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In Voordorp en Veemarkt gebeurt van alles…

En om u te laten weten wat dat is, verschijnt
6x per jaar de buurtkrant Voordorp Vooruit, al
sinds 2004. Dit keer eenmalig een gedrukte versie,
normaliter verschijnt de krant alleen digitaal op
www.voordorpvooruit.nl.
Doel van de krant is u te informeren over wat er speelt in de buurt en zo de sociale cohesie in de buurt te versterken.
In deze editie presenteren diverse initiatieven zich en geven ze het laatste nieuws.
Het duurzaamheidsplatform Voordorp Op Eigen Kracht heeft van alles te melden: haar energieteam organiseert een workshop CV ketel optimalisatie, buurtmoestuin de Voortuin plukt de vruchten van haar werk en mobiel VTO organiseert een
Meet Up rond vervoermiddelen delen.
De werkgroep gierzwaluwen legt uit wat deze vogels met onze buurt te maken hebben. De werkgroep A27 Voordorp kondigt
inspraakavonden aan rondom de plannen voor geluidsschermen. We krijgen een update van het project “zonnepanelen en
Verenigingen van Eigenaren”.
Twee basisscholen hebben binnenkort een open lesochtend. Twee voetbalverenigingen presenteren zich. Ook de volkstuinencomplexen in onze buurt hebben weer nieuws. En wil je weten hoe creatief onze buurtgenoten zijn, ga dan eens een
kijkje bij hen nemen tijdens de kunstroute Voordorps Verbeelding. Ook dit najaar is er dus weer van alles te doen.
Wil je een email ontvangen met daarin een link naar de buurtkrant, elke keer als deze verschijnt?
Stuur dan een email naar voordorpvooruit@casema.nl.
Nou verschijnt Voordorp Vooruit om de twee maanden, maar ook tussendoor is er nieuws.
Op www.facebook.com/voordorpvooruit houden we u voortdurend op de hoogte van de laatste nieuwtjes over onze
buurt. Let wel, u heeft geen Facebook account nodig om de berichten te kunnen lezen. Gaan we binnenkort de 200
“vind-ik-leuks” halen?
Veel leesplezier! Namens Voordorp Vooruit, Sander Ekstijn en Marian Willems

Bewoners Veemarkt aan het woord

Ingezonden

Als kersverse bewoner van het Veemarktterrein laten we graag iets van ons horen.
In februari van dit jaar kregen we (Maarten de Boer (40),
Leontien Fliek (36) en onze zoontjes Luuk (2) en Merlijn (0)
de sleutel van onze woning in het project de ‘Oase’ en
enkele weken later zijn we verhuisd. De Oase is een project van 38 koopwoningen met elk een eigen tuin(tje) en
een gezamenlijke binnentuin met een glijbaantje en een
houten speelhuisje. Inmiddels zijn alle woningen bewoond.
Er wonen veel jonge stellen, met nu al zo’n 30 kinderen in
totaal. En nog een heel aantal op komst.
We hebben voor de Veemarkt gekozen vanwege de centrale
ligging nabij het centrum en met genoeg groen op loop- en
fietsafstand. We hadden nooit gedacht dat we ooit voor een
nieuwbouwwoning zouden kiezen, maar dat bevalt juist erg
goed. Omdat alle andere bewoners ook nieuw zijn in de buurt,
zijn mensen erg op elkaar gericht. We hebben al een heel
aantal buurtbarbecues en -borrels gehouden afgelopen zomer.
Het voortraject was spannend. We wisten precies welke woning we graag wilden, maar er was zoveel interesse voor het project, dat er geloot
moest worden. We hadden geluk en kregen de woning toegewezen! Het bouwtraject verliep vrij voorspoedig. Die periode hebben we gebruikt
om alle keuzes te maken: welke keuken, badkamer, wat doen we met de muren, de vloeren? Wat komt daar veel bij kijken!
De groenstrook langs het water recht voor ons huis wordt binnenkort aangelegd door de gemeente. Er komen onder andere fruitbomen,
wipkippen en een vlonder bij het water. De groenstrook gaat rondom het hele Veemarktterrein lopen. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat
worden. Het is interessant om in een buurt te wonen die zo in ontwikkeling is. Soms is het onhandig als er weer een betonmolen midden op
de weg staat en je er langs wilt met de auto. Maar het is ook interessant om nieuwe huizen te zien verrijzen en langzamerhand in een steeds
sfeervollere en groenere buurt te wonen.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Ingezonden

TOEKOMSTIGE GELUIDSCHERMEN LANGS DE RING UTRECHT
Begroeide of niet begroeide schermen
Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen voor de verbreding van de A27 langs Utrecht. Momenteel is de fase van
het ontwerpen van geluidschermen bereikt. Maar wat willen wij als bewoners langs de Ring Utrecht eigenlijk zelf?
Willen we een doorzichtig scherm? Of een gedeeltelijk doorzichtig scherm? Willen we een zo groen mogelijk scherm?
Met klimop of andere begroeiingen?
Twee inloopavonden/informatiemarkten
Rijkswaterstaat wil aan iedereen de kans geven te reageren op haar ontwerpen. Hiervoor worden twee (dezelfde) inloopavonden georganiseerd.
Je kunt binnenlopen en weggaan op het moment dat je uitkomt, rondlopen en kijken naar de presentaties, en vragen stellen aan RWS-medewerkers.
Tijdens beide avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:
• het concept-maatregelpakket voor geluidreductie
• denkrichtingen bij de vormgeving van geluidschermen
• het landschapsplan over de inpassing van de weg
• de vormgeving van een aantal onderdoorgangen:
Kromme Rijn, Weg tot de Wetenschap en Archimedeslaan.
Tijd en locatie
Dinsdag 13 oktober:
19:00 - 21:00 uur, ’t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15
Donderdag 15 oktober: 19:00 - 21:00 uur, Musketon, Hondsrug 19
RWS wil graag dat je je aanmeldt via ring.utrecht@rws.nl. Als je op het laatste moment besluit langs te komen is dat mogelijk.
Namens de werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot

Ingezonden

“SAMEN BOUWEN MET AANDACHT,
PASSIE EN VERTROUWEN”
Een nieuwe projectontwikkelaar
actief in Voordorp?? En waar dan??
Of toch niet… zie pagina 10

Wijkbureau NO
De stad Utrecht heeft 10 wijkbureaus. Wijkbureau Noordoost is hét aanspreekpunt van de gemeente in ons deel van
de stad. De medewerkers weten wat er leeft en speelt.
Met andere partijen in de wijk werken zij aan de leefbaarheid en veiligheid in Utrecht Noordoost.
Zoals bewoners, ondernemers, Wijkraad Noordoost, politie,
woningcorporaties, wijkwelzijnsorganisaties, alle gemeentelijke diensten en andere instellingen. Het wijkbureau heeft
een digitale nieuwsbrief. Hierin
vindt u kort en bondig informatie
over ontwikkelingen en actuele
zaken, die spelen in de wijk zoals
het laatste nieuws, bijeenkomsten
en werkzaamheden in Noordoost.
U kunt zich nu aanmelden voor
deze gratis digitale nieuwsbrief, die
tweewekelijks verschijnt.
www.utrecht.nl/wijk-noordoost/nieuws/digitale-nieuwsbrief/
Deze buurtkrant “Voordorp Vooruit!” wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
initiatievenfonds omdat ook de gemeente
het belangrijk vind om de buurt te
informeren.

Voordorp Op Eigen
Kracht
(foto: Allard
Willemse)
(VOEK) heet de nieuwe lezers
van deze nieuwsbrief welkom.
Welkom in het bijzonder aan de bewoners van de nieuwe
buurt Veemarkt. Weet u dat er in de buurt al veel gebeurt op
het gebied van duurzaamheid?
VOEK is een platform voor buurtgenoten die zich op verschillende
manieren inspannen om hun manier van leven en wonen duurzamer en socialer te maken.
We houden ons bezig met energie (duurzame energie/besparen/
opwekken), voedsel (moestuinen, lokaal kopen), mobiliteit (vervoermiddelen delen)...
Samen komen we in actie, we informeren en inspireren elkaar en
we vieren feest.
Op www.voordorpopeigenkracht.nl vindt u informatie over duurzame acties in de buurt zoals de buurtmoestuin, het energieteam
en Mobiel VTO (Veemarkt-Voordorp-Tuindorp-Oost).
Ook in de buurt Veemarkt zijn interessante stappen gezet in
verduurzaming met o.a. energiezuinige gebouwen en nieuwe
gezamenlijke woonvormen, zoals de deeltuin.
Wij, in Voordorp, zijn heel benieuwd naar de verhalen van de
bewoners hierover. U kunt de Facebookpagina van Voordorp Vooruit
hiervoor gebruiken maar een langer verhaal kunt u ook op de website van VOEK plaatsen. Want waar het ons omgaat is dat we
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.
Aarzel niet om contact met ons te nemen: ttvoordorp@gmail.com
Graag tot ziens,
Brigitte Venturi, namens VOEK

DE SNUFFELHOEK
Hebt u dat nu ook lieve lezer, zo aan het
einde van de zomer, dat u net als ik een
beetje weemoedig wordt? Misschien juist
omdat we nagenieten van een paar mooie
Oudewijvendagen*. De september warmte maakt soezerig en
doen me terugverlangen naar al die mooie dagen op de tuin.
De lekkere plekjes waar ik lag, soms in het gras met een warm
zonnetje op mijn rug, soms in de schaduw onder de jeneverbesboom met zijn verrukkelijke koelte. Alweer loopt een
zomer ten einde. Verdwijnen er plekjes, waaraan je toch een
beetje gehecht bent geraakt.
Hoe lang is het nu geleden dat ik met Baasje naar de Veemarkt** liep en er een tentoonstelling bezocht? En moet je
nu daar eens gaan kijken. Je gelooft je eigen ogen niet.
Allemaal nieuwe huizen met een heleboel bedrijvigheid om al
die nieuwe mensen en honden en katten natuurlijk, een
gezellige en warme plek in Voordorp te geven. Fijn en goed
natuurlijk. Mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig
met veel liefde!
Tegelijkertijd is er het besef dat er iets verdwenen is. Dat de

Veemarkt een herinnering is geworden. Een plek uit mijn
jeugd die er niet meer is. Het is toch ook een afscheid laten
we wel wezen. Een paar weken geleden is er nog een plekje
uit mijn leven verdwenen. Een heel warm wandelend plekje,
dat hier rondliep in huis toen ik bij baasje kwam wonen. Ze
heette Chérie en accepteerde dat ik haar alleenheerschappij
danig verstoorde. At uit mijn voerbak. Gaf me een tik op mijn
neus als ik wat te opdringerig, de geur vlak onder haar staart
probeerde op te snuiven.
Ik zal de kopjes die ze ’s morgens bij het wakker worden aan
mij gaf nooit vergeten. Zeventien jaar is ze geworden. Zeker
een prachtige leeftijd, maar het betekent ook dat ze heel veel
lege plekjes achter laat. Spinnend in haar mandje in de
vensterbank. Miauwend op het aanrecht voor fris water uit de
kraan. Jankend voor de buitendeur als ze naar binnen wil.
Voor brokjes in de kast. De zachte kussenvoetjes op het
gezicht van baasje, waarmee ze haar wekt omdat ze
gekriebeld wil worden op het kopje dat steeds hoekiger
wordt. Als iets, iemand sterft of verdwijnt,
sterven we zelf ook een beetje.
Woef!
Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

*Oudewijvendagen: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/2011/09/over-nornen-spinnen-en-oudewijven-in-de.html
**de Veemarkt: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/2012/12/van-oude-dingen-die-voorbijgaan.html
Ingezonden
Auto’s delen in je buurt?
Kom 29 oktober naar de Meet-Up!

Op donderdag 29 oktober
organiseert Mobiel VTO haar
eerste Meet-Up.
Mobiel VTO is een project in de
buurten Veemarkt, Voordorp,
Tuindorp en Tuindorp-Oost
om het delen van auto’s en andere vervoermiddelen te
bevorderen. Het delen van auto’s is namelijk niet alleen
goed voor het milieu, maar je kunt ook veel geld besparen
door te delen. Immers, als een auto stil staat, kost die toch
geld, en door hem te verhuren kun je een deel van die
kosten terug verdienen.
Mobiel VTO heeft een eigen plek op de autodeelsite My Wheels,
waardoor het autodelen gemakkelijk en goed geregeld is.
Reserveren kost maar een paar muisklikken. Bovendien is het
veilig en betrouwbaar, want bij evt. schade is er een goede
collectieve verzekering.
Mobiel VTO krijgt binnenkort de beschikking over een elektrische
bakfiets die door buurtbewoners gehuurd kan worden tegen een
kleine vergoeding. Je kunt deze driewieler zowel voor kinderen
alsook voor spullen gebruiken. Handig voor de binnenstad en
uitjes met je kinderen.
Mobiel VTO is in korte tijd gegroeid naar zo’n 15 leden. Bij de
Meet-Up gaan we de eerste ervaringen uitwisselen en kijken wat
nog beter kan. En natuurlijk zijn nieuwe mensen welkom om
mee te doen met Mobiel VTO.
Dus wie wil meer weten over de voordelen en gang van zaken
bij auto-delen: Wees welkom op 29 oktober om 20.00 uur in
het Tuinhuis van het Groene Dak (ingang hek naast A. Sandinostraat 68). Aanmelden kan via mobielvto@gmail.com.
Kijk ook op: www.voordorpopeigenkracht.nl en www.mywheels.nl

Herfst in de Voortuin

Ingezonden

Voor tuinieren heb je geduld nodig.
En dit jaar is ons geduld beloond; er
zijn voor het eerst bramen, druiven
en kiwi's in de Voortuin. In maart
2012, bij de start hebben we al dit
fruit geplant en nu, 3 jaar later,
plukken we er de vruchten van.
En het grappige is dat je sommige
vruchten pas heel laat ziet. Als
tuinier, kijk je namelijk meestal naar
de grond, naar de plantjes. En dan
blijkt opeens dat boven ons hoofd,
langs de rand van het hek een heleboel piepkleine kiwi's bungelen.
Voorlopig zijn de kiwi's nog te klein om te oogsten. Ze kunnen blijven
hangen totdat er nachtvorst wordt voorspeld en moeten daarna nog
narijpen.
De druiven daarentegen zijn inmiddels
vrijwel allemaal op.
Helaas vinden de
vogels, net iets eerder
dan wij, dat de druiven rijp zijn. Een groot deel van de oogst is door
hen opgepeuzeld. Maar de druiven die we hebben kunnen opeten
waren heerlijk. Sappig, zoet en zonder de harde schilletjes die de
meeste Nederlandse druiven hebben. En wat staat ons nog te
wachten? De walnotenboom lijkt behoorlijk wat noten te hebben. Als
je er een vindt, verwijder de groene schil en laat 'm op een droge
plaats nog een paar weken drogen, dan zijn ze lekker om op te eten.
Heb je zin gekregen in de Voortuin? Je bent altijd welkom om rond te
kijken en kruiden te plukken. Elke tweede zondag in de maand tussen
11.00 en 13.00 is iedereen welkom om mee te werken.
Zondag 11 oktober is er na afloop, als het droog is, een oogstlunch.
Kijk voor het laatste nieuws daarover op onze website:
www.devoortuininvoordorp.nl
Namens de Voortuin, Jenny Lindhout

NIEUWS VAN

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Ingezonden

GIERZWALUWNESTKASTEN VOORDORP 2015
Wat heeft deze zomer ons weer gebracht qua bezetting van de gierzwaluwkasten? Het weer was
best prima. Oke, een koude start, en over de nazomer hebben we het even niet, maar tijdens het
broedseizoen was het zonnig en warm.
Wat is er met de gierzwaluwen aan de hand?
Vorig jaar is de trend van ‘ieder jaar een nieuw bezette kast erbij’ doorbroken. Geen zeven dus, na de zes in 2013, maar slechts vijf. En dit
jaar? Nog erger, slechts in drie kasten heeft een paartje daadwerkelijk jongen groot gebracht. Kasten die in een van de voorgaande jaren nog
bezet waren bleven nu heel erg leeg. Op drie locaties in Voordorp hangen vier nestkasten vlakbij elkaar waar in vorige jaren wel is gebroed en
waar ook druk langs gevlogen is door zoekende, jonge gierzwaluwen. Dit jaar is slechts in één van die kasten gebroed. Merkwaardig gezien het
feit dat gierzwaluwen koloniebroeders zijn.
Vragen
Zijn de oudervogels onderweg tijdens de reis naar of vanuit Afrika gestorven? Na twee jaar zijn gierzwaluwen broedrijp, dus waar blijven al
die jongen uit voorgaande jaren? Hebben (ook) zij het loodje gelegd? Kunnen ze de weg terug naar Utrecht niet vinden?
Gierzwaluwen staan er om bekend dat ze niet goed zijn in het herkennen van nieuwe bewoningsmogelijkheden. Het moet er allemaal zeer
vertrouwd uitzien, eigenlijk hetzelfde als de woonomgeving waarin ze geboren zijn. Is er toch teveel verschil tussen de kasten onderling qua
ophanghoogte en achtergrond(kleur)? Is het zinnig om volgend jaar weer eens met lokgeluid te gaan werken?
Spreeuwen en mussen wisselend succes
Net als met gierzwaluwen gaat het landelijk met spreeuwen en huismussen ook niet goed. Gelukkig weten ze in Voordorp de gierzwaluwnestkasten te waarderen als huisvesting. In 14 kasten hebben spreeuwen met succes gebroed, een gemiddeld jaar. In zes kasten is sprake
geweest van huismusbroedsels, een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren.
Namens de werkgroep gierzwaluwen, Tieneke de Groot, tienekedegr@gmail.com

GIERZWALUWEN EN DE VEEMARKTBUURT

Ingezonden

Duurzaamheid was een van de belangrijkste uitgangspunten toen in 2011 de eerste plannen voor een woonwijk op het Veemarktterrein gelanceerd werden. Ook milieuvriendelijkheid was een van de leidende begrippen. De meeste mensen denken dan aan energiezuinigheid. Maar duurzaamheid is ook: ecologie en biodiversiteit. En bij biodiversiteit en gebouwen denk ik: ‘aha, gierzwaluwen’.
Ultieme stadsvogel
De gierzwaluw is de ultieme stadsvogel: van oorsprong een rotsbroeder maar al eeuwen lang een vogel die in spleten, kieren en gaten van
gebouwen een nest maakt. Een stedelijk gebied zonder gierzwaluwen kan eigenlijk niet! Door alle tegenwoordige (terechte) eisen met
betrekking tot isolatie wordt het de gierzwaluw inmiddels onmogelijk gemaakt te nestelen aan
een nieuwbouwhuis. Dat betekent dat er voor de gierzwaluw geen plek is in een nieuwe buurt
zoals de Veemarkt. Funest voor de gierzwaluw, jammer voor de Veemarktbuurtbewoner.
Neststenen.
Om het gebrek aan broedmogelijkheden te ondervangen zijn er neststenen voor gierzwaluwen
ontwikkeld die in de muur ingemetseld kunnen
worden. De neststenen kunnen of geheel zichtbaar
in de muur verwerkt worden of gedeeltelijk, waarbij
alleen de invliegopening zichtbaar is (zie de foto’s).
Oase en Plateau
De Utrechtse Stadsvogeladviseurs hebben zich vanaf het begin van het Veemarktproject hard gemaakt voor neststenen voor gierzwaluwen.
En met succes! Het eerste project waar dit is gerealiseerd is Oase. Aan een aantal kopse kanten van de bouwblokken zijn kleine openingen
te zien tussen de bakstenen. In totaal gaat het hier om 18 neststenen. Het tweede bouwproject waar de stenen inmiddels ingemetseld zijn
zijn de appartementen op het ‘Plateau’. Hier heeft de projectontwikkelaar ervoor gekozen de stenen – 12 in totaal - zichtbaar in de muur te
verwerken. En ook bij andere Veemarktprojecten, in de fase van tekentafel tot de eerste gelegde steen, worden de belangen van gierzwaluwen
meegenomen.
Wat kunnen bewoners doen?
Ben jij zo’n geluksvogel met neststenen in de muur, dan zou jij de gierzwaluw nog een handje kunnen helpen om ze de plek te laten vinden.
Want dat kost ze gek genoeg vaak enige moeite. Er zijn cd’s met gierzwaluwgeluid en kleine speakertjes te krijgen. Als je die in de buurt van de
neststenen afdraait op het moment dat er aktiviteit van de vogels is, trekt dat hun aandacht. Als je gierzwaluwen aan huis wilt en er zijn geen
neststenen ingemetseld kun je een nestkast ophangen (en eventueel ook met geluid aan de gang gaan!). Loop eens rond in Voordorp waar zo’n
60 nestkasten hangen, om ideeën op te doen! Hopelijk ontdekken de gierzwaluwen vanuit Tuinwijk en Voordorp de nieuwe nestgelegenheid op
het oude Veemarktterrein! Wie meer wil weten over gierzwaluwen, over nestkasten en het werken met geluid kan contact met mij opnemen.
Marian Peterse - Stadsvogeladviseur voor Utrecht, marianpeterse@gmail.com
(Stadsvogeladviseurs zijn vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland die zich inzetten voor de vogels van de stad.)

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Communicatie
De Gaard

DE GAARD

Het is misschien even stil
geweest in de berichtgeving rond winkelcentrum De Gaard, achter de
schermen wordt er echter hard gewerkt aan de
communicatie naar bewoners en bezoekers.
De website www.denieuwegaard.nl ondergaat een
update en via de sociale media kan nog steeds worden
getwitterd en gepost. Binnenkort worden de activiteiten
die voortkomen uit het communicatieplan via de website
aangekondigd. Ook wordt er huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid
met de laatste
informatie.

Ingezonden

(foto: Allard Willemse)

Keteltje strek je
Workshop: CV ketel Optimalisatie

Maatregel 34 - Herinrichting
Kapteynlaan/Romerostraat
Er is op 3 september een
tweede sessie geweest waarbij het laatste ontwerp is
doorgenomen met belangstellenden uit de buurt.
Voor een aantal stukjes van
het traject waren vooraf een
drietal alternatieven bedacht
(voor de flat aan de Kapteynlaan en de heggen/paden bij
de oversteek in het Kouwerplantsoen). Het blijft moeilijk
om het exacte effect in te schatten van het versmallen van
de inrichting en het van 50km/u naar 30km/u gaan. Tevens
moeten de auto’s nadrukkelijk rekening gaan houden met
de fietsers bij het inhalen. De insteek blijft veiliger en minder
‘sluipers’. De gemeente komt nog een keer het definitieve
plan presenteren op een bijeenkomst in de buurt.
Meer info www.utrecht.nl/verkeersbeleid/maatregelenverkeersveiligheid/maatregel-34/

Ingezonden

Voor iedereen met een CV ketel (geen voorkennis vereist)

27 Oktober 2015 20.00-22.00
Tuinhuis Groene Dak, Augusto Sandinostraat, ingang
hek no. 134. Bijdrage in de kosten € 2,50
De winter komt eraan. Je probeert zuinig te stoken met behoud
van comfort. Je hebt vast al een idee hoe dat moet.
• Maar is het wel zo’n handig idee om radiatoren uit te draaien in
die niet gebruikte ruimte?
• ’s Nachts de thermostaat 5 graden lager te zetten?
• Die ene radiator achter de bank, is dat nou zo erg?
• Radiatorfolie op de achterzijde van de radiator, dat is toch goed?
• Je denkt dat je al zuinig stookt, want jouw huis is tip-top
geïsoleerd?
• Je hebt net een nieuwe CV ketel en denkt: bij mij is alles piekfijn
in orde. Is dat wel zo?
Daar krijg je antwoord op. En daarna kun je thuis aan de slag om te
zorgen dat jouw CV verwarming ideaal wordt ingesteld.
Dat doe je (deels) zelf én je weet de juiste vragen te stellen aan de
installateur/onderhoudsmonteur.
Programma Deel 1
19.45 - 20.00 Inloop met koffie/thee
20.00 - 20.45 Hoe krijg je een betere CV? Wat kun je zelf doen
en hoe voer je het gesprek met de onderhoudsmonteur/installateur?
20.45 - 21.00 Pauze met gelegenheid voor vragen
Programma Deel 2
21.00 - 22.00 Voor wie wil: Technische verdieping en praktijk
waterzijdig inregelen
Deelname aan de workshop gaat op volgorde van aanmelding
energieteamvoordorp@gmail.com (vermeld even de datum van de
workshop; er is nl nog een workshop op een andere datum).
Graag tot binnenkort,
Walter, Maarten en Frans, Energieteam Voordorp

Disclaimer: Geen rechten kunnen worden
ontleend aan deelname aan de workshop.

(foto: Allard 3Willemse)
Samen 1 miljard
m
gas besparen

“wij zijn de eerste generatie die het effect
van klimaatverandering voelt en wij zijn
de laatste generatie die er iets aan kan
doen. Er is geen plan B.” sprak Obama bij de
presentatie van een nieuw radicaal energieplan.
Utrecht heeft óók een nieuw vooruitstrevend energieplan. In dit plan
wordt beroep gedaan op jou en mij, ons allemaal. Want alléén
samen kunnen we grote stappen maken. En die zijn nodig.
In Voordorp kunnen we direct beginnen. Want wij hebben al een
Energiebespaarbox, met behulp waarvan iedereen 30% kan
minderen op zijn energieverbruik. Niet voor het geld maar voor de
directe toekomst van je zelf en die van je kinderen. Vraag hem aan
bij het Energieteam! Of ga samen met je buren met het Energieteam rond de tafel zitten, en vergelijk de energierekeningen in een
zogenaamde “Housegreening party”. Verbaas je over hoeveel het
energieverbruik omlaag kan.
Natuurlijk die zonnepanelen. Doen! Het Energieteam kan je
belangeloos adviseren. En heb je financiële hulp nodig dan biedt
de gemeente leningen aan met een rente rond de 0,5%.
Kom ook naar de workshop CV optimalisatie, en leer hoe het (laten)
aanpassen van de CV verwarming 15% bespaart. Als we dat allemaal doen scheelt dat landelijk 1 miljard m3 gas per jaar! Goed
voor Groningen en goed voor het klimaat.
Het Utrechtse energieplan gaat slagen als we het niet alleen
willen, maar ook samen gaan doen.
Walter, Maarten en Frans
Voor contact, meer info en energietips:
www.voordorpopeigenkracht.nl
energieteamvoordorp@gmail.com

Grote duurzame
initiatieven in
Voordorp
Groot dak zoekt zon! Van zonnedroom naar werkelijkheid?!
De zomer met veel zon lijkt dit initiatief goed gedaan te
hebben… Geen tijd om echt uit te rusten, maar volle vaart
verder. Er gebeurde van alles om ons heen juist op dit
gebied! De initiatiefnemers hebben gesprekken gevoerd
met deskundigen over juridische, technische en financiële
zaken alsmede de communicatie. Ook waren er werkbezoeken aan diverse VvE’s die al werkende zonnestroom
installaties op het dak hebben staan. Veel energie krijg je
daar van. YES!
Vlak na de zomervakantie (begin september) stond de
derde meeting gepland om iedereen in de buurt bij te
praten. Door actief bezig te zijn hebben we gemerkt dat
we een aantal jaren geleden echt ‘te vroeg’ waren. Nu
zien we gelukkig dat de overheid, gemeenten, leveranciers
en banken hard aan het werk zijn om de weg voor VvE’s te
effenen. Mooi dat wij in de voorhoede van Nederland
mee lopen bij de ontwikkelingen en onze bijdrage daar
aan hebben kunnen leveren.
Het inspirerende programma van die avond beloofde
een heleboel
moois.
In ’t Buitenhuis
van tuinenpark
Ons Buiten
waar we deze
meeting hadden
zijn recent
23 zonnepanelen geplaatst en Hans Botman vertelde
enthousiast hoe het daar zo snel gelukt was en wat de
bevindingen tot nu toe zijn (je hebt hier al over kunnen
lezen in onze vorige editie en je kunt het zelf
volgen op de display die hangt in hun hal). Vervolgens
vertelde Margriet Jansen over haar VvE in het centrum
van Utrecht waar met een gedeelte van de eigenaren
54 panelen zijn geplaatst (met nog ruimte over voor
extra panelen). Met een status als monument nog een
aanvullende uitdaging bij dit gebouw, maar ze zijn zeer
tevreden over het resultaat en de behaalde rendementen
met hun flexibele zonnestroomverdeler.
Dan is het tijd om in één casus van VvE Artemis (Romerostraat 145-331 met de wens om zonnepanelen te gaan
plaatsen) alle
mogelijk aspecten
en nieuwigheden te
belichten die we in
de tussenliggende
periode hebben
verzameld. Sander
Ekstijn als bewoner
van VvE Artemis en
tevens initiatiefnemer gaat heel
gedetailleerd in
op de gemaakte
keuzen in het
voorstel met bij-

behorende kosten & baten en de mogelijkheid voor het
afsluiten van een duurzaamheids-lening. De sleutel voor
VvE’s om dit allemaal mogelijk te maken ligt in het
‘tijdelijk’ beschikbaar stellen van het gemeenschappelijke
dak voor aanvullend gebruik; namelijk energieopwekking.
Hierbij wordt de bestemming en functie van het dak niet
gewijzigd alleen het gebruik.
Dit kan met een normale stemming tijdens de Algemene
Leden Vergadering (ALV) met een meerderheidsbesluit en
vervolgens een kleine aanpassing in het huishoudelijk
reglement om het officieel vast te leggen. Met alle kennis
die we nu hebben, is de verwachting dat dit project een
grote kans van slagen heeft! Natuurlijk moeten er nog wel
wat details uitgezocht worden voor de beste oplossing,
maar het (zon)licht aan het einde van de tunnel lijkt
zichtbaar. Dat was de opdracht die we onszelf bijna een
jaar geleden hadden gesteld. We zijn op de goede weg
kunnen we vaststellen en bovendien weten we nu dat
samenwerken loont.
Als laatste bracht John Donjacour (gemeente Utrecht) de
laatste stand van zaken over het stappenplan voor VvE’s en
nieuwe financiële mogelijkheden om begeleiding te krijgen
in het traject naar verduurzaming. Veel deskundigen willen
namelijk best wel adviseren, maar vaak niet gratis. Zoals wij
zelf hebben gemerkt is het best ingewikkeld en per VvE
blijft het toch ook nog maatwerk. Dit soort hulp vanuit de
gemeente is zeker welkom! Ga er gebruik van maken door
met ze in gesprek te gaan, maar je moet zelf wel eerst een
voorstel hebben. Naast het recent gepresenteerde EnergiePlan van Utrecht (door Utrechters zelf gemaakt) lijkt de
gemeente goed op stoom te komen en draagt duurzaamheid voor de Utrechters een warm hart toe. Wij zijn één
van de vele concrete initiatieven om die doelen te gaan
halen (jamsessie energie 07-07-2015), maar je moet wel
echt zelf de handen uit de mouwen steken. Het gaat niet
vanzelf! Er komt voor het einde van het jaar nog één
meeting in Voordorp over dit onderwerp met de laatste
stand van zaken.
Al 2 nieuwe leden hebben zich aangemeld om de kar mee
te gaan trekken. Zorg als VvE dat je er bij bent eind 2015.
Hopelijk kunnen we dan laten zien hoe het voorstel van
VvE Artemis is aangepast om bij hun ALV van maart 2016
tot een positief resultaat te komen. Als het lukt is het een
heel speciale bijdrage aan het 25 jarig jubileum van
Voordorp komend jaar en een mooie bijdrage aan onze
toekomst. Wij gaan er voor, doe mee!
Met zonnige groeten, Sander Ekstijn & Christian Naethuys
(aanmelden via voordorpvooruit@casema.nl)
NB lees ook de column “Duurzaam” van Frans van den
Berg in Mens & Wijk op bladzijde 18 (en het interview
met mijzelf op bladzijde 10).
www.mensenwijk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/MW10-LR.pdf

NB notulen, presentaties en filmpjes van onze meetings
in Voordorp zijn te vinden op VOEK
www.voordorpopeigenkracht.nl/groen-dak-zoekt-zon/documenten/

Ingezonden
Rijkdom aan
leerervaringen op obs Voordorp

Open lesochtend
Basisschool De Regenboog

Openbare basisschool Voordorp heeft een rijk aanbod
voor alle kinderen. Leren betekent hier veel meer dan
taal, rekenen en lezen. Twee actuele voorbeelden: het
Vogelnest en het schoolschaken.

Op woensdag 18 november
2015 zet Basisschool De
Regenboog aan de Wevelaan
2 de school weer wijd open
voor een open lesochtend.
Dus bent u op zoek naar een
goede school in de buurt, dan
is dit een uitgelezen kans.

Het Vogelnest voor kleuters
De jongste kinderen van de school zijn 1 oktober weer naar
Het Vogelnest in Rhijnauwen geweest. In deze natuurspeelweide zijn ze een hele dag buiten, in het bos. Twee keer per
jaar gaan alle kleuters naar het Vogelnest, in het najaar en in
het voorjaar. Leerkracht Saskia Versaan: ,,Het Vogelnest is
een grote schat van het
openbaar onderwijs...
Hier ervaren kleuters
een grote vrijheid, die
veilig is. Ze zijn echt op
ontdekking in de natuur,
ze lopen bomen te
sjouwen, zijn heel actief bezig. Het Vogelnest heeft mijn voorkeur boven een pretpark, daar komen ze toch vaak wel,
omdat natuurbeleving er zo vanzelfsprekend is. Als je ziet hoe
gelukkig kinderen zijn als ze kastanjes zoeken, in plassen
modderen... De boswachter komt vaak op bezoek en leert de
kleuters anders kijken, naar een konijnenhol, een eekhoorn,
naar slakken. Het is een mooie ervaring en ook leren, hè!’’
Schoolschaken vanaf groep 5
En... alle kinderen op obs Voordorp leren schaken: vanaf
groep 5 krijgen ze een half jaar lang, een middag per week,
de basis van deze denksport. De lessen worden
gegeven door de gepensioneerde leerkracht
Gerard. En vervolgens
kunnen ze tijdens de
creatieve middagen, elke
vrijdag, ook kiezen voor
schaken in plaats van
knutselen. ,,Sommige kinderen spreekt dat meer aan,’’ zegt
directeur Thamar Henneken. ,,Schaken is immers ook vooruit
denken en leren, je leert je hersens op een andere manier
gebruiken.’’
Er is veel animo, 65 kinderen doen vrijwillig mee aan het
Voordorp-schoolschaken. En de school doet natuurlijk ook
mee aan schaaktoernooien. Wietse (groep 5): ,,Ik vind het
leuk, omdat je zelf mag weten hoe je je stukken zet en of je
wilt aanvallen.’’ Peter uit groep 6: ,,Van schaken word je
intelligenter. En het is niet moeilijk. Ik sta op nummer 63, de
beste staat op nummer 1.’’
Op maandag 5 oktober om 9 uur is er weer een
kennismakingsochtend op openbare basisschool (obs)
Voordorp aan de Che Guevarastraat 15.
Voor wie deze ochtend mist: elke eerste dinsdag van
de maand bent
u welkom, de
eerstvolgende
is op dinsdag
3 november.
Graag even een mailtje als u komt: directie@obsvoordorp.nl

Ingezonden

Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een
school en voor ouders van wie het kind al op De Regenboog is ingeschreven en die het komende halfjaar naar school gaat. U kunt direct
dan al een kijkje in de “schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de groepen, daarna
wordt u rondgeleid door leerlingen uit de bovenbouw. Vervolgens is er
volop gelegenheid om één van de open lessen bij te wonen of vragen te
stellen aan leerkrachten en aanwezige ouders.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend en het
spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen.
Het programma begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer
10.15 uur en is vanaf eind
oktober te vinden op onze
website www.onzeregenboog.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten.
Dus graag tot ziens !
Team basisschool De Regenboog

Ludens Villa Kakelbont
(Sint Maarten)

Ingezonden

De dagen worden korter,
blad valt van de bomen.
Het is weer bijna zover,
Sint Maarten! Elk jaar is
dit ook op Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
een spannend feest voor
onze peuters.
Het begint met de lampionnen, die onze peuters zelf maken.
Vol enthousiasme wordt een leeg melkpak of een papieren zak beplakt
en beschilderd, elk kind op zijn eigen manier. Ondertussen wordt er
geoefend op het liedje dat ze straks mogen zingen. Gezellig!
Op 10 november (een dagje eerder) is het dan zo ver. Om zes uur
’s avonds als het al donker is, verzamelen ouders en kinderen zich op
het dagverblijf aan de Romerostraat, midden in de buurt. Vol trots gaan
ze op pad met hun mooie lampion in de hand. Ze zingen uit volle borst:
"11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag..". Geweldig om
al die kinderen in het donker te zien met hun lantarentjes!
We lopen in de omgeving van het kinderdagverblijf en hebben dan vooraf
al twee lieve buurtbewoners geregeld waar we aan de deur kunnen
komen. Natuurlijk krijgen de kinderen dan iets lekkers voor hun mooie
lied. Ze lopen terug naar het dagverblijf, waar de oudercommissie van
Villa Kakelbont de chocomel en mandarijntjes klaar hebben gezet!
Ook dit jaar vieren we Sint Maarten op dinsdag 10 november.
Woont u langs de Pal Maleterstraat, let dan goed op want daar
komt onze kleurrijke stoet voorbij! Zet u ook lichtje voor uw
raam?

Rio de Bio: de biologische brood
proeverij van de Veldkeuken

Ingezonden

De eerste zaterdag van september organiseerde de food community
van de coöperatieve biologische winkel Rio de Bio uit de Adelaarsstraat
in Utrecht een interessante broodproeverij van biologisch brood.

Voedzaam, licht verteerbaar en heel smakelijk.
Bakker en brood expert René van der Veer van Bakkerij de Veldkeuken uit
Amelisweerd deelde in de winkel in een praktijk cursus broodbakken zijn
kennis over hoe goed brood moet zijn en hoe je dat kunt maken. Ik (Barend
Boot) liep met twee andere food community leden door de winkel heen met
schalen stukjes brood om te laten proeven. Zoals Pain gris en Spelt pompoen,
2 heerlijke broden die met het ‘levain
bruin en de Houthakker’ van de Veldkeuken altijd bij Rio de Bio verkocht
worden. Tijdens de presentatie heeft
René ook gewerkt met de ovens van
Rio de Bio. Prachtige broden kwamen
eruit, de hele winkel rook zo zalig en de
broden vlogen de deur uit! Opvallend
was dat er veel broodbak liefhebbers op de proeverij afkwamen en vragen
stelden aan René over de manieren van bakken en het procedé.
Proeverijen werkwijze food community
De food community van Rio de Bio presenteert in proeverijen producten die
van hoge kwaliteit zijn aan de bezoekers van de winkel. Dit doen we omdat
wij deze producten echt onderscheidend vinden voor consumenten en omdat
deze voor een goede prijs verkocht worden. Zo waren er dit jaar ook proeverijen van Mesjokke Chocolade Experts uit Nieuwegein, Boot Koffie, groenteproducent de Moestuin en dan nu de Veldkeuken. Het bijzondere is dat leden
van de food community voor de proeverij meekijken in de productieruimte bij
de leverancier en zo meemaken hoe er gewerkt wordt. Tijdens de proeverij
vertellen ze hierover aan iedereen die Rio de Bio bezoekt. Van het brood
bakken in de Veldkeuken is in Rio de Bio ook een fototentoonstelling aanwezig. “Fascinerend om het deeg vouwen en René zijn beweeglijke handen
te zien” verzuchtte Sigrid na het bezoek aan de bakkerij.
De volgende proeverij in Rio de Bio is op zaterdag 17 oktober met
een heuse Appel Proeverij. Dit doen we samen met appel producent
Bart Pijnenburg van Kavel 55.
De Veldkeuken is gevestigd in Amelisweerd. De broden van de Veldkeuken
worden in eigen beheer verkocht in het landgoed café en verder op enkele
plekken in de regio. Binnen Rio de Bio in Utrecht wordt het Veldkeuken brood
dagelijks trots verkocht.
Meer informatie: www.riodebio.nl en www.veldkeuken.nl

KunstLocale

Ingezonden

Een kunstcursus voor kinderen vanaf 5 jaar die
nieuwsgierig zijn en graag willen uitproberen en
experimenteren.
De cursussen worden gegeven op vrijdagmiddag in het
atelier in Voordorp aan de David Ben Goerionstraat 65,
Utrecht. Dus schilderschort aan en lekker aan de slag
met kwast, roller, drukpers en andere verrassende
technieken! En voor
volwassenen op
woensdagmorgen:
Er wordt gekeken
naar compositie,
kleurgebruik,
grootte van het
toekomstige kunstwerk en materiaal.
Hoe ga je het
opbouwen, neerzetten en verfijnen?
Er wordt gewerkt
met diverse soorten
verf en materialen.
Heb je interesse neem dan telefonisch contact op met
Martien: 030-2732554.
Kijk ook op kunstlocale.blogspot.nl.

Sloop Prinsenhof / GRC
Twee iconische gebouwen in Tuindorp zijn binnenkort niet meer. De Prinsenhof en het ‘oude’ Gerrit
Rietveld College. Gelukkig zijn de unieke

(kunst)elementen van de gebouwen veilig gesteld
en komen mogelijk weer op een andere plek in
Utrecht terug. Het gaat dan om metselwerk, tegelwerk en glas in lood ramen die de moeite waard
zijn om bewaard te worden.

Burendag
in de Tulastraat

Ingezonden

Het zonnetje was ons welgezind op
Burendag 2015. Zo'n 50 Tulastraatbewoners hadden zich die ochtend
verzameld op de hoek van de Tulastraat en de Netostraat.
Er was koffie en heel veel zelf gebakken of gekochte cake en
aanverwante artikelen. Bewoners van het eerste uur maakten

kennis met nieuwe straatgenoten en er werd lief en leed
gedeeld. Ook namen vele bewoners de moeite om suggesties
op te schrijven voor nieuwe activiteiten van wederzijds in de
Tulastraat.
Straatapp
Voor wie Wederzijds nog niet kent: dit is de buurtcoöperatie van de
wijk Utrecht Noordoost, een netwerk van mensen die elkaar met
allerlei hand- en spandiensten willen helpen. Ook ontmoeting en
contact staan centraal. Dat is de reden dat Wederzijds op Burendag
26 september een gezellig samen-zijn organiseerden in de Tulastraat. En dat niet alleen, Wederzijds staat ook open voor wensen
vanuit de buurt of wijk. Een van de
ideeën op afgelopen Burendag was
bijvoorbeeld een vervolg geven aan de
geslaagde boomspiegelactie in de
Tulastraat dit voorjaar. Bij heel wat
straatgenoten staan de boomspiegels
er mooi bij. Maar deze vergen voortdurend onderhoud en wat is er nu
leuker dan samen met de buren aan
de slag te gaan. Andere ideeën op
Burendag waren: samen muziek
maken, gluren bij de buren (interieur
en tuin bekijken en tips opdoen), een motorgroepje oprichten, feest
als de straat 25 jaar jaar bestaat in 2017, walking diner, smoelenboek en een eigen straatapp ontwikkelen. Het bruist dus in onze
straat.
Wederzijds
Sinds een jaar ben ik lid van Wederzijds. Intussen heb ik iemand
gevonden die mijn twee katten in de vakantie wil verzorgen Op de
site www.wederzijds.net is meer informatie te vinden over het doel,
de activiteiten enzovoorts. Als je een vraag naar hulp of een klus
hebt, kun je kijken of er iemand is die je van dienst kan zijn.
Ruilen in natura dus. Je kunt ook zelf een klus of hulp aanbieden.
Lid worden is dan de eerste stap. Dat kan met een simpel emailtje
naar info@wederzijds.net. Buurtcoöperatie Wederzijds brengt
vraag en aanbod bij elkaar, springt in het gat van de maatschappelijke zorg en inspireert contacten en activiteiten met straatgenoten
en buren. Kortom, je bent van harte welkom als lid van Wederzijds.
Marianne Coopmans

NIEUWE KUNSTROUTE
‘VOORDORPS VERBEELDING’

Ingezonden

Op zondag 1 november is er
weer een geheel nieuwe
aflevering van Voordorps
Verbeelding, de tweejaarlijkse
kunstroute door onze wijk.
Tussen 13 en 17 uur laten
ongeveer 20 bewoners zien wat
zij allemaal aan verbeeldingskracht in huis hebben. Letterlijk,
want de meeste deelnemers aan
de kunstroute stellen op
1 november hun eigen huis
of atelier open. Kom kijken
en genieten van uiteenlopende uitingen van kunst en creativiteit:
schilderijen, fotografie, beelden, kunstige bloemstukken, muziekoptredens, podiumkunst en nog veel meer. Deze nieuwe aflevering
van Voordorps Verbeelding belooft een bruisend en inspirerend
evenement te worden, met veel nieuwe deelnemers en een
verrassend gevarieerd programma.

Om je een idee te geven van Voordorps Verbeelding: op onze
website www.voordorpsverbeelding.nl staat de poster van de
vorige keer; als je op de plaatjes klikt kom je in de meeste gevallen
uit bij de website van de kunstenaar. Je kunt ons ook op Facebook
vinden.
Tot ziens op 1 november.
José van Gurp, Martien Op Den Velde en Rhonda Spates
organiseren Voordorps Verbeelding 2015

Sporting ’70

Ingezonden

Beste buren,
Ons is gevraagd ons kort voor te stellen. En hier gaan wij
natuurlijk graag op in!
Wij zijn Sporting ’70! Wij zijn een sportieve en gezellige voetbalvereniging met 900 spelende leden. Wij zijn een echte vereniging
en gaan uit van onze eigen kracht. We kiezen ervoor om een echte
amateurclub te zijn. Wij zijn er voor iedereen en iedereen telt mee.
Samen bedenken waar we heen willen en zorgen dat we daar
komen - dat vereist samenwerking, geven en nemen, rekening
houden met elkaar. Bij Sporting '70 maken we dat samen waar.
Daardoor is Sporting '70 een club waar mensen elkaar kennen en
waar we iets voor elkaar over hebben.
Binnenkort gaan we ons clubhuis uitbreiden. Hierbij wordt ook de
voorkant – die nu nog een besloten indruk maakt – grondig aangepakt. Het krijgt een nieuw en open karakter. Natuurlijk kijken
we hierbij goed naar duurzaamheid: we gaan de warmte van de
douches hergebruiken en zonnepanelen plaatsen. Een zonneboiler
volgt waarschijnlijk volgend jaar.
Wil je voetballen? Of heb je een
goed idee dat je met ons wilt delen?
Kom gerust eens langs. Iedereen is
welkom! Sporting ’70
www.sporting70.nl

Ingezonden
Wijk&co:
De sociaal makelaars in Noordoost,
dus ook voor iedereen in Voordorp!

Wat doet een sociaal makelaar?
Als sociaal makelaar ondersteunen we bewoners met aandacht,
coaching, netwerkversterking, advies en talentontwikkeling.
We werken vanuit speeltuin de Griftsteede, Buurtcentrum de Leeuw
en op diverse plekken in Noordoost.
We zijn er voor bewoners!
Wilt u een activiteit opzetten? Bent u benieuwd wie er nog meer
actief is in de wijk? Wilt u zich inzetten in, voor of met de buurt?
Zoekt u vrijwilligerswerk? Weten wat u met sociaal ondernemerschap in de wijk kunt doen of een ontmoetingsplek creëren?
Ideeën, suggesties of vragen?
www.wijkenco.nl
of mail/bel jeroen.ouwerkerk@wijkenco.nl / 06-53812649
www.facebook.com/buurtcentrumdeleeuw
https://twitter.com/BC_DeLeeuw
www.facebook.com/wijkencono
https://twitter.com/WijkenCoNo

USV Hercules

Ingezonden

USV Hercules is één van de oudste clubs
van Nederland. Opgericht in 1882 als
cricketclub is het nu een omnivereniging
waar voetbal, zaalvoetbal, tennis,
badminton, cricket en goalbal de te
beoefenen sporten zijn. De vereniging
groeit nog steeds en heeft circa 2500 leden. Sportiviteit en gezelligheid zijn de pijlers van de vereniging.
USV Hercules is voor en door haar leden en bezoekers een gezellige familie omnivereniging. Als een “top performer” in het amateur verenigingssegment, heeft USV Hercules een professionele
organisatie en is zij maatschappelijk betrokken. USV Hercules
streeft er naar om op een respectvolle wijze samen met haar leden
binnen de vereniging te sporten en gezelligheid te organiseren.
Naast haar rol als ontmoetingsplaats en het aanbieden van sport
heeft Hercules ook duurzaamheid in het vizier bij o.a. de verbetering van faciliteiten, het verantwoord omgaan met energie en
het onderhoud.
USV Hercules staat voor sportiviteit, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid. www.usvhercules.nl

c Agenda

11 oktober
meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin &
oogstlunch
13+15 oktober
inloopavonden geluidsschermen Ring Utrecht
27 oktober
workshop CV ketel optimalisatie
29 oktober
Meet Up Mobiel VTO
1 november
kunstroute Voordorps Verbeelding
3 november
kennismakingsochtend OBS Voordorp
8 november
meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin
18 november
open lesochtend basisschool de Regenboog

COLOFON

Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Karin de Jonge,
Brigitte Venturi, Frans van den Berg, Christian Naethuys,
Jenny Lindhout, Tieneke de Groot, Marian Peterse,
Thamar Henneken, Wijbrand Keuning, Martien op den Velde,
Els Vegter, Marianne Coopmans, Caroline de Boer,
Jeroen Ouwerkerk, Leontien Fliek, Barend Boot,
Marjard Krijger, Leo Zwinkels, Sander Ekstijn en
Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 29 NOVEMBER 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.

