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QBUZZ KOMT PER 8 DECEMBER 2013! BEDANKT GVU EN CONNEXXION

Ingezonden

Iedere bestemming een eigen kleur
Om de reisinformatie voor onze klanten
(foto:
vanzelfsprekender te maken, introduceren
wij een nieuwe methode waarbij de bestemming centraal staat. Door gebruik te
maken van verschillende kleuren, zorgen wij
dat de bestemmingen snel herkenbaar zijn.
We verdelen de omgeving van Utrecht in een
aantal regio's. Elke regio in de omgeving van
Utrecht geven wij een eigen kleur, die de klant
in alle verschillende vormen van reisinformatie terugvindt. Hierbij kan je denken aan bewegwijzering op Utrecht CS tot de reisplanner op onze
website. In één oogopslag is aan de kleur te zien of een lijn naar de binnenstad gaat, naar de Uithof, of een heel andere kant op. Hierboven
staat een overzicht van de verschillende regio's met de bijpassende kleur.
Het voordeel van deze methode is dat de klanten op straat snel kunnen zien of ze aan de goede kant van de weg staan te wachten: de lijn
heeft immers de kleur van de bestemming waar naartoe hij rijdt. Op busstations is er ook direct overzicht voor reizigers: van veraf kan je al
zien op welk gedeelte van het station je moet zijn.

Iedere kleur ook een symbool
Iedere kleur zal ook een symbool krijgen, zodat deze nieuwe methode ook door reizigers die kleurenblind zijn gebruikt kan worden. Hierboven
zie je een overzicht van deze symbolen. Voor klanten is het van belang dat bestemmingen herkenbaar zijn. Op alle vormen van reisinformatie,
op de website en in de bus zullen we zorgen dat deze kleuren en symbolen zichtbaar zijn. Daarbij gebruiken we steeds de volgorde:
lijnnummer - symbool - bestemmingsnaam. Daarnaast gebruiken we de bijbehorende kleur zoveel mogelijk.

(bron www.U-OV.nl)

WITTE ROOK: NIET OM TE JUICHEN

Ingezonden

Als je in deze tijd ’s avonds door de wijk loopt,
zie je ze overal, de witte pluimen uit onze
schoorstenen. Grote en kleine pluimen, rustig
of gejaagd, soms fraai belicht door licht
afkomstig van het Hercules-terrein. Je zou
er een hele studie van kunnen maken.
Bij mij roept het soms het huiselijke gevoel op van die warme woonkamer waar men rond de haard zit. Ik weet natuurlijk dat dit fantasie is,
want moderne huizen hebben radiatoren en een Hoog Rendement CV Ketel. En dan die witte pluimen, daar is natuurlijk niets mooi aan: die
komen namelijk van een verkeerd ingestelde HR-CV ketel. Zonde van de energie en de centen, want warmer krijg je het er niet van.
Zo kan je als je door de wijk loopt heel goed zien waar de ketel wel en niet goed is afgesteld. De grote truc van een HR ketel is namelijk dat
deze de energie uit de rook (vnl. stoom) kan terugwinnen. Maar dat kan alléén als de keteltemperatuur niet te hoog staat afgesteld, dus niet
tussen 76-90 graden.
En helaas hangen in veel huizen in Voordorp ketels met fabrieksinstellingen, niet aangepast aan de woonsituatie. Dat is een onderwerp om te
bespreken met de installateur. Het Energieteam Voordorp kan u hierbij helpen.
Maar wat u vandaag nog zelf kunt doen, is de temperatuur van de cv-ketel verlagen (zie gebruiksaanwijzing van de ketel). Bij een lager
ingestelde watertemperatuur gaat een moderne ketel eerder op een lager pitje branden en brandt dan zuiniger. Daarnaast condenseren de
rookgassen in de ketel, als het water dat terug komt in de ketel kouder is dan 55 graden. Uit dat condenseren haalt de hr-ketel nou net zijn
extra rendement. Hoe kouder het retourwater, hoe hoger het rendement.
Als u aan de slag gaat probeer dan eens een keteltemperatuur van 60 graden. Dan warmt uw kamer na afwezigheid iets later op. Wanneer u
dit te lang vindt duren, kunt u de keteltemperatuur bijv. op 70 graden zetten, nog steeds een zuinige instelling. 80-90 graden is echt onzuinig
omdat het er niet warmer van wordt, maar het wel veel energieverlies geeft met witte pluimen, die toch minder fraai blijken te zijn. Dit noemen
wij besparen met behoud van comfort.
Met vriendelijke groet, Het Energieteam Voordorp www.voordorpopeigenkracht.nl
Voor meer tips ga naar: www.voordorpopeigenkracht.nl/wp-content/uploads/2013/06/Afstellen-HR-CV-ketel-nov-2013.pdf
www.praktischduurzaam.nl/haal-maximaal-rendement-uit-je-cv-installatie/

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Ingezonden

Inloopavond Rijkswaterstaat 14 en 15 oktober
Tijdens deze avond heeft Rijkswaterstaat ontwerpen laten zien van enkele locaties. Voor Voordorp heeft de inrichting
van de cross-over vanaf de aansluiting Veemarkt richting Rijnsweerd de meeste invloed op de omgeving.
Ook de inrichting van het knooppunt Rijnsweerd kan voor ons belangrijk zijn. Een bepaald verkeerskundig ontwerp
op de ene plek heeft namelijk consequenties voor het ontwerp verderop.
Voor de cross-over na de Veemarkt bestaat een variant die gunstig is voor Voordorp qua geluidsoverlast, maar
verderop pakt deze variant voor Rijnsweerd beroerd uit bijvoorbeeld.
Op deze inloopavond hebben we onze bezorgdheid weer geuit over de geluidsoverlast van de boog van de A27
naar de Noordelijke Randweg. Daar zijn momenteel geen geluidswallen en de herrie is af en toe oorverdovend.
RWS heeft benadrukt dat onze zorgen luid en duidelijk zijn overgekomen.

Extra 15 miljoen voor bovenwettelijke maatregelen
Minister Schultz heeft aan de provincie gevraagd een voorzet te geven voor de besteding van deze extra 15 miljoen. Tijdens en na de inloopavond van RWS hoorden we dat de provincie wil voorstellen dit geld aan twee onderwerpen te besteden. Ten eerste aan betere recreatieve en
ecologische verbindingen. Ten tweede aan verbetering van de geluidsoverlast. Uiteraard zijn we ervoor dat er veel meer geïnvesteerd gaat
worden aan goede en snelle fietsverbindingen. Maar als bewonersgroepen hebben we er in Den Haag steeds voor gepleit de overlast op
lucht- en geluidsgebied te verminderen. Daarvoor heeft de minister volgens ons die 15 miljoen extra uitgetrokken! Niet voor reguliere
verbeteringsplannen van fietsverbindingen.

Consultatie provincie 25 november
Naar aanleiding van een brandbrief van de bewonersgroepen heeft de provincie besloten de bewoners van de
wijken langs de A27 te consulteren. Wij vinden het op zijn minst merkwaardig dat dit niet eerder is gebeurd.
Nota bene is het te danken aan de bewonersgroepen dat de minister met 15 miljoen extra
over de brug komt! Afijn, de provincie heeft een conceptplan. We zijn benieuwd hoeveel van de
sluier wordt opgelicht. Na 25 november komen we met de bewonersgroepen bij elkaar voor
een officiële reactie op de conceptplannen van de provincie. Een volgende keer meer hierover.
Werkgroep A27 Voordorp,Tieneke de Groot
Zie ook: www.werkgroepa27voordorp.nl en www.ikgaverder.nl

Wij bieden nu al weer acht
jaar huiswerkbegeleiding
op maat voor middelbare
scholieren die hun studieresultaten willen verbeteren.
Wij werken met maximaal 13 leerlingen in een groep.
In een rustig lokaal in de Jeruzalemkerk in TuindorpOost bij winkelcentrum de Gaard begeleiden we
vier middagen (maandag tot en met donderdag)
van 16.00 tot 18.00 uur leerlingen met hun huiswerk.
Telkens is er een docent en een student aanwezig
die de leerlingen met de verschillende vakken
kunnen ondersteunen.
Tijdens een intakegesprek inventariseren we samen
waar uw kind het meest bij
gebaat is.
Mocht uw belangstelling
gewekt zijn, aarzelt u niet
ons te bellen:
06-28 475 475
of kijkt u op onze website
www.studiepuntutrecht.nl

DE SNUFFELHOEK
Ik heb deze keer zoveel te vertellen dat ik
bijna niet weet waar ik zal beginnen. Zoveel is
er gebeurd de laatste tijd. Die storm op de Filippijnen laat ik
maar liggen. Zo verdrietig! Het doet me denken aan de tsunami
waarover ik schreef in mijn column van januari 2005 met al die
slachtoffers. Ja daar word zelfs ik beroerd en stil van.
Dan hebben we natuurlijk ook die heisa over zwarte Piet. Tja dat
gaat mijn hondenverstand ver te boven. Dat er zo’n tumult kan
ontstaan over een boeman uit de Middeleeuwen, die langzamerhand veranderd is in de knecht van Sint Nicolaas en zwart van
het roet omdat hij door schoorstenen heen moet kruipen om
cadeaus voor de kinderen binnen op tafel uit te stallen?
Cadeautjes met een briefje erbij waarop behalve een opvoedende tekst ook vettige roet vingerafdrukken zitten van Piet.
Althans dat beweert baasje. Zo was dat bij haar vroeger thuis op
6 december toen ze een kind was en nog nooit een gekleurd
medemens had ontmoet. Nu is het wel zo dat er heden ten
dagen bijna geen schoorstenen meer zijn. Tegenwoordig bonst
Piet op de buitendeur. Rent hard weg en laat een jute zak met
cadeautjes achter. Dus dat hij zo zwart is klopt niet meer hele-

maal. Volgens mij moet Sint Nicolaas met al zijn Pieten naar het
badhuis en ze daar eens grondig schoon schrobben zodat we
weer gewoon witte Pieten hebben.
Tjonge dat een huidskleur zo belangrijk is. In de hondenwereld
doen we niet aan Sinterklaas. Jammer anders zou ik met mijn
witte vacht vast Sinterklaas mogen zijn en Indy van de overkant
vragen we dan als zwarte Piet. Indy’s vacht is zo zwart dat je
haar in het donker bijna niet kan zien. Zonder te ruziën gaan we
dan samen langs alle deuren en bonzen tot er open wordt
gedaan. Nee we lopen niet hard weg. We wachten tot iemand de
deur open doet en we zeker weten dat de mensen op het adres
nog leven. We verrichten dan tegelijkertijd onze participatie
taak, zodat het niet meer kan gebeuren dat een alleenwonende
oude dame tien jaar lang dood in haar bedje ligt. Overigens
heeft ze al die tijd de huur van haar huis keurig betaald. Dat
vind ik dan wel knap van haar.
Maar goed Indy en ik hopen natuurlijk dat een levend mens de
deur opent en wij tegelijkertijd kunnen roepen:
‘Dag Meneer! Dag Mevrouw! Dag lieve kindertjes! Wij hebben
een cadeautje voor u meegebracht. Wij zijn Sint en Piet en de
kleur van onze vacht of uw huidskleur interesseert ons niet! ‘
Woef!
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Ingezonden

Jip

DINSDAG 28 JANUARI
LEZING ‘NEDERLAND-AARDGASLAND EN (SCHALIE)GASLAND?’

INGEZONDEN
TEKEN OOK DE PETITIE
VOOR EEN NIEUWE ONTMOETINGSPLEK IN VOORDORP

Aanvang 20.00 uur; Tuinhuis van Het Groene Dak in
Voordorp (ingang: hekje naast A.Sandinostraat 134)

Het is hopelijk niemand ontgaan dat een aantal wijkbewoners
een initiatief is gestart voor een nieuwe bestemming van het
leegstaande pand aan de Aartsbisschop Romerostraat in het
centrum van Voordorp. Dit pand staat al zo’n drie jaar leeg en
geeft onze mooie wijk een vervallen aanblik. In de afgelopen
jaren speelden zich verschillende incidenten af in en rond het
pand, waarbij drank, een wietplantage en zelfs een schietpartij
aan de orde waren.
In mei van dit jaar inventariseerde een groep van omwonenden
de wensen van de wijk. Daarbij kwam naar voren dat er een
duidelijke behoefte is aan een gebouw dat diverse buurtfuncties kan vervullen. Zo is er behoefte aan een eetcafé dat
past bij de buurt, een plek om te telewerken, te vergaderen,
cursussen of ontmoetingsavonden te organiseren. Veel mensen
willen graag een plek zonder (geluids)overlast die verbindend
kan werken. Om het gewenste ‘buurtcentrum Voordorp’
gerealiseerd te krijgen, onderneemt het buurtinitiatief allerlei
activiteiten. Zo worden wijkbewoners opgeroepen om een
petitie te ondertekenen.
Dat kan op www.petities24.com/buurtcentrum_voordorp.
Daar kan iedereen ook aanvullende ideeën voor buurtfuncties kwijt en reacties lezen van buurtgenoten.
De petitie zal binnenkort aan de burgemeester overhandigd
worden. Ook zijn er al verschillende gesprekken geweest met
de gemeente, het wijkbureau en de eigenaar van het pand.
Er is contact gelegd met een raadslid dat bereid is gevonden
om vragen te stellen in de raad. Heeft u ideeën of vragen?
Laat een bericht achter op de petitie site.
We houden u op de hoogte van de voortgang.
Noot van de redactie: Het buurtinitiatief Romero Voordorp is
een zelfstandig initiatief dat losstaat van het buurtcomité. Wij
verwijzen voor dit initiatief dan ook naar bovenvermelde link

Hoe schadelijk is de winning van schaliegas en moeten
we wel schaliegas willen gebruiken?
Onze gastspreker Graham Degens geeft op deze avond in een leuke
ontspannen sfeer een overzicht van de geologie van Nederland: welke
rijkdommen onder onze voeten zitten en hoe deze gewonnen worden.
Ook zal hij ingaan op de technieken en zorgen rond de winning van
schaliegas. In onze maatschappij zijn we gewend om de producten en
voordelen, die onze technische welvaart ons brengt, te kopen en gebruiken zonder veel aandacht te besteden aan waar ze vandaan komen,
en wat de consequenties van onze keuzes zijn. We willen bijvoorbeeld
wel gas voor verwarming, maar we protesteren tegen de winning van
aardgas of het bouwen van schaliegas-opstellingen in onze omgeving.
We willen de voordelen zonder de nadelen. Door deze lezing wordt u
zich beter bewust van waar het gas voor ons verwarming en elektriciteit
vandaan komt, en van de consequenties van het gebruik hiervan.
Onze gastspreker Graham heeft 35 jaar in de aardolie- en aardgasindustrie gewerkt, in Nederland en in het buitenland. Hij heeft o.a. voor
bedrijven zoals Shell en TNO gewerkt. Hij is gespecialiseerd in hoe men
de olie of gas uit de grond haalt op de meest efficiënte/economisch
manier. Naast zijn werk is hij de laatste jaren ook bezig het publiek te
informeren over milieuvraagstukken, daarbij kijkend naar de echte
wetenschap en de feiten die er achter liggen
en om mensen meer bewust te maken van
hun milieuvoetafdruk. In 2012 heeft Graham
een lezing gegeven in onze wijk onder de titel
'Spaceship Earth'.
Voor meer info:
www.voordorpopeigenkracht.nl
energieteamvoordorp@gmail.com

Creatief

Bij de vorige uitgave “visite” van het Voordorp blad heb ik
een gebeurtenis vergeten die zeker het vermelden waard is.
Als ik de foto’s nu bekijk was het een heerlijke zwoele
avond en was het resultaat ook overweldigend. Ik heb
het dan over een schilderclub die de dierenweide en de
omgeving van Tuinenpark Ons Buiten had uitgekozen als
inspiratie voor hun schilderkunsten. Een van de vrijwilligers
van de dierenweide kwam in contact met iemand die
schilderlessen geeft en al pratend leek hen de dierenweide
wel een mooie omgeving om een keer een buitenles te
organiseren.

Zo gezegd, zo gedaan. Op basis van de foto’s leken de dieren er geen probleem mee te hebben dat zij in de belangstelling stonden. De konijnen lagen er relaxed bij, de geiten werden verleid met wat brood en de eenden liepen ook
een extra blokje om voor een paar stukjes brood. De rambles roos stond volop in bloei en Fort Voordorp was voltooid en
alles stond in bloei of was prachtig groen. De foto’s spreken voor zich. Ook het resultaat van zo’n avondje schilderen was
indrukwekkend. Gelukkig zijn er mensen die met penseel en verf creatief kunnen zijn. Wij, als vrijwilligers, zijn dat met
bezem en schroevendraaier!
De bloembak bij de ingang van de dierenweide (Beleefbak) was aan het eind van het seizoen prachtig volgroeid en leek
maar te blijven bloeien! Binnenkort hopen wij de andere kant ook om te toveren zodat je, volgend voorjaar, aan beide
kanten verwelkomd wordt met verrassende bloeiende en groene planten, bloemen en heesters.
Langs de sloot zijn twee rambler rozen aangeplant. Een “Kew Rambler” en een “Weddingday”. Wij hopen dat deze het
net zo goed gaan doen als de “Lykkefund” die al aan de zijkant tegen de geitenstal staat. Als laatste komt er ook nog
een “Mermaid” achter het kippenhok te staan. Hiervoor hebben we een mooi oud stalraam gekocht die als klimrek gaat
fungeren voor de klimroos.
Omdat een van de vrijwilligers recentelijk vol trots een portie stoofpeertjes kwam laten proeven zijn we op zoek gegaan
naar het ras. Het vermoeden was dat het hier om een “Zoete Brederode” stoofpeer ging die uit zichzelf heerlijk zoet is
en zonder kaneel en suiker al verrukkelijk smaakt. Bij navraag zou dit ras bij een fruitboomkwekerij in Ochten op voorraad moeten zijn wat uiteindelijk niet het geval was. Na alle moeite hebben we toen een andere stoofpeer gekozen en
wel de: “Valse IJsbout”. Op deze manier kunnen onze dieren de komende seizoenen ook genieten van de opbrengst van
het fruit wat op de grond valt!
Bij de cavia’s hebben we een aantal nieuwe bewoners verwelkomd en ons nieuwe “beertje” (mannetjes cavia) Henky zit
nog even apart tot hij gecastreerd is. Gelukkig heeft hij gezelschap van “Boerka”. Boerka is een zeugje (vrouwtjes cavia)
en is bijna helmaal zwart vandaar de naam Boerka. Als Henky is gecastreerd mag hij bij de rest van z’n kudde.
Een andere opvallende nieuwe cavia is: “Lellebel”. Zij is een Alpaca cavia zeugje met lange krullende vacht. Als ze hard
loopt wapperen deze wild heen en weer. Ook bij de duiven zijn er wat veranderingen. Er is een koppeltje pauwstaartjes
bijgekomen en 3 Oude Hollandse Meeuwen. De benaming meeuw wordt gebruikt vanwege de hoofdzakelijk witgrijze
kleur. Dit ras heeft een soort van punt op het achterhoofd. Daarnaast is hun kop rond kort met een korte snavel met
grote neusvleugels. Zo zie je maar weer, creativiteit kent geen grenzen!
Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur een mailtje naar: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Bij de deadline van de vorige editie was Tuindorp & Tuindorp Oost net
opgeschrikt door de invoering van het betaald parkeren in hun buurten.
We zijn ondertussen een paar info avonden, inspraak avonden en
andere meetings verder. Het gaat door lijkt het (‘pas’ per 1 februari
2014), maar de meningen zijn verdeeld. Ook voor de winkeliers en
het winkelend publiek zal dit een flinke invloed hebben (hoewel het
beoogde nieuwe parkeerterrein voorlopig net buiten die zone zal
komen te liggen)! Het huidige terrein ligt nog binnen de grenzen.
Het maken van plannen voor De Gaard komt in een eindstadium na ruim 5 jaar. Mijn vorige bericht gaf nog aan dat
er een aantal harde noten gekraakt moest worden. Daar is de afgelopen tijd heel hard aan gewerkt en met goede
resultaten. Bij het laden & lossen voor de AH en de winkeliers aan de noordkant van het WC is het toch mogelijk
gebleken dat inpandig te gaan doen! Ook is de inrichting van het plein weer beter geworden en is er iets meer groen
terug gekomen. Uiteindelijk is de groenbalans iets negatief, maar met een kwalitatief hoogwaardig plein is dat naar mijn
mening een goed compromis. Hierbij is ook meegenomen het bestaande kunstwerk, het nieuw te maken kunstwerk “de
poëtische ontmoeting” en de bloemenkiosk. Het verkeer en parkeren is nagenoeg opgelost binnen het plangebied.
Voornamelijk het (sluip)verkeer in en rondom het project behoeft nog aandacht maar dat probleem is groter dan alleen
het WC en speelt al veel langer. Het bouwen bij de Veemarkt zal daar straks ook een rol bij spelen.
We werden op de laatste vergadering verrast door de ontwikkelaar die nog wil onderzoeken of toevoegen van een
‘beperkt’ aantal woningen mogelijk is. Het idee was om die tegen de dichte zijkanten aan te zetten zodat een mooier
(aan)zicht ontstaat. Overigens door de huidige bewoners boven het WC niet echt met enthousiasme ontvangen.
De mensen die het dichtst bij wonen
zullen de grootste veranderingen gaan
merken. Van het begin af aan was
duidelijk dat ‘niets doen’ geen optie
is voor de langere termijn voor ‘De
Gaard’. Met alle veranderingen die
nu gaan komen zal niet iedereen
even blij zijn, maar tot nu toe denk
ik dat er getracht is met respect voor
allen de best haalbare oplossingen
in te passen. Het getuigt van lef en
vertrouwen van de ontwikkelaar
en de gemeente dat gezien de
economische situatie en ondanks
invoering van betaald parkeren deze
aanpassing aan ons winkelcentrum
nog steeds mogelijk lijkt!
De klankbordgroep heeft in januari
komend jaar nog een meeting waarin
de laatste plannen getoond worden.
Vervolgens is het de bedoeling om de plannen openbaar te maken en de inspraak te starten. Dan mogen we ook weer
plaatjes tonen van wat er nu gaat komen, want die zeggen toch veel meer dan alleen maar woorden. Wij zijn natuurlijk
ook zeer benieuwd wat ‘de buurt’ er van zal vinden! Als dat is afgerond kunnen pas de aanvragen voor een aangepast
bestemmingsplan, een omgevingsvergunning en een bouwvergunning worden gestart. Elk ook weer met zijn eigen inzage
& inspraak termijnen. Wat mij betreft een positief advies.
Alvast fijne feestdagen! (Sander Ekstijn)

DE GAARD

KINDEROPVANG IN TUINDORP,
TUINDORP OOST EN VOORDORP

Voordorp Fitness!
Try out!!!
Sport de maanden Januari, Februari
en Maart voor maar € 75,-

KUNSTENAARS GEZOCHT

Ingezonden

In de hal van Griftsteede is elke zes weken een nieuwe kunstexpositie te zien. Deze expositie is gratis toegankelijk
voor be(foto: Allard Willemse)
zoekers. Voor 2014 zijn we op zoek naar beeldend kunstenaars uit
Utrecht en omgeving die in de hal van Griftsteede willen exposeren.
Wij zijn speciaal op zoek naar kunstenaars die affiniteit hebben met
de thema's: natuur, milieu(educatie) en duurzaamheid. Wij streven
ernaar om de exposities te laten aansluiten bij de programmering
van Griftsteede. In de hal van Griftsteede is alleen ruimte om werken
te exposeren in het 'platte vlak'.
Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
www.voordorpfitness.nl
Bel ons op 030-212 06 40

Intensieve
huiswerkbegeleiding
Het ‘nieuwe leren’ vraagt nogal wat van de zelfstandigheid
van leerlingen. Het biedt veel ontsnappingsmogelijkheden
als ze moeite hebben hun werk te plannen, snel afgeleid
zijn en zich verliezen in de gezelligheid van de groep.
En thuis is er de verleiding van de computer, tv en
mobiel…..
Wij bieden kinderen structuur en ondersteuning. We zijn
bovendien getraind in het herkennen van alle denkbare
smoezen!
Het huiswerkinstituut is gevestigd op sportcomplex
Hercules aan de Voorveldselaan 2 in Utrecht en biedt plaats
aan 16 scholieren van het VMBO-tl, het VWO en de HAVO.
www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!
Tel. 06 22500534
Onderpresteren?
Matchpoint biedt uitkomst!
Matchpoint is een initiatief van Kinderopvang Mini Stek.

Zin om te exposeren bij Griftsteede? Neem voor maandag
16 december a.s. contact op met:
Asta Koolhaas. Tel: 2722888 of
a.koolhaas@Utrecht.nl.

NIEUW EMAIL ADRES
VOORDORP VOORUIT

Let u erop dat vanaf 1 januari a.s. het email adres
van Voordorp Vooruit verandert in
voordorpvooruit@casema.nl

c Agenda

• Dinsdag 28 januari 2014:

Lezing ‘Nederland - Aardgasland en
(schalie)gasland?’.
Aanvang 20.00 uur; Tuinhuis van Het Groene Dak in
Voordorp (ingang: hekje naast A.Sandinostraat 134)
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Voordorp Vooruit, e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Brigitte Venturi,
Cisca Hoogkamp, Frans van den Berg, Henny Stekelenburg,
Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten, Sander Ekstijn,
Sjaak Koopman, Tieneke de Groot en Walter Willems.
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