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Van de redactie

De maand december is voor veel mensen de gezelligste periode van het jaar. Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw: lekker
thuis, met de familie, bij de kachel. Voor veel buurtbewoners van de Veemarkt wordt het de eerste Kerst in hun nieuwe
buurt. In deze buurtkrant kunnen de nieuwkomers lezen waar ze een kerstboom kunnen huren, bij wie ze een kerstkrans
kunnen leren maken en waar de dichtstbijzijnde lichtjesoptocht is. Maar het gaat in deze laatste buurtkrant van 2017
natuurlijk niet alleen over de feestdagen. Ook zakelijke onderwerpen als restafvalcontainers, zonnepanelen, elektrisch
rijden en winkelcentrum De Gaard komen weer voorbij. De buurtkrant Voordorp Vooruit! mag trouwens door in 2018.
Onze subsidie uit het Initiatievenfonds is toegekend door Wijkbureau Noordoost. We gaan samen met de
bewoners van Voordorp en Veemarkt weer vijf mooie edities maken, waarvan er één gedrukt zal worden.
De redactie wenst u alvast fijne feestdagen toe!
Veel leesplezier, Sander Ekstijn, Koert Bouwman en Anita van Dijk

Het Nieuwe Inzamelen
van restafval in Voordorp
Nog maar 1 vuilnisophaler nodig!
De afvalpasjes voor
de ondergrondse
restafvalcontainers zijn bij iedereen in Voordorp in
de bus gevallen.
Voortaan moeten
we met het pasje
in de hand naar de
container verderop in de straat.
Wat scheelt dat de gemeente nou? Los van de kosten
van de containers en het plaatsen ervan natuurlijk. De
projectleider heeft de precieze cijfers voor Voordorp nog
niet paraat, maar weet al wel dat het qua vuilnisophalers
een flinke besparing oplevert. Voorheen werd al het
restafval met 3 personen en 1 vuilniswagen in 1 dag
opgehaald (Voordorp gecombineerd met de Zeeheldenbuurt). Met de nieuwe methode zal dat met
1 man, 1 wagen in 0,5 dag klaar zijn! Daarnaast blijven
natuurlijk nog de wekelijkse inzameling van gft-kliko,
het ophalen van het verpakkingsafval en het leeghalen
van de papiercontainer (allebei eens per drie weken).
Verder worden de ondergrondse containers het
komende jaar uitgerust met sensoren, zodat duidelijk
wordt als ze bijna vol zijn. We hebben in Voordorp
26 locaties met in totaal 35 nieuwe ondergrondse
containers. Dit is voor ongeveer 1500 huishoudens met
gemiddeld 2,2 persoon.
Het huidige stedelijke niveau van restafval is 220 kilo
per inwoner per jaar. De gemeente Utrecht wil naar
150 kilo per inwoner (doelstelling laagbouw).
In Tuindorp(-oost) ligt dit niveau met 110 kilo per
inwoner al ruim onder die norm. Goed bezig daar, maar
hoe doen we het in Voordorp? Daarover meer in een
volgende editie, want de gemeente heeft, zoals gezegd,
de cijfers van Voordorp nog niet paraat.

Wauw! Is dit ook
Voordorps Verbeelding?

Ingezonden

Ondanks, of misschien wel dankzij het regenachtige weer, was
de kunstroute Voordorps Verbeelding 2017 op 12 november
weer erg in trek. En dan vooral de adressen waar meerdere
kunstenaars exposeerden. De organisatie (Rhonda Spates, Jozé
van der Last en José van Gurp) is blij met de waarderende
reacties die ze van bezoekers en deelnemers via mail,
Facebook en live ontvingen. Hieronder een bloemlezing:

Fotograaf Frank Smits
“Wat hebben we genoten van deze middag! Allemaal goedgemutste
belangstellenden, met of zonder paraplu; 70 telden we er. Hierbij onze
dank voor de organisatie en de gezelligheid.”
“Wauw! Is dit ook Voordorps Verbeelding?”
“Ik vond het een eer om weer mee te mogen doen.“
“We gaan binnenkort verhuizen. Wij zullen de kunstroutes errrrruggg
missen. We hebben drie keer meegedaan en naast het meedoen heeft
het repeteren ons ook heel veel plezier gegeven, dank JULLIE!”
“Afgelopen zondag ben ik lekker met mijn witte stok op pad gegaan
om iets mee te maken van jullie kunstmiddag. Wat was het ontzettend
leuk! Eerst mooie poëzie gehoord, daarna op diverse adressen van
alles moois aan kunnen raken. Ik wil jullie hartelijk danken voor de
organisatie van dit evenement.”
“Het was een zeer geslaagde dag. Meer dan 130 bezoekers! Een
record en veel enthousiaste reacties (OBS Voordorp)”.
“Het weer werkte niet helemaal mee, maar er waren toch wel mensen
wezen kijken. Heel veel bezoekers was nog leuker geweest, maar dan
kun je bijna niemand te woord staan.....dat ging nu wel.”
“Het aanbod was weer lekker divers, voor ieder wat wils. Sommige
kunstwerken spraken me aan, andere vond ik minder, dat houd je
altijd. Maar wàt een verbeeldingskracht zit er in onze wijk!”
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Ombouw winkelcentrum De Gaard
uit de startblokken

Het zal niemand ontgaan zijn
dat er bij winkelcentrum
De Gaard een nieuwe fase is
begonnen!
Eerst waren er rondom allemaal sleuven om kabels en
leidingen te verleggen. En vervolgens verdwenen er in een
paar dagen tijd een heleboel bomen rondom de vijver en
op de plek van de nieuwe AH.
Dat was genoeg voorbereiding om op 27 oktober 2017
wethouder Paulus Jansen de eerste officiële handeling te
laten verrichten voor de start van de verbouw. Het weghalen
van de bomen deed toch even pijn (zeker de grote wilg aan
de vijver en de Eykmanlaan), maar we weten allemaal dat
het nodig is om
een beter
winkelcentrum
te krijgen.
De wethouder plaatste een element van de duiker, die zorgt voor verbinding
van het water aan beide kanten van de Eykmanlaan. Helaas veroorzaakte de
afzetting van het gat voor die duiker ook enige verkeerschaos en een paar
ongelukken met blikschade.
De bushalte gaat alvast naar zijn definitieve plek, dus blijf met parkeren goed
opletten! Het grotere sloopwerk en de echte bouw gebeurt zoveel mogelijk
na de feestdagen om winkeliers en klanten niet dwars te zitten in deze
drukke periode.
Voordorp en Veemarkt zitten niet in het verspreidingsgebied over alle
maatregelen in informatiebrieven, maar wel in de nieuwsbrieven van de
ontwikkelaar. Zorg dat je de website van De Nieuwe Gaard in de gaten
houdt (via Facebook & Twitter). Na jaren in de klankbordgroep gezeten
te hebben en vervolgens in de BLVC-contactgroep (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie), komt er nu een einde aan mijn
directe participatie bij De Gaard.

Helft nieuwe leerlingen komt uit Veemarkt
Al ongeveer de helft van de nieuwe kinderen die worden
aangemeld op de basisschool in Voordorp, komt uit de
naburige Veemarkt. Obs Voordorp groeit zo vanzelf naar
een Voordorp-Veemarktschool! Misschien moet de school
een nieuwe naam kiezen?
,,Alle leerlingen zijn bij ons van harte
welkom. We hebben immers ruimte om
de groei van onze basisschool goed op te
kunnen vangen,’’ zegt directeur Thamar
Henneken.
Nu al wordt geanticipeerd op groei van
de school. ,,Mensen van Onderwijshuisvesting van de gemeente zijn deze week
bij ons langs geweest. De gemeente
denkt met ons mee, bijvoorbeeld over
hoe we de ruimte in de school efficiënter
kunnen benutten. Zodat we ook over
4 of 6 jaar alle basisschoolkinderen uit
Veemarkt en Voordorp hier een goede plek
kunnen bieden.’’
De groei van obs Voordorp heeft trouwens niet

Ingezonden

alleen te maken met de oplevering van de nieuwe woningen in
Veemarkt. Ook in Voordorp zelf wordt verhuisd en er komen weer
gezinnen met jonge kinderen in de wijk wonen, constateert de
directeur.
Ouders die obs Voordorp bezoeken voor een kennismaking, zijn
positief verrast, merkt Thamar Henneken.
,,Als ik vraag: ‘wat spreekt je aan in onze
school?’ Dan zeggen ze: de fijne sfeer
hier en het werken met thematisch
onderwijs. Ook het licht en de ruimte
hier binnen vallen op. Dat zie je niet zo
aan de buitenkant.’’
Elke eerste week van de maand zijn
er kennismakingsochtenden op
obs Voordorp, beurtelings op maandag
of woensdag van 9 tot 10 uur:
woensdag 6 december is de eerstvolgende mogelijkheid.
Graag vooraf even aanmelden via
info@obsvoordorp.nl of 030 271 90 11.

Verkeerssituatie Voordorp: wat is urgent en wat niet?

Ingezonden

Op 6 oktober 2017 is er een raadsbrief verschenen over de
verkeersituatie in onze buurt op de Romerostraat/Kapteynlaan. Een buurtbewoner is daar eens ingedoken.
In de raadsbrief wordt aangegeven welke aanbevelingen uit
het expertrapport de gemeente wel gaat uitvoeren en wat
men voorlopig niet gaat doen. Hij weet echter niet precies wat
de raad besloten heeft, want de raadsverslagen komen pas
na enige tijd op de website.
,,Uit de brief kun je concluderen dat de veiligheid van de schoolkinderen voor de gemeente niet urgent is. Niet urgent betekent bij de
gemeente dat er een kans is dat andere urgentere zaken voorgaan
en er misschien wel helemaal niets verandert. Verder weet blijkbaar
niemand ‘slimme’ oplossingen te verzinnen. Een slimme oplossing
zou zijn om de markering SCHOOL niet te verplaatsen, maar gewoon
dubbel aan te brengen. Is zo gebeurd, kost nauwelijks geld en
beschadigt het wegdek niet.
Verder komt er pas in 2019 een hoge(re) drempel aan de kant van
De Gaard, waardoor het verkeer tot die tijd zonder fysieke waarschuwing op prachtig asfalt de 30km zone van de Kapteynlaan oprijdt
zonder de snelheid aan te passen. Hij moet wel zeggen dat steeds
meer auto’s naar zijn mening hun best doen om 30 km per uur te
rijden. Daarentegen ziet hij toch bijna elke keer als hij op de Kapteynlaan/Romerostraat rijd, dat tegemoetkomend verkeer te hard rijdt.

Voor de aansluiting met de Sartreweg/Romerostraat komt er een
nieuw ontwerp. Zijn de kosten beperkt, dan wordt het uitgevoerd.
Zijn de kosten hoog, dan wordt er in januari 2018 een afweging
gemaakt op basis van urgentie. Met ook hier de kans dat er niets
zal veranderen.
De gemeente beloofde ook om met de politie te gaan praten over
handhaving. Op zijn vraag of er al concrete afspraken waren, kreeg
hij dit antwoord: ‘Als daar afspraken over zijn gemaakt, wordt dat
onder meer opgenomen in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid en wordt dat vermeld op utrecht.nl/verkeersveiligheid.’ Hij heeft
echter na 3 maanden nog niets kunnen vinden.’’

Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersveiligheid/kapteynlaan/

Drie verkeersprojecten komen steeds dichter
bij de eindstreep. Lees er meer over op de
website van de gemeente:
Eykmanlaan (herinrichting)
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/eykmanlaan/
Fietsroute (Overvecht-Science Park)
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/overvecht-utrecht-science-park/
Noordelijke Randweg Utrecht (vernieuwen)
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/noordelijke-randweg-utrecht/

Voordorpse e-Golf al flink gedeeld
Het project Testrijders, voor promotie van 100 procent elektrisch
rijden en auto delen, is nu ruim een half jaar onderweg. De e-Golf
in Voordorp heeft al ruim 13.000 km gereden en is al 36 keer uitgeleend. Het blijft een genot om met de auto te rijden en ook er
anderen geruisloos in weg te zien ‘zoeven’. Bij het project waren
de eerste 10.000 km (of 1667kWh met 1:6) aan windenergie
inbegrepen, maar die zijn nu op. Nu ben ik overgeschakeld op een
laadabonnement per maand (wel weer met windenergie). Hierin
zit ook het snelladen, wat vooral bij ‘nood’ handig is.
Overigens kun je met een goede planning eigenlijk overal ‘normaal’ laden. Op zich heb ik in Voordorp weinig problemen
met opladen van de accu (toch meestal zo’n 3 tot 5 uur). Wel moet ik soms een rondje rijden als mijn favoriete laadplekken
bezet zijn aan de Simon Bolivarstraat (tegenover de Voortuin). Ik heb echter nog nooit misgegrepen, dus wij hebben (nog
geen) hardnekkige ‘laadpaalklevers’ in Voordorp. Nu het weer wat onstuimiger aan het worden is, merk je wel dat de range
wat korter is. Die is op dit moment ongeveer 10 procent korter, maar de echte kou moet natuurlijk nog komen.
Het blijft een unieke ervaring om met dit project zoveel praktische ervaringen op te doen en die met jullie te kunnen
delen. Check nog even dit leuke filmpje van mijn mede-Testrijder Irene en van RTV-Utrecht met Edo Brunner, die op
prettige wijze iets uitleggen over elektrisch rijden en auto delen.
https://www.youtube.com/watch?v=DItYxskjEj0& en https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1679822/

De MarktMeesters:
een heel bijzonder complex
voor 19 gelijkgestemden

op en moesten in sommige gevallen op zoek gaan naar
andere, tijdelijke huisvesting.’’
Is het geworden wat je had verwacht?
,,Ik was vanaf het begin in 2010 bij het project betrokken
en heb heel wat verschillende versies van het ontwerp
langs zien komen. De ene aspirant-bewoner kon van
tevoren een beter beeld vormen van het eindresultaat dan
de andere, maar volgens mijn inschatting is iedereen nu
heel positief.’’
Al een beetje gewend aan Voordorp en Veemarkt?
,,Wij voelen ons al echte buurtbewoners van de Veemarkt.
De Sartreweg mag dan formeel niet op het oude Veemarktterrein hebben gelegen, ons blok is onderdeel van
de nieuwbouw van de Veemarkt en daarom zijn wij
Veemarkters. En we vinden het heerlijk: de stad is maar
10 minuten fietsen en er gaan meer dan voldoende bussen
naar het centrum. Daarnaast is het aan de rand van de stad
en ben je zo in de natuur. Heerlijk!’’

Aan de buitenkant zie je het niet zo, maar het witte
pand van De MarktMeesters aan de Sartreweg is
heel bijzonder. Initiatiefnemer Jan Wijnand
Groenendaal van JWG Architecten uit Utrecht zocht
en vond voor de tien appartementen 19 gelijkgestemde bewoners (in de leeftijd van 56 tot 77 jaar).
Die hebben een paar jaar lang met hem meegepraat
en meegedacht. Niet alleen over de inrichting van
hun eigen koopappartement, maar ook over die van
de gezamenlijke ruimtes. Want dat is het bijzondere
aan De MarktMeesters: het heeft veel meer faciliteiten dan een gewoon appartementengebouw.
Zo is er een fitnessruimte, een logeerkamer, een
gezamenlijke huiskamer, een hobbyruimte en een
fietsenstalling. Allemaal voor gezamenlijk gebruik.
Ook zijn er twee daktuinen die door alle bewoners
gebruikt kunnen worden. De filosofie hierachter is
heel eenvoudig: je kunt beter een gedeelde en goed
gebruikte logeerkamer of hobbyruimte hebben dan
tien logeerkamers of tien hobbykamers die veelal
leeg staan.

Max van der Mark (69) woont er sinds de
oplevering in maart en heeft het hele praat- en
bouwproces meegemaakt.
Hoe is het eerste half jaar bevallen?
,,Het was een periode van vallen en opstaan. We hebben
de aannemer behoorlijk onder druk moeten zetten om
tijdig op te leveren. Direct na de oplevering bleek dat het
vochtgehalte in de meeste vloeren te hoog was om met de
eigen werkzaamheden in de huizen aan de slag te gaan.
De meeste bewoners liepen daardoor een flinke vertraging
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Wat heeft je verrast nu je er eenmaal woont?
,,Nou, dat we vanaf het begin dingen samen doen. In de
gezamenlijke huiskamer hangt een heel groot tv-scherm en
daar hebben we met z’n allen afgelopen zomer naar het
EK vrouwenvoetbal gekeken. Ik vond het heel verrassend
dat we daar zo enthousiast van konden worden. De daktuinen zijn ook heel erg fijn. ‘s Morgens zaten we deze

zomer op het terras aan de voorkant met koffie en een
krantje en aan het eind van de middag dronken aan de
andere kant een glaasje wijn.’’
Zou je het hele bouwproces nog een keer willen
doen?
,,We waren natuurlijk leken op het gebied van bouwen en
moesten er heel veel tijd in stoppen. Eigenlijk kan dat
alleen maar als je gepensioneerd bent. We waren leken,
maar tegelijkertijd ook opdrachtgevers die veel beslissingen
met grote consequenties moesten nemen. Het was een
leerzaam en soms moeizaam proces, maar het eindresultaat
is prachtig.’’

Stand van zaken Veemarkt
Blok B (Deeltuin) en Blok C (Hortus): gestart met het grondwerk.
Blok X (MarktMeesters) en Y (SuperLofts): watergang afgemaakt en de brug naar de
Pioniers.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/wonen-in-veemarkt/

Conversieregeling
Erfpacht 2017
vastgesteld
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering op
2 november 2017 de conversieregeling erfpacht
ongewijzigd aangenomen. Hiermee komt een einde
aan de onzekerheid van bijna 2 jaar. Het Platform
Erfpacht Utrecht heeft veel gedaan om de regeling
beter te krijgen, maar is door de politiek maar
gedeeltelijk gehoord. Een deel van de erfpachters
lijkt door te gaan met juridische bezwaren onder de
naam Erfpacht Utrecht.
Iedereen krijgt binnenkort bericht wat de nieuwe
conversieregeling inhoudt en voor april 2018 een
voorstel voor de afkoop dat geldig is tot en met
december 2018. Ondertussen zouden notarissen en
makelaars ook volledig op de hoogte moeten zijn van
de inhoud van deze regeling en erfpacht. Sinds ons
vorige bericht geen inhoudelijke veranderingen; het
blijft dus veel geld kosten!

Ingezonden

Echt groene Kerst? Huur
een kerstboom in het Griftpark!

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in Utrecht een echte groene Kerst
te vieren. Huur een echte boom: niet kappen, maar herplanten!
In Nederland gekweekte bomen worden met kluit en al uit het bos
gehaald. Ze beleven een gezellige Kerst in huis en gaan daarna terug
het bos in voor een mooi en lang groen leven. Milieuvriendelijker kan
niet.
In enkele jaren tijd is het huren van een kerstboom uitgegroeid tot een
traditie in het Griftpark. Vele honderden mensen uit Utrecht halen hier
al jaren hun kerstboom. De boom moet wel even van tevoren worden
besteld. Dat kan een via de website https://www.huureenkerstboom.nu/

Een kerstboom bestellen kan van 19 november tot en met
10 december. Op zaterdag 16 december kunnen de bomen in
het Griftpark worden opgehaald, drie weken later komen ze
weer terug.

met een speciale aanbieding voor postcode 3573
Al een tijdje zonnepanelen
willen hebben, maar is het er nog niet van
gekomen? Lees dan eerst even dit! In de wijk
Wittevrouwen heeft een aantal enthousiaste
mensen een groot dak van de SSH beschikbaar
gekregen voor 188 zonnepanelen. Van die zonnepanelen is nog een groot aantal beschikbaar
voor geïnteresseerden in omliggende buurten.
‘Buurtstroom Griftkwartier’ heet dit project
onder begeleiding van Energie-U.
Dus ook voor bewoners van Voordorp (en Veemarkt) met postcode 3573. Ook een aantal andere postcodes in Utrecht kunnen
meedoen. De deelnemer investeert eenmalig in een aandeel van
de zonnepanelen (tussen de 300 en 350 euro per paneel) en je
krijgt er dan jaarlijks de energiebelasting plus de opbrengst van
jouw zonnepanelen voor terug.
Het streven is dat de zonnepanelen in april 2018 stroom gaan
leveren. Het postcoderoosproject loopt 15 jaar, waarbij de
verwachting is na 10 jaar uit de kosten te zijn.
Ideaal voor mensen met ronde of lastige daken, mensen
met een dak van een VvE of mensen die wel duurzaam
willen zijn, maar het niet zelf willen uitzoeken.
Want dit is supermakkelijk en al op een paar plekken
in Utrecht in werking (in Hoograven en Zuilen).
En er komen er meer aan rondom Utrecht.
Voor informatie en aanmelden:
http://www.energie-u.nl/buurtstroom-griftkwartier/
Op 15 januari 2018 is er een informatieavond
over dit project in Griftsteede om 20.00 uur
(vooraf aanmelden gewenst).
Liever even een filmpje kijken over zonnepanelen
in plaats van teksten lezen?
Filmpje Buurtstroom
https://www.youtube.com/watch?v=G92LrjjbVZs
Filmpje VvE
https://www.youtube.com/watch?v=fE0IZs8qxf8

Voortgang in onze buurt!
De verwachting is dat er voor VvE’s (Verenigingen van
Eigenaren) het komende jaar echt iets gaat gebeuren in
Voordorp. Check alvast een filmpje van elders in Utrecht.
Ook worden in onze buurt al stappen gemaakt met
Smart-Grid technologie (CrowdNett en We Drive Solar)
om daar ervaringen mee op te gaan doen. Dat is slimmer
gebruik maken van opslag en verbruik van energie. We
komen daar volgend jaar meer gedetailleerd op terug.
Natuurlijk blijft ons energieteam passief-actief en blijft
de energiebox nog even lopen! In Overvecht zijn ze al
lekker bezig met aardgasvrij (in Utrecht proberen ze dat
al in 2030 te zijn). En Mitros plaatste recent twee windturbines op hun kantoor. De energie-transitie lijkt dus
aardig op gang te komen, maar we moeten er keihard
tegenaan om onze gestelde doelstellingen te gaan halen.

Het was een mooi Voortuin-seizoen…
Met een tevreden gevoel sluiten we het tuinseizoen 2017 in
buurtmoestuin De Voortuin af. Hoogtepunt was de viering van
ons 5-jarig bestaan. Op burendag, 23 september, vierden we
dit met een picknickfeestje voor de buurt.

Ingezonden

Het feest begon met een kruidenworkshop met veel informatie over
de geneeskrachtige werking van de planten en kruiden in en rond de
Voortuin. Zo leerden we bijvoorbeeld dat smeerwortel goed is tegen
rimpels. Toen we daarna huidolie gingen maken was er ineens een
grote run op de smeerwortelbladeren…

Na de workshop was het tijd voor de picknick, waarbij gesmuld
werd van de hapjes en drankjes van de Biltse Grift en van de diverse
lekkernijen van bezoekers. Ondertussen waren er warme muziekklanken van ‘On shadows and sunspots’, een groepje jonge
muzikanten met eigen geschreven repertoire.
We hadden enorm veel geluk met het weer. De zon maakte het bijna
zomers warm.

Heel leuk was de samenwerking met de jongeren van de Biltse
Grift. Zij vieren al langer burendag in de wijk en reageerden direct
enthousiast op onze vraag om samen te werken. De uitnodigingen
werden door hen huis aan huis in de wijk bezorgd en bovendien
zorgden ze voor een heerlijke catering.
Daarbij werd gebruik gemaakt van ingredienten uit de moestuin.
Zo was er druivensap, komkommersandwiches en carrotcake.
Geweldig wat een werk ze hebben verzet!

Lichtjesoptocht
in Tuindorp
Ruim een week voor Kerst wordt
in Tuindorp een Lichtjesoptocht
gehouden.
De route van 2,1 kilometer
door Tuindorp en Tuindorp-Oost
wordt gelopen op zaterdagavond
16 december. Voor jong en oud is
er langs de route van alles te
zien en te beleven. Bekijk voor
meer info de flyer.

Zaterdag 16 december
Vertrek bij de Pauluskerk
in het Willem de Zwijgerplantsoen (nieuwe startlocatie)
Start tussen 18:00 en 19:00, einde 20:00

De Voortuin kan dus op naar de volgende 5 jaar! En dankzij een leuke
actieve groep tuinders kunnen we terugkijken op een mooi seizoen
met een leuke oogst, nieuwe gewassen, en ook plannen voor het
nieuwe seizoen. Maar voorlopig gaat de tuin even in winterrust.
Vanaf januari gaan we echter alweer aan de gang met voorbereiden
van het nieuwe seizoen. Mocht je mee willen doen, dan ben je van
harte welkom!
Je kan je aanmelden via de website: www.devoortuininvoordorp.nl of
bij mij: karindejonge@hetnet.nl
Namens de Voortuin: Karin de Jonge

Wist u dit al
van de Biltse Grift?

Ingezonden

• Wij zaterdag 23 september hebben genoten van de samenwerking en de lekkere picknick voor Burendag in De Voortuin?
• Wij zondag 24 september spontaan na de burenbrunch werden
uitgenodigd voor een buurtbarbecue, dit zo goed beviel, dat
we dit vaker willen plannen?
• Biltse Grift een leerhuis voor jongeren met een licht
verstandelijke
beperking is die
gevestigd is aan de
Steve Bikostraat
334-338?
• Ons team is versterkt met Bart,
Marije, Klaas en
Najara?
• Wij dit jaar ook weer een gezellige Nieuwjaarsborrel geven
in ons huis?
• Wij elke dinsdag een heerlijke aanschuifmaaltijd verzorgen bij
de Buitenkans? (https://www.facebook.com/ooginal)
• Wij elke woensdag en donderdag de warme maaltijd verzorgen
voor Nieuw Bleyenburg?

Altaren van troost in
Tuindorpkerk

Ingezonden

In de Tuindorpkerk, Suringarlaan 1 te Utrecht is van 3 december tot
11 februari het werk te zien van de Nederlands-Iraanse kunstenaar
Nosrat Mansouri Gilani. Hij is in 1992 Iran ontvlucht, kwam in
Amsterdam terecht, studeerde in 1999 af aan de Rietveld
Academie en werkt als kunstenaar en kunstdocent in de hoofdstad.
In Iran is het altaar de plek waar je naartoe gaat als er geen
oplossingen meer zijn. Een eindpunt. Een wonder dat uitkomst
moet bieden. De belichaming van hoop. Het eerste altaar dat de
kunstenaar maakte in Nederland was een altaar voor de bootvluchtelingen. Zijn materiaal was blik. In de landen van herkomst
wordt vaak speelgoed gemaakt van blik. Voor Nosrat Mansouri
Gilani is blik het symbool van de onschuld. Ook de altaren die in
de Tuindorpkerk hangen zijn van blik gemaakt.

Activiteiten rondom de expositie
De werken zijn elke zondag na de dienst tot 12.00 uur te
bezichtigen. Zondag 14 januari kunt u met de kunstenaar om
11.45 uur langs de werken lopen, hem vragen stellen en luisteren
naar zijn verhalen. Op diezelfde zondag is er om 17.00 uur een
kunstvesper, geleid door Bas van der Berg.

Iris helpt met de kerstkrans

Ingezonden

Lijkt het u leuk een
eigen en prachtige
kerstkrans te maken?
Geef u dan op voor een
van mijn workshops
‘Maak je eigen kerstkrans’. We gebruiken
uitsluitend bijzonder
groen en takken. Alles
biologisch geteeld. De krans is mooi voor tijdens
kerst, maar blijft ook daarna nog heel lang
goed. Ik geef de workshop (kosten 35 euro) in
De Bilt bij BonbonMargo, Dorpsstraat 42.
Wanneer? Donderdag 14 december van
19.30 tot 21.30 uur en zaterdag 16 december
van 10.00 tot 12.00 uur (bijna vol).
Opgeven? Via iris@irisplukt.nl

Ingezonden

Proosten op
het nieuwe jaar!

Zaterdagmiddag 13 januari
organiseren Wijkbureau Noordoost,
buurtteam Noordoost en Wijk & co
een Noordoost-Toost in Buurtcentrum de Leeuw aan de Samuel van Houtenstraat 1.
De hele middag zijn er activiteiten voor jong en oud. Aan het eind
van de middag is er een pubquiz over Noordoost en toosten we
samen met wethouder Victor Everhardt op de wijk en het nieuwe
jaar. Heb je nog leuke ideeën voor een activiteit, of iets wat je
met de rest van de wijk wilt delen? Stuur dan een e-mail naar
justin.vanriel@wijkenco.nl. Het volledige programma volgt zo snel
mogelijk.

c Agenda

10 december: Sluiting bestelling kerstboom
16 december: Lichtjesoptocht Tuindorp
16 december: Ophalen kerstbomen in
Griftpark
14 +16 december: Workshop kerstkrans
maken
13 januari: Noordoost-Toost
14 januari: Kunstenaar geeft uitleg in
Tuindorpkerk & Kunstvesper
15 januari: Infoavond Buurtstroom in
Griftsteede

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Marianne van den Berg, Karin de Jonge,
Naraja de Jongh, Thamar Henneken, José van Gurp,
Laurens Miedema, Laura Vernooij, Ton Mook,
Aletta Gerritsen, Inge Olivier-Ammerlaan,
Iris van der Cingel, Koert Bouwman, Anita van Dijk
en Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 28 JANUARI 2018

Zonnebloem

Ingezonden

De afdeling Utrecht Centrum Oost van de Zonnebloem
zorgt voor groepsactiviteiten en huisbezoeken in onze
wijk. Wij komen graag in contact met nieuwe gasten
en vrijwilligers. Het is mogelijk bezoek te ontvangen
van een vrijwilliger en er worden gezellige bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd. Meer Info bij Leni Sommeijer
(030 -27134821) of lenisommeijer@hotmail.com

(verschijnen 4 FEBRUARI 2018)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.
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