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Ingezonden

Minister moet noodzaak opnieuw 
aantonen
Zoals we eerder meldden heeft de minister in
juni de Voorkeursvariant gepresenteerd en
daarbij het advies van enkele onderzoeken
(o.a. CPB) naast zich neergelegd. Die adviezen
waren duidelijk: het risico voor een financiële
strop is te groot, want de verbreding loont
alleen bij een hoge economische groei, en 

wie gelooft daar nog in?! De minister dus.
In november heeft ook de onafhankelijke commissie voor de Milieu-
effectrapportage aan de minister geadviseerd haar huiswerk over te
doen en de noodzaak van de verbreding aan te tonen nu de situatie
op de weg sinds de crisis sterk veranderd is. 

Verbreeeeeding Rijnsweerd
De minister heeft ooit besloten dat er langs de stad Utrecht 100 km
gereden mag/moet worden wat veel gevolgen heeft voor het ruimte-
beslag. Bij de verbreding van de A27 wordt gekozen voor aparte 
rijstroken voor aparte bestemmingen. Ontweving heet dat. Tussen 
rijstroken wisselen om de juiste route naar een andere stad te volgen
kan best bij een snelheid van 
80 km, maar niet met een vaart
van 100 km. Te gevaarlijk. 
Dus komen er vooral langs
Rijnsweerd heel veel rijstroken 
bij om het rijden met 100 km
mogelijk te maken. Als je de
tekeningen en de maquettes 
van het traject langs Rijnsweerd
bekijkt, dan slaat de schrik je 
om het hart.

Een hoopvol geluid
Wat hierna volgt is misschien
saai om te lezen, maar lees toch
door, want het kan nog wel eens
gunstig uitpakken voor Voordorp!
In november 2011 heeft
Rijkswaterstaat een informatie-
avond georganiseerd over de
nieuwe geluidswet, SWUNG
geheten. Daarin werd voor ons het nieuwe
begrip ‘geluidsproductieplafond’ geïntroduceerd,
ofwel het maximale lawaai dat auto’s mogen
produceren op een weg. Als ijkjaar is 2008 
aangehouden plus 1,5 dB daar bovenop 
(=40% meer lawaai). De gemiddelde decibellen
van 2008 gaan dus straks als maximum gelden.

Bij de aanleg van de nieuwe geluidswal moet
je ervoor zorgen dat het geluid ruim onder 
dat maximum ligt, rekening houdend met 
eventuele verkeersgroei. Zodra plafondover-
schrijding dreigt moeten er weer maatregelen
getroffen worden. Dat maximum, het plafond
dus, is voor Voordorp heel hoog, dus we waren
niet blij met dit nieuws. 
Inmiddels hebben we met succes geijverd voor
het versnelde leggen van dubbellaags ZOAB
langs Voordorp. Daarna hebben we aangekaart
dat het mooi zou zijn als het geluidsniveau van
dit moment als maximum genomen wordt. 
Dan krijg je een lager plafond waar je eerder
tegenaan stoot, waardoor je betere geluids-
maatregelen moet treffen bij de verbreding, 
en ook daarna. Recent hoorden we van
Rijkswaterstaat dat er druk overleg is over de
verlaging van het geluidsproductieplafond bij
Voordorp. We hopen dat het lukt!
Namens de werkgroep A27 Voordorp
Tieneke de Groot

Een beschrijving van de voorkeursvariant kan je vinden op:
www.ikgaverder.nl/media/userfiles/media/planstudie%20Ring%20Utrecht/Voorkeursvariant%20(VKV)%20Ring%20Utrecht.pdf

Meer informatie over SWUNG staat op: www.werkgroepa27voordorp.nl/nieuws en dan kijken onder november 2011.

Verdere procedure:
Jaar Onderwerp
2014 juni: Besluit Voorkeursvariant
2015 Ontwerp Tracébesluit
2016 Tracébesluit
2018 Start verbreding A27



10 jaar Voordorp Vooruit? 
Afgelopen oktober bestonden we 10 jaar! Een initiatief volledig
draaiend op vrijwilligers. Gelukkig wel al die jaren met onder-
steuning van het Wijkbureau Noordoost; (onze verantwoording van
2014 en aanvraag voor 2015 zijn al de deur uit). De gemeente vindt
onderlinge lokale informatievoorzieningen ook erg belangrijk. 
In de beginjaren organiseerde het buurtcomité naast het krantje
ook nog activiteiten. Die waren wel altijd heel leuk, maar vergden
ook wel veel inspanning. Ze zijn daarom gestopt. Het krantje is wel
doorgegaan. Met een vaste groep schrijvers is het elke keer geen
enkel probleem het krantje vol te krijgen. Wist je overigens dat
krantje 29 nooit heeft bestaan? Door even niet op te letten zijn 
we (ergens in 2010) zomaar van editie 28 naar 30 gegaan. 
Petra van Straaten heeft de afgelopen 10 jaar het krantje gedragen
met de hulp van een aantal anderen. Petra, namens heel Voordorp
bedankt! 
Het is nu tijd om het initiatief over te dragen en daar heeft ze al 
2 jaar aan gewerkt om het langzaam uit handen te geven. 
Sinds 2 jaar zijn we een digitale nieuwsbrief geworden om de 
kosten en het milieu te sparen en dat bevalt ons nog steeds erg
goed. Met onze 550 abonnees (op 1500 huishoudens) is ons bereik
uitstekend te noemen. Dit jaar is daar ook nog een facebook 
pagina bijgekomen die ook steeds meer belangstelling krijgt. Leuke
ontwikkelingen allemaal. Ook zijn we als redactie actief lezers aan
het werven op de Veemarkt bij onze nieuwe buren (we stonden in
de laatste nieuwsbrief van Wonen in Veemarkt). Wij gaan voor nog
eens 10 jaar!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en hopelijk tot in 2015! 

IngezondenBuurtmobiliteit
Mobiel Voordorp-Tuindorp-Oost 
gaat van start
We gaan beginnen! En je kunt nog aanhaken! 
Na een periode van oriëntatie krijgt het project om in
de wijk vervoermiddelen te delen gestalte.

Op donderdagavond 27 november is een groep 
enthousiaste buurtbewoners bij elkaar gekomen 
om het plan uit te werken.

'Mobiel Voordorp-Tuindorp-Oost', zoals het nu heet, zal de
wijken Voordorp, Tuindorp-Oost en Tuindorp bestrijken. 
De groep bevat 'bezitters' en 'niet bezitters' van auto's,
bakfietsen, e-bikes, aanhangwagens… Samen vormen we
een lokale ‘community’. Via een deelplatform kunnen we
dan verhuren of huren. Er is gekozen voor het al bestaande
deelplatform MyWheels. Dit platform is het voordeligst en
biedt ook de gelegenheid om andere vervoermiddelen dan
auto’s in de community in te brengen. De komende tijd
gaan wij deze community verder inrichten en meer buurt-
bewoners enthousiast maken om met ons mee te doen.

Heb je een eigen auto en staat hij eigenlijk vaak stil? 
Zou je hem wel eens aan een buurtgenoot willen uitlenen
en er geld mee willen verdienen? Of heb je zelf geen auto,
maar wil je er wel af en toe gebruik van kunnen maken?
Doe mee!

Eigenlijk is het idee simpel. We hebben samen een groot
aantal vervoermiddelen dat we met elkaar kunnen delen.
De gemiddelde auto wordt namelijk maar één uur per dag
gebruikt en staat dus 23 uur stil. Soms pak je de auto, 
terwijl een bakfiets ook een prima oplossing zou zijn. Of je
rijdt met drie auto’s, terwijl alle kinderen van het feestje
wel in één grote auto zouden passen. Kortom: het kan
slimmer, makkelijker en goedkoper.
Door gebruik te maken van elkaars auto’s, bakfietsen, 
e-bikes en andere vervoermiddelen worden kosten en
ruimte bespaard. De winst is voelbaar in de portemonnee.
Voor de verhuurder van een auto kan de besparing op-
lopen tot wel €120,- per maand. Voor de huurder is het
financieel ook interessanter om via de 'community' een
auto te huren.

Mobiel Voordorp-Tuindorp-Oost is een initiatief van
Voordorp Op Eigen Kracht, ondersteund door de Natuur en
Milieufederatie Utrecht. Andere wijken in Utrecht waar
soortgelijke initiatieven lopen zijn Hoograven en Lunetten.

Wil je ook meedoen of ben je geïnteresseerd in de 
mogelijkheden? Neem dan contact op met Brigitte Venturi
(ttvoordorp@gmail.com) of Jeannine van Bree van de
Natuur en Milieufederatie (j.van.bree@nmu.nl
030-2567358). Kijk ook op www.voordorpopeigenkracht.nl.

Op zaterdag 20 december van 18:30 tot 20:30 branden er rondom
Winkelcentrum De Gaard zo'n 2000 lichtjes. Als je het lichtjesspoor volgt,
waan je je in de tijd van het kerstverhaal. Je ziet echte Romeinen, engelen,
herders met hun schaapskudde, koning Herodes en de wijzen uit het 
oosten. Zij vertellen je wat ze de laatste dagen allemaal voor bijzonders
hebben gezien en meegemaakt. Het laatste kaarsje staat in de stal bij
Jozef en Maria en het kindje Jezus, te midden van levende dieren! 
De kerstlichtjestocht is een evenement voor iedereen. Voor kinderen is 
er een speurtocht uitgezet en zijn er onderweg verschillende spelletjes te
doen. Langs de route is er live muziek! 
Op www.lichtjestochtutrecht.nl vindt u meer informatie over het initiatief,
het programma en de route.

Fotografie door: Mette Corsel, www.corselfotografie.nl

IngezondenLichtjestocht  



DE SNUFFELHOEK
Lieve lezers van de VoordorpVooruit  helaas
ben ik erg ziek en ik hoop van harte dat dit
niet mijn allerlaatste column is. In zijn
mail om mij aan de deadline te herinneren
schreef Sander Ekstijn dat het in oktober

tien jaar geleden was, dat het Buurtcomité met de wijkkrant
tot leven kwam. Tien jaar al weer en ik weet het nog precies,
omdat ik samen met baasje op die bijzondere vergadering in
het Clubhuis van Ons Buiten aanwezig was. 
Wat een enthousiaste mensen waren daar zeg. Ik kon echt
niet aan de kant blijven staan en zo verscheen samen met de
eerste buurtkrant mijn eerste column. Daarna verschenen er
nog een heleboel met onderwerpen waarin, als het even kon
honden, Voordorp en de actualiteit een hoofdrol speelden. 
Dit wordt mijn 54ste Snuffelhoek. Helaas is het er nooit van
gekomen een gedeelte te bundelen en uit te geven, maar ik
heb ze wel allemaal in goede volgorde op mijn website: Jip’s
Snuffelhoek  gezet. In vogelvlucht kan u daar het wel en wee
van Voordorp over de afgelopen tien jaar lezen.
Ik was letterlijk een jonge hond toen ik aan dit avontuur
begon. Inmiddels zijn we tien jaar verder en vierde ik 
afgelopen oktober mijn elfde verjaardag. Dat is voor een 
Jack Russell terriër nog altijd een mooie leeftijd. Wij kunnen
met een beetje geluk wel 15 tot 16 jaar worden. De vraag is
wel of ik dat geluk krijg, want zoals ik in het begin al ver-
telde; ik ben erg ziek. 

Ik ben door de Dierendokters naar de Universiteit voor
Gezelschapsdieren verwezen en daar hebben ze me aan alle
kanten onderzocht. Helemaal duidelijk is het nog niet wat ik
mankeer, maar ik heb veel pijn en ze hebben alleen maar
pijnstillers voor me.
Lieve lezers, ik hoop echt dat ik weer beter word en ik u dat in
de volgende buurtkrant zelf kan vertellen, maar mocht dat
niet zo zijn dan wil ik jullie alvast bedanken voor jullie
enthousiaste reacties. Die hebben ervoor gezorgd dat ik
steeds weer de moed vond om op pad te gaan. Rondsnuffelen
in Voordorp net zo lang tot ik weer een verhaaltje bij elkaar
had gesprokkeld.  

Woef!              Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Grote duurzame initiatieven in Voordorp DEEL 2 

Groot dak zoekt zon (vervolg)
Op donderdag avond 27 november was de eerste bijeenkomst bij tuinen-
park Ons Buiten (van 20-22u). Het gaat daarbij over VvE’s, sportclubs en
tuinenparken die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun grote daken willen
leggen. Het programma was vol met expert sprekers om van deze grote

initiatieven in
Voordorp te 
vernemen hoe 
ze graag zouden 
willen verduur-
zamen en waar
men nu staat. 
Niet iedereen
blijkt van alles op
de hoogte en
niet iedereen is

even ver in het traject van verduurzaming. Maar er blijkt duidelijk een wil
te zijn om er in Voordorp echt iets van te gaan maken! De weg er naar
toe blijkt helaas vol obstakels te liggen, maar er zijn zeker ook kansen!
Samen met de experts gaan we op zoek naar concrete voorbeelden en
oplossingen. Diverse mensen hebben huiswerk gekregen en begin 2015
(waarschijnlijk in februari) komen we weer bij elkaar. Door kennis te delen
zijn al de eerste kleine succesjes geboekt (ingangen voor financiering of
instanties). Hopelijk haken er nog meer VvE’s aan. Het is belangrijk voor
een duurzamer Voordorp.

Er zijn notulen van deze meeting gemaakt en die zullen gedeeld worden
op www.voordorpopeigenkracht.nl (evenals de presentaties).

Ingezonden
VEILING SCHOOL-
PLATEN BASISSCHOOL 
DE REGENBOOG
Unieke veiling van verzameling oude school-
platen van basisschool de Regenboog in
Tuindorp. Altijd al een oude schoolplaat aan
de wand willen hebben, voor wat extra sfeer
in uw kamer? Dan is dit uw kans!

Basisschool de Regenboog doet zo’n 100 oude
schoolplaten van de hand, inclusief vele provincie-
en landkaarten, natuurschoolplaten en historische
schoolplaten. 
Deze zullen in een veiling verkocht worden. Op de
website vriendenvanderegenboog.wordpress.com
kunt u nu al de schoolplaten stuk voor stuk be-
kijken. Hier vindt u uitleg over hoe u per e-mail
kunt bieden op 75 van de 100 posters. 
De winnende biedingen worden telefonisch bekend
gemaakt waarna op donderdag 15 januari, de 
posters kunnen worden afgehaald bij De Regen-
boog aan de Regentesselaan 70, tussen 19:30 en
21:00. Op die avond worden de andere 25 posters
bij opbod geveild.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen
naar vrienden@onzeregenboog.nl
De veiling wordt georganiseerd door Stichting 
De Vrienden Van de Regenboog, een groep school-
ouders die zich o.a. inspant om de schoolpleinen
van deze school ingrijpend te renoveren.

Bastiaan Jaarsma



IngezondenVOORTUIN JAARAFSLUITING 
De Voortuin evalueert
Na drie jaar gezamenlijk tuinieren in de Voortuin is
het tijd om eens te kijken waar we blij mee zijn en
wat we kunnen verbeteren. Daarvoor is er een
enquete gehouden onder de vrijwilligers.

Blij
En wat bleek? Er is veel om blij van te 
worden: het tuinieren zelf, de oogst zoals
frambozen, bieslook, peultjes, snijbiet, 
boerenkool, mais en meer. Dat de tuin een
aantrekkelijk stukje groen in de wijk is 
geworden waar ook nog iets te eten valt, de
positieve reacties van mensen uit de wijk, 
de mogelijkheid om te experimenteren met
groentes en de gezellige samenwerking van
tuinders onderling worden ook genoemd als
positieve punten. Daarnaast was de groen- 
en gezondmarkt op de GroenMoetjeDoen-dag! druk-
bezocht, erg gezellig en gewaardeerd door bezoekers.

Verbeteren
Natuurlijk zijn er ook dingen minder goed gegaan: de
oogst viel dit jaar tegen. We moeten aan de slag om
goede compost te maken zodat de bodem weer vol-
doende voedingsstoffen krijgt. In de zomervakantie waren
er te weinig mensen om de tuin goed te kunnen onder-
houden en aan het einde van de zomer was het 
een onverzorgde bende. Dat gaan we het komende jaar
beter plannen. Daarnaast weten we soms niet goed wat
waar staat; dus we gaan deze winter bordjes maken 
voor alle groentes en kruiden. Heb je latjes, plankjes over?
Laat het ons weten, we gebruiken ze graag hiervoor. 
Zwerfvuil was dit jaar voor het eerst een probleem. Het
aanspreken van de jongeren en het ophangen van een
vuilniszak helpt wel, maar betekent ook extra werk. Graag
vragen we alle bezoekers dan ook om hun eigen afval mee te nemen
naar huis of naar een prullenbak in de buurt.

Oogsten
De Voortuin is in eerste instantie opgezet met praktische en financiële
steun van de gemeente. We hebben ook gebruik gemaakt van het
leefbaarheidsbudget. Maar dit jaar moesten we veel zelf financiëren.
Gelukkig konden we met de verkoop van stekjes wat geld inzamelen
voor de aanschaf van zaden en nieuwe plantjes. Daarnaast hebben
verschillende tuinders zelf wat materialen aangeschaft en hebben

drie Voordorpse bedrijven de website gesponsord. Maar dat 
heeft wel wat veranderd. Eerst mochten alle Voordorpers zelf alles
plukken en oogsten, terwijl nu alleen de kruiden gratis te plukken zijn
voor iedereen. De groentes zijn bestemd voor de mensen die mee-
werken in de tuin. Wil je ook meegenieten van de groente-oogst? 
Dat kan nog steeds; kom dan op de meewerkdag (elke tweede 

zondag van de maand van 11.00-13.00 uur)
meehelpen. Kijk op de website voor de 
laatste informatie.

Organisatie
De organisatie van de Voortuin is informeel:
er is een wisselende groep die de meewerk-
dagen en activiteiten organiseert. En ook de
groep mensen die meewerkt bestaat uit een
vaste kern met wisselende buurtgenoten.
Tussendoor zien we regelmatig buurtgenoten
die even wat onkruid wieden, kruiden 
plukken of wat water geven. Daar zijn we 

blij mee! Er is  geen behoefte om de organisatie te
formaliseren in bijvoorbeeld een stichting. Iedereen
doet wat en wanneer het hem of haar uitkomt. En dat
houden we graag zo. Dat heeft natuurlijk wel de 
consequentie dat er niet super veel valt te oogsten.
Maar blijkbaar is het belang groter van een mooi
groen plekje in de wijk waar we op een genoeglijke

manier en in ons eigen tempo samen kunnen tuinieren.

Voorbeeld
Voor ons zijn de enthousiaste reacties en suggesties uit
de wijk een goede stimulans om door te gaan. Het aantal
bezoekers van de Voortuin neemt ook nog steeds toe. Dat
is goed om te zien. Ons werk is zelfs in de stad Utrecht
niet onopgemerkt gebleven. We krijgen vaak te horen dat
de Voortuin als succesvol voorbeeld wordt gebruikt door
de gemeente. En ook op Funda wordt de Voortuin
getoond om te laten zien hoe aantrekkelijk Voordorp is.

Tsja...daar zijn we dan best een beetje trots op.

Meedoen?
Krijg je na deze verhalen zin om zelf te helpen rucola, worteltjes,
aardappelen of spinazie te zaaien en oogsten? Dan ben je natuurlijk
welkom. Of wil je meer weten over de Voortuin? Heb je suggesties,
opmerkingen, reacties?

www.devoortuininvoordorp.nl -  mail@jennylindhout.nl

Namens de Voortuin Brigitte, Hanneke, Jenny, Karin en Nelleke



Veemarkt (bouwen) 
Het gaat nog steeds hard. Heel hard
zelfs! Ook op het middenterrein (het
plateau) is de bouw nu al gestart. Langs
het water is er naast het ene huis nog
geen verdere activiteit buiten waar te
nemen. Wel hebben deze mensen bijna
dagelijks aanloop met vragen als; “ik wil ook zo’n huis, hoe regel ik dat?”, “hoe is het jullie
gelukt om zo snel te bouwen?”. En ze hebben een geweldig uitzicht op het water en de
voetbalvelden. Het valt ook zeker niet mee om in je eentje alles te regelen op zo’n kavel!
Misschien toch meer iets voor CPO i.p.v. PO ((collectief) particulier opdrachtgeverschap)?
Bij de MarktMeesters was er een open dag om meer mensen te interesseren voor hun CPO
project. Ze stonden gezellig op de plek van hun nieuwe woningen te ‘kamperen’ met
glühwein en vuurkorf. Hun plannen zijn eigenlijk rond dus sluit je aan nu er nog plaats is!
Bij de Oase en Smaaktuin gaat de bouw voorspoedig. Zij delen ieder op facebook de foto’s
van elke werkweek. Mooi om de verschillen in bouwsysteem te zien tussen tunnelbekisting en prefab elementen 
(ja, sorry, de schrijver houdt van de geur van verse beton). Sander Ekstijn
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Ons Buiten Kerstactiviteit 
Tuinenpark Ons Buiten ontsteekt op zater-
dag 13 december op feestelijke wijze de
lichtjes in de kerstboom op ons park, vlak
naast ons clubgebouw.

Datum: Zaterdag 13 december 2014
Tijd: 16.30 uur  Warm welkom op het plein 

17.00 uur  Licht in de boom!
17.15 uur  Kerstoptreden met zangtrio
de Queenbees
18.00 uur  Lichtjeswandeling over het
tuinenpark (als het écht donker is!)

Locatie: Kerstboom Tuinenpark Ons Buiten
(vlak naast clubgebouw ‘t Buitenhuis)

Toegang: Gratis, kleine bijdrage voor 
consumpties. 

Kom luisteren
naar vrolijke
kerstmuziek,
zing gezellig
mee met de

Christmas Carols en geniet van een beker 
glühwein of chocolademelk.
Voor de kinderen (en hun ouders) is er een
spannende lichtjeswandeling over het park in
het donker. Breng ook je zelfgemaakte lampion
mee (heb je ‘m nog van Sint Maarten?).

Graag tot ziens op 
zaterdag 13 december!

Het kerstcomité van 
Tuinenpark Ons Buiten

IngezondenKerstnachtviering Tuindorpkerk
Woensdagavond 24 december, Professor Suringarlaan 1, Aanvang 22 u
Thema: De reizende ster en het bedreigde kind
Kerstavond in de Tuindorpkerk, al jaren voorbereid door jongeren, met een sfeer die u
ook kan aanspreken als u helemaal geen binding hebt met een kerk. Het kerstverhaal
loopt als een raamvertelling door de viering heen. In een aantal scènes krijgen de
bekende figuren een stem in een eigentijdse versie van het aloude verhaal:  de ster, de
herders, de engelen, de wijzen, de dieren in de stal, de soldaten van de koning en het
kind in de kribbe zelf. Met beelden, Engelse carols en hedendaagse liederen knopen we
het verhaal van toen aan onze leefwereld van nu. In een lichtritueel  kunnen we onze
gebeden en wensen voor mensen in nood inbedden.
Een kostbaar moment in het jaar om het verlangen naar vernieuwing van ons leven,
naar meer vrede en recht in de wereld stem te geven. Daarom nodigt de gemeenschap
van de Tuindorpkerk een ieder uit om samen met ons de kerstnacht te vieren en de
geboorte van het Christuskind als een licht in het donker te mogen ervaren. 

Ingezonden
Een groene kerst (huur een kerstboom)!
Haal ook dit jaar weer een milieuvriendelijke kerstboom in huis!

Je krijgt de kerstboom met kluit gedurende 
3 weken in huis. De boom moet op een vaste
dag worden opgehaald en teruggebracht.
Na de periode van 3 weken neemt de kweker
de bomen terug. Deze worden o.a. op een
landgoed nabij Leusden geplant. 

De overlevingskans is ongeveer 90%. Milieuvriendelijker kan niet!
Dit jaar is de ophaaldag zaterdag 13 december 2014, van 10 tot 14 uur, en de terug-
brengdag is zaterdag 3 januari 2015 van 11 tot 14 uur. 
De ophaallocatie is: Griftsteede, Van Swindenstraat 129. 
Bestellen voor Kerst 2014 kan vanaf zondagavond 16 november 2014.
www.huureenkerstboom.nu



Wie zoet is krijgt lekkers, 
Het jaar begint al weer aardig op z’n eind te 
lopen. De zomer lijkt al weer lang geleden en als 
ik dit schrijf staat het paard van Sinterklaas al 
weer te trappelen.
De kuikens zijn al flinke hanen geworden en we

hebben een aantal jonge
kippen moeten verkopen om overbevolking te voorkomen. Ook
hebben we het aantal duiven moeten reduceren vanwege dezelfde
reden. De schapen hebben weer een aardige vacht en ook wij zijn
ons al weer aan het voorbereiden op de aankomende winter. De
pomp om de weide te besproeien is opgeborgen en op sommige
plaatsen is het water vast afgesloten om bevroren waterleidingen te
voorkomen. De kippen en eenden zijn door de rui en hebben een

vetreserve voor de winter opgebouwd. 
De afgelopen weken zijn we behoorlijk opgeschrikt door de uitbraak van vogelgriep. Als kin-
derboerderij met een publieke functie moeten we ons dan aan allerlei regeltjes houden.
Vandaar dat wij de afgelopen weken gesloten zijn geweest en was de ingang naar de dieren-
weide  met linten afgezet. Niet zo zeer dat ons pluimvee (kippen, eenden en duiven) ziek zijn
maar om elke vorm van overdracht of besmetting te voorkomen. Gelukkig zijn de regels weer
wat versoepeld maar helaas zijn we nog steeds gesloten voor bezoekers. Toch hopen we dat de bezoekers nog steeds
vanaf de afrastering kunnen genieten van de dieren zonder een risico voor overdragen van ziektes te kunnen vormen. 
Nu maar hopen dat het bij deze uitbraak blijft en we geen verdere besmettingen meer krijgen.
Verder is het rustig op de dierenweide van Ons Buiten.

Bij de post en rail afrastering langs de sloot hebben de rambler rozen de
laatste maanden een ware groeispurt gemaakt dus dat belooft een hoop
bloemenpracht volgend seizoen. 
Inmiddels is er een begin gemaakt met het knotten van de wilgen waar de
geiten en schapen ook erg blij van worden. Een groot deel van de wilgen-
takken gaat eerst bij de dieren langs en de bast van de wilg gaat er in als
zoete koek! Wat er ook in gaat als zoete koek is de voorrad walnoten die 
we de afgelopen maanden hebben  verzameld om de eekhoorns mee te
voeren. Inmiddels weten
de eekhoorns vooral de
walnoten feilloos te 
vinden als ze worden

gevoerd. Ze herkennen het geluid van de voerbakjes en de geur van
walnoten ruiken ze over grote afstand. Zodoende weten ze feilloos
waar er walnoten te halen zijn. Echt prachtig om te zien hoe snel de
eekhoorns door hebben hoe de voerbakjes werken en wanneer ze
weer gevuld zijn.
U kunt zo'n bakje herkennen op de grote Berkenboom tegenover 
de picknick tafel bij de eerste ingang naar de dierenweide. Vanwege
de walnoten zijn de eekhoorns minder schuw en maakt u kans op 
weg naar de dierenweide een eekhoorn waar te nemen onderweg
naar het voerbakje met het voor hun onweerstaanbare "lekkers".
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KETELTJE STREK JE
Dit is geen sprookje. Anders gezegd: 
stook je rijk. Het kan heel eenvoudig: 
15% verdienen op de gasrekening: goed
voor het milieu en de portemonnee.
U kent het wel: de CV onderhoudsmonteur 
komt langs, doet zijn ding en weg is hij weer.
Dat kan anders. Ga eens het gesprek aan en leg uit hoeveel 
radiatoren u eigenlijk gebruikt in de woning en dat u zuiniger wilt
stoken met behoud van comfort. Dan zal een goede onderhouds-
monteur allereerst de waterpomp aanpassen (bespaart gas, 
elektriciteit en vermindert slijtage), het vermogen aanpassen en 
u uitleggen hoe u zelf de ketelthermostaat door het jaar heen 
eenvoudig hoger en lager kunt instellen. Hij zal uitleggen dat u 
kunt kiezen om de voorraadboiler in de ketel aan of uit te zetten 
(ja, een combiketel heeft een boiler).
En als de onderhoudsmonteur dan begint over de noodzaak van
een goed waterzijdig ingeregelde installatie (ja, het is een hele
mond vol) dan heeft u een goede monteur. Want in bijna alle 
huishoudens staan ook de radiatoren verkeerd ingesteld (en dan
hebben we het niet over de aan/uit knop of thermostaat). 
Soms stroomt er wel 10 keer teveel water door de radiator.
U kunt ook zelf controleren of uw systeem goed staat ingesteld.
Meer informatie hierover vindt u in de folders op onze website.
Bovendien komen we gewoon kosteloos bij u thuis om er samen
naar te kijken, als u dat wilt.

Voor meer informatie: energieteamvoordorp@gmail.com en
www.voordorpopeigenkracht.nl. Frans, Walter en Maarten

Van de projectleider heeft de klankbordgroep niets vernomen. Via een ambtelijk
secretaris gelukkig wel. De ambtenaren van de projectgroep lijken klaar te zijn
met antwoorden op alle vragen naar aanleiding van het stedenbouwkundig 
programma van eisen SPvE (juni 2014). Dat is nu naar het college en gaat daarna
nog een ambtelijke molen in waar de verwachting is dat het daar pas maart 2015
uit gaat komen als een twee kolommenstuk (met vragen en antwoorden). 
Als we eerder iets horen dan is dat meegenomen (mogelijk komt er nog een
raadsinformatieavond RIA over dit onderwerp), maar voorlopig is het vooral
geduld oefenen. Sander Ekstijn

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

IngezondenBRIDGEN
Wij zijn een kleine bridgeclub, “Sociëteit
Tuindorp”, en willen graag enkele leden
erbij hebben. Wij spelen op woensdag-
middag van 13.30-16.30 uur in de
Jeruzalemkerk, bij het winkelcentrum 
‘de Gaard’. Mocht u interesse hebben 
of informatie willen, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer
030 2735921 (parkeren is gratis).

Zzp’er? Starter? 
Hulp nodig met de administratie? 

TaxMonkey wil je helpen! 

Eenvoudige oplossingen en perfecte fiscale aangiften.

Check nu de website

WWW.TAXMONKEY.NL

SCHONE ENERGIE
Schone energie, daar moeten we
naar toe, goed voor nu en goed voor
later! Daar zullen veel bewoners van
onze wijk niet tegen zijn. Zo heeft
ook onze Energiebox al aardig wat
bezoekjes afgelegd in de wijk. En zo
gek is dat niet als het helpt tot 30%
energieverbruik te minderen door
kleine ingrepen! En nu de echte kou aanbreekt, nemen we ook
onze warmtescan camera mee om de koude plekken in uw huis 

goed in kaart te brengen. Dat kan
heel verrassend zijn, zo leert de
ervaring. Een energiebezoek kost u
niets. Interesse? Neem dan contact
op met Frans, Walter, Maarten:
energieteamvoordorp@gmail.com. 

Ingezonden



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, Paul Klein Kiskamp, 
Josine Pieters, Friso Smits, Bastiaan Jaarsma, Diny Verwaaijen,
Brigitte Venturi, Frans van den Berg, Els Vegter, 
Christian Naethuys, Jeannine van Bree, Jenny Lindhout,
Tieneke de Groot, Lette Doornbos, Petra van Straaten,
Sander Ekstijn en Marian Willems.
Sluitingsdatum kopij: 25 JANUARI 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
13 december: 
Ons Buiten Kerstactiviteit
20 december: 
Lichtjestocht winkelcentrum de
Gaard
24 december: 
Kerstnachtviering Tuindorpkerk

Ingezonden IngezondenSchilderen in 
oud NS-pand
In het voormalige NS-pand aan de
Concordiastraat bruist het al jaren van de
activiteit. Er zijn lessen beeldhouwen,
schilderen en naaicursussen. Volgend jaar
april is het groot feest omdat het pand
tien jaar bestaat. De deuren gaan 19 april
open voor publiek om kennis te maken
met kunstenaars en creatieven uit dit
pand.
In een van de kleurrijke ateliers op de 
eerste etage geeft de Voordorpse 
kunstenaar Els Vegter haar schilderlessen.
Elke vrijdagochtend om 10 uur is er
inloopatelier. Cursisten werken hier aan
hun eigen projecten maar ook beginners
zijn van harte welkom. 
Je bent welkom voor een gratis proefles.
En het leuke is; je hoeft niet creatief te zijn
en schilderervaring is niet nodig. 
De eerste les is vrijdag 9 januari. 
De kunstenaar werkt met strippenkaarten
waardoor je afwezig kunt zijn zonder 
dat het geld kost. De lessen zijn van
10.00-12.30 uur. Informatie en 
aanmelding info@elsvegter.nl. 

Voor data en prijzen www.elsvegter.nl

GEWICHT en STUDIE
Invloed van gewicht jongeren op studiekeuze en studieresultaat!
Jongeren maken tijdens hun middelbare schoolperiode keuzes die bepalend kunnen zijn
voor hun verdere leven. Ze kiezen de groep medescholieren waarbij ze zich thuis bij voelen.
Ze zoeken een stijl van kleden die bij hen past en ze vinden hobby’s waarin zij zich kunnen
uitleven. Ze kiezen tijdens hun studie een studieprofiel en uiteindelijk een vervolgopleiding/-
studie.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij het kiezen van een studie naast 
factoren als intelligentie, interesse,  belangstelling en motivatie tevens het lichaamsgewicht
een niet te onderschatten rol speelt. Jongeren die te zwaar zijn of zich te zwaar voelen 
hebben gemiddeld een lager zelfbeeld dan jongeren met een gezond gewicht. De kans dat
ze een vervolgopleiding/studie kiezen die uiteindelijk niet bij hen past of onder hun niveau
ligt, is niet denkbeeldig. 
Aandacht voor het gewicht van een middelbare scholier is dan ook van het grootste belang!
Jongeren van deze leeftijd zijn veranderingsbereid en boeken met de juiste zorg en aan-
dacht vaak verrassende resultaten.  
Praktijk “Goed in Vorm-Voordorp”, (www.goedinvorm-voordorp.nl) begeleidt jongeren 
met (licht) overgewicht.  Gewichtsconsulent Lette Doornbos kijkt in nauw overleg met de
jongeren (en eventueel ouders) naar veranderpunten in het eetgedrag. Ze leert hen op een
vriendelijke maar duidelijke manier keuzes te maken hierin en motiveert hen om dit te 
blijven doen. 
In januari start  een groepsuur voor jongeren.  Laagdrempelig, gezellig, samen plannen
maken, doelen bepalen en die dan ook bereiken. Samen sta je altijd sterker! 
Meer weten? Kom naar de Open Dag van “Goed in Vorm”, C. Mendestraat 18,  Utrecht,
zaterdag 10 januari 2015, van 12.00 uur- 16.00 uur. 

NOOT van de redactie. Kijk ook nog eens naar 
het artikel “Maakt wonen in Voordorp dikker?” 
in Voordorp Vooruit 47 van Oktober 2013


