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Waar bestaan jullie werkzaamheden uit?
Ton: Onze werkzaamheden zijn verdeeld
over een “groene groep” die al het open

baar groen onderhoudt, zoals bomen,
boomspiegels en grasvelden en een “grijze
groep” die het straatwerk verzorgt. 
Ons werkgebied beslaat heel Noordoost. 
In totaal zijn dat 11 buurten, waarvan Voor-
dorp er één is. Kort gezegd onderhouden 
en repareren wij de openbare ruimte.

Terug naar Voordorp, is het leuk werken
in onze buurt?
Ries: We werken graag in Voordorp, het is
rustig en we hebben de ruimte. Heel anders
dan in de nauwe straatjes van bijvoorbeeld
de Vogelenbuurt. Jammer is wel dat de
grond in Voordorp nogal schraal is. Dit
maakt dat planten, maar ook bomen, niet
altijd goed willen aanslaan. Om die reden
hebben we besloten om de groenstrook
langs de Romerostraat eens goed onder 
handen te nemen. We hebben gekozen voor
de spirea, een soort heester die ruim één
meter hoog kan worden en in het voorjaar
witte bloemen geeft. Spirea kan goed tegen
de volle zon en onderdrukt het onkruid
omdat het uitgroeit in de breedte.

En, zijn er ook minpuntjes te noemen?
Ries: Ja, die zijn er ook wel. De boom-
spiegels b.v. worden vaak gebruikt als 
hondenuitlaatplaats en dat maakt het 
schoffelen er niet prettiger op. Of mensen
dumpen er hun eigen groenafval in en ook
dat is echt niet de bedoeling. 

Gelukkig zien we ook veel actieve bewoners
die de boomspiegels zelf beplanten en
onderhouden. Dat waarderen wij enorm en
daar komen wij dan ook niet aan.

En als een bewoner een klacht of een 
wens heeft over de openbare
ruimte, waar kan hij dan
terecht?

                    Ton: Mensen kunnen altijd
terecht bij het Wijkbureau
Noordoost (tel: 2863940). Wij
krijgen van het wijkbureau de
wensen en/of klachten door
en gaan er mee aan de slag.

Nieuws van de werkgroep Veemarkt
Dat er plannen zijn om het Veemarktterrein te ‘herontwikkelen’ zal iedereen inmiddels wel bekend
zijn. Vanuit de gemeente is er een klankbordgroep opgericht met als doel, in een vroeg stadium
ruimte te verschaffen voor opmerkingen en ideeën voor het Stedenbouwkundig Programma van
Eisen. In deze klankbordgroep nemen ook een aantal leden van de werkgroep Veemarkt vanuit
het buurtcomité zitting. De eerste bijeenkomst vond 15 februari jl. plaats.
Even de ontwikkelingen op een rijtje:
• In september 2005 keurt de Gemeenteraad het besluit van het

College voor de verplaatsing van de Veemarkt en de herontwikkeling
van het terrein goed, waarbij zij een aantal randvoorwaarden stelt

• Momenteel komen er twee locaties in aanmerking voor de ver-
plaatsing van de Veemarkt, beide in het gebied Leidsche Rijn

• Er moeten circa 500 woningen komen, waarvan minimaal 20% sociale huur
• Sportcomplexen (USV Hercules en Sporting ’70) blijven op de huidige locatie. Er komt zelfs een

extra veld bij
• Er wordt ruimte gereserveerd voor een basisonderwijsvoorziening
Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de wensen van de bewoners. Deze wensen
houden in dat er expliciet rekening gehouden wordt met de verkeersstromen en dat het huidige
verkeer over de Sartreweg afneemt. Een eigen ontsluiting naar de Biltse Rading vanuit de nieuwe
wijk is in dit kader voorgesteld.
Gepleit is bovendien voor een multifunctioneel buurtcentrum waar school, kinderopvang en
buurtsuper eventueel gecombineerd kunnen worden. Eventueel ook een zorgcentrum, zeker als er
seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Ook hierbij is nadrukkelijk gevraagd te letten op de
belasting met betrekking tot geluid en verkeer. Een ander belangrijk punt is dat de wijk over
genoeg groen beschikt en dat er voldoende speelruimte is voor kleine kinderen. De woningen
moeten gevarieerd zijn, waarbij de stijl aansluit op die van de huizen binnen het huidige Voordorp.
Daarom is o.a. voorgesteld, een maximale hoogte van 5 woonlagen te hanteren, liefst aan de rand
van de wijk (kant Biltse Rading en A27). Dit kan als een soort geluidswal fungeren.
De sfeer van de bijeenkomst was positief en de gemeente toonde zich erg open. De planning is dat
er half april een volgende sessie komt. Hierin wordt teruggekoppeld met welke voorstellen de pro-
jectgroep wel en niet verder gaat en waarom. Wij houden jullie op de hoogte!

Het zal u niet 
ontgaan zijn: 
de hele Romero-
straat is voorzien
van nieuwe be-
planting. Voor 
al het openbaar
groen is de Dienst
Stadswerken
(voorheen Stads-
beheer) verant-
woordelijk.
Voordorp Vooruit
ging op bezoek bij
de wijkpost in de Voorveldse polder 
en sprak met wijkopzichter 
Ton van ’t Schip en “zijn team”.

De Openbare RuimteDe Openbare Ruimte

v.l.n.r. Rob, Ronald, Theo, Jan, Ton, Ries, Theo

Hondenbeleid
Bovenstaande bracht ons ertoe om
navraag te doen naar het hondenbeleid
van de gemeente Utrecht. Wat mag en
wat niet? 
De gemeente kon ons niet vertellen hoeveel
(belastingbetalende) honden er in Voordorp
zijn. Wel is er een hondenbeleid onder het
motto: Domstad poepvrij. Zo geldt er in
Utrecht een opruimplicht. Dus, poept een
hond niet op het hondentoilet, dan dient u
dit zelf op te ruimen. Dit geldt ook voor de
speelweides. Hondentoiletten worden mini-
maal één keer per week door de gemeente
schoongemaakt. In Utrecht geldt overal een
aanlijnplicht. Alleen op de speciaal voor hen
aangelegde speelweides mogen honden los
lopen. Honden mogen niet komen op
kinderspeelplaatsen, trapveldjes en plekken
waar een duidelijk verbodsbord staat.
Duidelijke regels, maar… worden ze ook
nageleefd? Of zijn ze veel te streng? Zijn er
wel genoeg hondentoiletten, speelweides en
bordjes die aanwijzen waar iets wel of niet
mag? Kortom, wat vindt u van het gemeen-
telijke hondenbeleid in Voordorp? Wij ont-
vangen graag uw reactie. Schrijf of mail naar
VoordorpVooruit, R.A. Kartinistraat 36 of
voordorpvooruit@planet.nl.



DE SNUFFEL-
HOEK
Hebt u uw stem ook
laten klinken op 
7 maart tijdens de
gemeenteraads-
verkiezingen? Nou,
ik heb flink geblaft in het stemlokaal
aan de Ché Guevarastraat. Ik wilde wel
eens weten waarom de baasjes zoveel
belasting voor ons moeten betalen,
terwijl wij zo nuttig zijn voor de
samenleving. Wij bevorderen de ge-
zondheid van mensen beter dan
cholesterolverlagend broodbeleg,
bestrijden eenzaamheid en helpen
met het veiliger maken van de wijken.
Onlangs nog kregen alle hondenbe-
zitters van de Hoeksche Waard in
Dordrecht een brief waarin de politie
hen vroeg om ’s avonds extra alert te
zijn bij het uitlaten om zo het grote
aantal inbraken in die wijk een halt
toe te roepen. En wat krijgen we als
dank? Een hondenpenning waarvoor
onze baasjes € 56,40 moeten betalen.
Een rode dit jaar, alsof de gemeente
voorzag dat we een linkse meerderheid
in de raad zouden krijgen. 
Laat u nu niet wijs maken dat die be-
lasting nodig is om onze poep op te
ruimen. Het opruimen van onze poep
valt gewoon onder de plicht van de
gemeente om afval op te halen.
Iedereen – ook onze baasjes - betaalt
daarvoor afvalstoffenheffing,
ongeacht of er wel of geen afval wordt
aangeboden. Als de gemeente slim is
dan wijst ze voldoende en duidelijk
aangegeven poepvelden aan in onze
wijk, waar ze ons afval gemakkelijk op
kan halen.
Veel gemeenten in Nederland heffen
geen hondenbelasting meer. Ze vinden
het een raar soort belasting die hele-
maal uit de tijd is. Hondenbelasting
n.l. grijpt terug op de belasting op
transportmiddelen die in de 18e eeuw
werd ingevoerd als een belasting op de
hondenkar. Naast de rijkere eigenaren
van paard en wagen werden ook de
armen, die met een hondenkar pro-
ducten als petroleum, melk en brood
langs de weg ventten, belast volgens
de wet voor transportmiddelen. 
Dit verklaart ook waarom de gemeente
de geïnde belasting vrij kan besteden.
Dit geld was nooit bedoeld voor het
opruimen van hondenpoep, maar
diende om het gemeentelijke inkomen
te vergroten. Natuurlijk heeft de ge-
meente geld nodig om alle diensten
die zij verricht, te kunnen betalen.
Belasting heffen hoort daarbij, maar
op oneigenlijke gronden een bepaald
deel van de bevolking een (honden)
poot uit trekken, vind ik niet eerlijk. 

Woef! JIP   
Poot Jip

De Automarkt 
De organisatie van de automarkt is in han-
den van de Gemeentelijke Marktdienst.
De Marktdienst zorgt samen met de politie
en het beveiligingsbedrijf Securicor dat de
overlast door handelaren en bezoekers tot
een minimum wordt beperkt.
Zo zijn overnachtingen in de auto verboden. De
koop en verkoop van auto’s is verboden op de
aan- en afvoerwegen van de Veemarkt, op de
bezoekersparkeerplaats en vóór aanvang van de
automarkt (6.00 uur).

Het beveiligingsbedrijf Securicor surveilleert vanaf
maandagmiddag 14.00 uur tot dinsdagochtend
7.00 uur in de omgeving van de Veemarkt in een
duidelijk herkenbare auto. 
Constateert u overtredingen, dan kunt u
Securicor bellen op nummer 06-51992957, de
politie op 0900-8844 of de Marktdienst op
2869100. 
Kijk voor meer info ook op www.veemarkt.nl en
www.automarktutrecht.nl

Transferium Veemarkt
Een deel van het Veemarktterrein (parkeerplaats
tegenover Sporting’70) zal binnenkort aangepast
worden om als tijdelijk transferium te dienen
voor bezoekers van de binnenstad. De aan- en
afvoer is gepland via de Biltse Rading en Voor-
veldselaan. 

Wijkverkeersplan Noordoost
Het College van B&W heeft het verkeersplan
Noordoost onlangs goedgekeurd en vrijgegeven
voor inspraak. Eind maart/begin april wordt er
een Stadsplan huis-aan-huis verspreid, waarin de
voorstellen en wijze van inspraak bekend worden
gemaakt. Hebt u geen Stadsplan ontvangen, laat
het ons weten op voordorpvooruit@planet.nl of
bel met Nicole Beeker, 2716097.

Nieuws 
van de 

werk-
groep 

Het gaat goed
met de Dierenweide! De dieren worden
verzorgd door een groep die bestaat uit leden
van Ons Buiten én bewoners van Voordorp.
Ook blijken bewoners bereid, af en toe hand-
en-spandiensten te verrichten. Geweldig, want
dat is echt hard nodig.
De dames Geit kregen in december 2005 be-
zoek van bok Harry. Harry verbleef ruim twee
weken op Ons Buiten en nu is duidelijk dat
Aagje (de zwarte geit) in ieder geval drachtig
is. Van de andere dames weten we het nog
niet zeker. Maar we hopen het natuurlijk wél.
Geiten dragen 150 dagen. Wij verwachten
daarom dat de jonge geitjes vanaf 8 mei ge-
boren kunnen worden. 
Dicky is het enige (dwerg)bokje dat nu op
Ons Buiten rondloopt. Eigenlijk kwam ook
Dicky tijdelijk op bezoek, maar de kinderen
zijn helemaal dol op Dicky en daarom mag
hij van de boer op Ons Buiten blijven.
De vier kippen en de haan zijn sinds 15
februari opgehokt in de kraamstal van de
geiten. Wij hopen dat zij bij het verschijnen
van deze krant al gevaccineerd zijn. Dan
kunnen zij binnenkort weer vrij buiten rond
lopen. Dat is niet alleen prettig voor de 
kippen, maar ook voor de drachtige geiten.
Die hebben de stal binnenkort hard nodig
als ze gaan lammeren!
Gevaccineerd of niet, de kippen moeten
iedere avond op stok kunnen en met alle
a.s. bevallingen van de geiten in mei, wordt
dat moeilijk. De behoefte aan een ruim 
kippenhok is daarom groot. Vooral ook om-
dat in de toekomst helaas nog vaker sprake
kan zijn van virussen die vogelgriep kunnen
veroorzaken. Als de kippen dan een eigen
hok hebben, kunnen ze daar opgehokt 
worden. Maar, zo’n kippenhok is duur, en
helaas is daar geen geld voor. Daarom 
vragen wij iedereen – buurtbewoners én
leden van Ons Buiten – of zij een bijdrage
willen leveren voor de aanschaf van een
kippenhok. 
Geniet u of genieten uw kinderen ook zo
van de dieren op Ons Buiten? Of draagt u
ze gewoon een warm hart toe? Zou u dan
een klein bedrag over willen maken? 
Dat kan op giro 2232039 ten name van
Buurtcomité Voordorp Vooruit, onder 
vermelding van ‘Kippenhok’. 
De dieren zijn u dankbaar!

Hoe stemde Voordorp?
Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006
Aantal stemgerechtigden Voordorp 2456
Aantal uitgebrachte stemmen 1629
Opkomstpercentage 66,3 %

Aantal stemmen Voordorp Uiteindelijk
aantal zetels in de 

Gemeenteraad
PvdA 429 stemmen 14
Groenlinks 288 stemmen 8
VVD 239 stemmen 5
SP 192 stemmen 5
CDA 130 stemmen 4
Leefbaar Utrecht 123 stemmen 3
D’66 114 stemmen 3
ChristenUnie 60 stemmen 2
Overige 49 stemmen 0
Burger 
en Gemeenschap 5 stemmen 1

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,
Laura van Rossum du Chattel, Nicole Beeker, 
Petra van Straaten, Renée van Andel, Robert Enters.

Sluitingsdatum kopij: 5 juni 2006
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.



R.A. KARTINISTRAAT
. .

..

Raden Adjeng Kartini (1879-1904) werd ge-
boren in een aristocratische Javaanse familie.
Men leefde er volgens oude tradities, met
polygamie en uithuwelijking. Haar vader was
regent, haar moeder zijn “bijvrouw”. Kartini
mocht de (Nederlandse) lagere school be-
zoeken tot zij twaalf jaar oud was. Ze leerde
onder andere goed Nederlands spreken, iets
wat voor Javaanse vrouwen al ongebruikelijk
was. Met haar twaalf jaar werd ze huwbaar
geacht en thuis afgezonderd om voor het
huwelijk te worden voorbereid. De voor-
bereiding was een vorm van opsluiting: het
was niet meer toegestaan om alleen uit te
gaan. Huwen betekende meestal spoorloos
verdwijnen in het huis van een echtgenoot
die vaak al enkele vrouwen bezat. Op haar
zestiende kreeg ze echter een deel van de
hard bevochten vrijheid weer terug.
De Nederlandse taal was voor geletterde
Indonesiërs de enige toegangspoort tot de
Westerse cultuur. Kartini beheerste de taal
goed en in 1899 schreef ze een briefje naar
het vrouwentijdschrift De Hollandsche Lelie.
De redactrice raakte blijkbaar onder de in-
druk, want ze riep Nederlandse dames op
om met Kartini te gaan corresponderen.

Kartini’s eerste vaste penvriendin werd de
Nederlandse feministe van het eerste uur,
Stella Zeehandelaar, en er volgden meer
prominenten. In haar brieven beschreef
Kartini haar leven, haar gevoelens, het lot
van vrouwen in Indonesië, de strijd tegen
het uithuwelijken en het belang van edu-
catie voor alle kinderen. 
Pogingen om in Nederland te kunnen 
studeren mislukten. Na instemming van haar
vader kwam toezegging van financiële over-
heidssteun te laat. Kartini was net één dag
uitgehuwelijkt en ze had met haar zussen al
besloten om in eigen land te blijven. Hal-
verwege 1903 richtten ze samen thuis een
schooltje op voor de kinderen uit de buurt.
Kartini werd uitgehuwelijkt aan de regent
van Rembang, die al drie vrouwen had. Met
tegenzin stemde ze toe, maar niettemin ont-
stond er een goede band. In 1904 raakte
Kartini zwanger van haar eerste kind, maar
vier dagen na de bevalling stierf ze in haar
kraambed. 
Na haar dood werd Kartini een legende. 
Er werden toneelstukken geschreven met
elementen uit haar leven en in 1911 werden
haar brieven aan het echtpaar Abendanon

VOORDORP IN BEDRIJF
Uitgebeeld in woorden door..... 

Monique Janssens woont samen met haar zoon Robbert in Het Groene Dak aan de
Sandinostraat 96, voert daar kantoor aan huis en heeft haar eigen site: www.JTenP.nl. 
Het begon tien jaar geleden min of meer per on-
geluk. ‘Ik was in verwachting van Robbert en verloor
tegelijk mijn baan. Ik pakte wat freelance werk op
en merkte dat het me heel gemakkelijk afging om
naast de verzorging van de baby wat schrijfklussen te
doen. Dat is uitgegroeid tot een bedrijf’. 
Monique studeerde Nederlandse taal- en letterkun-
de aan de universiteit, met als hoofdrichting commu-
nicatiekunde. ‘Mijn werk ligt heel breed: van inter-
viewen tot eindredactie, van pr tot persvoorlichting,
van trainingen geven tot beleid maken. Mijn opdrachtgevers zijn grotendeels goede 
doelen, zoals UNICEF en de Dierenbescherming, maar ook bedrijven en particulieren. Zo
heb ik wel eens een wijkgenoot geholpen met het schrijven van zijn curriculum vitae.’ 
Het is heel afwisselend werk. ‘Soms werk ik thuis, dan weer op locatie met andere mensen
om me heen. Dat vind ik fijn, dat inspireert. Alleen thuis werken heeft als gevaar dat je 
te lang doet waar je al goed in bent en langzaam leeg raakt’. Om zichzelf te kunnen 
voeden, volgt Monique bovendien een studie ethiek en zingt zij in koren en ensembles.
Samen met Robbert vangt ze tijdelijk konijntjes en ratjes op.
‘Rode draad bij alles wat ik doe is dat ik hoop dat het iets bijdraagt aan de samenleving’.

Javabode, 19 september 1904: 
‘Zaterdag overleed te Rembang, Raden

Ajoe Djojo-adiningrat Kartini (…) een der begaafde
dochters van den regent van Jepara, die veel van zich
hebben doen spreken door hun streven den Javaan en
zijne vrouwen en dochters geestelijk op te heffen. 
Zij had zich dit als levensdoel gesteld en hoopte in
haar huwelijk (…) in staat te zijn nog meer tot stand
te brengen.’ 
In dit “In Memoriambericht” werd de 25-jarige 
R.A. Kartini herdacht, de bekendste voorvechtster
van emancipatie in Nederlands Indië.

uitgegeven. Dit werk, onder de titel 
“Door duisternis tot licht”, inspireerde de
Indonesische intelligentsia en vrouwen-
beweging. Het maakte bovendien indruk 
op het Nederlandse Eerste Kamerlid Van
Deventer, die in 1913 het Kartini-Fonds
oprichtte ten behoeve van meisjesscholen
op Java.
De Indonesiërs zijn hun illustere landgenote
niet vergeten. Kartini prijkt op Indonesische
bankbiljetten en haar geboortedag, 21 april,
is uitgeroepen tot Kartini-dag.

Bericht van 
de paashaas
De paashaas komt dit 
jaar zelf naar Voordorp 
met een mand vol eieren 
en paasbrood. 2e Paasdag, maandag 17 april,
vanaf 10.30 uur kunnen kinderen tot 7 jaar 
eieren zoeken rond Villa Kakelbont. 
Vanaf 11.30 uur is er een paasbrunch voor
alle Voordorpers. Kinderen kunnen boven-
dien eieren schilderen (kosten 1,50 euro 
per persoon, kinderen gratis). Wel graag
inschrijven vóór 12 april a.s. Mail naar 
voordorpvooruit@planet.nl of bel met
Renée van Andel 2517887 of 
Nicole Beeker 2716097.

Een fleurige straat
Op 18 juni jl. had het laatste 
deel van de David Ben Goe-
rionstraat zijn straatfeest. 
Van het geld dat over was, 
hebben de bewoners bloem-
bollen gekocht. Deze zijn ge-
plant in de perkjes in dit deel 
van de straat. “We hopen dat 
we er in dit voorjaar (en alle
komende jaren) veel plezier van hebben en

terug kunnen denken aan ons straatfeest”,
aldus Laura van Rossum du Chattel.
Wilt u ook uw straat verfraaien? Wat dacht u
van het adopteren van een boomspiegel?
Als u een boomspiegel adopteert, dan ont-
vangt u een bordje dat in de boomspiegel
geplant kan worden en zal de gemeente
niet aan uw boomspiegel komen. 
Meer info bij Nicole Beeker, 2716097

Adopteer
een boom-

spiegel



cAgenda

DORP
VOORKIDS
KUN JIJ DEZE
PAASPUZZEL
MAKEN? 
zoek alle woorden op en streep
ze door. zoek ook van onder
naar boven, van achter naar
voren en schuin. een aantal let-
ters blijft over. als je die
achter elkaar zet, dan lees je de
oplossing.
lever de oplossing vóór 3 juni
a.s. in bij voordorp vooruit, p/a
pablo nerudastraat 10, onder
vermelding van je naam, adres
en leeftijd. onder de goede
inzendingen verloten we weer
twee bioscoopbonnen. succes!
de winnaars van de vorige
puzzel zijn thijs douwe setz
en christian v.d. klooster. zij
hebben inmiddels hun bioscoopbon
ontvangen.

VoordorpFestival
Vorig jaar was een succes dus daarom dit jaar
weer een VoordorpFestival en wel op zaterdag
20 mei. Maar daar hebben we wel hulp bij
nodig. Doeners, denkers, iedereen is welkom
om er weer een geslaagd feest voor ons
Voordorp van te maken. 
Geef u op via voordorpvooruit@planet.nl of
bel met Petra van Straaten: 2730355 of 
Nicole Beeker: 2716097.

Nordic walking
Wie heeft er zin om een keer per week te
gaan "nordic walking" vanuit de wijk? 
Of zijn er al mensen die die sport beoefenen
en waarbij ik me kan aansluiten? 
Dodo Koenen, A. Romerostraat 411, 
tel. 2731361

Nieuwe lente,
nieuw figuur!!
Wil je (ook weer) wat aan 
je conditie doen vóór de
zomer? Dan is dit je kans!!
In de gymzaal achter de
school aan de Wevelaan.
Voor mannen en vrouwen,
elke woensdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur onder leiding
van een ervaren trainer. Kom een
keertje een gratis proefles volgen. 
Mocht je er meer over willen weten, bel me
dan gerust op. Hélène Wolf, tel. 273 26 90, 
e-mail: h.wolf@hetnet.nl

Huishoudelijke hulp gezocht
Ik ben op zoek naar betrouwbare 

hulp in de huishouding voor in 
Voordorp. Wellicht heeft iemand 

al op dit moment hulp en 
heeft de hulp nog een paar 

uurtjes tijd over? Ja? 
Neem dan contact op met 
I. Ibrahimi, 
ilhame81@hotmail.com

Postzegels 
Ik spaar postzegels, jij  
ook? Ik wil graag ruilen.

Ook als je nog oude (ansicht) kaarten of
postzegels hebt, zou ik het leuk vinden dat 
te horen. 
Sira de Waard, 10 jaar, Simón Bolivarstraat 35,
tel 2733881, email: karindejonge@hetnet.nl

Wandelt u ook mee?
Binnen onze wandelclub zijn er nu twee
groepen én we willen een derde groep be-
ginnen. Wilt u deelnemen aan de groep die
op dinsdag om 13.30 uur 45 minuten in rustig
tempo loopt, neem dan contact op met
Hetty Scager tel: 2716442. 
Of wilt u 1x per maand op donderdag 13.00-
17.00 uur 7-10 km lopen, bel dan Anna
Kuitenbrouwer tel: 030-2899603. 
We willen een derde groep beginnen op
maandagochtend om 10 uur, die tochten gaat
maken van langer dan 12 km. Voor deze groep
zoeken we enthousiaste deelnemers. 
Hebt u belangstelling, dan kunt u bellen naar
Anneke Reinhardt tel. 2763104.

Herinrichting Parkstrook
Voldoet de parkstrook (langs de A27) nog aan
uw wensen? Hebben kinderen er genoeg
speelruimte? Kunt u er fijn wandelen of 
picknicken? Of is de parkstrook toe aan een
herinrichting? Wij willen er graag met u over
brainstormen op maandagavond 22 mei. 
De plaats wordt t.z.t. bekend gemaakt via de
website. 
Voor meer info: Nicole Beeker, tel. 2716097

Paasfeest, maandag 17 april,
Villa Kakelbont, aanvang 10.30 uur

Presentatie brochure 
“Ons Buiten in de wijk”,
13 mei, 16.00 uur clubhuis Ons Buiten

Vrijwilligers Schooltuintjes
Van april tot aan de zomervakantie krijgt een
groep kinderen van de basisschool in Voor-
dorp les in tuinieren. In die periode werken
ze iedere donderdagmiddag onder school-
tijd in hun tuintjes op het terrein van ‘Ons
Buiten’. Heb je verstand van tuinieren? 
Ben je bovendien beschikbaar in die periode
en vind je het leuk om de kinderen te bege-
leiden bij de aanleg van hun schooltuin? 
Neem dan contact op met 
Adriana Oliehoek 2734139, 
e-mail: a.oliehoek@wanadoo.nl.

VoordorpFestival, 
zaterdag 20 mei op De Brink

Herinrichting Parkstrook, 
maandag 22 mei, aanvang 20.00 uur

Oud papier
Op de donderdagen 13 april, 18 mei en 
8 juni staat de oud papiercontainer bij de
basisschool Voordorp aan de Ché Guevara-
straat van 8.30 tot 20.30 uur.

Voorveldse polder zoekt
actieve bewoners
In de Stichting Voorveldse Polder denken
actieve bewoners uit de buurt mee over het
beheer van het park en steken zij ook graag
de handen uit de mouwen. Wilt u ook mee-
helpen met hooien, bollen planten etc., geef
u dan op via svp@voorveldsepolder.nl. Kijk
voor meer info op www.voorveldsepolder.nl

� HEN
� KAKELEN
� KIPPENBOUT
� KLOEK
� KRAAIEN
� KRIELKIP
� BARNEVELDER
� BROEDMACHINE
� BROEDSHEID
� RUI
� SCHOON
� ZIJDEHOENDER
� EIEREN
� EITAND
� HAAN
� KIPPENEI
� KIPPENGAAS
� KIPPENSOEP
� KUIKENS
� OP STOK
� POTEN




