www.voordorpvooruit.nl

VOOR DORP
!
T
I
VOOR U
UI
17

JAARGANG 5, NUMMER 1 FEBRUARI 2008

KERST

IN VOORDORP 2007

Op 16 december vond het kerstevenement van
Voordorp plaats, zoals gebruikelijk op en rond
De Brink. Minder gebruikelijk was het prachtige
weer dit jaar. Terwijl er bij het kerstevenement van
vorige jaren sprake was van hevige storm, hagel,
regen en / of (natte) sneeuw, was het weer deze
keer ronduit prachtig: het was koud, maar met een
strak blauwe lucht en geen zuchtje wind was het
ideaal winterweer. Ondanks dit was de opkomst
iets minder groot dan in voorgaande jaren. Of was
dat misschien juist wel het gevolg van het mooie
weer?
Er was in ieder geval weer veel belangstelling voor
het maken van kerststukken en kerstkaarten.
Kinderen, die ook dit jaar weer afkwamen op de
levende kerststal, maakten gretig gebruik van de
mogelijkheid om op een pony te rijden. De pony
had Roel dit jaar als extra attractie meegenomen.
De spellen - de ski challenge en het bierpulschuiven - waren helaas iets minder spectaculair
dan de spellen bij voorgaande evenementen.
Het sneeuwpop worstelen van het vorige kerstevenement werd door enkele bezoekers van het
kerstevenement nadrukkelijk gemist.
Binnen bij de Roadhouse was het prima toeven.
De glühwein vond zó veel aftrek dat Jeroen al vóór
16.00 uur door de voorraad heen was.

Al met al een geslaagd evenement.

Bericht over de voorzitter van
Buurtcomité Tuindorp-Oost
Albert Hogema, voorzitter van de Stichting Buurtcomité
Tuindorp-Oost, zondag 13 januari gehuldigd.
Vanwege o.a. zijn inzet voor
de wijk c.q. het behartigen
van de belangen van de
verschillende werk- en klankbordgroepen, alsmede het
enthousiasme waarmee hij
gedurende acht jaar voorzitter
was van het buurtcomité,
ontving hij tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Jeruzalemkerk de "speld van de stad
Utrecht".
Albert, hartelijk gelukgewenst
met deze zeer verdiende
onderscheiding!

NIEUW BEVEILIGINGSBEDRIJF OP DE AUTOMARKT

Ingezonden

Met ingang van 1 januari 2008 gaat CSU Security
Services de beveiligingstaken op de wekelijkse automarkt
verzorgen. Rondom de automarkt gaat CSU ook een oogje
in het zeil houden. In samenwerking met de politie kan
worden opgetreden om overlast door bezoekers en handelaren van de automarkt te voorkomen. Elke maandag
van 14.00 uur tot dinsdag 7.00 rijden 2 beveiligers van
CSU rond in de
omgeving van
het Veemarktcomplex. Heeft
u een melding
die u wilt doorgeven aan CSU,
dan kan dat
via het telefoonnummer
06-30989445.
Tijdens kantooruren kunt u voor klachten of vragen ook
terecht bij: Stadswerken Markten, 030-2869100

Buurtcomité Voordorp
Ingezonden

GIERZWALUWEN IN VOORDORP
Misschien herinneren jullie je nog de oproep van de gemeente, naar aanleiding van een bewonersinitiatief, om afgelopen voorjaar tegen korting gierzwaluwkasten te kopen.
Zo’n 45 Voordorpers hebben aan die oproep gehoor gegeven
en in april 61 nestkasten gekocht. Om de resultaten van het
gierzwaluwproject te volgen heeft de gemeente mij ingeschakeld. Middels Voordorp Vooruit wil ik alvast wat over
de voortgang van het nestkastenproject kwijt.
Een groot deel van de kasten blijkt inmiddels opgehangen te zijn.
Tezamen met enkele al eerder opgehangen kasten kunnen er nu
46 stuks aan diverse gevels bewonderd worden. De meeste boven
de 3 meter hoogte, soms aan de straatkant, soms aan de tuinkant.
Kijk maar eens rond. Ook besneeuwde kasten zijn fraai om te zien...
Veel kasten zijn echter nog niet opgehangen. Bewoners gaven
diverse redenen op: bij nader inzien geen geschikte plek aan de
gevel, dus weggegeven aan anderen; inmiddels verhuisd en de kast
naar elders meegenomen; nog geen gelegenheid gehad, en nog
zoekende naar hulp bij het ophangen. Hopelijk lukt het om de kasten
aan het eind van de winter alsnog te installeren. Hoe eerder hoe
beter, want uit de monitoring is ook gebleken dat in 7 kasten die al
vanaf 2006 hangen huismussen en spreeuwen hebben gebroed!
Goed nieuws, want ook die stadsvogels hebben te kampen met
woningnood. Bijkomend effect is trouwens dat broedende huismussen en spreeuwen de eigenlijke ‘doelgroep’, de gierzwaluwen,
op het idee brengen ook eens een kijkje in die kasten te nemen.
In het eerste jaar van het aanbrengen van nestkasten valt niet te
verwachten dat de gierzwaluwen al gaan broeden. Ze moeten de
kasten eerst nog ontdekken en als mogelijke broedplaatsen herkennen. Toch is er al een succesje geboekt in 2007, niet in de
vorm van broedende gierzwaluwen, maar wel anderszins.
Mark van Ree, bewoner aan de Simon Bolivarstraat, heeft vanaf
eind april tot eind juli met een ‘lok-CD’ geëxperimenteerd. Twee
kleine speakers stonden in een bovenraampje op 20 centimeter

afstand van twee nestkasten en produceerden op zonnige dagen
gierzwaluwgeluiden. Het lokken had al snel effect. Een klein groepje
gierzwaluwen kwam er telkens op af. Terugkrijsend naar de ‘CDgierzwaluwen’ vlogen ze steeds rakelings langs de kasten, maar
ook door de straat. Minstens één zwaluw is meerdere keren in een
van de twee nestkasten gevlogen, en eentje (dezelfde?) heeft erin
geschuild tijdens een regenbui. Al met al fantastisch. We hadden
wel goeie verhalen over het lokken met geluid gehoord, maar dit
hadden we toch niet verwacht! Vermoedelijk zijn het jonge gier-

Een spreeuw vliegt met voedsel
een gierzwaluwnestkast binnen.
zwaluwen geweest die nog niet aan broeden toe waren, maar wel
alvast op verkenning uit waren. Mochten ze de winter in Afrika
overleven, dan is er veel kans dat ze terugkeren naar deze kasten
en erin gaan broeden.
Tot zover de resultaten van het afgelopen jaar. Mochten er mensen
zijn die ook met een lok-CD willen gaan werken, neem dan contact
met mij op, ik kan wel aan CD’s komen. Ik weet het, het is nog
winter, maar de dagen lengen al (gelukkig), en een tijdige voorbereiding kan nooit kwaad!
Tieneke de Groot, Simon Bolivarstraat 89, info@bureaufacet.nl

DE SNUFFELHOEK
Vanuit mijn Snuffelhoek wens ik alle
Voordorpers in 2008 heel veel nieuwe
vrienden toe! Vrienden geven je zo’n speciaal gevoel. Als ik
met baasje langs ‘Ons Buiten’ loop, ontmoet ik vaak rondgereden in hun buggy of spelend in de grote zandbak op
de Brink - heel jonge kinderen. Als ze mij zien of een kind,
verschijnt er plotseling een brede lach op hun gezicht. Alsof
ze iets van zichzelf in mij of in dat andere kind herkennen.
Ze lijken er zonder meer van uit te gaan dat ik, of het kind,
van dezelfde dingen houd als zijzelf: in het zand kuilen
graven bijvoorbeeld, of zorgeloos rondstampen in een
regenplas.
Vriendschappen kunnen heel ver gaan. Soms zelfs overstijgen ze de dood, zoals bij Oscar (een jonge hond) en zijn
vriend Arthur (een oude kat). Ze sliepen altijd samen in een
mand totdat Arthur stierf. Oscar miste hem zo erg, die eerste
nacht, dat hij door het kattenluik kroop en Arthur weer
opgroef uit de tuin. Daarna sleepte hij hem mee naar zijn
mand en likte hem helemaal schoon. Zo vonden zijn baasjes
hem ’s morgens weer samen met Arthur in zijn mandje. In
China werd de vriendschap tussen een hond en een poes
beloond met een jong poesje dat verdacht veel leek op een
witte poedel.
Vriendschap is het delen van liefde voor dezelfde bezigheid.
Het is de herkenning dat de ander iets leuk, lekker of prettig
vindt waar jezelf ook plezier aan beleeft. De ontdekking dat
je niet de enige gek bent die het prettig vindt om in een plas
rond te stampen, een kuil in het zand te graven of achter
een bal aan te rennen om die daarna weer ver weg te
schoppen.
Niet iedereen houdt er van om in plassen rond te stampen,
kuilen te graven, in de modder rond te rollen of om als hond
je mand met een poes te delen. Niet iedereen is dus altijd
een vriend, maar hoe kom je er nu achter of iemand wel of
geen vriend van je is? Kleine kinderen proberen het gewoon
uit. Ze stampen rond in een plas en zien aan de twinkeling
in de ogen van het andere kind dat deze het een leuk
spelletje vindt. Verschijnen er geen pretlichtjes dan wordt
het kind in de categorie van stomme kinderen geplaatst,
waarmee de plassenstamper verder niet meer wil spelen.
Honden, zoals ik, springen op vier poten tegelijk naar voren,
gaan laag op de grond liggen en kwispelen met onze staart
naar links. Niet naar rechts, want wetenschappers hebben
ontdekt dat we alleen naar rechts kwispelen voor onze
baasjes. Zonder woorden overbruggen wij een proces waar
grote mensen lang over moeten praten.
Grote mensen maken niet gemakkelijk vrienden. Ze moeten
van zichzelf ‘de ander’ eerst beter leren kennen. Ze willen
eerst nagaan of die ander wel bij hen past; of die van dezelfde muziek, eten, boeken, schrijvers, hobby’s etc. houdt.
Ze willen erop kunnen vertrouwen dat die ander hen niet zal
aankijken met ogen waarin grote vraagtekens verschijnen als
ze vertellen van welke spelletjes, muziek, schrijvers etc. ze
houden. Ja, en dan wordt het moeilijk, want je neemt niet
iedereen gelijk mee naar huis. Gelukkig heeft Voordorp, net
als in ‘Coronation Street’, een gezellige kroeg, waar Jeroen
je graag een biertje of wijntje inschenkt en waar je, in een
veilige omgeving, lang kan praten met een ander. Misschien
wel met een nieuwe vriend of vriendin?
Woef!
JIP.

Bericht van het buurtcomité

Aan alle Voordorpers,
Het buurtcomité Voordorp Vooruit gaat haar
5e jaar van bestaan in. Reden tot een feestje,
maar ergens ook weer niet.
Ondanks herhaaldelijke oproepen in de buurtkrant voor hulp, draait het buurtcomité nog
steeds met een minimale bezetting.
Dat betekent dat slechts een paar mensen vijf
maal per jaar de buurtkrant samenstellen en
twee keer per jaar een festival of te wel een
buurtfeest op “de Brink” organiseren en begeleiden (opbouwen en afbreken van de
tent(en), kerstgroen aanslepen, vergunningen
regelen, kramen bestellen en zo voort).
Verder wordt de krant bezorgd door het
comité zelf, met behulp van een klein aantal
vrijwilligers.
Wij hebben het idee dat buurtgenoten
enthousiast zijn over deze initiatieven: de
reacties die wij ontvangen, zijn erg positief.
De feesten worden goed bezocht door veel
Voordorpers en vooral de kinderen genieten
er duidelijk van!
Verder krijgen wij ook over de krant
enthousiaste reacties. En, gelukkig blijken er
wél behoorlijk wat Voordorpers te zijn die op
eigen initiatief iets voor de krant schrijven.
Wat wij nodig hebben, zijn dan ook mensen
die willen helpen bij het voorbereiden van de
feesten en / of op de dag van de feesten zelf
willen begeleiden. Ook zoeken wij nog een
paar krantenbezorgers.
Hoe leuk wij onze activiteiten voor de buurt
ook vinden, wij kunnen het niet eindeloos op
deze manier volhouden!
Om te kunnen blijven voortbestaan - en
vooral ook om de saamhorigheid van de wijk
nog verder te intensiveren - zijn wij dus echt
dringend op zoek naar extra vrijwilligers voor:
Het helpen bezorgen van de krant
•
Het
meedenken, organiseren en mee• werken
van en aan de buurtfeesten.

Meld u aan ter wille van het
voortbestaan van de krant en
de buurtfeesten!
Reacties graag naar:
Renée van Andel, tel. 2517887,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl of
r.m.v.andel@orange.nl

Ingezonden

Voordorp op een creatieve manier op de kaart!

Twee uitverkochte en succesvolle uitvoeringen in het tuinhuis van het Groene Dak!
Zaterdag en zondag 5 en 6 januari was het dan zover.
De apotheose van het project Voordorp Horen & Zien!
Veel Voordorpers kwamen kijken en luisteren naar dit
slotstuk van het project. Voordorp stond centraal, in beeld,
muziek en geluid.
Al bijna 16 jaar woont componiste, muzikant en muziekdocente
Bernadette van Beurten in de wijk Voordorp. Zij wilde de wijk op

Het achtste thema is een Voordorprap, zelf gemaakt en uitgevoerd
door kinderen uit de wijk met het thema ‘Vrijheid’.
Van te voren was er al flink geoefend met Bernadette. Op de speciale rappagina van de website www.voordorphorenenzien.nl kunt u
doorklikken en de zelfgemaakte teksten en clips zien. Zeker de
moeite waard om eens op te kijken. Geweldige teksten en ook dito
uitvoeringen op 5 & 6 januari!

een bijzondere manier in kaart brengen: in beeld, geluid, muziek
en met informatie. De Stichting Tritonus heeft haar die mogelijkheid gegeven. Allereerst heeft zij een “duik” in de wijk genomen
middels interviews, beeld en geluidsopnamen. Er is een geluidenen beeldbibliotheek opgezet. Op de weblog was de voorbereiding
gedetailleerd te volgen.
Informatie over de wijk, live-interviews, de geluidenbibliotheek
maar ook beelden zijn op een uitgebreide website geplaatst.
Website en weblog blijven ook na dit project nog in de lucht!
Deze ingrediënten hebben de basis gevormd voor het maken van
zeven audiovisuele composities die op 5 en 6 januari uitgevoerd
zijn.

amy

marloes

isabel

De wijk wordt in deze composities vanuit verschillende hoeken
belicht. Elke compositie heeft een ander thema.
1.
Architectuur en graffiti
2.
Natuur & flora
3.
Treinen en snelweg
4.
Diensten & onderhoud
5.
Sport & recreatie
6.
Blauwkapel
7.
Voordorpkids

Heel veel leuke en enthousiaste reacties van zowel oud als jong.
Een greep uit de reacties:
• Wat een mooie en originele manier om de wijk in kaart
te brengen.
• Ik ga nu op een heel andere manier naar mijn wijk kijken en
luisteren!
• Prachtige beelden en heel mooie muziek!
• Wat een vondst om ook de muzikanten in beeld te brengen en
op zichzelf te laten reageren!
• Heel leuk dat er ook kinderen bij de uitvoering betrokken zijn!
• Jammer dat er maar twee uitvoeringen zijn, dit moet meer
uitgevoerd worden!
• En van niet Voordorpers: Wat zou ik het leuk vinden als dit
ook in mijn wijk zou gebeuren!

coco

jody

berna

De Stichting kijkt terug op een zeer geslaagd project en speelt met
de gedachte van het verzamelde materiaal een DVD te maken.
Een document voor Voordorp!
Voor informatie en reacties:
Website: www.voordorphorenenzien.nl
Emailadres: project@voordorphorenenzien.nl

.
.

PEDRO LUÍS BRIÓNSTRAAT

Pedro Luis Brión (6 juli 1782 Curaçao, 27 september 1821)
was militair officier in de
Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlog. Aan het einde van
zijn carrière was hij admiraal
bij de marine van Venezuela
en Groot-Colombia.
Zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit
de zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden. Ze verhuisden in 1777 naar
Willemstad, Brión’s geboortestad.
Toen hij twaalf jaar oud was stuurden
zijn ouders hem voor een opleiding

naar Venezuela
te gaan en deel
te nemen aan de
onafhankelijkheidsoorlog. Brión
werd tot kapitein
benoemd van een
fregat. Hij kocht
in Engeland een
schip met 24 kanonnen en ondersteunde ermee de opstandelingen
bij Cartagena de Indias.
Na zijn promotie door Bolivar organiseerde Brión verschillende expedities
langs de kust van Venezuela.

.
.

In 1816 versloeg hij de Spanjaarden in
de zeeslag bij Los Frailes en werd hij
door Bolivar benoemd tot admiraal.
In het daarop volgende jaar richtte
Brión de Venezolaanse Admiraliteit
en het Korps Mariniers op.
Daarna zeilde hij met een eskader de
rivier de Orinoco op. In de slag van
Cabrián versloeg dit eskader een
Spaanse vloot van 28 schepen.
Veertien Spaanse schepen werden
buitgemaakt en 1500 zeelieden gevangen genomen. Guyana werd bevrijd en Brión werd benoemd tot
president van de regeringsraad.
In 1819 leidde Brión een expeditie van
22 schepen naar de kust van het vicekoninkrijk van nieuw Granada, het
tegenwoordige Colombia.
Daar bevrijdde zijn vloot, in samenwerking met een leger, een aantal
havensteden.
Toen Brión problemen kreeg met zijn
gezondheid, besloot hij in 1821 terug
te keren naar Curaçao.
Daar stierf hij enkele maanden later
aan tbc. Zijn lichaam werd in 1882
overgebracht naar Venezuela en bijgelegd in het nationale pantheon.
Daar ligt hij tegenwoordig naast
overige beroemdheden uit de
Venezolaanse geschiedenis, zoals
Simon Bolivar.

naar Nederland. Na enkele jaren trad
Brión hier in het leger van de Bataafse
Republiek, om de Britse invasie van
Noord Holland te helpen afslaan bij
Castricum. In 1799 werd hij echter
gevangen genomen. Na zijn vrijlating
bij een gevangenenruil keerde hij
terug naar Curaçao en raakte daar
betrokken bij de revolutionaire beweging in september 1800. Kort daarna vielen de Britten Curaçao binnen
en weer werd hij opgeroepen te
vechten. Maar Brión vluchtte naar de
Verenigde Staten, waar hij economie
en scheepvaartkunde ging studeren.
Na de studie en de Nederlandse herovering van Curaçao keerde hij in
1803 terug. Op Curaçao werkte hij als
zakenman tot 1807, toen hij opnieuw
moest vluchten wegens een Britse inval.
In 1813 ontmoette hij Simón Bolivar
tijdens een zakenreis in Haïti. Bolivar
haalde Brión over om samen met hem

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
PARKSTROOK
Over de parkstrook is er momenteel geen nieuws. In het volgende nummer
verwachten wij weer meer te kunnen melden.

Open lesochtend Basisschool De Regenboog
Op 12 maart organiseert
Basisschool De Regenboog
samen met peuterspeelzaal Biebelebons een open
lesochtend aan de Wevelaan 2.
De deuren van de groepen
staan deze ochtend open en
dit is een goede gelegenheid
om met de school en speelzaal kennis te maken.
U wordt rondgeleid
door leerlingen van de
bovenbouw en kunt
zo een goede indruk
krijgen van hoe het
er bij ons op school toegaat. Het spreekt
voor zich dat u uw kind kunt meenemen.

Ingezonden

Het programma begint om 8.45 uur en
duurt tot ongeveer 10.30 uur en is vanaf
eind februari te vinden op onze website
www.onzeregenboog.nl
Graag tot ziens.
Team basisschool De Regenboog
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Kijkochtend
op obs Voordorp

Ingezonden

Op woensdag 12 maart a.s. bent u van
09.00 uur tot 11.30 uur welkom op de
kijkochtend van openbare basisschool
Voordorp, Che 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
medezeggenschapsraad en de ouderraad.
En is er ruimte om een afspraak met
de directeur te maken voor een kennismakingsgesprek.
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 nauwlettend 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 ontvangen en een
afspraak te maken met de directeur.
We hopen u op woensdag 12 maart te
mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Leon Acda (directeur)
Telefoon : 2719011

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP

Tijdelijke logees
Sinds begin december logeren er acht eenden bij ons op de
dierenweide. Hun verblijf op de Kinderboerderij Nieuw
Rotsoord in Hoograven wordt momenteel gerenoveerd.
Gevolg van deze werkzaamheden zou zijn dat de eenden
een aantal maanden binnen in hokken moesten
bivakkeren. Dit vonden we geen goed idee en we hebben
aangeboden om de eenden tijdelijk bij ons in de vijver
rond te laten zwemmen. Door deze logeerpartij doen we
tegelijkertijd ervaringen op over wat het voor de dieren-

NIEUWS
VAN
DE WERKGROEP
VEEMARKT
Over de verplaatsing van het Veemarktcomplex is
nog niets nieuws te melden. Het wachten is op een
Collegebesluit. Naar ons bekend is, zal begin dit
jaar een Collegebesluit genomen worden.
Zodra hierover meer bekend is, vermelden wij dit
in de buurtkrant en op de website

Nog geen goed voornemen
genomen in 2008?

Voor al € 15,- bent u het hele jaar Vriend
van de Dierenweide en helpt u mee om
deze bijzondere plek, waar mens en dier
elkaar ontmoeten, voor Voordorp te
behouden. Meldt u aan door € 15,- over
te maken op gironummer: 2227301 t.n.v.
Nicole Beeker Utrecht, o.v.v. “Vriend van
de Dierenweide”, met vermelding van uw
naam en adres.

weide betekent om er een paar eenden te houden.
Nadat de eenden gearriveerd waren, keken ze even
vreemd naar hun nieuwe omgeving, maar al gauw vermaakten zij zich prima in de vijver en op het gras. Op
Nieuw Rotsoord leven ze in een afgeschermd gebied,
maar de omgang met de geitjes, schapen en kippen verloopt prima. We vinden de muskuseenden regelmatig in
de stal tussen de geiten, waar ze een dutje doen en de
kleine kwakertjes hebben ontdekt dat ook in het kippenhok lekkere dingen te vinden zijn. Kortom, ze voelen zich
al lekker thuis.

Konijn gevonden
Op 30 december jl. vonden wij
een konijn (mannetje) op de
dierenweide. De dierenweide is
ongeschikt voor het houden van
konijnen. De hekken staan boven de grond, konijnen
graven er gemakkelijk onderdoor en verdwijnen dan in de
tuinen, waar ze grote schade aanrichten.
Wij hebben een tijdelijk opvangadres gevonden en doen
hierbij een dringende oproep: wie is dit lieve konijn
kwijt, of wie weet van wie dit lieve konijn is?
Neem dan s.v.p. contact op met Nicole Beeker,
tel 030-2716097 (of email nicole.beeker@wanadoo.nl).
Op de website (www.voordorpvooruit.nl) is een kleurenfoto van het konijn te zien.

KIDS

VOOR
DORP

Collecte Amnesty
International

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.

Wij zoeken enkele vrijwilligers die 5x per jaar de buurtkrant
willen verspreiden binnen de wijk. Per keer kost het ongeveer
een uur om de krant te verspreiden.
Reacties graag naar voordorpvooruit@planet.nl /
r.m.v.andel@orange.nl
of telefonisch aan Renée van Andel, 030-2517887.
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Wie wil meehelpen aan het organiseren van de buurtevenementen?
Reacties graag naar: voordorpvooruit@planet.nl /
r.m.v.andel@orange.nl
of telefonisch aan Renée van Andel, 030-2517887.
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BARBEQUE
BEWONERS
BOMEN
BUURMAN
BUURTJE
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Krantenbezorgers gezocht
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Van 10 tot 16 februari 2008
wordt de jaarlijkse collecte
voor Amnesty International
gehouden.Heb je zin en tijd
om daar een keer aan mee te
werken? Neem dan contact op
met Lidwien Peterse.
Telefoon 2719801, email lidwien2006@hotmail.com.

I

INGANG
MIDDENBERM
OVERSTEKEN
SLOOT
STRAAT
WANDELEN
WEG

GRAAG ZETTEN WIJ MET ALLE
VOORDORPERS EEN GUINNESS WORLD
RECORD POGING OP VOOR ÉÉN VAN
DE KOMENDE FESTIVALS.
HEB JE EEN IDEE?
NEEM DAN CONTACT OP MET:
voordorpvooruit@planet.nl
OF BEL:
Petra van Straaten 030 - 273 03 55

als je al deze woorden hebt gevonden, dan
blijven er op het einde 4 letters over.
deze 4 vormen een woord. en dat woord is
de oplossing van deze puzzel.
HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur het dan per email naar:
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht.
doe dit vóór zaterdag 8 maart 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
novemberkrant is NIELS TEUNISSEN.
niels heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

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, Bernadette van Beurten,
Bernhard Klok, Frank van Kleef, Leon Acda, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel, Robert Enters,
Tieneke de Groot en Wijbrand Keuning.

Sluitingsdatum kopij: 21 maart 2008
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

