorzieningen
gemist worden door de inwoners, maar meer nog waar de bewoners
van Noordoost kansen zien.
We doen een beroep op de creativiteit van de bewoners om met
mogelijkheden te komen, zonder belemmering door wetten, regels
of haalbaarheid.
Zou u een rollend trottoir naar
de binnenstad willen, of heeft u
een oplossing om alle auto's van
de straat te krijgen, worden alle
plantsoenen wat u betreft één
gezamenlijke moestuin, of nemen
we een voorschot op de klimaatverandering en overkappen we
delen van de wijk zodat we een
tropisch klimaat krijgen?
Zet uw idee op de site.
Kijk op www.wrno.nl om meer te weten te komen.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Ingezonden

RING UTRECHT-NIEUWS
De auto’s zoeven voorbij en wij zitten ook niet stil.
De afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten
georganiseerd. Hieronder een kort verslag van de
belangrijkste ontwikkelingen.

Nieuwe wet Geluidshinder
SWUNG heet die wet. What’s in a name?!
Of zo’n ingewikkelde wet ook swingend is,
daarover kan je van mening verschillen.
In ieder geval pakt-ie niet positief uit voor
Voordorp. De wet is al aangenomen door
de Tweede Kamer, binnenkort wordt hij
behandeld in de Eerste Kamer. Duimen
dus maar...
Afgelopen 9 november heeft het Milieucentrum Utrecht samen met Rijkswaterstaat een informatie-avond georganiseerd
voor betrokken bewoners bij de Ring
Utrecht. Op die avond heeft RWS uitgebreid uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt.
Het blijkt dat de geluidssituatie uit het jaar
2008 plus daarbovenop 1,5 dB (= 40%
meer lawaai) als ijkpunt genomen gaat
worden. Pas als dat ‘plafond’ bereikt wordt
moet er gekeken worden wat het lawaai bij
de huizen is. Als dat boven de 65dB uitkomt, moeten er maatregelen genomen
worden.

Het geluidsniveau van 2008 wordt hiermee
gelegitimeerd, terwijl dat al een onhoudbare situatie is. De nieuwe wet beschermt
ons als bewoners dus niet tegen het toenemende verkeerslawaai.
Hier zijn we niet blij mee (dit is inderdaad
een understatement), dus gaan we uitzoeken of er mogelijkheden zijn hier iets
aan te doen.

Voorbereidingsavond
Meedenksessie
Dinsdag 22 november hebben we met
13 mensen om de tafel gezeten om
inbreng te horen voor de eerste meedenksessie op 8 december. We hebben
gesproken over wat we willen behouden,
wat we willen verbeteren en welke
informatie we nog nodig hebben. Als een
belangrijk knelpunt zien we de aansluiting
van de Noordelijke Randweg op de A27,
ten noorden van Voordorp dus. Dat is nu
een groot geluidslek wat bij verbreding
alleen maar toeneemt als hier geen
geluidsmaatregelen getroffen worden.
Het was een geslaagde, productieve avond
en daarnaast was het goed om kennis te
maken met elkaar en anderen te spreken
die zich hebben opgegeven voor de sessies
van Rijkswaterstaat. Er komt een vervolg
na de eerste Meedenksessie. Iedereen die
zich betrokken voelt kan een bijdrage
leveren. Geef je op voor de maillijst, anders
kunnen we je niet uitnodigen of op de
hoogte houden!

Sinterklaasactie in het
Provinciehuis
Voor Voordorp is deze nieuwe benadering
heel ongunstig. In 2008 was het verkeerslawaai namelijk al heel hoog! Bij de verbreding worden er weliswaar maatregelen
genomen en zal de geluidssituatie wat
gunstiger worden, maar daarna mag in de
loop van de jaren het geluid tot het niveau
van 2008 plus 1,5 dB stijgen voordat men
weer wat gaat ondernemen!

Remco van Lunteren, gedeputeerde
mobiliteit, economie en financiën van de
Provincie Utrecht. Uiteraard nádat we een
gepast lied hadden laten horen op de wijs
van ‘Hoort wie klopt daar...’

Vrijdagmiddag 25 november was een aantal bewoners uit Lunetten en Voordorp in
het Provinciehuis. Daar vond namelijk een
overleg plaats tussen het Rijk, provincie
en gemeente over de variantenkeuzes voor
de snelweguitbreiding. Ook de Sint was
aanwezig. Hij overhandigde namens de
bewoners onze wensenlijstjes (in rijm opgesteld) over de verbredingsplannen aan

Namens de werkgroep A27 Voordorp,
Tieneke de Groot
Opgave voor de emaillijst bij:
Werkgroepa27voordorp@gmail.com
Voor meer informatie over de nieuwe
wet Geluidhinder:
zie onze website met daarop het verslag
van Rijkswaterstaat (inclusief het voorbeeld
van Voordorp).

DE SNUFFELHOEK
Nee het ligt niet aan het weer dat ik
zo treurig ben. Ook niet dat de top van
Ajax een machtsstrijd met Cruijff uitvecht. Een voetbalclub die zijn thuishaven De Arena noemt kan niet volgens het harmoniemodel bestuurd worden. Ja die kop ik
mooi in, hè! Maar hij is niet van mijzelf hoor. Ik heb
hem gejat van Adriaan; een schrijfvriend van mij.
Aforismen noemt hij dat. Ja zo'n tekst vrolijkt me wel
wat op, maar de treurigheid overheerst.
Ik mis mijn tuinvriendin Tineke. Ineens lag er een brief
in het tuinhuis dat ze niet meer kwam. Gek hoor! Ik was
nog maar een jonge hond toen baasje op Ons Buiten een
tuin kreeg. Tineke haar tuin grensde aan de onze en
vanaf het begin klikte het tussen Tineke en baasje en
tussen mij en Tineke. Altijd als ze op de tuin was – en dat
was bijna iedere dag – wipte ze een paar maal bij ons
aan. 'Zullen we even een pauze houden,' zei ze dan. Ze
nestelde zich bij ons in een tuinstoel en dan kroop ik bij
haar op schoot. Ze kriebelde over mijn kop en oren,
fluisterde: 'Wat ben je toch een schatje.' Baasje maakte
wat drinken en Tineke trakteerde op een sigaretje en zo
door de jaren heen vertelde ze over haar leven. Over het
grote Brabantse middenstandsgezin waarin ze was opgegroeid. Over haar linker oog dat blind was geworden
door een granaatscherf in de 2e wereldoorlog en waardoor ze altijd rechts van baasje wilde zitten om haar
goed te kunnen zien met het andere oog. Over de liefde
voor haar vader, die haar zoveel ruimte had gegeven om
zelf te bepalen wat ze wilde doen. Haar en de andere
kinderen door dik en dun vertrouwde. Ze bereisde de
wereld. Trok met vrienden op de scooter door heel
Europa. Werkte in tehuizen van de kinderbescherming
met moeilijk opvoedbare meiden. Daar had ze ook leren
roken want zonder sigaretten was het moeilijk om het
vertrouwen van de meiden te winnen. Ze was nooit
getrouwd maar dol op de kinderen van haar zussen en
broers. Nam een poos onbetaald verlof toen een schoonzusje na vijf kinderen weer zwanger was en het een drieling bleek te zijn. Zo was Tineke: alles kon, net zoals bij
haar vader. En toen een jaar of vier geleden is het
begonnen: ik noem het maar het grote vergeten.
De zinnen haperden, het vinden van de woorden werd
steeds moeilijker en dapper als ze was wilde ze de oorzaak weten. 'Ja hoor het is Alzheimer,' vertelde ze aan
baasje en ook dat ze blij was dat ze dit had gekregen,
want behalve het oog had ze nooit ergens aan geleden
en aan ziekenhuizen had ze de pest. Ze regelde nu ze het
nog kon alles bij de notaris, machtigde een vertrouwd
familielid om straks als ze de weg kwijt zou zijn, voor
haar te beslissen. De weg van haar huis naar haar tuin
op Ons Buiten. Ze heeft het lang volgehouden. Eerst nog
op de scooter later alleen nog op de fiets.
Tot ruim een maand geleden er een plekje vrij kwam in
het verzorgingshuis in Warmond waar ze al een poosje
op de wachtlijst stond. Ja ze heeft een mooie kamer en
mag er sigaretjes roken zolang dat nog verantwoord is.
Woef!
Email: jip.russell@gmail.com
weblog: http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/

Jip

VOORDORP OP EIGEN KRACHT

Ingezonden

Onderdeel van: Transition Town Utrecht

BUURTMOESTUIN IN HET HART VAN VOORDORP
Informatie -/ brainstormmiddag op zondag 22 januari
Een buurtmoestuin op
«De Brink » in Voordorp!
Een tuin waar je frambozen en appels kunt
plukken, waar je eigen
groenten verbouwt of
met de kinderen een
middag moestuiniert!
Waarom niet?
Voordorp op Eigen
Kracht, Ons Buiten en
Kinderopvang Villa Kakelbont hebben samen een plan ingediend voor
het herinrichten van het terrein. Het is het parkachtige grasveld aan
de Romerostraat achter het restaurant en de kinderopvang. De
gemeente heeft het plan goedgekeurd als Wijkgroenplan en maakt
hiervoor budget vrij.
Het idee staat nog in de kinderschoenen. Alles is mogelijk. Vind je het
herinrichten van « De Brink » als buurtmoestuin een spannend idee
en wil je hierin als buurtbewoner actief worden?
Kom dan op zondag 22 januari naar de informatie-/brainstormmiddag. We gaan ter plekke kijken hoe we in 2012 het grasveld tot een
levendige buurtmoestuin kunnen omtoveren.
Datum : 22 januari 2012. Tijd : 14 – 16 uur
Ontmoetingsplaats: Clubgebouw van Tuinenpark Ons Buiten in
Voordorp; Pal Maleterstraat 64, door het grote hek, rechtdoor, aan
het einde links is het clubgebouw.
Contact : ttvoordorp@gmail.com; www.tstu.nl

Housegreening Party + borrel!
Op een koude zaterdagavond in Voordorp
kwamen 14 buren (7 huishoudens) bij elkaar
bij één van hen om over hun energieverbruik te praten en samen een gezellige
avond door te brengen.
De organisatie lag in de handen van twee buren en luidt:
Housegreening party + borrel. We gaan ons energieverbruik vergelijken en tips uitwisselen. Graag jullie energienota van tevoren
doorsturen. Het Energieteam Voordorp (dit keer Jos en Frans) werd
ook uitgenodigd.
Door de energienota te vergelijken (ook t.o.v. het gemiddelde verbruik
in Nederland) en doordat iedereen hetzelfde soort huis heeft, kon
men heel concreet kijken naar mogelijke acties om energie te besparen. Behalve gezellig was zo’n avond ook heel effectief.
Alle buren hebben de volgende ochtend de CV-keteltemperatuur
opnieuw ingesteld om efficiënter te stoken, met behoud van comfort.
Bovendien werden afspraken gemaakt met het Energieteam Voordorp
om verdere actie te ondernemen op het gebied van ventilatiedozen,
zonnepanelen en advies aan huis.
Spreekt zo’n Housegreening party u aan? Zou u er ook één in uw
straat willen organiseren. Neem dan contact op met het Energieteam
Voordorp: energieteamvoordorp @gmail.com
Kijk ook op www.duurzameburen.nl/housegreeningparty
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De Veemarkt 2.0

Waarschijnlijk zal het jullie niet ontgaan zijn!? Er is een zichtbaar begin
gemaakt met de Veemarkt 2.0!! De
gemeente is gestart met het maken
van een nieuw voetbalveld en heeft
daarvoor een flink stuk van het parkeerterrein ontmanteld. Zo zal het
nieuwe veld beschikbaar kunnen
komen na de zomervakantie volgend jaar en kunnen de activiteiten
bij de Veemarkt nog gewoon doorgang vinden tot 1 april 2012. De
verdere uitwerking van de plannen
gaat nog steeds in vliegende vaart
door. De laatste bijeenkomst was op
15 november om bijgepraat te worden en om vragen te stellen. Op 8
december is er al een bijeenkomst
voor uitgifte van de eerste kavels in
bouwvelden X en Y (langs de
Sartreweg voor de ingang van de
Pioniers). Vervolgens zal volgend jaar
ook bouwveld E in de verkoop gaan
(aan het water langs de noordelijke
begrenzing met de sportvelden).
Voor de velden X en Y kan gebouwd
worden in groepsverband (CPO =
collectief particulier opdrachtgeverschap) en bij bouwveld E kan individueel gebouwd gaan worden (PO =
particulier opdrachtgeverschap). De
grondprijzen worden per bouwveld
bepaald en bedragen voor de eerste
velden ca €1000/m2. Als bouwveld

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD
Ik had zo gehoopt jullie deze keer
meer te mogen vertellen over de
plannen voor “De Gaard”. Helaas is
het contract tussen de gemeente en

X en Y in uitvoering gaan zal ook de
Sartreweg onderhanden genomen
gaan worden met nieuwe bruggen
en een aangepaste aansluiting bij het
Kardinaal Alfrinkplein.
Na het traject van de participatie
van de afgelopen jaren is het leuk
om te zien dat er nu andere mensen
komen kijken bij deze bijeenkomsten. Dit zijn mogelijke nieuwe
bewoners! Een goede test om te kijken of er een plan is gemaakt dat
deze mensen aanspreekt en er dan
ook echt willen gaan wonen. Er zijn

de projectontwikkelaar nog niet
helemaal rond en zijn de direct
betrokkenen nog niet ingelicht
(hierin zal de klankbordgroep ook
een actieve rol krijgen). Dit zijn de
bewoners boven het winkelcentrum,
de bewoners in de flat aan de
Lamerislaan, de bewoners rondom
het winkelcentrum en de winkeliers
zelf. In deze lastige economische tijden is het noodzakelijk om zeer
zorgvuldig te zijn om geen verrassingen te hebben aan het einde van de
rit. Het is een zaak van detaillering,

heel veel vragen van deze toekomstige bewoners: hoe dat nu allemaal moet en hoe je in aanmerking
kunt komen voor grond en je eigen
huis kunt bouwen. De gemeente zal
hier actief mee aan de slag moeten
om mensen hierin te ondersteunen
(zie ook www.cpoveemarkt.nl).
Zelf denk ik dat er een erg leuke
wijk zal ontstaan met de vrij flexibele spelregels die zijn opgesteld.
Hiermee zal een zeer gevarieerd
gevelbeeld ontstaan door andere
hoogtes, kapvormen, breedtes,
materialen en gevelindeling. De
nieuwe wijk zal zeker een stedelijk
karakter krijgen en blijft dicht langs
de snelweg liggen. Heel spannend
om te ontdekken wie elkaar in
diverse bouwgroepen zal vinden om
er iets moois van te gaan maken.
Leuk om dit proces van dichtbij mee
te maken van planvorming tot uitvoering, die nu toch echt vorm gaat
krijgen.
Sander Ekstijn, Romerostraat 323

maar iedereen wil nog steeds graag
verder. Dus het is begrijpelijk dat we
nog even geduld moeten hebben.
Een mogelijke nieuwe datum voor
afronding is ons niet meegedeeld.
Vanuit de gemeente zijn de betrokken wethouders ondertussen wel
ingelicht en staan positief tegenover
de plannen (ook in afwachting van
het contract met de handtekeningen). Volgende keer meer ...?!
Sander Ekstijn, Romerostraat 323

broken poten etc. te voorkomen
verzoeken wij bezoekers dit ook niet
te doen of te proberen. De konijnen
stribbelen erg tegen en als ze vallen
breken ze gemakkelijk iets, wat wij
liever voorkomen.

DE BANK
Na alle negatieve publiciteit in de
media de afgelopen maanden en
wellicht het afgelopen jaar, nu een
keer iets positiefs over DE BANKEN
en dan vooral die op Ons Buiten.
Na het realiseren van de caviaweide
eerder dit jaar en het plaatsen van DE
BANK voor deze weide (gedoneerd
door de vader van de coördinator van
de dierenweide) werd deze al snel en
veelvuldig gebruikt. Kinderen, maar
ook volwassenen vinden het geweldig
om vanaf DE BANK de cavia’s en
vooral de cavia bezigheden gade te
slaan. Dit geldt omgekeerd natuurlijk
ook voor de cavia’s. Ze zijn erg
nieuwsgierig en als er activiteiten bij
DE BANK plaats vinden, staan ze
gelijk vooraan want er zal eens iets
aan eten gratis te halen zijn. Toch
adviseren wij iedereen de cavia’s niet
te voeren. Hun spijsvertering is gevoelig en sommige etenswaren kan
hun spijsvertering niet verdragen.
De brokken die ze krijgen zijn zeer
voedingsrijk, dus ze krijgen al meer
dan goed voor ze is.

Hooi voor cavia’s is als bruinbrood
voor mensen. Vol met vezels dus
gezond en goed voor hun spijsvertering. Wij hebben al klachten van
de geiten ontvangen: alle aandacht
en lekkere voer gaat naar de cavia’s!
Ook voor de geiten geldt dat ze meer
dan voldoende te eten krijgen en ze
eigenlijk veel meer zouden moeten
grazen en als er niet voldoende gras is,
ze hooi zouden moeten eten.
Dus geef de geiten vooral een aai
over hun kop/bol als je de volgende
keer naar de cavia’s gaat in plaats van

voer/eten. Er hangt sinds kort een
informatiebordje bij de caviaweide
waar naam, geslacht, leeftijd of het
soort cavia staat vermeld naast de
algemene informatie.
Om weer terug te komen op DE
BANK: van al dat eten voor de
dieren, daar worden de bezoekers
ook hongerig of dorstig van.
Een namiddagborrel of een zondagochtend brunch, of lekker zonnebaden al liggend op de bank, de
cavia’s aanschouwen het allemaal.
Dus we kunnen wel zeggen dat het
aan de “nuttige doelstellingen” van
de Ons Buiten BANKEN niet ontbreekt.
Na het succes bij de “Casa del
Cobaya” -BANK is ook bij de recent
gerealiseerde Konijnen-ren “Maison
de Lapins” een BANK verplaatst.
Deze stond er al, maar is een metertje
verplaatst zodat je goed zicht hebt op
de konijnen. Ook daar zien we al
steeds meer mensen verschijnen. Nog
niet iedereen weet dat wij sinds kort
ook konijnen op de dierenweide van
Ons Buiten huisvesten.
Dus naast de CAVIA-BANK nu ook
een KONIJNEN-BANK.
De konijnen moeten echt wennen en
zijn nog wat schrikkerig. Ook hier en
met behulp van de informatiebordjes,
verzoeken wij mensen de konijnen
niet te voeren! Nog sterker dan bij
de Cavia’s is de spijsvertering van
konijnen erg gevoelig en zijn de
brokjes die ze krijgen samen met hooi
het volledige en goede menu.
Ook de konijnen zijn redelijk nieuwsgierig en komen bij het hek kijken
als er bezoekers komen. Oppakken
vinden ze niet prettig dus om ge-

Inmiddels hebben wij vier niet al
te grote konijnen. Drie vrouwtjes
(voedsters of moer in konijnenland)
en een ex-ram (ex-ram is gecastreerd
mannetje of rammelaar)
Hetzelfde eigenlijk als bij onze cavia’s
hebben ze allemaal een ander
karakter. Jowi (ex-Ram, Konijn kleur)
komt van de knaagdieren opvang uit
Woerden, Amber (Drie kleur, dwerg)
is ons adoptie voedstertje, Zena
(Nederlandse hangoordwerg
Blauw-bont, voedstertje) hebben we
in Duitsland opgehaald, en Silver
(Chinchilla voedstertje) is ons eerste
dwerg konijntje.

Informatiebordje met deze details en
andere algemene informatie over
Konijnen volgt z.s.m.
Weer terug naar DE BANK. Langs de
sloot bij de dierenweide hebben wij
nog een BANK, deze hebben wij
WEIDE BANK gedoopt omdat je daarvandaan heerlijk de hele dierenweide
kunt overzien en zelfs een beetje in
de schaduw kunt zitten tijdens te
zonnige zomer namiddagen.
Op deze manier biedt Ons Buiten
vele mogelijkheden om vanaf een
idyllisch of actierijk plekje rustig bij te
komen van de dagelijkse stress.
Dus na alle negatieve publiciteit over
BANKEN hopen wij dat we vanuit de
dierenweide iets positiefs over DE
BANKEN op Ons Buiten hebben
kunnen overdragen?!

VOORDORP IN BEDRIJF

In iedere uitgave van de krant stelt een ondernemende Voordorper
zijn of haar bedrijf aan u voor. Deze keer is dat Petra van Straaten,
die recent adviesbureau Kompaskoers Advies gestart is.
Wat voor diensten bied
je aan?
Ik geef advies op het gebied
van procesbeheersing en
projectbeheersing. Het doel
van dit advies is uiteindelijk
altijd om een kwaliteits- en
efficiency verbetering voor de
organisatie te behalen.
Het is belangrijk dat een
organisatie kwaliteit levert
want alleen dan is het mogelijk
om langdurige klantenrelaties aan te gaan.
Als die kwaliteit dan ook nog eens op een zo
efficiënt mogelijke manier geleverd wordt,
scheelt dat de organisatie geld. En dat is goed
voor de continuïteit.

en van daaruit structureel
duurzaamheid in de bedrijfsprocessen te integreren.

Geef je ook advies puur
over duurzaamheid?
Ja, veelal is deze vorm
van advies bestemd voor
organisaties die vinden dat ze
aan duurzaamheid ‘moeten
gaan doen’, maar niet weten
waar te beginnen. Verder is
het ook mogelijk om de voorbereiding op
certificatie van de zogenaamde MVO of
CO2 Prestatieladder te begeleiden. Deze
vorm van advies is overigens vooral bestemd
voor organisaties die al iets verder zijn met
duurzaamheid.

Wat maakt jou anders dan anderen?
Naast het leveren van kwaliteit op een
efficiënte manier, is het ook essentieel dat de
organisatie het belang van duurzaamheid inziet.
Inmiddels is duidelijk geworden dat duurzaam
(of maatschappelijk verantwoord) ondernemen echt
geen hype is, maar bittere noodzaak. Consumenten
verwachten steeds vaker dat een bedrijf duurzaam
onderneemt en dat geldt zeer zeker ook voor de
overheid. Die houdt bij aanbestedingen steeds meer
rekening met het feit of een bedrijf al dan niet duurzaam onderneemt.
Nog te vaak beschouwen (MKB) bedrijven duurzaam
ondernemen als ‘lastig’, ‘duur’ of
‘alleen haalbaar voor grote
bedrijven’. Maar dat is beslist
een onjuist beeld. Duurzaam
ondernemen is niet moeilijk.
Bovendien is het voor ieder
bedrijf haalbaar en levert het
de onderneming voordelen
op. De kunst is alleen om klein
te beginnen én op een manier
die bij het bedrijf past.
Alleen dan is duurzaamheid
haalbaar en levert het ook
voor het bedrijf zelf voordelen
op. En dat het voor het bedrijf
iets oplevert, is nodig om
organisties die sceptisch tegenover duurzaamheid staan, er
uiteindelijk enthousiast voor
te maken.
Mijn toegevoegde waarde ligt
er onder andere in passende
manieren te vinden om aan
duurzaamheid te beginnen

Wat is je achtergrond?
Na mijn MBA opleiding in Barcelona heb
ik jarenlang als projectmanager bij een
internationaal bedrijf gewerkt. Vervolgens heb ik ruim
8 jaar projecten en programma’s begeleid en geadviseerd
over de projectbeheersing. Ook heb ik (als internal
auditor) directies geadviseerd over verbeteringen van de
bedrijfsprocessen. Kennis van duurzaamheid heb ik voor
een groot deel verkregen door het volgen van relevante
cursussen en opleidingen. En ook in de toekomst blijf ik
dit soort onderwijs volgen.

Wie zijn je doelgroepen?
Ik richt me vooral op MKB
bedrijven en goede doelen
organisaties, maar ook grotere
organisaties kunnen baat
hebben bij de diensten die ik
aanbied.

Heeft Voordorp je
geïnspireerd?
Absoluut. Voordorp is een
groene buurt, waar veel
bewoners groene initiatieven
ontwikkelen. Dat heeft
inspiratie geleverd om tot de
uiteindelijke invalshoek te
komen van de diensten die
ik aanbied.

Voor meer informatie:
www.kompaskoersadvies.nl,
info@kompaskoersadvies.nl,
Petra van Straaten
06-21 80 69 10.

KIDS

VOOR
DORP

Ingezonden

PROGRAMMARAAD

WOORDZOEKER.

Het Wevehuis wordt goed gebruikt door mensen uit de
buurt! De programmaraad houdt zich bezig met stimuleren
en informeren omtrent de programmering van het Wevehuis. Zin om mee te doen? De programmaraad is nog op
zoek naar een paar mensen uit Tuindorp (oud en Oost) en/of
Voordorp om de programmaraad te versterken.
Graag mailen naar wevehuis@live.nl.

Nieuw in het Wevehuis
Er ligt een initiatief voor incidentele creatieve workshops van
één dag. Er liggen globale plannen, onder meer:
1. 'werken met roest' (aanbrengen van roestige elementen
op papier of textiel). Ook geschikt voor mensen die
roestelementen willen aanbrengen in eigen beeldend
werk.
2. 'werken met plastic' (vervaardigen van plastic elementen
door middel van fusion, verhitting etc).
Prijs zal liggen rond vijf euro (materiaalkosten) voor een dag
(10-16 uur). Detailuitwerking en datum volgt na aanmelding, zodat belangstellenden ook daadwerkelijk kunnen
meedoen.

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.
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Uitdaging? Mail naar wevehuis@live.nl

VERKEERSONDERZOEK

Ingezonden

Ergens in oktober lagen er in Voordorp en TuindorpOost weer slangen over de weg en er zaten ook weer
mensen kentekens te tellen op verschillende kruispunten.
Na vragen bij de gemeente en een nieuwsbrief van de
Veemarkt 2.0 was het mysterie opgelost.
Om de ontwikkelingen van het verkeer door onze wijken in
de gaten te houden zal de gemeente de komende jaren
deze metingen blijven herhalen. Dit met het oog op de
nieuwe projecten rond met name de Veemarkt en de Gaard.
Tevens zal dit een beeld geven over het effect van de maatregelen die genomen zijn (of worden) om het sluipverkeer
terug te dringen. Na onderzoek van het afgelopen jaar heeft
‘de knip’ het niet gehaald, maar zou er wel gesleuteld gaan
worden aan de verkeerslichten bij het Kardinaal Alfrinkplein
(of dit al gebeurd is ben ik niet te weten gekomen).
Het definitieve rapport is nog niet klaar, maar de ruwe
gegevens liggen al wel bij de gemeente.
De voorlopige conclusie lijkt te zijn dat er weinig verschillen
zijn met de vorige telling uit 2009, zowel in aantallen als in
percentages. Meer details zullen ongetwijfeld bekend gemaakt worden in een nieuwsbrief of via de website.
Het lijkt mij een prima zaak dat de gemeente op deze
manier de vinger aan de pols blijft houden.
Sander Ekstijn, Romerostraat 323

BEL
DENNENTAK
DINER
DOEN
ETEN
GROEN
KAARSEN

KAARSVET
KERSTBAL
KERSTSTOL
LICHT
LOL
LUIEREN
PAKKET
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G

RIT
RUST
SEC
SNEEUW
SNOEP
VEEL
WEER

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
14 JANUARI 2012 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 van de buurtkrant
Voordorp wenst alle lezers prettige
feestdagen en een voorspoedig 2012 !

Wilt u meer weten over:

- Uw gezondheid en conditie
- Gezonde voeding en verstandig afvallen
- Op uw eigen niveau verantwoord bewegen
- Begeleiding bij gewichtsbeheersing?
Kom dan gerust eens langs op onze maandelijkse
inloopavond en stel uw vragen.
Iedere eerste dinsdag van de maand, tussen 19. 30 uur
en 20. 15 uur.
Gewichtsconsulent Lette Doornbos en sportcoach Karin
van Ewijk ontvangen u graag voor een persoonlijk,
praktisch en professioneel advies.
Goed in Vorm-Voordorp
C.Mendesstraat 18, 3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl

Vraag je eigen verzoeknummer aan
Elke donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur is
Voordorper DJ-Rik te horen op www.radiobazaar.nl.
Luister ook en vraag je eigen verzoeknummer aan.

Vrijwilligers gevraagd
Er zijn veel mensen in Utrecht die zelden of nooit
bezoek krijgen en die het erg fijn vinden eens in de
twee weken een praatje met iemand te kunnen
maken. Kun jij die vrijwilliger zijn die een medemens
blij maakt met een gesprek bij een kopje koffie?
Ik ben nu anderhalf jaar als coördinator verbonden aan
het project Vriendschappelijk Huisbezoek van
Humanitas. Samen met een collega koppel ik vrijwilligers aan mensen die veel
alleen zijn. Het is dankbaar
werk. We kunnen altijd
mensen gebruiken, dus: heb
je een beetje tijd over en
wil je die zinvol besteden,
bel dan naar Hanneke
Elich: 2732037 of email
naar elich@voordeverandering.com. Of kijk voor meer
informatie over dit project op www.ikgaopbezoek.nl.

Vriendenkring voor mensen
met een beperking
Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar
vrienden? Woon je in Utrecht en vind je het
leuk om er samen op uit te gaan? Heb je een
lichte verstandelijke beperking of ben je
moeilijk lerend? Dan kunnen wij voor jou op
zoek gaan naar vrienden die bij je passen!
Wat is een vriendenkring?
Een Vriendenkring is een groep jonge mensen die
(begeleid) zelfstandig wonen of op de praktijkschool
zitten. Samen onderneem je leuke activiteiten waardoor
je leert hoe je contacten legt en onderhoudt. Een
Vriendenkring bestaat uit maximaal zes personen.
Je komt regelmatig bij elkaar, minimaal een keer per
maand. Je bedenkt zelf welke leuke dingen je wilt doen:
gezellig kletsen, een film kijken, bowlen, spelletjes doen
of uitgaan. Bij de Vriendenkring is een vrijwilliger betrokken die ondersteunt bij de contacten en het uitvoeren van de gezellige activiteiten. De locaties van de
activiteiten zijn verschillend; bij één van de vrienden
thuis of met z’n allen er op uit. Wat jullie zelf willen.
Sommige activiteiten kosten geld. Van tevoren spreken
jullie dan af wat het mag gaan kosten, je moet wel zelf
betalen.
Voor wie?
De Vriendenkringen zijn voor jonge mensen vanaf 16 jaar
en ouder met een lichte verstandelijke beperking of
mensen die moeilijk lerend zijn. Woon je (begeleid)
zelfstandig of zit je op de praktijkschool, dan is een
Vriendenkring vast iets voor jou!
Wil jij ook een Vriendenkring?
Lijkt het je leuk om meer vrienden te hebben?
Neem dan contact op met MEE
Utrecht, Gooi & Vecht via het
telefoonnummer 0900 633 63 63
of stuur een e-mail naar: vriendenkringen@mee-ugv.nl. Na de
aanmelding wordt je uitgenodigd voor een afspraak en
vertellen we je meer over de Vriendenkringen.
Vriendenkringen is een samenwerking tussen De Wilg,
MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Handjehelpen.

c Agenda
Informatie -/ brainstormmiddag
Zondag 22 januari 2012, 14.00 – 16.00 uur.
Ontmoetingsplaats:
Clubgebouw van Tuinenpark Ons Buiten in Voordorp;
Pal Maleterstraat 64, door het grote hek, rechtdoor,
aan het einde links is het clubgebouw.

Contact :
ttvoordorp@gmail.com; www.tstu.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, Brigitte
Venturi, Christie Bakker, Desirée van de
Ven, Frans van den Berg, Mariëlle Osté,
Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp,
Petra van Straaten, Renée van Andel,
Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij:
27 januari 2012
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

