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ACTIVITEITENPLAN 2005 (deel 2)
In het vorige nummer van de buurtkrant hebben wij kort aangegeven, welke activiteiten het buurtcomité graag in 2005
binnen Voordorp zou willen organiseren.
In dit artikel komen wij terug op enkele activiteiten die op
korte termijn zullen plaatsvinden. Bovendien willen wij hier
nadere uitleg geven over de enquête die met dit nummer van
de buurtkrant aan u meegezonden is.

12 april: bijeenkomst
Voordorp Vooruit

5 mei:
buurtfeest Voordorp

Op 14 april a.s. bestaat het buurtcomité Voordorp Vooruit een half jaar.
Een goed moment om samen met alle
Voordorpers te evalueren wat het
buurtcomité inmiddels bereikt heeft
én te kijken naar de toekomst.
Zo lijkt het ons een goed moment om
binnenkort met een paar commissies
van start te gaan. Wij denken bijvoorbeeld aan een commissie groenvoorzieningen en een commissie die zich
bezighoudt met de ontwikkelingen
rondom het Veemarktterrein.
De bijeenkomst vindt op dinsdag
12 april plaats in Villa Kakelbont,
A. Romerostraat 330, en begint om
20.00 uur (zaal open om 19.45 uur).
Iedereen is van harte welkom!

De eerste voorbereidingen van het
buurtfeest op 5 mei zijn onlangs van
start gegaan.
Voordorpers die aan de organisatie
van het feest mee willen doen, zijn
van harte welkom.
Meld u in dat geval aan via
voordorpvooruit@planet.nl of
telefonisch via 030-2716097.

Contacten León
Het buurtcomité heeft eerste contacten gelegd met de Stichting Vriendschapsband Utrecht – León, een
stichting die met veel enthousiasme
binnen León (Nicaragua) projecten op
velerlei gebied uitvoert c.q. ondersteunt. De Stichting doet haar best,

Enquête Veemarktterrein

Zoals u misschien al
weet, is de gemeente
van plan om het Veemarktterrein eventueel te bebouwen
met nieuwbouwwoningen. Op het
moment wordt onderzocht of bebouwing
van het Veemarktterrein rendabel is.
Graag verneemt het buurtcomité van de bewoners van Voordorp, hoe
zij tegen eventuele bebouwing van het Veemarktterrein aankijken.
En, mocht de gemeente inderdaad voor bebouwing kiezen, welke
voorzieningen Voordorpers in dat geval belangrijk vinden.
Wij vragen daarom iedereen, bijgevoegde enquête in te vullen en vóór
15 april a.s. in te sturen (zie voor adres de enquête).

ons buurtcomité in contact te brengen
met organisaties in León die vergelijkbaar zijn met ons buurtcomité in Voordorp. In een volgend nummer van de
krant brengen wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen.

Vrijmarkt voor Azië

Op 23 januari jl. organiseerde het
buurtcomité een Vrijmarkt voor Azië
in de Veemarkthallen.
Enorm veel Voordorpers deden actief
mee aan deze dag: de kinderen van de
Openbare Basisschool (OBS) zongen
‘Kinderen voor Azië’, een aantal
buurtgenoten heeft een stand bemand
of was actief als vrijwilliger. Ook waren
er heel veel Voordorpers onder de in
totaal 5.000 bezoekers. De zeer gezellige dag bracht een bedrag van ruim
10.000 euro op voor Azië.

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Adriana Oliehoek, Bernhard Klok,
Jeroen de Kam, Joep van de Laar,
Michiel de Wit, Nicole Beeker,
Peter Voortman, Petra van Straaten,
Sjaak Koopman

Sluitingsdatum kopij:
7 mei 2005
Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

DE SNUFFELHOEK
Hebben jullie mij gezien
23 januari? Ik was ook
op de Vrijmarkt voor
Azië. Samen met baasje
en Paul hebben we een heleboel geld uitgegeven voor de slachtoffers van de tsunami.
En wij niet alleen: ongelooflijk, zoveel geld
als er binnen is gekomen. En weet je wat zo
leuk was? Net als bij de echte ontwikkelingshulp kregen we er een heleboel voor terug.
Paul danste naar huis met een tas vol boeken
over het toneel en ik schudde een prachtige
knuffel heen en weer tussen mijn tanden.
Wel jammer dat de gemeente de Veemarkt op
wil ruimen. Alleen woonhuizen in Voordorp
vind ik erg saai. Oké, de automarkt geeft
misschien wat overlast, maar een mooie
kerstshow, poppenbeurs of vlooienmarkt zijn
toch gezellige activiteiten. Ik ben met baasje
een keer naar een internationale hondententoonstelling wezen kijken. De hele hal was
verdeeld in ringen. Wij gingen naar ring tien
waar de jury Jack Russell terriërs keurde,
mijn soortgenootjes. Baasje wilde weten of
showen misschien ook iets voor mij was,
maar het was geen succes. Ik plaste tegen de
broekspijp van een dame die met een hooghartige reu aan een lijntje liep. De dame was
zeer verbolgen en baasje excuseerde zich
overmatig.
Nu wandelen we weer gewoon door de wijk.
Baasje vindt me meer een werkhond en niet
geschikt voor een showlijntje. Ik ben het
helemaal met haar eens. Laat mij maar
graven in een grote hoop sneeuw. Zo, dat was
leuk! Plotseling zaten we midden in de winter
en de al ontloken lente was met een dik pak
sneeuw bedekt. Ik heb van mijn leven nog
niet zoveel sneeuw gezien. In de straat
gooiden grote jongens en meisjes sneeuwballen naar elkaar en ik mocht meespelen.
‘Jip, hier! Jip, hier!’ klonk het van alle
kanten. Ik rende van de een naar de ander
met iedere keer een nieuwe sneeuwbal in
mijn bek.
Als de gemeente nu niet weet wat ze met het
terrein van de Veemarkt aanmoet, laat ze er
dan een groot dorpshuis bouwen met daarin
een mooie bioscoop. Dat is leuk voor al die
aardige jongens en meisjes uit Voordorp en
misschien mag ik dan ook wel mee naar de
film van neefje Tim. ‘Zo’n snotaap,’ zegt
baasje. ‘Zo ligt hij nog hier op de vloer lego
te bouwen en zo staat hij handtekeningen
uit te delen als regisseur van een gouden
film’. Hebben jullie ‘Vet Hard’ met Jack
Wouterse al gezien? Nee? Kijken hoor! Ik ben
ook dol op vette actie.
Woef! JIP

Natuur in de buurt:
groene projecten in
en rond Voordorp

INGEZONDEN

Of er in Voordorp voldoende ‘groen’ is om van te
genieten, daarover lopen de meningen waarschijnlijk
uiteen. Als decor voor ons ommetje met of zonder
Door Joep van de Laar
hond kennen we de volkstuincomplexen, de binnentuin van het ‘Groene Dak’, plantsoenen, privétuinen en de Parkstrook langs de
snelweg. Verder kun je onder de A27 door via de Voordorpsedijk het buitengebied
in, richting Fort Voordorp en Hogekampse Plas, en via de sportvelden naar
recreatiegebied Voorveldse Polder.
Maar zou het beter kunnen? Vier inwoners van Voordorp en De Bilt bekeken vorig
jaar wat er in het stadsrandgebied bij en in Voordorp zou kunnen gebeuren om dit
gebied aantrekkelijker te maken voor mens én natuur.
Bij elkaar bedachten we 23 maatregelen, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij
het overheidsbeleid ‘Groen in en om de Stad’ (GIOS). Op dat gebied is ook al een
en ander uitgevoerd. Zoals aan de Gageldijk bij Overvecht, waar een afwisselend
recreatief landschap ontstaat met bos, water en open delen.
We zijn momenteel in overleg met allerlei instanties om onze voorstellen gerealiseerd te krijgen. Doel is meer kwaliteit van de stadsrand (wijk en buitengebied)
voor mens, plant en dier. Dus meer natuur, een aantrekkelijker landschap en betere
bereikbaarheid.
Sommige voorstellen betreffen de kwaliteit van de leefomgeving in de wijk zélf.
Wijkbureau en de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling (DSO) toonden zich zeer
enthousiast over onze ideeën. DSO heeft voor drie ideeën inmiddels een projectvoorstel uitgewerkt, met ook een begroting daarbij. Twee van deze voorstellen
worden nog deze maand behandeld in het college van B&W en kunnen misschien
al in april worden vastgesteld.
Het eerste projectvoorstel, ‘Dorp voor Gierzwaluwen’, betreft het aanbrengen van
nestgelegenheid voor gierzwaluwen aan het geluidsscherm van de A27 en met
behulp van speciale dakpannen op de huizen. De gierzwaluw komt de laatste
dagen van april terug uit het verre zuiden en broedt vervolgens onder dakpannen
van huizen in de oudere delen van de stad. In Voordorp worden ze vaak gezien
boven de vijvers in de Parkstrook, jagend op insecten. We willen de gierzwaluw ook
in onze wijk meer broedgelegenheid bieden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt
van de ervaringen van het ‘Groene Dak’ met gierzwaluwdakpannen.
Het tweede projectvoorstel betreft de aanpassing van het viaduct op de Voordorpsedijk, met als doel een betere verbinding tussen stad en buitengebied voor mens
en natuur.
Een derde project betreft het plaatselijk creëren van ondiepe oeverzones in de
Parkstrook om slootjes beter toegankelijk te maken voor verschillende diersoorten.
Daarmee krijgen onder meer amfibieën meer geschikt leefgebied tot hun beschikking.
Een gemeentelijke projectgroep werkt verder aan deze projecten, die alleen kunnen
slagen met voldoende steun van de bewoners! Ons groepje houdt de vinger aan de
pols, en de buurtkrant houdt u op de hoogte van de vorderingen!

Joep van de Laar, joepvandelaar@casema.nl

SCHOOLTUIN BIJ DE PIONIERS
In het najaar van 2004 is er bij de
amateur tuindersvereniging De
Pioniers begonnen met de aanleg
van een schooltuin. Leerlingen van
groep 7 en 8 van OBS Voordorp zijn
druk bezig om een verwilderd stukje
grond om te toveren tot een schooltuin. Dit doen ze onder begeleiding

van het Milieu Natuur en Educatiecentrum Utrecht en een aantal vrijwilligers van ATV De Pioniers.
Met veel enthousiasme zijn de leerlingen begonnen met het wegscheppen van onkruid en het stapelen van
een houtwal. Ook de tuinbezitters
van de Pioniers zijn enthousiast: ze
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DAVID BEN GOERIONSTRAAT
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Op 16 oktober 1886 werd in Polen, circa 100 km ten
noordwesten van Warschau, David Grün geboren.
David groeide op in een Joodse gemeenschap,
die gebukt ging onder een fel Oost-Europees antisemitisme. Op zijn 19-de brak hij zijn universitaire
studie af en net als veel andere Joden emigreerde
hij als pionier naar Palestina. Hij nam ook een
nieuwe (Hebreeuwse) naam aan.
Later zou hij onder deze nieuwe naam wereldgeschiedenis schrijven;
David Ben Goerion werd in 1948 de stichter van de staat Israël.
David Ben Goerion voelde zich sterk
aangetrokken tot het zionisme, het
streven van de Joden om terug te
keren naar ”de berg Zion”. De berg
Zion stond synoniem voor de stad
Jeruzalem en het ”Land van Israël”.
Ben Goerion zag voor de Joodse arbeiders de taak weggelegd in Palestina
een eigen staat te stichten.
Negen jaar na zijn immigratie werd hij
vanwege nationalistische en socialistische activiteiten gearresteerd.
Palestina maakte deel uit van het
grote Ottomaanse Rijk en Ben Goerion
werd uit dit rijk verbannen. Direct na
de Eerste Wereldoorlog keerde hij
vanuit de Verenigde Staten terug en
werkte weer onvermoeibaar door aan
zijn levensdoel. Het Ottomaanse Rijk
was inmiddels uiteengevallen en
Palestina stond nu onder Brits gezag.
In Joodse kringen steeg hij snel in
aanzien. In Palestina werd hij medeoprichter van een machtige vakbondsfederatie en naar het Britse bewind
vertegenwoordigde hij de hoofdmoot
van de Joodse gemeenschap. In zowel
Europa als de Verenigde Staten propageerde hij de emigratie naar Israël.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog spoorde hij de Joden aan mee te vechten
met de geallieerden. Daarnaast organiseerde hij in Europa Joodse vluchtpogingen naar Palestina.
zien hoe leuk jonge mensen het vinden
om in de tuin aan de slag te gaan.
Binnenkort gaan de kinderen knotwilgen knotten in Lunetten om daarna
met het snoeihout een hek op “hun”
schooltuin te vlechten.
We hopen allemaal op een goede
zomer zodat we de vruchten van onze
arbeid kunnen plukken.
Peter Voortman, bestuurslid De Pioniers.

Na de oorlog drong Ben Goerion
steeds meer aan op een autonomie
voor de Joodse bevolking. Hij gaf zijn
goedkeuring aan gewapende strijd,
al veroordeelde hij de terroristische
activiteiten van extremistische groeperingen. Het geweld tussen Joden,
Arabieren en Britten verergerde en in
november 1947 werd door de Verenigde Naties een verdelingsplan aangenomen. Palestina werd verdeeld in
een Joodse en een Arabische staat.
De Arabische landen protesteerden,
maar Ben Goerion stelde direct een
voorlopige regering samen.
Op 14 mei 1948 riep hij de Joodse
staat uit, waarin hij zelf de eerste
minister-president en minister van
Defensie zou worden. Deze functies
zou hij met twee jaar onderbreking
vijftien jaar lang uitoefenen.

Na Ben Goerions proclamatie vielen de
omringende Arabische landen binnen.
Maar Ben Goerion had de oude Joodse
verzetsgroepen al samengebracht tot
een nationaal leger en won de Onafhankelijkheidsoorlog.
David Ben Goerion trad in 1963 af.
Sindsdien bekritiseerde hij zijn politieke opvolgers, daar waar hij dit nodig
vond. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967
was hij een groot tegenstander van de
annexatie van grote delen Arabisch
grondgebied. In 1970, op 84-jarige
leeftijd, trok hij zich volledig uit de
politiek. Hij overleed in 1973, twee
maanden na de Yom Kippoer Oorlog.
Bovenstaande tekst is gebaseerd op
websites, waaronder:
http://news.bbc.co.uk

VOORDORP IN BEDRIJF
Hebben leds de toekomst?
“Zeker”, zegt elektronicus Michel Schraauwers. Op zijn zolder aan de
P.L. Briónstraat is hij ruim anderhalf jaar geleden zijn bedrijf ICADT begonnen. “Het grootste voordeel van een bedrijf aan huis is dat je zelf je tijd kunt
indelen”. Maar wat zijn nu Leds? Leds zijn halfgeleiders en ze zijn hét alternatief voor de gloeilamp. Ze gaan langer mee en verbruiken veel minder
energie. Daardoor geven leds aanmerkelijk minder warmte af dan andere
lichtbronnen. Een zéér aantrekkelijk alternatief dus voor onder andere discotheken en theaters. Met Led verlichting kan de airco laag blijven en dus
weer een extra besparing opleveren. ICADT heeft al diverse proefopstellingen
uitgevoerd in o.a. het Muziekcentrum Vredenburg en discotheek Havana. Maar ook verlichting op kermissen en
matrixborden boven de snelwegen zijn zeer gebaat bij Led
verlichting. “De ontwikkeling
van Led verlichting is een
mooie uitdaging waar zeker
toekomst in zit”, aldus een
gedreven Michel Schraauwers.
Voor meer info kijk op
www.icadt.nl.

KIDS

VOOR
DORP

IN DE STAL
MET.....

jeroen de kam (8 jaar) is gek op
dieren en komt graag bij de dierenweide op ons buiten. verzorger van
de dieren en eigenaar van het paard
odessa is ber zonneveld. bij de
kinderen beter bekend als boer ber.
JEROEN: vindt u het leuk om
boer te zijn?
ja, ik vind het leuk om de dieren
te verzorgen. nu ik met pensioen
ben, heb ik er alle tijd voor.
JEROEN: waarom heeft u odessa?
een eigen paard was altijd een
grote wens. ik heb odessa nu 4
jaar. ik vind het leuk om met
odessa voor de kar rond te rijden.
JEROEN:: gaat het goed tussen de
geiten en odessa?
ja, heel goed. maar nu hebben ze
wel hun eigen stal want de geiten
aten de staart van odessa op.
maar die is nu weer mooi aangegroeid.
JEROEN: waarom staat 0dessa
niet in de wei?
in de winter staat hij in de open
stal, anders vertrapt hij het
gras. maar in de zomer mag hij
in de wei.
JEROEN: wat eet 0dessa?
0dessa krijgt elke dag 7 kilo hooi
en 1/2 kilo paardenbrokken. in de
winter krijgt ze ook nog 1 kilo
wortelen.
JEROEN: komen er nog meer
dieren?
nee, dat kan niet helaas. we
zouden dan de weide en stallen
moeten uitbreiden.
JEROEN: hoe oud is 0dessa?
0dessa wordt op 4 mei 12 jaar.

Ouderen in beweging
Er blijkt onder ouderen belangstelling te
bestaan om wandelend te genieten van
de natuur. Daarom is het plan ontstaan
om te kijken of in de wijk Noordoost een
wandelclub voor ouderen opgericht kan
worden. Mocht u interesse hebben, dan
verzoeken wij u, dit te laten weten aan de
contactpersoon van Cumulus:
Lidwine Elshof, tel: 2730239,
e-mail: l.elshof@wwocumulus.nl
De bedoeling is om, bij
voldoende deelname,
in het voorjaar van
2005 te starten.

Straatcontactpersonen
Voor de volgende
straten zijn wij nog op
zoek naar contactpersonen:
Agostinho Neto, Ché Guevara,
Habib Bourguiba en Tomas Masarykstraat.
Woont u in één van de genoemde
straten én heeft u interesse om contactpersoon van uw straat te worden,
laat het ons dan weten via:
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl;
tel. 2730355

Voordorp
KunstKijken!!

In september van dit jaar moet
het er maar eens van komen:
kunst kijken in Voordorp.
Jazeker: kunst die bij u thuis te
vinden is. Kunst die u zelf hebt
gemaakt, die u heeft gekocht of
op een andere manier heeft verzameld. Graag willen we op een
zondag in september (een precieze dag wordt nog
bepaald) alle Voordorpers in de gelegenheid stellen om
bij elkaar in de Kunstkeuken te kijken. Niet
wij, maar u bepaalt wat
u kunst vindt en wat
u wel eens aan uw
buurtgenoten zou
willen laten zien
op zo’n nazomerzondag tussen 11.00
en 17.00 uur.
Wilt u zich alvast aanmelden of eerst
alleen uw belangstelling kenbaar
maken, reageer dan svp telefonisch
naar Henk Huitink (030-2735371) of
per mail - en dat heeft de voorkeur naar Marijke van Zoelen:
mvzoelen@yahoo.com

cAgenda
12 april:

Bijeenkomst Voordorp Vooruit, om 20.00 uur in Villa Kakelbont

15 april:
Uiterste inleverdatum
enquête Veemarktterrein

5 mei:
Buurtfeest Voordorp.
Actuele info verschijnt op
www.voordorpvooruit.nl

Oud papier
Op de donderdagen 7 en 28 april en 19 mei staat de oudpapiercontainer weer bij de basisschool Voordorp aan de
Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur.
Kijk voor meer activiteiten ook in de agenda op
www.voordorpvooruit.nl

