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ouders maakten hiervan heel 
enthousiast de mooiste kerststukjes.
Ook werd er bij Ibrahim druk ge-
tekend en geknutseld.
Helaas hadden maar weinig mensen
begrepen dat het kerstgroen ’ver-
gezeld ging’ van een enorme hoe-
veelheid oliebollen. Erg sneu voor
Ibrahim want hij had ze speciaal
voor deze gelegenheid in zijn assor-

timent opgenomen.
Ook bij Café Roadhouse
was de stemming zeer
geanimeerd en de glüh-
wein was niet aan te
slepen!
De stand van de werkgroep
León stond dit jaar, goed
centraal, opgesteld 

in Café Roadhouse. De verkoop 
van verjaardagskalenders en andere
zaken liep uitstekend. De opbrengst
bedroeg 150 euro. Dit bedrag is vol-
ledig bestemd voor de aanleg van
een sportveld ten behoeve van de
leerlingen van El Pulgarcito in León
Zuidoost. 
Verder konden kinderen een quiz
over Nicaragua doen. De vragen
waren best moeilijk, maar de ant-
woorden konden zij allemaal op-
zoeken in oude nummers van de
buurtkrant. De deelnemers hebben
allemaal het goede antwoord ge-
vonden en ontvingen als prijs ‘iets
lekkers’.

Roel ’met zijn beestenboel’ zorgde
in de tent weer voor een buitenge-
woon levendige kerststal. De nieuwe
ezel was nog een beetje afstandelijk,
maar dat werd helemaal goedge-
maakt door de herrieschoppende
ganzen! En de kinderen genoten
ervan! De schapen en konijnen had-
den, zoals te verwachten, een grote

Op veler verzoek
vond het Kerst-
evenement deze
keer op zondag
plaats. 
Nou, dat hebben
we geweten! 
Het was druk, 
zeg maar ’vol’ en
héél gezellig! 
Het leek nog even
fout te gaan: 
tijdens het op-
zetten van de 
tent en de verdere voorbereidingen kwam de regen met
bakken naar beneden! Precies op tijd, om 15.00 uur, was 
het gelukkig droog en het bleef droog!

17 december 2006

KERST IN VOORDORP 

Het feest werd geopend door vijf
vrijwillige koperblazers uit Voordorp,
de band “SCHROOTKOPER”. 
Hun muziek zorgde voor een prima
opening van het feest en de juiste
stemming. Geweldig!
De horeca op ons eigen ’dorpsplein’
deed dit jaar volop mee: bij Ibrahim
in de snackbar lag een enorme berg
kerstgroen en -frutsels. Kinderen en



Voor de kinderen die 
de quiz op 17 december
gemist hebben, hebben
wij de quiz in deze
krant opgenomen. De
quiz is minder moeilijk
dan hij lijkt. Heb je de
oude nummers van de
buurtkrant nog? Dan
kun je de vragen van 
de quiz gemakkelijk
beantwoorden. De
buurtkranten staan
ook op de website van Voordorp Vooruit (www.voordorpvooruit.nl),
onder de rubriek ‘nieuws’. Kijk vooral in de nummers 3 (maart
2005), 4 (juni 2005) en 6 (november 2005). In nummer 4 vind je
vooral ook informatie in de rubriek ‘de straat’ (Augusto Sandino).
We hebben de eerste vraag al voor je beantwoord: Nicaragua ligt in
Midden-Amerika. De eerste letter van het woord dat we zoeken is
dus een ‘M’.

Stuur je oplossing uiterlijk zaterdag 17 februari op naar 
voordorpvooruit@planet.nl of per post naar: 
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht. 
Uit de goede antwoorden wordt een winnaar gekozen. 
De winnaar ontvangt een Iris cadeaubon ter waarde van 10 euro.
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden!

Werkgroep Voordorp - León

Doe mee!!!      
…. en win een prijs!!! 

Beantwoord de volgende vragen. Neem van ieder antwoord
de 1e letter. Laat alle letters in de volgorde van de vragen
staan. Je krijgt dan de naam van een stad. Dát is de oplossing
van de quiz.

1) Waar (in welk deel van een werelddeel) ligt Nicaragua? __________________

2)  Wat is de naam van de bewonersorganisatie in León 
waarmee Voordorp een band heeft? __________________

3)  In welk land ligt León? __________________

4)  Wat is de voornaam van de bekendste vrijheidsstrijder 
van Nicaragua? __________________

5) Augusto Sandino heeft in Mexico en Honduras als 
hulpmonteur gewerkt. In welk land nog meer? __________________

6) Met welke stad in Nederland heeft León een vriend-
schapsband? __________________

7) Toen Augusto Sandino generaal was geworden, wilde 
hij dat een bepaald volk uit Nicaragua zou vertrekken. 
Welk volk was dat? __________________

‘aaibaarheidsfactor’. Maar er waren
ook kinderen die de (tamme) kippen
durfden te aaien.
Dit jaar waren er voor het eerst ook 
2 attracties voor de ‘oudere kinderen’.
En die waren een enorm succes.
Voordorp bleek te beschikken over
een groot aantal sneeuwpopworste-
laars en snowboarders, waar ook de
toeschouwers veel plezier aan beleef-
den! 

Al met al een geslaagd kerstevene-
ment! Het buurtcomité heeft er zelf
ook van genoten en verheugt zich op
de voorbereidingen van het Voor-
dorp Festival op zondag 13 mei a.s.!

SUGGESTIES HIERVOOR
EN ALLE SOORTEN HULP
WORDEN DOOR ONS
ZEER OP PRIJS GESTELD!!

Wilt u de verjaardagskalender 
van León bestellen? Dat kan
door 5 euro over te maken op
giro 2232039, ten name van
Buurtcomité Voordorp Voor-
uit, onder vermelding van 
‘verjaardagskalender’. Vergeet
in dat geval niet uw adres te
vermelden. Wij zorgen ervoor
dat de verjaardagskalender zo
snel mogelijk bij u bezorgd
wordt.
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DE SNUFFEL-
HOEK
Wij leven 2007 en ik wens al
mijn lezers een gelukkig jaar
toe. Wat een herrie was dat
zeg, die overgang van het
Oude naar het Nieuwe jaar. Kan dat volgend 
jaar niet een beetje anders? Donderdagavond 
28 december barstte het vuurwerk al los. 
Enorme knallen en lichtflitsen namen bezit van
de openbare ruimten. Zo hevig dat baasje dacht
dat de oorlog was uitgebroken. Ze raakte hele-
maal in paniek. Baasje is een oorlogskind.
Hangen vliegtuigen iets te lang brommend in 
de lucht, dan denkt ze direct dat de Engelsen
Duitsland gaan bombarderen.
Ik wilde haar beschermen, trok aan mijn riem,
sprong in iedere richting waar ik iets hoorde of
zag en blafte heel hard: ‘houd op met knallen,
stop met oorlog voeren, jullie maken mijn baas-
je bang!’ Baasje op haar beurt dacht dat ik
nerveus werd van het vuurwerk en voerde mij
kalmerende tabletjes. Als evacués hebben wij 
de stad verlaten en Oud en Nieuw gevierd ver
weg op het platte land, bij familie van baasje.
Voor oorlogskinderen is de vrede niet vanzelf-
sprekend. Ik vind dat zielig voor baasje en voor
al die kinderen die vandaag en morgen geboren
worden midden in een oorlog.
Laatst vroeg een journalist op de TV aan Paul
van Vliet, de ambassadeur van UNICEF, of hij
geloofde in vrede en hij antwoordde: ‘Zolang 
er nog mensen rondlopen die niet genoeg van
zichzelf houden zal het oorlog zijn. Vrede is
alleen mogelijk als mensen genoeg van zichzelf
kunnen houden, als ze tevreden met zichzelf
zijn’. Goed, hè? 
Mensen hebben dus zonder het te weten een
negatief beeld van zichzelf en denken dat 
andere mensen niet van ze houden. Dat het
vijanden zijn. Mensen projecteren dus de ge-
voelens die ze over zichzelf hebben op andere
mensen. Zoiets als wat baasje doet met haar
diaprojector. Ze stopt een lade met dia’s in het
ding en hup.. er verschijnen allemaal beelden 
op een scherm aan de andere kant van de 
kamer. Beelden die je niet kan pakken en waar 
ik met mijn staart gewoon doorheen kan
zwaaien zonder dat ze kapot gaan. Je kunt ze
zien, maar ze zijn er niet. Ze zitten in de buik
van de projector. Mensen zijn dus wandelende
projectoren en als we voor altijd vrede willen
hebben, moeten we er voor zorgen dat ze uit-
sluitend mooie beelden van zichzelf in hun
hoofd hebben.
Ik weet niet of deze theorie ook opgaat voor
honden. In de diaprojector zitten allemaal
mooie beelden van mij en ik houd veel van me-
zelf, maar als een andere reu aan mijn vriendin
Maxime begint te snuffelen, dan wordt het wel
een patatje oorlog hoor!

Woef! Jip

BERICHT VAN DE  

Aangifte via internet verbeterd
In de internetaangifte is onlangs een aantal belangrijke verbeteringen
doorgevoerd. Er kan nu voor meer delicten op het gebied van diefstal
en vernieling aangifte worden gedaan. Diefstal uit schuren, scholen,
bedrijven, sportcomplexen en vernieling van auto’s en gebouwen vor-
men de belangrijkste verbeteringen. Ook zakken- of tassenrollerij kan
nu via de internetaangifte bij de politie worden gemeld. 
Uiteraard blijft een aantal beperkingen gelden voor aangifte via inter-
net. Is er sprake van geweld, diefstal van uw voertuig of uit uw woning,
zijn er aanwijzingen wie de mogelijke dader is of sporen aanwezig, dan
moet u nog steeds aangifte op het bureau doen. Ook blijft u natuurlijk
welkom op het politiebureau als u liever persoonlijk aangifte doet in
plaats van via internet. 

Uw bijdrage aan politiewerk
Hoe dan ook, uw aangifte levert altijd een belangrijke bijdrage aan het
werk van de politie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het sig-
naleren van een toename in het aantal vernielingen aan auto’s in een
bepaalde wijk. We kunnen met deze informatie een gerichte aanpak of
actie voorbereiden en uitvoeren en daarmee de veiligheid in die wijk
vergroten. 

Meer informatie
Meer informatie over het doen van internetaangifte vindt u op
www.politie.nl/utrecht en in de folder ‘Aangifte doen’ (verkrijgbaar op
het politiebureau). Op www.politie.nl/utrecht staan ook de adressen en
openingstijden van de politiebureaus in de provincie Utrecht. Wilt u
meer weten over het dagelijkse werk van de politie, cijfers en feiten en
ervaringen van inwoners, kijkt u dan op www.ditdoenwij.nl.

INGEZONDEN

Aankondiging Muziekmiddag Pauluskerk

30 september 2007 bestaat de Paulusparochie 75 jaar.
De parochie begon in een noodkerk op de hoek van de Ritzema
Boslaan en de Linnaeuslaan. Na de bouw van de kerk met de twee
markante torens leek de parochie haar definitieve onderdak te
hebben gevonden. De torens bepaalden het beeld van de wijk van
ver en vanuit de Raiffeissenlaan keek men naar de kerk, die bijna
triomfantelijk aan het einde van de laan oprees.
In 1993 verhuisde de parochie naar de Willem de Zwijgerkerk. Van
de ene kant een gebouw met een meer bescheiden uitstraling; van
de andere kant een kerk die zich gevoegd heeft naar de wijk: kerk
en wijk hebben dezelfde driehoek als grondplan.
Nu wij 75 jaar bestaan willen wij dat niet op ons eentje vieren, maar
van harte met de wijken waar de parochie bij hoort. Een van de
feestelijkheden is een muziekmiddag op 11 februari 2007 vanaf 12
uur, aansluitend aan onze viering om 10.30 uur. Het is 
traditie geworden om eens in het jaar voor elkaar muziek 
uit te voeren die wij mooi vinden. En wij nodigen u 
allen uit om daar met ons van te komen genieten.
Voor koffie en thee en wat daarbij komt wordt 
gezorgd. Wij vragen van u een vrijwillige bij-
drage middels een deurcollecte.

Namens de Paulusparochie,
Roel Braakhuis, Pastoraal werker



VOORDORP IN BEDRIJF

Op woensdag 7 februari a.s. bent u van 
09.00 uur tot 11.30 uur welkom op de kijk-
ochtend van openbare basisschool Voordorp,
Ché Guevarastraat 15. 

O.b.s. Voordorp is een kindvriendelijke school midden 
in de wijk Voordorp en is een ontmoetingsplaats voor
ouders en kinderen die in deze wijk wonen en naar
school gaan. 
Deze kijkochtend is bestemd voor ouders die:
• zich aan het oriënteren zijn op een basisschool 

omdat hun kind over enige tijd vier jaar wordt,
• inmiddels hun kind hebben aangemeld maar 

waarvan het kind nog geen vier jaar is,
• al kinderen op school hebben en graag eens een 

kijkje willen nemen. 
Natuurlijk mag u uw kind meenemen naar 
deze kijkochtend.

Tijdens deze kijkochtend kunt u een kijkje nemen in 
de groepen tijdens de lessen en de methoden bekijken
die op onze school gebruikt worden. Verder kunt u
informatie krijgen over het overblijven, de medezeggen-
schapsraad en de ouderraad. En is er ruimte om een
afspraak met de directeur te maken voor een kennis-
makingsgesprek. 

Hanneke Elich en haar man wonen sinds 1998 in Voordorp. 
In deze ‘Voordorp in Bedrijf’ stelt Hanneke zichzelf én haar bedrijf

Hanneke Elich … voor de verandering aan u voor.

De naam van mijn bedrijf Hanneke
Elich … voor de verandering

geeft al aan wat ik
doe: ik ondersteun
mensen bij veran-
deringen die ze
willen, of moeten,
doormaken. Dit
kunnen kleine en
grote veranderingen
zijn, meestal ver-

band houdend met werk. Dat staat
volgens mij echter nooit los van het
privé-leven. 
Waar ik op uit ben is dat mensen
plezier en voldoening ervaren in wat
ze doen en dat ze de dingen doen
die bij hen passen. Dat vraagt om
moed, om bewust keuzes maken,
soms moeten oude patronen losge-
laten worden en een nieuw perspec-
tief gecreëerd worden. Een andere
keer is het juist de kunst om niet te
willen veranderen maar te leren
accepteren dat je bent zoals je bent,

te leren een pas op de plaats te
maken. Dát is dan de verandering!
Afgestemd op de vragen waarmee
men komt bied ik coaching of loop-
baanbegeleiding. Daarnaast bied ik
cursussen en workshops aan voor
mensen die hetzelfde beroep heb-
ben als ik. Dan vergroot ik de des-
kundigheid van andere coaches en
trainers door hen effectieve en diep-
gaande methoden van individuele –
en groepsbegeleiding aan te reiken. 
Mijn eenmansbedrijf bestaat nu zo’n
12 jaar, met deze naam drie jaar. 
Van oorsprong ben ik sociaal psycho-
loog, afgestudeerd in Nijmegen. Na
de studie ben ik jarenlang werkzaam
geweest als communicatietrainer
voor verschillende opleidings- en
trainingsbureaus in Nederland. In die
tijd heb ik een groot netwerk opge-
bouwd. Mijn klanten komen voor
een deel uit dat netwerk. Omdat ik
mijn ei niet helemaal kwijt kon in de
organisatie waar ik het laatst werkte,

besloot ik zelfstandig ondernemer te
worden. En ik heb ontdekt dat dat
mij veel plezier en voldoening geeft:
in alle vrijheid, op mijn eigen wijze
mijn werkzaamheden vorm en in-
houd geven. Dat wil overigens niet
zeggen dat ik nooit samenwerk.
Integendeel! Met een aantal goede
collega’s ontwikkel ik bijvoorbeeld
nieuwe cursussen of wij bedenken
samen een marketingplan.  
Begeleiden en coachen van mensen
vind ik het leukste en boeiendste
werk dat er is. Telkens weer nagaan
hoe we ons werk en leven zo zinvol
mogelijk kunnen inrichten: aan ver-
anderingen geen gebrek! Immers,
elke dag opnieuw kunnen we kijken:
doe ik nog wat ik wil doen – of is
het tijd voor iets anders? Zo ja: hoe
krijg ik dat voor elkaar?
Wilt u meer informatie
www.voordeverandering.com
of email naar:
elich@voordeverandering.com

Speerpunten van ons onderwijs zijn:
• het werken in heterogene groepen (twee jaargroepen

in één groep) waarbij rekening wordt gehouden met
individuele verschillen,

• de zorgverbreding waarbij de sociaal-emotionele en
verstandelijke ontwikkeling van ieder kind nauwlet-
tend wordt gevolgd, 

• het rugzakbeleid met individuele zorg voor kinderen
die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben,
- het dyslexiebeleid met aandacht voor kinderen die

leesproblemen hebben,
- remedial teaching, de tijdelijke hulp aan kinderen

met leerproblemen,
- buitenschoolse activiteiten, zoals sportactiviteiten,

schoolreizen, schoolkamp voor de groepen 7/8,
schooltuintjes, bezoek aan musea. 

Kunt u niet aanwezig zijn? Een telefoontje naar
school is al voldoende om informatiemateriaal te ont-
vangen en een afspraak te maken met de directeur. We
hopen u op woensdag 7 februari te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Leon Acda (directeur), 
telefoon: 2719011

INGEZONDENKijkochtend op obs Voordorp



TOMÁS MASARYKSTRAAT
. .

..
Tomás 
Garrigue Masaryk 
(1850-1937) was
Tsjechisch staats-
man, filosoof en
socioloog. 
Na de ineen-
storting van het
Habsburgse Rijk
in 1918 werd hij de

eerste president van Tsjecho-
Slowakije.

Masaryk groeide op in een arbeiders-
gezin in de stad Hodonin, in Oosten-
rijk-Hongarije. Masaryk bleek een 
briljante leerling en na het gymnasium
studeerde hij in Brno, Wenen en
Leipzig. In 1882 werd hij professor in
de filosofie aan de universiteit in
Praag. Als Tsjechisch nationalist werd
Masaryk lid van de Nationaal-Liberale
Partij en parlementslid in de Reichsrat
in Wenen. Maar uit onvrede stapte hij
twee jaar later weer op. In deze korte
periode verwierf hij niettemin veel
bekendheid in Tsjechische, Slowaakse
en andere Slavische nationalistische
kringen.

In 1900 richtte Masaryk de progressief-
liberale Jonge-Tsjechische Partij op. Hij
streefde naar een federaal keizerrijk,
met verregaande autonomie voor de
diverse volkeren. Later stapte Masaryk
over naar de links-liberale Realistische
Partij, waarvoor hij zeven jaar lang
opnieuw zitting had in de Reichsrat. In

de Verenigde Staten. Bij hooggeplaat-
ste politici, onder wie de Amerikaanse
president, vroeg hij aandacht voor de
Tsjechische zaak. Het plan werd op-
gevat voor een Tsjechoslowaakse
Republiek (de Slowaken werd enige
mate van autonomie toegezegd). De
Entente-mogendheden (de latere
overwinnaars van WO-I) steunden
een Tsjechoslowaakse Republiek en
Tomás Masaryk werd op 14 september
1918 president van deze republiek.
Het wachten was alleen nog op de
ineenstorting van Oostenrijk-Honga-
rije, alvorens hij naar Praag kon af-
reizen.

In 1920 werd Masaryk door het par-
lement tot president gekozen. In zijn
binnenlandse politiek steunde hij de
"grote coalitie" van sociaaldemocra-
ten, rooms-katholieken, nationale
socialisten (of volkssocialisten) en
agrariërs. Masaryk was nauw betrok-
ken bij de oprichting van de Kleine
Entente. Dit diende ter bescherming
van Tsjecho-Slowakije en andere
Slavische staten tegen de vroegere
Centrale mogendheden (Duitsland,
Oostenrijk, Hongarije). In de buur-
landen steunde Masaryk anticommu-
nistische krachten die streden tegen
Russisch-communistische invloeden. 

Tijdens zijn presidentschap kreeg
Masaryk veel waardering in binnen-
en buitenland. Om gezondheids-
redenen trad hij in 1935 af. Twee jaar
later overleed hij op 87-jarige leeftijd. 

deze jaren was Masaryk een
gematigde nationalist, die streed voor
democratie, sociale gerechtigheid en
voor meer Tsjechische autonomie.
Toen hij aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog naar Londen vluchtte,
wijzigde hij zijn koers naar algehele
onafhankelijkheid. In 1915 werd hij in
Parijs voorzitter van de Tsjechoslo-
waakse Nationale Raad en opper-
bevelhebber van het Tsjechoslowaakse
Legioen, een leger dat bestond uit
Tsjechische, Slowaakse en Roemeense
vrijwilligers, waaronder krijgsgevangen
militairen. 

Via Rusland, waar hij de Russische
Revolutie meemaakte, reisde hij naar

INGEZONDEN

Verslag informatieavond 
Herinrichting Parkstrook
Op 7 december jl. heeft de Werkgroep Parkstrook de plannen voorgelegd
aan de bewoners van Voordorp. Tijdens deze avond waren 15 personen 
aanwezig waaronder ook de assistent wijkmanager van het Wijkbureau
Noordoost. Naar aanleiding van de opmerkingen van de aanwezigen is het
plan aangepast. Grote wens was dat wandelaars - zowel mét als zonder
hond - graag over de hele parkstrook willen kunnen lopen. 
Wij menen nu tot een goed uitgebalanceerd plan te zijn gekomen waar een
ieder zich in kan vinden: kinderen, wandelaars én hondenbezitters.
De plannen worden nu weer voorgelegd aan de Gemeente die de plannen
moet toetsen op (financiële) haalbaarheid.
Wij verwachten in het volgende nummer meer nieuws te kunnen melden.

Namens de Werkgroep Parkstrook, Nicole Beeker



COLOFON
Voordorp Vooruit, p.a. R.A. Kartinistraat 36, 
3573 XC Utrecht, e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.

Aan dit nummer werkten mee: 
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Bernhard Klok, 
Leon Acda, Nicole Beeker, Petra van Straaten, 
Renée van Andel, Robert Enters, Roel Braakhuis en 
Sjaak Koopman 

Sluitingsdatum kopij: 16 maart 2007

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden stukken.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP VEEMARKT
Over de stand van zaken rond het Veemarktterrein 
kunnen wij momenteel niet veel melden. 
De commissievergadering waarin het 'bestuursadvies
Veemarktterrein' behandeld zou worden, is een aantal
keren uitgesteld. Het gaat om de vergaderingen van 
16 november en 21 december 2006.
Dienst Stadsontwikkeling stelt in de laatste brief, die de 
werkgroep 13 december jl. ontving, dat de planning van
de bestuurlijke besluitvorming in overleg met wethouders
Giesberts en Bosch tot nader order is uitgesteld.
Een nieuwe datum is nog niet bekend. Wij houden u op
de hoogte.

Huis in de wijk is precies wat de naam zegt: een
woning in de wijk. Een gezellige en huiselijke ont-
moetingsplek van de wijk en voor de wijk. Het 
project is gestart op initiatief van de Tuindorp-
kerk in de voormalige kosterswoning naast de
kerk. Bewoners van Tuindorp en omstreken zijn
van harte uitgenodigd om aan de activiteiten mee
te doen, of om er zelf activiteiten te ontwikkelen

Inloopmiddag, 
iedere zondag en dinsdag 15:00 – 17:00
Gezellige inloop voor een kopje koffie / thee, een 
spelletje of een luisterend oor. NB: vanaf 7 januari;
iedereen is welkom! 

Amnesty-middag, 6 feb. 15:00 – 17:00
Brieven schrijven voor gevangenen in den vreemde
(Amnesty International)

Internetleercafé, 18 feb. 15:00 – 17:00
Iedere derde zondag van de maand: internetcafé 
voor beginners, o.b.v. Wilbert Jansen 

Karaoke-avond, vrijdag 2 feb. 19:30 – 22:00
Zing zelf jouw favoriete popsong. De eerste stap naar
Idols of X-factor! Leuke activiteit voor tieners vanaf 12jaar

Canasta-middag, zondag 4 feb. 15:00 – 17:00
Gezellige spelletjesmiddag: kennismaking met het
Canasta-kaartspel o.l.v. dhr. Hans den Daas.

Politiekcafé, 7, 14 en 28 feb. 20:00-21:30
Thema-avonden over ‘geloof en politiek’ o.l.v. Christiaan
Wallet. Doelgroep: mensen met verantwoordelijkheid

SMSen voor senioren, 
zondag 11 feb. 15:00 – 17:00
Tieners leren ouderen alle tips & trics en gebruiksfuncties
van sms. NB: neem je mobieltje mee!

Prof. Suringarlaan 1 - 3571 WH - Utrecht - 
naast de Tuindorpkerk
www.huisindewijk.nl - 030-2725717 - info@huisindewijk.nl

WORD ACTIEF
Vind je het leuk om:

• Je eigen buurt en wijk goed te leren kennen?

• Mee te praten over het groen in de buurt / wijk?

• Mee te denken over schone straten?

• Mee te helpen aan een prettige leefomgeving?

• Mee te zorgen dat Voordorp de beste wijk blijft?

Ja? Word dan actief!  
Actief kun je op vele manieren zijn, 
bijvoorbeeld als:

• Contact persoon van je straat naar het buurtcomité,

• Bestuurslid van het buurtcomité,

• Lid van een taakgerichte werkgroep,

• Schrijver voor of bezorger van de Voordorp krant,

• Lid van de organisatie van het kerstfeest en/of 
voorjaarsfeest,

• Helper op de Dierenweide. Dit kan ook al voor 
één taak(je) zoals:

- medeverzorging van de dieren,
- incidenteel meehelpen met uitmesten van de dier-

verblijven,
- toezicht op de weide bij openstelling op vaste tijden,
- de grote schoonmaak van dierverblijven in het voor-

jaar,
- meehelpen met een incidentele activiteit voor

kinderen.

Ja! Ik wil graag iets doen 
in mijn eigen wijk.

Lever je reactie in 
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 

3573 XC Utrecht. 
Een email sturen kan natuurlijk ook:

voordorpvooruit@planet.nl

Vergeet niet je adres, telefoonnummer
en email adres te vermelden + waar je

belangstelling voor hebt.



Inschrijving peuterspeelzaal
en buitenschoolse opvang
Mini Stek mogelijk
In januari 2007 wordt peuterspeelzaal ‘het
bruggetje’ door kinderopvang Mini Stek voort-
gezet. Ouders die belangstelling hebben voor
een plek kunnen hun kind aanmelden bij onze
organisatie. Op dit moment is er geen wacht-
lijst. Inschrijving staat open voor ouders van 
alle scholen in Tuindorp Oost en Voordorp.

Begin 2007 opent Mini Stek een vestiging buiten-
schoolse opvang in Tuindorp Oost. BSO MikMak Oost
krijgt de beschikking over twee groepsruimten in de
Regenboogschool aan de Wevelaan.
Evenals op onze andere locaties in Tuindorp, werken we
met leeftijdsgroepen. De groep kinderen tot en met zes
jaar deelt de ruimte met de door ons overgenomen
peuterspeelzaal. De oudere kinderen maken gebruik van
een multifunctioneel ingerichte ruimte die we delen
met de Regenboogschool. Daarnaast kunnen de jong-

NIEUWS 
VAN DE 
WERK-
GROEP

De Dierenweide
De verbouwing is bijna klaar. Wij,
maar ook de geiten en kippen, zijn
bijzonder blij met deze grote opknap-
beurt. De weide is groter geworden,
er staat een mooie notenboom en het
hekwerk en de bestrating rondom de
weide zijn geheel vernieuwd. Aan het
informatiebord wordt al gewerkt en in
het voorjaar wordt het gras ingezaaid.
Als dit stevig genoeg is, wordt de bank
rondom de boom geplaatst. 
Het kippenhok is verplaatst naar het
verharde gedeelte rondom de stallen.
Het staat nu veel stabieler, wat de
duurzaamheid ten goede komt. 
Voor de dagelijkse verzorging is dit
ook een stuk prettiger. Vooral bij
regen hoeven wij niet meer door de
modder te ploegen. 

Een feestelijke opening
De mei vakantie is al achter de rug als
op zaterdag 12 mei Annie, het jongste
geitje, één jaar wordt. Wij willen op
die prachtige dag de dierenweide
feestelijk openen met o.a. de komst
van twee nieuwe schaapjes. 

Behalve dat het variatie geeft in
het dierenbestand moeten zij de
geitjes helpen met het kort
houden van het gras. Hoe de dag
er precies uit gaat zien, vertellen
wij in de volgende krant. Voor het
zover is moet er nog wel het een
en ander gebeuren.

De grote voorjaarsschoon-
maak
Ieder jaar moeten de stallen helemaal
leeggehaald, schoongemaakt en
gedesinfecteerd worden. Dit is belang-
rijk om de dieren gezond te houden.
We willen dit in een weekend doen -
liefst op een zaterdag - en zijn op
zoek naar sterke mannen en vrouwen
die ons daarmee willen helpen. Bel
Adriana: 06 - 44344609 of Nicole tel.
2716097 of mail:
a.oliehoek@orange.nl. Het wordt vast
heel gezellig.

Het voeren van de geitjes
De geitjes vinden het heerlijk om ge-
voerd te worden. Dat mag, maar we
hebben wel een vriendelijk verzoek.

Let goed op wat je aan de geitjes
geeft!!! Geitjes zijn wat dit betreft net
kleine kinderen en niet alles wat ze
lekker vinden is ook goed voor ze. Af
en toe merken we dat er zelfs koekjes
gevoerd worden. Wij vragen daar-
om dringend alleen wortel, appel,
eikeltjes en - heel beperkt -
brood te voeren. Dit natuurlijk om-
dat we de geitjes graag gezond willen
houden. 

Kippenhok
Het kippenhok is, zoals in de novem-
berkrant aangegeven, helemaal afbe-
taald. De volgende personen hebben
wij niet persoonlijk kunnen bedanken
omdat wij hun adres niet konden
achterhalen: A. Jansen en E.Jansen-
Koskamp, J. Trouwborst en de heer /
mevrouw Braakman en Wennekers.
Net als al die andere donateurs,
willen wij u bij deze heel hartelijk
danken voor uw bijdrage.

sten ravotten in de speelzaal en de oudsten in de door
ons gehuurde sportzaal op het schoolplein. Met de be-
schikking over een gemeenschapsruimte, waar kinderen
kunnen zingen, dansen en toneelstukjes opvoeren heb-
ben we een breed aanbod aan activiteiten in ons pakket. 
BSO MikMak staat bekend om haar vakantieprogramma.
We gaan graag met de kinderen op stap: naar het bos,
het zwembad, naar raceplanet, een workshop schermen...
je kunt het zo gek niet bedenken.
MikMak Oost is vanaf 1 april geopend op maandag, 
dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.15 uur en in
vakanties van 8.15 tot 18.15 uur.
Aanmelding op woensdag en vrijdag is mogelijk, maar
openstelling op die dagen hangt af van de belangstelling.
Er zijn altijd mogelijkheden op die dagen van een andere
MikMak-vestiging gebruik te maken. Bijvoorbeeld de
vestiging bij sportcomplex Hercules.

Informatie over onze organisatie kunt u vinden op onze
website www.mini-stek.nl.
Voor vragen kunt u terecht op het Centraal Bureau van
Mini Stek tel. 2723037

INGEZONDEN



cAgenda

KIDS
WOORDZOEKER
net als in de novemberkrant ook nu weer een
woordzoeker. als je goed kijkt, zul je zien dat
er in dit raster allerlei woorden verborgen zijn.
er zijn woorden van links naar rechts verstopt,
maar ook van rechts naar links horizontaal,
verticaal en diagonaal. soms is een letter voor 
2 woorden gebruikt.
als je al deze woorden hebt gevonden, dan blijven
er op het einde 5 letters over. deze 5 vormen een
woord. en dat woord is de oplossing van deze
puzzel.

BLOEI GROEI REGEN
BLOEM GROENE WEI TREK
BROEDEN LAMMETJE  VLINDER
BUI LELIE VOGELNEST
DOR LOL VOORJAAR
EEND MEI ZEE
GENIETEN PICKNICK ZON

HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur de oplossing dan per email naar: 
voordorpvooruit@planet.nl óf per post naar
voordorp vooruit, r.a. kartinistraat 36, 
3573 xg utrecht. 
doe dit vóór zaterdag 17 februari a.s. vergeet 
niet je naam, telefoonnummer en evt. email adres
door te geven.
uit de goede oplossingen wordt een winnaar
getrokken. de winnaar ontvangt een bioscoopbon.

de winnaar van de woordzoeker uit de november-
krant is LAUREANNE WILLEMS. zij heeft
inmiddels haar prijs van h. spierenburg chocola-
terieën en zoetwaren in ontvangst genomen.

Multifunctionele buurtruimte
In 2007 komt een aantal lokalen van het school-
gebouw De Regenboog aan de Wevelaan in Tuin-
dorp-Oost vrij voor ‘multifunctioneel gebruik door
de buurt’. Ook de bewoners van Voordorp kunnen
deze ruimten gebruiken, want onder ‘buurt’ worden 
in dit geval Tuindorp, Tuindorp-
Oost en Voordorp verstaan. 
Na de kerstvakantie is er
alvast één lokaal vrijge-
maakt voor dit project 
en het is de bedoeling
dat een tweede lokaal
na de zomervakantie
2007 vrijkomt.

Bewoners zouden de vrije
ruimte(n) bijvoorbeeld als ontmoetings-
ruimte kunnen gaan gebruiken.
Nu is het natuurlijk de vraag hoe iedereen de
ruimten zou willen gebruiken. Onder leiding van
enkele actieve bewoners van Tuindorp-Oost is een
groepje bewoners van de 3 buurten in december
2006 voor het eerst bij elkaar gekomen. Bedoeling
is om na te gaan welke behoeften er bestaan, deze
met elkaar te bespreken en met de gemeente af te
stemmen in hoeverre deze behoeften realiseerbaar
zijn. De gemeente verwelkomt het dat een ‘breed 
publiek’ kan meedenken en actief betrokken wordt
om van dit project een succes te maken. De net
aangetreden projectleider zal hiervoor een bijeen-
komst beleggen op 31 januari om 20:00 in de
Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk. Omdat de op
te richten faciliteiten met name ook voor Voordorp
bestemd zijn, is deelname van mensen uit Voordorp
aan deze bijeenkomst erg gewenst. Zie ook het huis
aan huis verspreide Wijkbericht van Dienst Maat-
schappelijke Ontwikkeling (januari 2007).
Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met jchelder@wanadoo.nl. 

Multifunctionele buurtruimte
Bijeenkomst voor bewoners over multifunctionele buurt-
ruimte op 31 januari,  20.00 uur in de Tuindorpzaal van
de Jeruzalemkerk, Tuindorp-Oost.  

Kijkochtend OBS Voordorp
Op 7 februari van 9,00 - 11.30 uur.

Muziekmiddag
Op 11 februari vanaf 12.oo uur in de Pauluskerk.

Oud papier
Op de donderdagen 1 februari, 1 maart en 22 maart
staat de oud papier container weer bij basisschool Voor-
dorp aan de Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur. 

KIDS VOOR
DORP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 V O O R J A A R L

2 O P I C K N I C K O

3 G L E J T E M M A L

4 E V I U B L O E I

5 L E L I E R L Z E E

6 N I I E N O O R

7 E E N E T E I N E G

8 S O D O R D T G E M

9 T R E K E E N D E

10 G R O E N E W E I


