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La Vuelta

langs de Veemarkt

https://buurtkrantdorpsmarkt.nl/


Alles wordt duurder en gelukkig geeft Sander Ekstijn 
tips hoe je aan de slag kunt om je energie aan te 
pakken. 

Meer groen voor het zusterpark in Voordorp. Hoe dat 
in zijn werking gaat verteld Frans van den Berg. Laat je 
inspireren. 

Zagen we dat nu goed? Was er een feestje bij flat 
Artemis? Jan Beesems vertelt hoe het was bevallen. 

Hoe staat het nu met de herinneringsboom die geplant 
werd voor het 900 jarig bestaan van Utrecht bij 
Veemarkt. De redactie nam een kijkje.  

Een kleine editie deze keer zo na de zomer. We besteden in deze editie onder meer aandacht 
aan Stichting Thuisgekookt. Zij willen met de hashtag #kookmeer aandacht besteden aan het 
onder de aandacht brengen van koken voor mensen uit je eigen buurt of wijk.   Tevens hebben 
we bijdrages van Sander Ekstijn, onze energie-ambassadeur in de buurt. Hij vertelt je graag over 
aan de slag gaan met energie! 
 
Uiteraard mag het nieuws van de Dierenweide niet opbreken en geeft Frans van den Berg je een 
inkijkje van de opening van de “Groen moet je doen”-dag en het Voordorpse Zusterpark.  Vanuit 
de redactie zijn er bijdrage over de herinneringsboom in het plantsoen aan de Biltse Rading en 
een klein verslag van de wielerkoers La Vuelta die de rand van onze mooie wijk voorbij racete.  
 
Als laatste willen wij via deze weg een dringende oproep doen aan mensen om zich aan te 
sluiten bij de redactie van deze mooie buurtkrant. Zoals eerder aangegeven is één van onze 
redactieleden onlangs verhuisd en zal een tweede redactielid begin van volgend jaar ook het 
mooie Utrecht gaan verlaten. Wie heeft hart voor de krant en wil deze voortzetten? Laat het 
weten door een e-mail te sturen naar buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com ovv “aanmelden 
redactie”.  
 
Voor nu wensen we je veel leesplezier!

Wie heeft ze al gespot, nieuwe eenden op de 
dierenwijde? Ze zien er mooi uit maar wat zijn ze nu 
precies?  En zoe zag de Vuelta eruit, langs de Veemarkt 
op volle snelheid? Een stukje van de redactie met 
enkele foto’s. .
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Inhoudsopgave



Agenda Buurthuis Het Wevehuis 
 
Vanaf 1 september  

wekelijks open op  
donderdagmiddag 
14:00 - 17:00 uur 

Vrije inloop 

voor een kopje koffie/thee/frisdrank 

 

 

 

1 september 

 

 

 

Vrije inloop . 

Gratis kopje koffie / thee 

 

8 september 

13 oktober 

10 november 

8 december 

 

Ellen Schoemaker 

Qi gong, introductie les  

14.00-15.00uur 

Info: www.quint-essence.com   

Prijs  € 3,00 (incl. koffie/thee)  

 22 september 

 15:00 - 16:00 uur 

 

Marian Dekker 

Dru Yoga   

Info: www.marian-dekker.nl 

Prijs  € 3,00 (incl. koffie/thee) 

 29 september 

 20 oktober 

 17 november 

 14:00 - 16:30 uur 

 

HELEND TEKENEN 

Yvonne Westerhout 

Info: post@wevehuis.nl  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Iedere maandag  

13:00 - 17:00 uur 

Vanaf 5 sept. 

Senioren Schilder School  

Info: www.essnederland.nl  

Schilderles 

Iedere dinsdag 

Vanaf 13 sept. 

“Het Warme Nest”  Norma van der Linden  

Info: info@hetwarmenest.nl / 06-81788399 

Iedere woensdag  

13:00 - 17:00 uur  

Bridgeclub De Sociëteit  

Info: marjanenpiet@ziggo.nl 

Enkel deelname na bevestiging 

Iedere donderdag    

  9:00 - 10:00 uur 

19:00 - 20:00 uur 

20:15 - 21:15 uur 

Marja Smeet 

Info: MJ.Smeets@ziggo.nl 

Enkel deelname na bevestiging 

Iedere vrijdag 

09:00 - 10:00 uur 

Hatha Yoga / Thea Horsten 

Info: Trw@ziggo.nl 

Enkel deelname na bevestiging 

Iedere vrijdag  

13:00 - 17:00 uur 

Vanaf 9 sept. 

 

Senioren Schilder School  

Info: www.essnederland.nl  

Schilderles 

20 en 21 sept. 

18 en 19 okt. 

 9 en 15 nov. 

 6 en 14 dec. 

Lezing: Leon Daemen 

Info@bureauleonart.nl 

Vrijdagavond Stichting JoU 

Verschillende dagen Stichting Taijiquan Nederland  

Info: ellen@quint-essence.eu 

Zondagochtend  

1x per maand 

Sathya Sai Baba  

Info: www.sathyasai.nl  
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Agenda en workshops in 
Buurthuis Het Wevehuis

 

Op donderdag 13 oktober er een introductie les  
“Kraanvogel Qi Gong” met aansluitend in de huiskamer van 
Buurthuis Het Wevehuis een kopje thee of koffie waarbij 
we kunnen napraten 

Tijd:  14:00-15:00 uur 

Locatie: Aartsbisschop Romerostraat 332 

Kosten: €3,00 Inclusief consumptie (betalen per pin) 
Aanmelden is niet nodig. 

In China, Korea en Japan is de kraanvogel het symbool van een lang en gelukkig 
leven. De bewegingen van de kraanvogel zij rustig, krachtig, elegant en 
dynamisch. Zijn houding is majestueus en tegelijkertijd gracieus. De kraanvogel 
houdt van zijn dansachtige vloeiende bewegingen. In deze workshop wil ik de 
mensen kennis laten maken met deze vorm van Qi Gong  

Met qigong oefeningen wordt qi gecultiveerd, beheerst en gestuurd. Qi (chi) is 
volgens de Chinese geneeskunde de kracht die stroomt in al wat leeft.  
Qi staat voor het Chinese concept van levensenergie; Gong betekent zoveel als 
"de kunst" of "vaardigheid". 

Qigong kun je dus vertalen als "het beheersen van en werken met 
levensenergie". 

Qi Gong goed is voor de gezondheid, en doordat het de organen versterkt en 
energie blokkades opheft. Men leert het lichaam als eenheid te ervaren en 
bewust te ontspannen. Verder versterkt men het concentratie vermogen en het 
evenwichtsgevoel. 
 
De les is geschikt voor iedereen. Men kan ook zittend meedoen 
 
Docent Ellen M Schoemaker heeft vanaf 1990 haar eigen Taijiquan school. 
Zie https://www.quint-essence.eu 
 
 
 



Uitgave wandelboekje
Ingezonden door de bomenstichting

Nu ook voor Utrecht een wandelboekje
 Langs monumentale bomen

Na Amsterdam en Dordrecht heeft ook Utrecht nu een eigen wandelboekje met een 5km lange wandelroute langs 
monumentale bomen. In dit wandelboekje zijn 30 bijzondere bomen beschreven. Sommige zijn al bijna 200 jaar oud, 
een ongelooflijk hoge leeftijd voor bomen in de stad als je bedenkt dat er weinig ruimte is voor hun wortels. Ook 
gaat de route langs bomen met intrigerende namen, zoals donzige eik of duiveltjesiep. Het 900 jarig bestaan van Stad 
Utrecht en de wens van de gidsen van het IVN en Gilde Utrecht om een wandelboekje te maken resulteerde in deze 
samenwerking met de Bomenstichting. Het boekje is vanaf vandaag voor €3,- te bestellen of gratis  hier te downloaden.

Monumentale bomen
De gemeente Utrecht telt volgens het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting 204 
monumentale bomen. Bomen worden niet zo maar opgenomen. Ze moeten voldoen aan verschillende criteria: zo moeten 
ze minstens 80 jaar oud zijn en een goede levensverwachting hebben. Daarnaast moet de boom een bijzonder kenmerk 
hebben. Hij moet bijvoorbeeld bijzonder dik of hoog, of aangeplant bij een bijzondere gebeurtenis. Op de website www.
monumentalebomen.nl kunt u zien welke bomen in het register staan: het zijn meer dan 15.000 in heel Nederland.

De Bomenstichting
Met de uitgave van deze wandelboekjes wil Bomenstichting de bijzondere verhalen van oude bomen vertellen zodat 
mensen nog beter gaan kijken naar oude stadsreuzen en deze in hun harten sluiten. De Bomenstichting zet zich al 50 jaar 
in voor behoud van bomen in stad en op platteland. Bomen worden in steden vaak niet ouder dan 20 jaar. Dat is jammer

Bron: Annabel Schouten

Bron: Ingeborg Spandaw

 en onnodig. Als bomen voldoende rust, ruimte en licht krijgen, worden ze met gemak 80 jaar. Ook midden in de stad. 
Meer info over de Bomenstichting op 

www.bomenstichting.nl
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In onze vorige editie hebben we aandacht besteed aan de middag waarop kunstenares 
Annabel Schouten samen met bewoners uit Noordoost het kunstwerk maakte. Dit ter ere 
van het 900 jarig bestaan van de stad. Het definitieve resultaat van het kunstwerk moet 
bestaan uit meerdere (jaar)-cirkels, aarbij elk jaar nieuwe voetafdrukken rondom de boom 
komen. Afhankelijk van de ruimte om de boom zal het aantal nieuwe cirkel bepaald worden. 

Benieuwd naar hoe het kunstwerk daadwerkelijk is geworden? 
De redactie van buurtkrant DorpsMarkt nam een kijkje!

Het kunstwerk ligt er helaas wat verlaten bij. Onkruid heeft de overhand genomen 
van verschillende afdrukken en andere afdrukken zijn bijna onzichtbaar door de 
hoeveelheid zand en modder wat zich er in heeft opgehoopt. We hopen dat als de 
bloemen bij het kunstwerk in het voorjaar geplant zijn het een mooi geheel zal worden.        

Update kunstwerk herinneringsboom Noordoost
van de redactie

https://www.bomenstichting.nl/winkel/boeken-en-brochures/langs-monumentale-bomen-in-utrecht.html
https://www.bomenstichting.nl/images/1808pdf/Langs_monumentale_bomen_Utrecht_LR.pdf
http://www.bomenstichting.nl


Nieuws van de Dierenweide
ingezonden door Leo Lentz

La Vuelta langs de Veemarkt!

Foto: Ingeborg Spandaw

Was jij er bij, zaterdag 20 augustus? Het kan je vast niet 
ontgaan zijn dat aan het eind van de middag de grote Spaanse 
wielerkoers La Vuelta langs de Veemarkt kwam!

Het was al vroeg druk rondom het Kardinaal Alfrinkplein. Het 
leek alsof Voordorp en Veemarkt massaal waren uitgelopen om 
een glimp op te vangen van de groene karavaan en natuurlijk de 
wielrenners. Jong en oud wachtten gemoedelijk tot het moment 
daar was, waarbij velen ook de
koers via laptop of telefoon volgden. Zo bleef iedereen een 
beetje op de hoogte van wat er onderweg gaande was. 
Motoragenten, reclame-auto’s en uiteraard de groene karavaan 
werden door (vooral) jong en oud enthousiast begroet en 
toegezwaaid.

Rond 17.10 uur werd de helikopter gespot boven de 
Utrechtseweg. Het moment was bijna daar. Onder luid 
gejuich werden de renners, rijdend vanuit de Sartreweg, via 
het Kardinaal Alfrinkplein richting de Kardinaal de Jongweg, 
aangemoedigd! Een golf van enthousiasme barstte los toen de
renners voorbij kwamen. En zoals dat gaat, ze waren ook zo 
voorbij…
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Er is nieuw leven op de dierenweide. Het groepje 
Orpington-eenden werd wel erg klein toen een paar 
weken terug een van de vrouwtjes stierf. En van de 
overgebleven eenden zijn er twee echt bejaard. Daarom 
is er verjonging gekomen met twee vrouwtjes van 
hetzelfde ras. Een dag na aankomst konden ze al vrij op 
de weide rondlopen. En wat bleek? De eenzame en nogal 
geïsoleerde roodkopgans sloot zich onmiddellijk aan en 
werd direct door het hele groepje geaccepteerd. En later 
sloten ook de andere ganzen zich erbij aan. De oudere 
eenden leken ook geen enkele moeite te hebben met 
de komst van het jonge grut. Zo is er nu weer een sterk 
groepje eenden op de weide, aangevuld met een fraaie 
gans.

Ook het groepje kippen was erg klein geworden, nadat er 
een paar waren gestorven. En nu er een serieuze groep 
eenden is van het ras Orpington, leek het de vrijwilligers 
leuk Orpington kippen te zoeken. Dat is net als bij de 
eenden een Engels ras, gekweekt in het stadje Orpington 
in Kent. De kippen zijn nogal fors, met een kleine kop. 
Destijds werden ze gekweekt voor het vlees en voor 
de eieren. Maar tegenwoordig is het een ras voor de 
liefhebbers. 

Wikipedia zegt over dit ras: ‘Hun grote formaat en 
“zachte” verschijning gecombineerd met hun sprekende 
kleuren en vloeiende contouren maakt ze geschikt 
voor tentoonstellingen.’ Maar u hoeft niet naar een 
tentoonstelling, want hier op de dierenweide ziet u 
een haan met vijf hennen van dit fraaie ras. U kunt ze 
herkennen aan de witte vlekken op de veren.

Zowel de eenden als de kippen konden gekocht worden 
dankzij verschillende donaties en de opbrengst van de 
succesvolle GroenMoetJeDoen!-dag op 12 juli.

van de redactie

Foto: Rebecca Banens

Foto: Rebecca Banens



# Kookmeer van 24 september  tot 9 oktober

Ingestuurd door Sander Ekstijn

Feestje voor de flatbewoners
ingezonden door Jan Beesems

Foto: Jan Beesems
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Eenzaamheid preventief bestrijden? 

Dat kan heel simpel zijn! Stichting Thuisgekookt organiseert van 24 september tot 9 oktober #kookmeer. Het doel: aan 
zoveel mogelijk mensen laten zien hoe leuk en makkelijk het is om iemand uit de buurt te helpen. Dat doen ze door 
iedereen op te roepen zich als thuiskok aan te melden en eens per week een portie meer te koken voor een buur die 
dat zelf niet meer kan. Al ruim 18.000 thuiskoks melden zich aan om door het delen van een maaltijd eenzaamheid 
te bestrijden. Doe je mee? Hoe meer thuiskoks, hoe meer mensen Stichting Thuisgekookt kan helpen. Meld je aan op 
http://thuisgekookt.nl/ en laat je inspireren door hartverwarmende verhalen van mensen die je voor gingen, leuke 
recepten en acties. Zo kook jij het verschil!

ingezonden door Thuisgekookt

Als energiecoach bezocht ik al veel huurders in gerenoveerde 
& nieuwbouw woningen voor een gezellig gesprek over de 
nieuwe situatie in die woning plus de relatie van energie 
en eigen gedrag. Op dit moment deel ik energiemanagers 
uit aan huurders voor “Slimmer met je Energie” voor meer 
inzicht in hun energieverbruik. Aangevuld met online & gratis 
workshops “Meten=Weten”. In buurtcentra geef ik gratis 
workshops voor iedereen die eenvoudig energie wil besparen.  
Verder geef ik praktische energietransitie gastlessen bij HU 
& ROC en ben ik super tevreden gebruiker van elektrische 
deelmobiliteit “We Drive Solar”, zeker nu we hier betaald 
parkeren hebben!

Graag mensen helpen met duurzame 
stapjes

In een flat woon je dicht op elkaar. En toch kent lang niet iedereen 
de buren in het portiek. Dan is het goed om kennismaking 
makkelijker te maken. Wel zo leuk als je elkaar kent. En vroeg of 
laat kun je eens een goede buur gebruiken. Of een goede buur jou. 
Vanuit dat idee organiseerden enkele bewoners van flat Artemis 
(Aartsbisschop Romerostraat 145-331) in Voordorp een ‘flat fiësta’. 

Een borrel, een bbq, een feesttent en wat versiering. Meer was er 
niet nodig om het flat fiësta tot een succes te maken. Zo’n veertig 
bewoners leerden elkaar kennen, in een ongedwongen sfeer. Dat 
werd mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de 
vereniging van eigenaren en de gemeente Utrecht. Het was niet de 
eerste keer dat de Artemis-bewoners een feestje organiseerden. 
Mede door corona was het wel té lang, 5 jaar, geleden. 
Tijdens het flat fiësta werd al afgesproken dat een volgende 
editie niet nog een keer zo lang op zich mag laten wachten.

http://thuisgekookt.nl/


Nieuws van Zusterpark Voordorp

vergroot daar waar dat mogelijk is. In totaal wordt een oppervlak van  385m2 aan tegels  vergroend en 192m2 aan tegels 
wordt  halfopen bestrating. Het plan is dan ook toegespitst op klimaatadaptatie: om water beter te bergen, droogte 
bestendigheid te versterken en met het toegenomen groen een tempering te krijgen van de hoge temperaturen van 

‘Groen Moet Je Doen dag’ op 12 juni was een groot succes voor de 
wandelaars in Voordorp en Veemarkt. Met muziek en gejuich van 
het publiek opende burgemeester Sharon Dijksma  de Drie parken 
wandeling. Direct werd er flink gewandeld waarbij de burgemeester 
ook voor een deel meeliep. De wandeling verbindt de drie tuinenparken 
in Voordorp en gaat langs verschillende bijzondere groene locaties. 
Op de website van Ons Buiten vind je een link naar de 
route bij Laatste Nieuws : www.onsbuitenutrecht.nl 

Inmiddels is ook het plan om de Andrej Sacharowstraat te vergroenen zo 
goed als rond. Bewoners zullen daar binnenkort over geïnformeerd worden. 
Deelnemende bewoners  krijgen lange groenstroken in zelfbeheer met 
een zon- of schaduwzijde geselecteerd wilde bijen- en vlinder vriendelijk 
planten pakket.  Voor bewoners die niet deelnemen verandert er niets. 
De bestaande gemeentelijke groenvakken  worden opnieuw ingeplant en 

de in toenemende mate hetere zomers. 
   
De bewoners die op de hoek van de Augusto 
Sandinostraat en Aartsbisschop Romerostraat 
wonen hebben het wijkbericht ontvangen dat in 
september een extra groenvak wordt aangelegd. 
Dit groenvak van 20 meter lang maakt een mooie 
groene verbinding compleet. Het belang van dit soort 
verbindingen is niet alleen prettig voor bewoners, 
wandelaars en fietsers maar ook belangrijk 
voor egels, wilde bijen- en vlinders en  vogels.
En dan is er nog  het slootberm project  van de 

Veranderd beeld door vergroeing

Kartinistraat waar dit najaar op verschillende plekken 
de toplaag met het gras zal worden verwijderd en 
vervangen door planten en wilde bloemen. Deze 
stukken zullen worden onderhouden door bewoners.  
Helaas is niet alles een succes. Het zelfbeheer groenvak 
aan de A.Romerostraat tegenover het Wevehuis 
ligt  er verdroogd bij na een voortvarende start in 
maart met nieuw plantgoed en wilde bloemenzaad. 
In overleg met gemeente hebben we besloten om 
niet direct weer alles op de schop te nemen maar 
te zien hoe het zich volgend voorjaar ontwikkeld.

Heb jij ook een idee om je buurt te vergroenen? Kom 
met je idee naar het zusterpark Voordorp. Elke eerste 

maandag van de maand bespreken we ingebrachte ideeën, maken plannen en overleggen we over de voortgang. Wil 
je af en toe even meehelpen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij het inplanten van planten dan horen wij dat ook graag.  

Voor meer informatie: contact Frans kijkeven@tiscali.nl 
Zusterpark Voordorp - Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (np-utrechtseheuvelrug.nl)
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ingezonden door Frans van den Berg

http://www.onsbuitenutrecht.nl
mailto:kijkeven@tiscali.nl


Ingezonden door Senioren Schilder School

Kom schilderen bij de Senioren Schilder School
In september start er zowel een Introductiecursus schilderen en tekenen, als een cursus Landschappen en stadsgezichten schilderen voor senioren. Beide cursussen 
zijn zowel voor beginners als gevorderden en vinden plaats bij Het Wevehuis aan de Aartsbisschop Romerostraat. De cursussen worden gegeven door beeldend 
kunstenaars Busse Weidema en Nico Heilijgers, en mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst Fonds.

Introductiecursus schilderen en tekenen
Doe ervaring op met verschillende materialen zoals pastelkrijt, aquarel en acryl. 
Aantal lessen: 12 lessen en 4 vrije werkplaatsen
Start: vrijdag 9 september (de cursus op maandag zit vol)
Hoe laat: van 13.00 – 15.00 uur
Kosten: 320 euro
Materiaal: de Senioren Schilder School zorgt voor al het schilder- en tekenmateriaal

Landschappen en stadsgezichten schilderen
Leer de fijne kneepjes van het landschappen en stadsgezichten schilderen. 
Aantal lessen: 6 lessen en 2 vrije werkplaatsen
Start: op maandag 5 en op vrijdag 9 september
Hoe laat: van 15.30 – 17.30 uur
Kosten: 144 euro
Materiaal: je hoeft alleen je eigen verf en penselen mee te nemen, de Senioren Schilder School zorgt voor papier, doeken, schildersezels en de rest.

Meer informatie en aanmelden: kijk op www.essnederland.nl, mail naar utrecht@essnederland.nl of bel 06-41 81 45 99.

Lekker aan de slag met (je) energie!
Als energieambassadeur bij Energie U schreef ik samen met mijn collega Sandor Penninga in de juni 
editie van wijkkrant T-oost een artikel over “Doe meer met minder energie”. De media staan elke 
dag nog vol met stijgende tarieven en proefballonnen voor compensatie. Met Prinsjesdag gaan we 
zien wat 2023 voor ons in petto heeft.

Zelf woon ik al weer 4 jaar in mijn gasloos appartement aan de Romerostraat. Hiermee heb ik 
aangetoond dat het binnen de complexe structuur van een Vereniging van Eigenaars heel goed 
mogelijk is toch je eigen plan te trekken. Hoewel ik het veel liever samen had gedaan. Verder geniet 
ik al een paar jaar van een negatieve energierekening. Mijn jaarverbruik komt op bruto 1200kWh, 
terwijl het gemiddelde jaarverbruik binnen mijn VvE 1800kWh plus 800m3 is - van in totaal 94+46 
‘dezelfde’ appartementen. Duurzame -indirecte- compensatie heb ik van 1000kWh Buurtstroom en 
375kWh Windvangers per jaar.

In Voordorp zijn gelukkig al 2 VvE’s die succesvol waren om voor individuele bewoners zonnepanel-
en op het dak te krijgen om de eigen energierekening flink te drukken. Met nog ruimte voor degene 
die pas later mee willen doen. Het is mij bekend dat een paar VvE’s plannen maken voor verdu-
urzaming. Fijn! 
Bij woningen in de buurt zie ik klus bussen & containers staan. Slim! Op de Veemarkt is bijna geen 
dakoppervlak meer beschikbaar zonder zonnepanelen of andere varianten van energieopwekking. 
Lekker bezig!

De gemeente hield in juni een Jouw Huis Slimmer bijeenkomst voor Noordoost, waarbij de warmte 
transitie plannen voor onze wijk aan bod kwamen. Een paar buurten in Noordoost gaan rond 
2030 al aan de slag. Met plannen maken tot 2026 en uitvoering tot 2034. Mee praten en denken 
is gewenst. Voordorp en Veemarkt staan als laatste gepland na 2040 en voor 2050 zonder op dit 
moment een voorkeur-oplossing aan te kunnen bevelen. Wil je daar op wachten met de huidige 
situatie of maak je toch alvast een plan? Of ga je zelfs al lekker aan de slag!? 
TIP: check eens referentiewoningen of woningplanner met je eigen postcode & huisnummer.

Het zijn bijzondere tijden en het (b)lijkt dat verduurzaming echt eerder loont, maar het begint bij 
inzicht in je energieverbruik en een duurzaam plan maken. Minder energie gebruiken is nu altijd 
goed! Ik wens iedereen een warme winter toe.

ingezonden door Sander Ekstijn

Transitiekaart (groen = 2030 / geel = 2040 / ‘blauw’ 
= 2050 / oranje = maatwerk / grijs = industrie)

Bron: VvE’s met zonnepanelen op Google Maps

KOM JE SCHILDERENIN HET W EVEHUIS?KOM JE SCHILDERENIN HET W EVEHUIS?
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Colofon
Buurtkrant DorpsMarkt wordt gemaakt door een 
onafhankelijke redactie van vrijwilligers en wordt mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het initiatievenfonds van 
de gemeente Utrecht. De redactie is niet aansprakelijk 
voor ingezonden stukken.

Redactie: Nadine van Schagen, Ingeborg Spandaw en 
Mandy Tober 
Lay-out en opmaak: Nadine van Schagen, 
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