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Van de redactie

De buurtkrant. Voor u ligt het buurtkrantje van Voordorp en Veemarkt, de Voordorp Vooruit, af
en toe een gedrukt exemplaar, maar meestal verschijnen we alleen digitaal. In Voordorp Vooruit kunt u
lezen wat er zoal gebeurt in de wijk. Diverse werkgroepen en initiatiefnemers berichten over hun activiteiten. Wilt u ook
een berichtje ontvangen als de Voordorp Vooruit verschijnt? Mail het ons op voordorpvooruit@casema.nl.
Voordorp Vooruit verschijnt 6x per jaar. Ze ontvangt daarvoor budget uit het
Initiatievenfonds van de gemeente. Voor het laatste nieuws uit de buurt verwijzen we u ook graag naar https://www.facebook.com/voordorpvooruit.

Van alles te doen. Wilt u wat groen opsnuiven in de buurt? Neem eens een kijkje bij
een van de Tuinenparken: Ons Buiten, de Pioniers of de Driehoek, doe mee met een
excursie naar de Hooge Kampse Plas of wandel eens de Voorveldse Polder of het
Noorderpark in. Wilt u het groene en duurzame gedachtegoed ook in praktijk brengen?
Het EnergieTeam Voordorp denkt graag met u mee, Mobiel VTO biedt het delen van
vervoermiddelen aan en ook Veemarkt krijgt een eigen elektrische deelauto, Biologische
Foto HanErnest
Tuinderij ’n Groene Kans heeft een afhaalpunt in Voordorp, buurtmoestuin De Voortuin
kan altijd helpende handjes gebruiken en Iris Plukt zet u in de bloemetjes. Wilt u buurtgenoten ontmoeten denk dan
eens aan EetMee!, de Biltse Grift en buurtcoöperatie Wederzijds of neem, buiten Voordorp, eens een kijkje bij een
Stadspodium of bij Lokaal. Over veel van deze initiatieven kunt u in deze Voordorp Vooruit lezen.

Help mee! Heeft u ook iets interessants te delen met uw buurtgenoten? Lever ons gerust kopij aan. We zouden
ook graag nieuws uit de Veemarkt aan onze lezers brengen. Vindt u het leuk om als redactielid mee te helpen aan de
totstandkoming van de buurtkrant? Laat het ons weten! We zouden blij zijn met uw hulp, bijv. wanneer u artikelen zou
willen redigeren (lezen, checken op taal/typefouten en indien nodig inkorten). We krijgen het grootste deel van de
kopij aangeleverd. De redactie schrijft zelf ook het een en ander, ze redigeert de artikelen en zorgt voor een duidelijke
en complete opdracht aan de zetter. Voor vragen, opmerkingen en kopij: voordorpvooruit@casema.nl.
Veel leesplezier. Sander en Marian

Biltse Grift
De datum was gepland…
De uitnodigingen de deur uit…
Alle inkopen waren gedaan…
Het mooie weer besteld en
toen was het 10 september
16 uur: de jaarlijkse BBQ op
die mooie locatie van Abrona
(Stichting voor mensen met een
verstandelijke beperking), “De
Biltse Grift”, op de Steve Bikostraat!
Onze eigen chefs Michael en Sagar hebben de
barbecues ontstoken en de eerste satés en
hamburgers erop gelegd.
Het was een drukte van belang. We hebben het
aantal mensen niet geteld, maar het moeten er
rond de 100 zijn geweest. Bijna alle bewoners, hun
families, vrienden, een afgevaardigde van Voordorp
Vooruit en ook wat bewoners uit Voordorp zelf! We
hebben heerlijk gegeten en een glaasje gedronken.
Er was eten voldoende, zelfs zóveel, dat we de
volgende dag de barbecue wéér aangestoken
hebben. Ook nu waren alle bewoners er. Ouders
van twee bewoners en een oud-collega van de
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schrijver van dit stukje kwamen onverwacht binnen
gelopen en zijn ook blijven eten. Het was een eetweekend om nooit te vergeten. Alles verliep prima!
Zoals gezegd hadden we in Voordorp (in de directe
omgeving van de Steve Bikostraat natuurlijk)
geflyerd. Mensen hadden in hun brievenbus een
uitnodiging gehad om bij ons op de Biltse Grift te
komen eten op de 10de september. Dit aantal viel
eigenlijk een klein beetje tegen. Uiteraard gaan we het volgends jaar
weer doen en ook dan zijn alle buurtbewoners weer welkom.
We houden iedereen op de hoogte. Tot 2017!
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Huisartsenpraktijk Voordorp
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Duurzame boodschap
(foto: Allard Willemse)
voor het najaar
De zomer loopt op zijn
einde en het EnergieTeam
Voordorp denkt na over
een boodschap voor de
bewoners van Voordorp.
Ondertussen verwachten
wij dat algemeen bekend
mag zijn dat een goed afgestelde ketel naast comfort ook fijn is
voor je portemonnee en dat je bij vervanging van apparaten
& lampen even stil staat bij de zuinigheid van wat je gaat aanschaffen. Of dat je bij verbouw/nieuwbouw nadenkt over isolatie
en duurzame energiebronnen zonder dat het je nu veel extra kost.
Het EnergieTeam wil daarom vooral gevonden worden als je een
vraag hebt of bijvoorbeeld een offerte (voor zonnepanelen) wilt
laten beoordelen. We gaan van een actieve benadering naar iets
passievere. Niet omdat het moet, maar omdat het kan… Natuurlijk
is onze weg naar duurzaamheid nog niet voltooid, maar je hoort
elke dag van alle kanten wel iets waar je als individu iets mee zou
kunnen doen op dat gebied. Om de doelstellingen in Nederland,
Europa en de wereld te halen moeten we allemaal nog flink ons
best gaan doen. Een recent rapport van McKinsey “Accelerating
the energy transition: cost or opportunity” heeft een redelijk
optimistische toon (maar zegt niet dat het makkelijk is). Ook het
klimaatakkoord van Parijs ligt op schema voor ratificatie (wat zeker
nog niet wil zeggen dat we ook op schema liggen met de doelstellingen). Kom je er niet alleen uit? Heb je vragen rondom energie
en besparing, kom dan naar het EnergieTeam Voordorp. Het was
een geweldig mooie zomer voor de zonnepanelen bezitters.
Alvast een warm najaar toegewenst! Met zonnige groeten Frans,
Maarten & Sander. energieteamvoordorp@gmail.com en
http://www.voordorpopeigenkracht.nl/energie/
Voor VvE’s zien wij diverse partijen die in het gat van de zonnepanelenmarkt aan het springen zijn en je gaan ‘ontzorgen’.
Je dak zelf volleggen en exploiteren blijft de beste optie, maar
initiatieven als www.zonnepanelendelen.nl, www.vrijopnaam.nl,
www.solargreenpoint.nl of www.lens-energie.nl bieden een
alternatief. Vaak bieden ze gespreide maandelijkse
betaling voor een bepaalde periode; wel met
minder rendement, maar ook met minder risico.
Je kunt ze kopen, huren of na huren zelf overnemen. Er valt zo meer te kiezen als je de
besluitvorming binnen de VvE voor elkaar hebt.
Kijk er eens naar!

Buurt SERVICE
Het leven in de buurt kan een stuk gemakkelijker en veiliger
worden met het gebruik van wat APP’s. Naast de in een
eerdere buurtkrant vermelde Apps als de deelkelder, wijkconnect en de buurtapp stellen we deze keer twee nieuwe
voor. Nextdoor (Voordorp) is voor van alles
en nog wat (ruilen/zoeken/veilig/oppas/etc.),
terwijl Confy er speciaal is voor pakketjes
(om het aantal bezorgbusjes bewegingen in
de buurt serieus te verminderen).
Doe er je voordeel mee!
https://nextdoor.nl/
https://www.myconfy.com/

Huisartsenpraktijk Voordorp is een kleine praktijk met een
persoonlijke en ontspannen sfeer. Als u ’s ochtends op tijd
belt kunt u vrijwel altijd dezelfde dag nog terecht bij de
2 vaste huisartsen Roland Meerding en Marion Kappert.
Er werken ook 2 psychologen, een verloskundige, een
pedicure, en natuurlijk praktijkverpleegkundige/POH Wilma.
www.dokterroland.nl

Excursie Hooge Kampse Plas
op 8 oktober
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Voor de bewoners van Voordorp is de Hooge Kampse Plas
een vertrouwd gebied. Vijf minuten fietsen of een kwartiertje
wandelen over de Voordorpse dijk en je waant je in een
groene oase. Maar wat is er de laatste tijd toch gaande in die
plas? Boswachter Hans Hoogewerf, die namens het Utrechts
Landschap verantwoordelijk is voor dit gebied, vertelt er
graag over op zaterdag 8 oktober (van 15:00-16:30u).

Het Utrechts Landschap is bezig met een groot project van natuurontwikkeling aan de oevers van de Noord- en de Oostkant van de
plas, langs het fietspad. Die mooie plas was in de jaren zeventig
een stortplaats voor afval en baggerspecie. Wandelen en fietsen
was er toen onmogelijk. Gelukkig kan dat nu al weer enkele jaren,
maar de ecologische waarde van de plas zou volgens het Utrechts
Landschap veel groter zijn als de oever langs het fietspad niet zo
stijl zou zijn en als er meer variatie in de plantengroei zou komen.
Minder steile oevers, meer eilanden en ondiepe gedeelten zouden
andere planten en nieuwe vogels, zoals de grote karekiet aantrekken. Hoe de werkzaamheden precies verlopen, wat er nu al te zien
is aan nieuwe natuur en wanneer het allemaal klaar is, daarover
vertelt de boswachter tijdens deze excursie.
Aanmelden voor 5 oktober via email bij Leo Lentz
(leorene.lentz@gmail.com). Maximum aantal deelnemers is 15
(bij meer belangstelling organiseren we een herhaling).

DE SNUFFELHOEK
Lieve mensen als u dit leest is het bijna
4 oktober en Werelddierendag. Een dag
waarop mensen extra aandacht geven aan
hun huisdieren en kinderen hun huisdier
mee naar school mogen nemen om het feest voor de dieren
samen te vieren.
Eind jaren twintig van de vorige eeuw hebben twee dames,
de Tsjechische Ilse Winter en de Engelse Margaret Ford, die
voorzitter van de werelddierenvereniging was, deze dag
bedacht. Ze kozen voor 4 oktober omdat het de feestdag was
van Franciscus Assisi, een heilige man die leefde rond 1200
in Italië en die niet alleen zorg had voor arme mensen, maar
ook veel liefde voor dieren. Hij preekte zelfs voor ze.
Hij leerde ons om goed voor dieren te zijn omdat hun leven
even waardevol is als dat van mensen.
Helaas luistert niet iedereen naar deze heilige man, maar er
zijn ook mensen die wel proberen een dier in nood te redden.
Neem bijvoorbeeld Leo
en Petra, een broer en
schoonzus van baasje.
Afgelopen zomer
wandelden ze ergens in
Griekenland en zagen
mensen iets in de berm
gooien, waarna ze een
kruisje maakten. Leo vond het vreemd, nam een kijkje en
vond een heel jong nog levend katje. Ongeveer een week

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

VEEMARKT

oud. De oogjes waren amper open. Ze hebben het diertje
opgepakt, melkpoeder en een pipetje gekocht en hem de
eerste zorg verleend.
Het was nog veel te klein om ingeënt te worden en kon de
volgende dag niet legaal mee met het vliegtuig naar
Nederland. Leo en Petra echter, wilden Mythos, zoals ze de
kleine vondeling genoemd hadden, niet achter laten omdat
het zeker zijn dood zou betekenen. Dus verborg Petra de
kleine Mythos tussen haar flinke borsten, drapeerde een sjaal
losjes om haar hals en stapte op het vliegveld moedig door
de scan.
Zo kwam Mythos als een illegale vluchteling Nederland
binnen. Met een gewicht van amper 200 gram heeft hij de
eerste weken veel strijd moeten leveren om zonder moeder
te overleven. Dag- en nachtvoedingen en veel kosten om een
aantal infecties te bestrijden. Geen moeite was teveel!
Mythos, vernoemd naar een lekker Grieks biertje, zal hier in
Nederland een goed leven krijgen.
Mythos is een symbool van hoop geworden,
hoop dat de mensen in Europa ook hun best
zullen doen om al die kinderen, mannen en
vrouwen, opgesloten in Griekse kampen te
redden. Deze vluchtelingen weer een toekomst geven. Ze kunnen het!
Woef!

Jip

Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russell@gmail.com

Wie bouwt er mee aan de Sociale Buurtmarkt
in en voor de Veemarkt?
SOCIALE
BUURT
VEE-

MARKT

OP 29-10-2016, VAN 11-16.00 UUR
In Grand café Woonzorgcentrum Voorveldse Hof, Blaarkopstraat 1, te Utrecht

•Woon jij in de Veemarkt?
•Heb jij iets te melden of is er een activiteit die je zou willen organiseren?
•Is er iets wat je aan de orde zou willen stellen, of delen met buurtbewoners?
•Lijkt je het leuk om mee te denken over de invulling van de Sociale Buurtmarkt?
Wij nodigen van harte uit om mee te denken over de vorm en de invulling van de Sociale Buurtmarkt in
de Veemarkt, georganiseerd door de Wijkraad Noordoost i.s.m. Woonzorg-centrum Voorveldse Hof en
actieve bewoners en organisaties uit de buurt.Er zijn verschillende vormen waarin je kunt bijdragen,
onmisbaar in de uitvoering: vrijwilligers, verkopers,
bezoekers, voorlichters, delers, opbouwers, aanjagers in de wijk ….
Wat is een Sociale Buurtmarkt?
Allereerst een plek waar mensen samenkomen. Op zoek
naar informatie, of gewoon voor de gezelligheid. De sociale
buurtmarkt is om te ontmoeten, te verbinden, te ontde
kken en nieuwe mensen, organisaties en initiatieven te leren
kennen. De markt is daarom ook een podium voor ondernemers, initiatieven, organisaties en bewoners uit de buurt.
Op deze manier kunnen er interessante verbindingen
worden gemaakt.
Neem contact op via veemarkt@wrno.nl als je wilt bijdragen, vermeld a.u.b. ook je tel
foonnummer. Nog beter: vul de enquête in op https://nl.surveymonkey.com/r/SW9TTQ2
waarin we onderzoeken wat bewoners in de Veemarkt belangrijk vinden en ook ingaan op
de Sociale Buurtmarkt. De sluitingsdatum is 27 oktober 2016.

Voor de bezoeker is de dierenweide op Ons
Buiten een oase van rust, een plek waar de
tijd lijkt stil te staan en waar vrede, harmonie
en verdraagzaamheid heerst. De groene
weide, glooiende heuvels met fruitboompjes,
kippetjes, konijnen, duiven, eenden, cavia's,
geitjes en van die guitige schaapjes.
Onlangs hebben we een schaap geadopteerd: een 2 jarig Hollands zwart-bles schaap genaamd Roos.
Zoals op de foto's is te zien is ze door- en samen met honden opgegroeid. Nou en dat hebben we
gemerkt. Roos is dol op aandacht en mensen. Komt enthousiast naar het hek en kijkt je bijna recht in
je ogen zo hoog komt ze tegen het hek aanstaan.
Ze is gek op wandelen (lees eten) en het is grappig dat je in haar gedrag haar
opvoeding terug ziet. Op straat loopt ze enthousiast op honden af wat weer voor
grappige taferelen zorgt. Zo'n
hond schrikt zich een hoedje.
Die denkt, wauw wat een grote
en enge Bouvier. Dat zeg ik dan
ook als mensen heel verbaasd
kijken als ze je met een schaap
zien lopen. Ik ben Nero onze
Bouvier aan het uitlaten! Dat
Roos vervolgens op de knotwilgen afloopt om daar van de blaadjes
te eten verpest natuurlijk gelijk haar vermomming. Enfin, Roos is
een geval apart. Wij proberen het wandelen er een beetje in te
houden want dat blijft uniek.
Recentelijk is er weer een besmettelijke ziekte bij de konijnen uitgebroken. Daaraan hebben we helaas
enkele van onze konijnen verloren. Gelukkig kwam er snel daarna een nieuw vaccin op de markt en
zijn al onze konijnen ingeënt. Toen de kust weer veilig was hebben we onze groep konijnen weer
aangevuld met twee jonge Duitse reusjes: Poke en Mon.
Tot zover het reilen en zeilen op de Dierenweide van Tuinvereniging Ons Buiten. Weet dat we graag
alle mensen uit de buurt laten meegenieten van "Ons Buiten Paradijs". Maak er gerust eens een
wandeling. Over meegenieten gesproken, door het droge weer sproeien wij regelmatig de weide. Dat levert weer veel
waterpret op voor kinderen uit de buurt. Met het prachtige weer van de afgelopen weken is het natuurlijk heerlijk om
door die straal te rennen en met het water te ravotten. Veder spreek ik regelmatig
mensen die enorm genieten van de dierenweide. Laatst nog een wat oudere mevrouw
met een nog veel oudere moeder uit de buurt. Zij komen bijna dagelijks hun benen
strekken en als je ze dan over het gedrag van dieren vertelt, begrijpen ze de signalen
nog beter en genieten ze nog meer. Recent is er ook een delegatie vanuit het wijkbureau met wethouder Lot van Hooijdonk op bezoek geweest om met eigen ogen te
zien wat wij voor de buurt betekenen. Nu maar hopen dat dit z'n vruchten af gaat
werpen voor toekomstige subsidie.
Als u denkt “ik wil helpen”: graag! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Foto HanErnest
en er valt altijd een mouw aan te passen aan de tijd die u beschikbaar hebt.
Hebt u het erg druk, of uw gezondheid werkt niet mee maar u geniet wel van Onze Dierenweide, sponsoren mag ook!
Want het verzorgen van al die dieren kost de nodige duit. Laat een berichtje achter bij onderstaand mail adres:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en wij nemen contact met u op. Kijk voor meer info op www.onsbuitenutrecht.nl

Gezondheidspeiling
& Inwonerenquête
Vragenlijst van de gemeente Utrecht
ontvangen? Vul deze in en maak
kans op prijzen!
Woont u in Utrecht en bent u 16 jaar of ouder? Dan bent u
mogelijk één van de 22.200 Utrechters die de gemeente Utrecht
de komende weken uitnodigt om mee te doen aan de Gezondheidspeiling of de Inwonersenquête.
De brief met inlogcode die u dan ontvangt, geeft u toegang tot de
online vragenlijst. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en
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anoniem verwerkt. Wilt u helpen om Utrecht beter te maken? Vul dan
de vragenlijst in! Want Utrecht maken we samen. Ook maakt u door
de vragenlijsten in te vullen kans op 200 euro (bij de Gezondheidspeiling) of een fiets of een Museumkaart (bij de Inwonersenquête). Voor meer informatie over de Gezondheidspeiling
kun je terecht op www.utrecht.nl/gezondheidspeiling
of mailen naar epidemiologie@utrecht.nl.
Voor meer informatie over
de Inwonersenquête kun je
terecht op www.utrecht.nl/watvindjij of mailen naar
watvindjij@utrecht.nl.

De Voortuin is een inspiratiebron voor
'Ons mooie voedselboek'

Ingezonden
mensen voortaan drie keer nadenken voordat ze eten
in de vuilnisbak gooien. Wil je een boek à €19,95 bestellen?
Kijk op www.onsmooievoedselboek.nl. Jenny Lindhout

Voordorpse buurtmoestuinier maakt
kinderboek over voedsel

Hoe gaat het in de Voortuin?

Hoe smaakt een aardbei? Waarschijnlijk denk
je: 'ja duhuh, dat weet toch iedereen!' Maar
toen ik voor het eerst een aardbei proefde,
zelfgeteeld en -geoogst in de Voortuin,
smaakte hij anders dan anders. Deze keer
wist ik wat er allemaal gebeurd was voordat
die aardbei zijn mooie rode kleurtje had
kregen. We hadden de grond omgespit en
bemest, de plantjes in de grond gezet,
onkruid gewied, de plantjes water gegeven
en alle beesten verjaagd die net zo gek
op aardbeien zijn als
wijzelf.
Ik realiseerde me dat
het toch eigenlijk een
wonder is dat het allemaal goed gekomen is:
dat die aardbei in mijn
mond is beland. We
hebben in de Voortuin weinig plaats om groente en fruit te telen en er
gaat nogal wat mis: slakken eten zich door jonge blaadjes heen, de
tomaten rotten weg als het teveel regent en de vogels vinden de
aardbeien eerder rijp dan wij. Ik keek in de winkel nu met andere
ogen naar die mooie bloemkolen, kroppen sla en appels. En vroeg me
af: hoe doen ze dat eigenlijk, die boeren, tuinders en telers? Samen
met voedingskundige Lisette de Jong en tekstschrijver Ria de Jong
zocht ik uit wat er precies gebeurt met groente, fruit en ander eten
voordat het op je bord ligt. We maakten er een speels lees-, kijk- en
doeboek over, speciaal voor kinderen en iedereen die van eten houdt
;-). In de hoop dat iedereen ziet hoe bijzonder het allemaal is en
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Een bakfiets nodig?
Huur de elektrische buurtbakfiets
voor slechts € 5 per dagdeel
(€ 10 per dag).

Wil je er morgen
mee fietsen, dan is
dat zo geregeld! De
bakfiets staat in een
schuur in Voordorp
op jou te wachten!
Deze elektrische
bakfiets is in beheer
bij Mobiel VTO, een
buurtnetwerk dat bewoners uit
Voordorp, Tuindorp (Oost) en Veemarkt die samen auto’s en andere
vervoermiddelen willen delen, met
elkaar verbindt. Wil je weten hoe je
de bakfiets kunt huren? Kijk op:
www.mywheels.nl/auto-huren/Utrecht-Voordorp-Tuindorp-Oost.
Alvast veel plezier er mee!

De Voortuin ligt er prachtig bij. We hebben tijdens de oogstlunch
in september heerlijk kunnen eten uit de tuin. Er was chutney van
pompoen, sla met eigen tomaten (dat lukt niet elk jaar dus we
zijn heel blij met de
enorme oogst dit jaar)
druiven en sap uit
Voordorp, zelfgebakken brood, cake
met blauwe bessen en
humus met kruiden
uit de tuin. Dit klinkt
misschien een beetje
trots maar dat zijn we
dan ook. Groente telen
gaat niet vanzelf, dus we vieren elk
succes.
Dit jaar zijn we heel blij met een
aantal nieuwe vrijwilligers. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd natuurlijk,
maar ook hoe meer werk er verzet
kan worden. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld een verzamelbak maken
voor blad. Daarin kunnen we boomblaadjes uit de hele wijk verzamelen
voor goede compost. Heb jij blad verzameld in je tuin, breng het gerust
naar de Voortuin! Zondag 9 oktober om 11 uur gaan we met z'n allen
aan het werk. Je bent van harte welkom om te komen kijken, mee te
werken of te proeven. Misschien zijn de kiwi's dan wel rijp en kunnen
we proeven of zelfgekweekte kiwi's anders smaken dan die uit de
winkel ;-)
Jenny Lindhout. www.devoortuininvoordorp.nl
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Op 12 oktober organiseert
Stadspodium Utrecht weer een
Podiumgesprek. Utrechters
bespreken een onderwerp o.b.v.
vragen, een probleem of een
behoefte. Er zijn al diverse Podiumgesprekken geweest en er
zullen er vast nog meer komen als het aan de organisatie ligt.
12 oktober 19.45-21.15 uur ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2): “Wordt Utrecht een Wassenaar aan de Vecht?”
Utrecht is een dure stad geworden. De huren zijn in vijf jaar tijd
met meer dan 30% gestegen en woningcorporaties verkopen
steeds meer sociale huurwoningen dichtbij het centrum, om
nieuwe woningen terug te kunnen bouwen aan de randen van de
stad. Dat leidt tot een tweedeling in de stad. De woningcorporaties
en de politiek lijken die tweedeling te accepteren onder het mom
van 'Liever iedereen een woning dan nóg langere wachttijden'.
Maar moeten politiek en woningcorporaties wel kiezen uit twee
kwaden of zijn er slimmere oplossingen denkbaar? Praat erover
mee, meer informatie en aanmelden via
http://stadspodiumutrecht.nl/podiumavond-2016/.
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Koken voor jonge kinderen
Ze passen allemaal nét in de stoeltjes van groep 5 van obs
Voordorp. Ouders van kleuters en peuters zijn vanavond op
school. Ze volgen een workshop Koken met jonge kinderen,
maar eigenlijk draait het om ‘ontdekkend leren’. Dit is een
bijzonder samenwerkingsproject van de basisschool obs
Voordorp met de BSO van Ludens (buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijf) en de peuterspeelzaal van Spelenderwijs.
School, speelzaal en opvang zitten samen in hetzelfde gebouw
aan de Che Guevarastraat, ze werken met dezelfde kinderen
en kennen elkaar goed. Nu hebben ze samen een doorgaande
leerlijn ontwikkeld. (En dat is echt bijzonder!) En ze gaan koken
met kinderen.
Straks gaan ouders wekelijks op school en in de kinderopvang koken,
met kinderen van 2 tot en met 8 jaar, met peuters en kleuters dus.
Iedere ouder gaat met een klein groepje de keuken in om iets lekkers
te koken voor de hele groep. Koken als ontdekkend leren, als een
manier om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen, ze
creatieve oplossingen te laten bedenken, ze van alles te laten uitproberen en te ontdekken, nieuwe woorden te leren. Anders gezegd:
21ste eeuwse vaardigheden leren waar ze veel aan hebben.
Natascha Schenk uit Voordorp is de moeder van Finn (5). “Mijn
zoontje vindt het heel leuk als mijn man of ik op school help, daarom
doe ik mee. Koken is niet echt mijn ding, maar nu merk ik gelukkig
dat het niet zozeer om koken gaat, maar om ontdekkend leren.’’
Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik van Sardes legt de ouders vanavond
uit wat ontdekkend leren precies inhoudt en laat een filmpje zien uit
de praktijk. Niks voorzeggen, veel open vragen stellen, zoals “Wat
kun je hiermee doen? Wat zou er gebeuren als...?’’ Dan gaan de
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ouders zelf in groepjes aan de slag om een gerecht te koken en uit te
proberen hoe dat gaat, ontdekkend leren. De school en kinderopvang
beschikken over twee keukens die ook geschikt zijn om met heel
jonge kinderen te koken. Het aanrecht met gootsteen op kleuterhoogte, de oven waar de kleintjes zelf veilig in kunnen kijken... Ze zijn
spiksplinternieuw na een recente uitbreiding van het gebouw.
Directeur Thamar Henneken van obs Voordorp: “Ik vind het echt
geweldig wat mijn onderbouwdocent Saskia Versaan en Caroline de
Boer van Ludens samen voor elkaar hebben gekregen.
Drie organisaties samen aan tafel, we kennen elkaar en elkaars
kinderen en leerlingen. We ontwikkelen samen lesmateriaal in een
doorgaande lijn. Dat is zo belangrijk, ouders kunnen er op rekenen
dat belangrijke informatie over hun kinderen (vertrouwelijk) wordt
uitgewisseld. Het is goed voor kinderen dat we samenwerken.’’
Na afloop vertelt de moeder van Finn: “We hebben heel erg lekker
gegeten! Ik vind het leerzaam dat we eerst een filmpje zagen over
het soort vragen dat je kinderen straks kunt stellen tijdens het koken.
Dat zette me echt aan het denken: kauw ik thuis alles ook niet te
veel voor bij mijn eigen kind?’’

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Ingezonden

GIERZWALUWEN VOORDORP 2016
Is het jullie opgevallen dat er het afgelopen seizoen meer gierzwaluwen rondvlogen in
Voordorp dan voorgaande jaren? Al dat gegier door de straten... een heerlijk zomers
geluid ter compensatie van het ontbreken van zon en warmte in juni en juli.
Wanneer wordt ons geduld beloond?
Dit jaar broedden er nog minder gierzwaluwen dan vorig jaar: In slechts in 3 kasten hebben we
piepende jongen gehoord. Hoe kan dat? Als je het broedsucces vanaf 2008 optelt kom je op heel
wat jonge gierzwaluwen die vervolgens terugkeren, kasten gaan inspecteren en bezetten om er
als ze twee jaar oud zijn in te gaan broeden. Toch?! Dat dacht ik dus. Totdat ik dit jaar hoorde dat
eerstejaars giertjes niet naar dezelfde locatie teruggaan, maar hun geluk elders beproeven. Dat betekent dat zoekende potentiële broedpaartjes
uit een andere kolonie de nestkasten in Voordorp moeten gaan ontdekken. Vandaar dat we geduld moeten hebben. Moesten hebben!
Veel ‘pubers’
Want eigenlijk vlogen er het afgelopen jaar veel meer zoekende vogels rond dan voorheen. Af en toe gierde er een groep van zo’n tien
zwaluwen rakelings langs de kasten in Voordorp. Soms hoorde je vanuit een kast een schrille piep: ‘wegwezen, deze kast is al bezet!’
Al met al kunnen we nu stellen dat de nestkasten bij zes verschillende huizen door een volgende generatie gierzwaluwen zijn herkend.
Mochten deze puber-gierzwaluwen de winter en de reis naar en vanuit Afrika overleven dan keren ze terug naar deze kasten en gaan er
broeden. Zo krijgen we eindelijk een echte Voordorpse gierzwaluwkolonie. En wie weet ontdekken de jongen van onze kolonie dan de
neststenen in de nieuwbouw op de Veemarkt! Maar dat is vermoedelijk nog verre toekomstmuziek.
Namens de werkgroep gierzwaluwen Voordorp, Tieneke de Groot (tienekedegr@gmail.com)

Ingezonden

Open
lesochtend
Basisschool
De Regenboog

Ingezonden

“ONS SCHOOLPLEIN
BEWIJST DAT JE SAMEN
MEER KUNT BEREIKEN”
30 September is een bijzondere dag voor basisschool De
Beiaard. Dan wordt het nieuwe schoolplein officieel en op
een spectaculaire manier geopend. “Een bijzonder moment.
Maar de totstandkoming van het plein is minstens zo bijzonder”, vertelt schooldirecteur Jeroen Sturkenboom. “Dit
plein bewijst dat je samen meer kunt bereiken dan je denkt.”

Op woensdag 16 november 2016 zet Basisschool De
Regenboog aan de Wevelaan 2 de school weer wijd open
voor een open lesochtend. 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
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
Beeld: Donker Utrecht
en is vanaf eind oktober te
vinden op onze website www.onzeregenboog.nl. Wij hopen u te
mogen begroeten. Dus graag tot ziens !

Het schoolplein van basisschool De Beiaard was al jaren aan verbetering toe. Sturkenboom: “Het was voor de kinderen een saaie
bedoening. Een kale tegelvlakte, soms net een parkeerterrein met
schots en scheef liggende tegels.” Maar verbetering en vernieuwing kost veel geld en dat had de school niet zo maar
voorhanden. “Door samen
met kinderen, leerkrachten,
ouders, het stichtingsbestuur, lokale sponsors en
de gemeente een plan te
maken is het ons tóch
gelukt. Daar ben ik trots op. Nu hebben we een fantastisch
schoolplein, met twee kunstgrasveldjes, een klimhut en gezellige
zit- en speelhoekjes voor alle kinderen.”
Kinderen helpen eigen plein financieren én ontwerpen
Geen geld? De kinderen van basisschool De Beiaard lieten het er
niet bij zitten. De kinderen organiseerden een grote kunstmarkt op
het oude plein, waarvoor alle klassen zelf de kunst vervaardigden.
Ook de sponsorloop waaraan alle kinderen deelnamen bracht het
nodige geld in het laatje. Ouders sprongen bij, de buurt en
sponsors waaronder Albert Heijn in winkelcentrum De Gaard
waren bereid een flinke bijdrage te leveren aan het nieuwe schoolplein. Vervolgens hielp ook de gemeente met een subsidie ter
verbetering van het plein. “Het meest bijzondere was misschien
nog wel het ontwerpproces”, legt Sturkenboom uit. “Kinderen van
het technasium van het nabijgelegen Gerrit Rietveld College (GRC)
hebben eerst aan de leerlingen van De Beiaard gevraagd wat hun
wensen en ideeën waren voor een nieuw schoolplein maar ook
leerkrachten, ouders en buurtbewoners hebben meegedacht.
Op basis hiervan maakten de leerlingen van het technasium
prachtige ontwerpen voor verschillende schoolpleinen. De een
nog mooier dan de ander. Onze eigen kinderen op de Beiaard
konden op de ontwerpen stemmen. Het winnende concept werd
unaniem verkozen.”
Meer informatie wordt u graag gegeven door Jeroen Sturkenboom
(directeur) of kijk op www.debeiaard-utrecht.nl.

Team basisschool De Regenboog
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‘Ontdekkend’
koken op
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont

Pindakaas maken!
Hoe kan je met peuters (2 en 3 jarige) ‘ontdekkend’ koken? Wij
doen dat zo: We hebben gezocht naar iets wat voor peuters heel
herkenbaar is. Pindakaas, wie lust dat niet op zijn boterham!? We
gaven de kinderen pelpinda’s en lieten ze onderzoeken wat het
was. We stelden vragen over “wat zijn dit, waar vind je ze, hoe kan
je ze pellen?” We lieten ze proeven en ruiken, misschien ontdek je
wel dat het naar pindakaas ruikt! De gepelde pinda’s verzamelden
we in een potje en we vroegen de kinderen wat zou je ermee kunnen doen? Samen met de opa’s en oma’s die deze dag op bezoek
waren, hebben we toen pindakaas gemaakt met de staafmixer en
een beetje olie. Daarna lekker proeven van eigengemaakte pindakaas op een plakje komkommer of stukje brood, jammie. Deze
peuters zullen nooit meer vergeten hoe pindakaas gemaakt wordt!

Opening Najaarexpositie
LOKAAL - Door de
buurt voor de buurt
en
t

re
e

Ingezonden
Ingezonden
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Gastgezinnen gezocht
(Pax Kinderhulp Utrecht)

Ook dit jaar wil de werkgroep Pax Kinderhulp
Utrecht weer 40 kinderen uit Bosnië
een mooie vakantie aanbieden in
Nederland (van vrijdag 23 december
t/m woensdag 11 januari). De kinderen die
komen leven in hun eigen land in slechte omstandigheden als
gevolg van oorlog en armoede. Pax Kinderhulp helpt deze kinderen
door ze een ontspannende vakantie te geven.
Wij zijn op zoek naar gastgezinnen uit Utrecht en omgeving die
bereid zijn om twee kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar een
fijne tijd te bieden in hun gezin en de Bosnische kinderen te laten
genieten van de gewone alledaagse dingen.
Om de gastgezinnen te ontlasten worden er per week twee of drie
activiteiten georganiseerd voor de hele groep Bosnische kinderen,
zodat de gastgezinnen even op adem kunnen komen. Een gastouder vertelde: “Je kunt een wereld aan obstakels bedenken;
waar moeten ze slapen?, hoe gaat dat met de taal?, is dat wel te
doen met de feestdagen voor de deur?, sommige dingen moet je
misschien ook gewoon eens doen!”.

Opening vrijdag 7 oktober

Live muziek

17.00-19.00 uur, met hapjes, drankjes

Just Jammin

Kunstliefhebbers opgelet! LOKAAL
nodigt opnieuw haar buren uit voor een
nieuwe expositie, onze Najaarsexpositie,
met medewerking van Halina Zalewska,
Jan Coolen en Kiki Nieuwstraten.
Vrijdag 7 oktober a.s. van 17 uur tot
19 uur is er vrije toegang en staan er hapjes en drankjes op je te wachten. Met Live muziek van "Jammin".
LOKAAL is een conceptgalerie, door en voor buurtbewoners,
die jou iedere 12 weken wil verrassen met een nieuwe
tentoonstelling. Een ontmoetingspunt waar Zeeheldenbuurt,
Wittevrouwen en Tuindorp samen komen voor kunst,
gezelligheid en inspiratie. Wij verwelkomen kunst in alle
soorten en maten. De ruimte staat open voor jouw
creativiteit: workshops, lezingen, dans, muziek, verzin het
maar en LOKAAL is enthousiast. Ieder werk verdient een
podium. Wil jij werk exposeren? Check de website
www.lokaal.center of mail gerust naar: info@lokaal.center.
Wees erbij aan de Jan van Galenstraat 83!
Halina Zalewska

Kiki Nieuwstraten

Jan Coolen

7 oktober 2016 t/m 7 januari 2017

Jan van Galenstraat 83, 3572 LD Utrecht, info@lokaal.center

www.lokaal.center

Ingezonden

U kunt ons helpen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met pax@paxkinderhulputrecht.nl of Els van Wingerden
(030-2733595). Meer info: www.paxkinderhulputrecht.nl.
Kent u iemand in uw omgeving die ons kan helpen door ons bijvoorbeeld financieel te steunen, kleding te doneren of misschien
gastgezin te zijn? Vertel over ons of geef het aan ons door.
Alvast hartelijk dank.

Inloopspreekuur buurtteam
Noordoost

Ingezonden

Vragen over een brief, probleem met een instantie, een andere
vraag? Kom naar het inloopspreekuur van het Buurtteam.
We helpen je weer op weg in een gesprek van 10-15 minuten.
Soms brengen we bewoners in contact met andere bewoners die
in meer of mindere mate digitaal vaardig zijn. Bewoners worden
dus ook gestimuleerd om elkaar om hulp te vragen en te bieden.
Buurtteam Noordoost organiseert ook een sorteergroep. Bewoners
komen bij elkaar en gaan onder begeleiding van een vrijwilliger
aan de slag om hun administratie weer op orde te krijgen.
• Inloopspreekuur: Woensdag 13.00 – 16.00 uur in buurtcentrum
de Leeuw (Samuel van Houtenstraat 1)
• Inloopspreekuur: Dondag (vanaf 13 okt.) 14.00 – 16.00 uur in
Griftsteede (Van Swindenstraat 129)
• Sorteergroep: Dinsdag in oneven weken 13.00 – 15.00 in
buurtcentrum de Leeuw (Samuel van Houtenstraat 1)
Bezoek aan de inloopspreekuren en de deelname aan de
sorteergroep zijn gratis.
In Utrecht zijn 18 buurtteams actief die sociale basiszorg bieden
aan alle Utrechters die dat nodig hebben. Ze doen wat nodig is,
dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de
regie houden op hun leven en in hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben.
Meer info op
www.buurtteamsutrecht.nl.

Kunst Locale Junior geeft
kinderen de mogelijkheid om hun
ideeën en fantasie te vertalen op
beeldende wijze.

Kinderen komen bij mij, beeldend kunstenares Martien Op den
Velde, in het atelier in Voordorp. Daar worden met diverse
materialen eigen kunstwerken gemaakt. “Wat ik belangrijk vind is
het enthousiasmeren en stimuleren van je eigen beeldend denken”.
De cursus is voor kinderen vanaf 5 jaar die nieuwsgierig zijn en
graag willen uitproberen en experimenteren. Ervaring is echt niet
nodig. Kunstwerken die de afgelopen tijd zijn gemaakt: insectenboekjes, appelkunst, stop motion filmpjes, zelfportret in 3D,
silhouet van jezelf in je mooiste kleding, muurschildering in De
Voortuin, Linosnedes, van melkpak naar masker, overtrekkunst.

Wanneer: vrijdagmiddag 13.45-14.45 vanaf 5 jaar
vrijdagmiddag 15.00-16.00 vanaf 7 jaar
vrijdagmiddag 16.15-17.15 vanaf 8 jaar
Prijs:
€10,- /keer.(incl. materiaal) Een rekening volgt
per afgesproken periode. Een periode loopt van
schoolvakantie tot schoolvakantie.
Waar:
in mijn 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! Heb je interesse
neem dan telefonisch contact op met Martien: 030-2732554 of
06-22952589. Kijk ook op www.kunstlocale.blogspot.nl

Een nieuwe
bloemenservice in
Utrecht Oost

Ingezonden

Van voorjaar tot vorst levert ´Iris plukt’ prachtige
veldboeketten. Iris, zelf bewoner in Tuindorp
Oost (Huizingabuurt) heeft vorig jaar de ´stoute
schoenen´ aangetrokken en is begonnen met
de verkoop van deze bio boeketten. Iris `Ik weet
al jaren hoe slecht de gangbare teelt van bloemen is en zat maar te
wachten op het aanbod van biologische bloemen. Toen ik na jaren
concludeerde dat ze er nog niet waren, of weer verdwenen, ben ik
zelf maar begonnen met het aanbieden van bio bloemen.´
Iris plukt de bloemen zelf bij een kleinschalige biologische kwekerij
in Odijk. Ook de samenstelling van de boeketten, het binden en de
bezorging doet zij zelf. Mensen zijn zeer verrast door de schoonheid
van de bloemen, het bijzondere
aanbod én de houdbaarheid van
het boeket. 'De meeste mensen
denken dat een veldboeket maar
even blijft staan - ik garandeer een
week, maar heel vaak gaat een
boeket nog langer mee en ik krijg
hierover veel complimenten'.
Hoe werkt het?
Iris plukt is een flexibel bloemenabonnement met biologisch geteelde bloemen. Je kiest zelf een formaat boeket uit en hoe vaak je
de bloemen wilt ontvangen. De bezorging van de bloemen is alleen
in Utrecht (Oost en Centrum). Biologische bloemen zijn vooral heel
erg mooi! Ze zijn sterk. En ze ruiken vaak lekkerder. Bij de teelt van
biologische bloemen worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt,
de zaden worden biologische ingekocht en er wordt bijv. spaarzaam
met water omgegaan. De bloemen van ‘Iris plukt’ worden bovendien allemaal in de volle grond van Nederland geteeld en zijn dus
klimaatvriendelijk.
SEPT-OKTOBER ACTIE
Wie voor de maanden september en oktober een tweewekelijks
abonnement afsluit, krijgt de eerste bos in een prachtige bijpassende vaas geleverd voor slecht 9,- euro extra (normale prijs € 19,00).
De actie is geldig voor het formaat middel of groot. De vaas is van
gerecycled glas en handgemaakt, van het merk Mica en is 30 cm
hoog. Contact: iris@irisplukt.nl Meer info: www.irisplukt.nl.
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Welkom bij de (materie)schilderlessen en workshops in
het atelier!
Herfst3Daagse
Cadavre Exquis schilderworkshop
Schilderdag (kennismaking)
Gastworkshop materiekunst

- 21, 22 en 23 oktober
- zondag 27 november 2016
- vrijdag 23 december
- 18/19 feb. 2017
met Liesbet Optendrees

In 2017 starten op vrijdagochtend opnieuw schilderlessen materiekunst. De lessen voor gevorderde schilders en beginners zijn om
de week. Aanmelden of meer informatie via info@elsvegter.nl.

Ingezonden

Utrechtse studenten
op wereldreis aan tafel
In de week van 10 tot en met 14 oktober vindt het evenement
Eet mee! Student plaats. Eet mee! Student matcht Nederlandse
studenten en internationale studenten in Utrecht met elkaar.
Als Nederlandse student ontvang je een internationale student bij
jou thuis om samen te eten. Dit kan individueel, maar mag ook met
vrienden, studie- of huisgenoten. Eet mee! Student maakt een
mooie match voor je. Daarna leg je onderling contact over de
datum en tijd en maak je afspraken over het eten. Een boeiende
avond wordt het in elk geval en wie weet ontstaan er aan tafel
zelfs vriendschappen.
Doe mee!
Heb je tijd in de week van 10 tot en met 14 oktober 2016? Begin
het nieuwe studiejaar goed en schuif aan bij een internationaal
diner. Meld je aan via www.eetmee.nl. De inschrijfkosten zijn
€ 1,50 p.p. De kosten van het eten worden gedeeld.

c Agenda

7 oktober: Opening najaars expositie LOKAAL
4-10 oktober: Duurzame Week Utrecht
8 oktober: Excursie Hooge Kampse plas
9 oktober: Meewerkdag buurtmoestuin
De Voortuin
12 oktober: Podiumgesprek “wonen in Utrecht”
29 oktober: Sociale buurtmarkt Veemarkt
16 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, Brigitte Venturi,
Els Vegter, Jenny Lindhout, Ron van de Hesseweg, Leo Lentz,
Jitka Demoed, Milou Ellenbroek, Roland Meerding,
Paul Klein-Kiskamp, Wijbrand Keuning, Els van Wingerden,
Suzanne Peek, Tieneke de Groot, Renée de Vries,
Thamar Henneken, Jeroen Sturkenboom, Caroline de Boer,
Iris van der Cingel, Martien op den Velde, Sander Ekstijn en
Marian Willems.
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