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VOORDORPSE BAND
DE BUREN IN TIVOLI
De Buren is een echte feestband die ondertussen veel fans
heeft. De band bestaat sinds 1995 toen de oprichters van
de band elkaar in Voordorp leerden kennen. De Buren heeft
sindsdien veel successen geboekt. Voor 6 juni a.s. staat een
wel heel groots optreden op de agenda: dan zal de band voor
ca. 2000 mensen optreden in de Utrechtse poptempel Tivoli.
Tijd om kennis te maken met De Buren.
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Op zondag 15 april vindt
de 2e KUNST & COllectieroute in Voordorp plaats,
13.00 – 17.00 uur.
Lees vooral de flyer in
deze krant.

Jullie kennen elkaar vanuit
Voordorp. Hoe zit dat precies?
Rob Strijbos (oprichter/gitarist):
Toen ik in Voordorp kwam wonen,
had ik mijn gitaar eigenlijk al een paar
jaar opgeborgen. In mijn studententijd
en de jaren daarna had ik wel in een
paar bandjes gespeeld, maar actief
spelen deed ik niet meer. Wel zat ik
vaak met ontbloot bovenlijf in de tuin
te pielen op de snaren en daarmee
maakte ik grote indruk op mijn buurman Jeroen.
Jeroen Sturkenboom (oprichter/
zanger): Ik kom uit een muzikale familie. Mijn vader vond en vindt zichzelf de beste kerkzanger van Utrecht,
mijn broer verdiende als operazanger
zijn brood en mijn zus heeft ooit eens
een talentenjacht gewonnen. Zelf kan
ik ook wel een beetje zingen en heel

goed een zeehond imiteren. Samen
met Jacqueline, mijn vrouw, konden
de buurtgenoten mij ook regelmatig
horen zingen. Daarmee maakte ik
grote indruk op Rob.

Hoe kwam het ertoe de band
De Buren op te richten?
Rob: Ik ben blij dat je deze vraag stelt.

Toen een van onze buurtgenoten
werd uitgezonden naar Bosnië kregen
we samen het idee om een liedje voor
hem te maken als morele steun van
het thuisfront of zoiets.
Jeroen: Daarna heb ik een keyboard
gekocht en heb ik les genomen en
van het een kwam zo het ander.
Een achterbuurvrouw kwam ons versterken als bassist (zij is inmiddels
vertrokken) en we zijn toen serieus
gaan oefenen in een gehuurde oefenruimte. Het eerste optreden hebben

VOORDORP FESTIVAL 13 MEI
Op zondag 13 mei van 14.00 – 17.00 uur vindt het jaarlijkse
Voordorp Festival plaats. De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Maar: ideeën zijn meer dan welkom. Ook hulp bij de
voorbereidingen óf tijdens het festival op 13 mei stellen wij zeer
op prijs. Neem contact op met Petra van Straaten, 030-2730355
of mail naar voordorpvooruit@planet.nl
Eind april zullen wij het definitieve programma bekendmaken.

we aangedurfd op ons eigen buurtfeest van de Groenzoombuurt.
Rob: We kregen toen alleen maar
positieve reacties maar gelukkig liet
ene John Jansen ons
weten dat we helemaal
nergens naar klonken.
Als bijna professioneel
geluidsman bood hij aan
ons te helpen om veel
beter te gaan klinken.
Sindsdien is hij onze vaste geluidsman.
Alles wat wij inmiddels met optredens
verdienen steekt hij in nieuwe apparatuur.

Wie zitten er nog meer in
De Buren?
Jeroen: Om het repertoire te kunnen
spelen dat we wilden zochten we versterking maar het oog wil ook wat en
toen kwamen we als vanzelf uit bij
multi-instrumentalist Rolf de Vos, de
mooiste man van Voordorp.
Rob: Hij speelt keyboard, gitaar,
neusfluit, mondharmonica en harp.
Dat laatste doet hij overigens alleen
thuis.
Jeroen: Echt compleet werden we met
de komst van de “Burettes” Astrid en
Toos, onze achtergrondzangeressen (die
trouwens steeds meer op
de voorgrond treden).
Op de Burettes na zijn we
allemaal echte
Voordorpers. Wij hebben
ook al eens opgetreden op het buurtfeest van de Tulastraat.

En dan op 6 juni Tivoli. Vertel daar
eens iets meer over….
Jeroen: In november zijn Rolf en ik
allebei 50 geworden en wij hebben
van onze vrienden het mooist
denkbare cadeau gekregen: een
optreden in Tivoli! Grote uitdaging is
nu om de tent helemaal
vol te krijgen! Aan De
Buren zal het niet liggen
(wij oefenen ons te
barsten) en voor de prijs
van 2,50 euro per kaartje
hoef je het ook niet te
laten. Buurman en goede vriend Fons
Visser en Ann Meijer (vrouw van Rob)
hebben de taak op zich genomen om
dit te organiseren. Geweldig toch?

Wij zagen op jullie website
dat fans van De Buren voor het

Ingezonden

KOOP EEN GIERZWALUWNESTKAST VOOR VOORDORP
Vanaf eind maart start de gemeente Utrecht een gierzwaluwproject in de
wijk Voordorp. Enkele bewoners uit de wijk hebben de gemeente in 2005
benaderd met de vraag de gierzwaluwstand in de wijk te verbeteren.
Gierzwaluwen zijn een beschermde vogelsoort. Het past binnen het beleid
van de gemeente om hun overlevingskansen in de stad te vergroten.
De gierzwaluwen zijn in Voordorp gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt dat zij
wel op voedsel jagen rond de watergangen in de wijk, maar dat ze geen
broedgelegenheid kunnen vinden in Voordorp. De nieuwbouwwoningen
bieden de gierzwaluwen geen gaten of spleten waar ze hun nest in kunnen
maken. Door het ophangen van nestkasten wordt broedgelegenheid
gecreëerd.

De gemeente biedt alle bewoners in de wijk de mogelijkheid om met
flinke korting een nestkast te kopen (van 32,95 voor 7,00 euro). De kasten
zijn speciaal voor Voordorp gemaakt van red cedar FSC hout en gaan 50
jaar mee. In groep 7/8 van basisschool Voordorp start half april een educatie-project over gierzwaluwen. Eind maart worden alle bewoners via een
huis-aan-huis bericht nader geïnformeerd over de actie.

concert in Tivoli al voorlopige
kaartjes konden kopen die ze nu
kunnen omwisselen.
Hebben jullie zoveel vaste fans?
Rob: Er zijn al 600 kaartjes verkocht!
Inderdaad veel aan onze uitdijende
schare fans die ons soms
helemaal vanuit Brabant
komen opzoeken tijdens
het Utrechtse Smartlappenfestival. Daar hebben
wij inmiddels een reputatie opgebouwd. Maar
we hebben gelukkig ook allemaal een
grote familie.
Jeroen: Ik zou alle lezers van uw
onvolprezen periodiek willen vragen
onze speciale website te bezoeken en
kaartjes te bestellen voor ons optreden. Dan wordt het vanzelf het grootste Buurtfeest uit de geschiedenis!
Iedereen kan ons trouwens daarvóór
ook beluisteren en bekijken bij het
125 jarig jubileum van de Voordorpse
sportvereniging Hercules.
De verkoop van de kaartjes is inmid-

dels gestart. Wees er snel
bij! De kaartjes voor het
optreden van De Buren
kosten 2,50 euro per stuk.
Je kunt ze afhalen bij de
volgende voorverkoopadressen:
Fons Visser, A. Sandinostraat 158,
tel. 2720668
Ann Meijer, A. Sandinostraat 162,
tel. 2721834
Je kunt de kaartjes ook per e-mail
bestellen. Vermeld duidelijk je naam
en adres en het aantal kaartjes dat je
wilt bestellen. Je krijgt de kaartjes
toegestuurd zodra het geld op rekening 3201164 t.n.v. AGJ
Visser in Utrecht bijgeschreven is. Vermeld bij
je overschrijving ook
duidelijk je naam en
adres.
Kijk voor meer informatie op:
www.deburenintivoli.nl en
www.deburen.biz

DE
SNUFFELHOEK
Dit is mijn 13e snuffelhoek en
baasje moet het niet in haar hoofd halen om deze
wijkkrant op vrijdag rond te brengen. Ik moet haar
altijd helpen en loop straat in, straat uit, pad op,
pad af en kijk toe als zij de ene na de andere brievenbus opent en weer sluit. Sommige brievenbussen
klemmen, andere hebben een mond vol borstelige
haren en dikwijls is het moeilijk om het krantje zonder kreukels naar binnen te duwen. Baasjes hand vertoont na afloop altijd blauwe plekken. ‘Gelukkig dat
ik geen postbode ben’, zegt ze dan: ‘ik zat zo in de
WAO’.
Vrijdag en dertien, leert de historie, is een gevaarlijke combinatie. Op zo’n dag nummer dertien van
je krantje bezorgen is de goden verzoeken om een
ongeluk. Het kan mij of baasje treffen, maar zeker
ook de mensen die dit nummer op vrijdag uit hun
brievenbus halen. Misschien is er ’s nachts een
slang in hun brievenbus gekropen en als ze die dan
openen, nou dan weet je het wel.
Laatst nog, tijdens een lange wandeling met baasje,
zag ik een paar meter voor me op het pad een slang.
Opa van Jip: Hij droeg zijn kop hoog
Foxwarren Tommy in de lucht en kronkelde, luid sissend, het
kreupelhout in. Baasje
lijnde me direct aan,
bang dat ik net als
mijn grootvader aangevallen zou worden
door een brown snake.
Gelukkig bleek het om
een onschuldige ringslang te gaan.
Mijn opa, Foxwarren Tommy, overleefde meerdere
malen een aanval van een brown snake tijdens zijn
verblijf in Australië. Oorspronkelijk komt mijn opa
uit Engeland. Ik ben dus een tweede generatie
allochtoon. Tommy is een beroemde Jack Russell,
die vanwege zijn schoonheid veel prijzen won en
goed in de markt lag bij de meisjes.
Gevolg: hij kreeg veel kinderen waar mijn vader,
Joep van ’T Roosenbos, er één van is. Op dit moment
woont mijn opa weer in Nederland en is ondanks zijn
veertien jaar goed gezond. Opa kan alleen vanwege
lichte rugklachten niet meer op een stoel springen
en snel iets van tafel gappen. Gelukkig ben ik daar
nog heel rap in en baasje weet nu ook van wie ik dat
heb. Ik zal aan de redactie vragen of ze een fotootje
van mijn opa willen plaatsen. Ik ben echt heel trots
op hem en op mijn buitenlandse afkomst. Ik heb dan
ook twee paspoorten: een Nederlands en een
Europees paspoort en nu niet gaan zeuren dat ik
moet kiezen, want je weet maar nooit of ik op een
vrijdag de dertiende zo’n tweede paspoort nog eens
nodig heb!
Woef! Jip

Informatie van de gemeente:
Het volgende bericht heeft het buurtcomité van de
gemeente ontvangen. Binnenkort informeert de
gemeente alle buurtbewoners via een advertentie in
bijvoorbeeld Ons Utrecht:

Crisisoefening in
Voordorp/Tuindorp-Oost
op zaterdag 14 april a.s.
Op zaterdag 14 april aanstaande houden de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, ProRail en gemeente
een crisisoefening in de wijk Noordoost. De oefening vindt
plaats bij de spoorwegovergang Kapteynlaan/Aartsbisschop
Romerostraat. De oefening is opgezet om ervaring op te
doen bij het bestrijden van een incident waarbij veel
slachtoffers zijn betrokken. In dit geval gaat het om een
groot ongeval door een aanrijding met een trein.

Vanwege de oefening zal de spoorwegovergang

op zaterdag 14 april tussen 5.00 uur en 17.00 uur
afgesloten zijn voor autoverkeer en fietsers.
Het verkeer zal met borden worden omgeleid.
Ook buslijn 5 rijdt deze dag een andere route.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP LEÓN
De werkgroep León is druk bezig met de voorbereidingen van enkele activiteiten tijdens het
Voordorp Festival op zondag 13 mei a.s. Eind april
hopen wij hier meer over te berichten.
De León quiz uit het januarinummer is gewonnen door
Sira de Waard. Zij heeft haar prijs, een Iris cadeaubon,
inmiddels ontvangen.

Wilt u de verjaardagskalender
van León
bestellen?


Dat kan door 5 euro
over te maken op
giro 2232039, ten
name van Buurtcomité
Voordorp Vooruit,
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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VOORDORP IN BEDRIJF
Voordorpse wint milieuprijs
Op 2 februari jl. nam Klaartje Timmerman, wonend in de
Simon Bolivarstraat in het Groene Dak, de nationale milieuprijs Terre de Femmes
(vrouwen voor de natuur) 2007 in ontvangst. Zij won de derde prijs voor haar bedrijf dat
zich via natuureducatie en natuurbeleving inzet voor natuurbehoud.
Deze Terre de Femmes milieuprijs wordt sinds 2005 in Nederland door het fonds Yves Rocher
Fondation uitgereikt aan vrouwen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de natuur.
Stichting Paardebloem is in de
winter van 2004
opgericht door een
groep mensen die
een andere manier
van natuureducatie
wilden promoten,
namelijk natuureducatie die meer
ervaringsgericht zou zijn. Daarnaast
wil de stichting een respectvolle
houding uitdragen naar alle individuen in de natuur en iedereen, jong
en oud, de natuur van dichtbij laten
beleven. Centraal staat dat eerst het
hart, en dan pas het hoofd gevolgd
wordt.

De activiteiten
In de regio van Utrecht organiseert
Paardebloem verschillende educatieve en belevingsgerichte natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen zijn er
kinderexcursies en natuurkinderfeestjes. De kinderactiviteiten zijn
gebaseerd op actief zijn, speelsheid
en het opdoen van eerstehands

natuurervaringen. Er zijn kinderfeestjes in o.a. het Noorderpark
(Gagelbos) en in natuurgebied De
Leijen, Bilthoven, vlak bij Voordorp.
De kindernatuurfeestjes zijn voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot
12 jaar.
Volwassenen kunnen kiezen voor
een natuureducatieve wandeling
of verschillende natuurbeleingstochten. Deelnemers doen gezamenlijk
en individueel opdrachten die aansporen, kleine dingen in de natuur
beter te zien. Zo is de natuurbelevingsworkshop ideaal als bedrijfsuitje, als deel van een bedrijfstraining of als intermezzo bij vergaderingen of conferenties.
In onze hectische tijd is er soms
behoefte aan 'onthaasten'.
Daarvoor is er een activiteit opgezet
waarin ontspannende natuurbeleving
met een spannende GPS-route gecombineerd wordt.
Verder werkt Paardebloem op
projectbasis voor natuurorganisaties
als Staatsbosbeheer en Stichting
Ecokids Nederland.

Op de website is meer gedetailleerde informatie over de verschillende natuuractiviteiten te vinden.

Tot slot:
Lezers kunnen gratis mooie kaarten
ontvangen van Paardebloem.
Stuur een mailtje of bel.

Stichting Paardebloem,
email: klaartje@paardebloem.org,
internet: www.paardebloem.org,
tel. 2719029

NIEUWS VAN DE
WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN DE
WERKGROEP
PARKSTROOK

Over de stand van zaken rond het
Veemarktterrein kunnen wij ook nu
nog steeds niet veel melden. Zoals
aangegeven in de januarikrant, is de
commissievergadering waarin het
'bestuursadvies Veemarktterrein' behandeld zou worden, 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 steeds niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Of eigenlijk nog geen nieuws…
De wensen zijn voorgelegd aan de
gemeente maar zij overschrijden het
budget. De gemeente onderzoekt nu
in hoeverre uit “andere potjes” gefinancierd kan gaan worden. Daar is
het dus nu op wachten: kunnen alle
plannen gerealiseerd worden of moet
er geschrapt gaan worden?
Wij houden u op de hoogte.
Namens de Werkgroep Parkstrook,
Nicole Beeker

.
.

CHÉ GUEVARASTRAAT

.
.

Ché Guevara was een
Argentijnse revolutionair en
Cubaans guerrillaleider. Hij
was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, die in
1959 in Cuba aan de macht
kwam. In 1966 verliet ‘Ché’
Cuba om de revolutie in de
Democratische Republiek
Congo en later in Bolivia te
verspreiden. Op 7 oktober 1967
werd hij opgepakt en door het
Boliviaanse leger geëxecuteerd.
Ernesto Rafael 'Ché' Guevara de la
Serna werd geboren in Rosario
(Argentinië) in 1928. Na zijn schooltijd
begon hij een studie geneeskunde in
Buenos Aires. Tijdens en direct na zijn
studietijd maakte hij lange reizen door
Latijns Amerika. Hij was in Bolivia tijdens de revolutie in 1952, in
Guatemala maakte hij kennis met het
linkse bewind van Arbenz en in 1954
was hij daar getuige van de, door de
Verenigde Staten geïnspireerde, staatsgreep.
'Ché' vertrok hierna naar Mexico en
ontmoette de linkse Cubaanse bannelingen Fidel en Raúl Castro. Hij werd
lid van Fidel's guerrillabeweging ‘De
Beweging van de 26e Juli’. In 1956
besloten zij samen met Cubaanse strijders de revolutie in Cuba vanaf zee in
gang te zetten. Ché werd al snel
benoemd tot de hoogste rang in het
revolutionaire leger, ‘Commandante’.

Maar, behalve gerespecteerd, werd hij
ook gevreesd vanwege zijn fanatisme
en meedogenloze optreden.
Gedurende de revolutie was Ché
onder meer verantwoordelijk voor de
executie van informanten, deserteurs
en spionnen in het revolutionaire
leger. Een aanval op een militaire
troepentransporttrein in Santa Clara
leidde uiteindelijk tot de vlucht van
dictator Batista uit Cuba en de
machtsovername door Fidel op
1 januari 1959.
Ché kreeg de Cubaanse nationaliteit en werd een prominent lid van de
nieuwe socialistische regering. Hij
werd ook commandant van het militaire gevangenisfort waar hij leiding
gaf aan de haastige berechting en
Ingezonden

Plantjesdag op Ons Buiten
De plantjesdag is er voor iedereen in de wijk die plantjes nodig
heeft, of juist plantjes over heeft. Eigenlijk een soort rommelmarkt,
maar dan specifiek voor tuiniers en plantenliefhebbers. Alles wat
met tuinieren of planten te maken heeft is welkom en mag u zelf
verkopen of ruilen: bloemen, slaplantjes, struiken, zaden, tuingereedschap, nestkastjes... noem maar op. Zakelijke of semizakelijke verkoop is niet toegestaan.

12 mei: tussen 13:00 uur en 17:00 uur
bent u van harte welkom.
Je hoeft je niet aan te melden, kies een plekje rond de loods en zet
er je spulletjes neer. Voor vragen: tel. 06-128.55.490
Voor iedereen die plantjes wil verkopen, kopen of ruilen.
Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64. Meer info op www.OnsBuitenUtrecht.nl

executie van talrijke leden van het
oude regime. Hij verkreeg politieke
hoogwaardigheidsfuncties en werd de
rechterhand van Fidel. In het buitenland vertegenwoordigde Ché Cuba op
economische missies naar
Sovjetgelieerde landen in Afrika en
Azië. Na terugkomst van een rondreis
was Ché spoorloos verdwenen.
Speculaties namen toe, ook nadat
Fidel een ongedateerde afscheidsbrief
van Ché openbaarde. Hierin nam hij
afstand van al zijn functies en de
Cubaanse nationaliteit.
In 1965 dook Ché op in Congo
waar hij leiding gaf aan heimelijke
Cubaanse operaties in Afrika. Maar dit
liep uit op een mislukking. Hij zette
zijn revolutionaire strijd vervolgens
voort in Bolivia. Ook dit werd geen
succes. Op 7 oktober 1967 werd hij
nabij La Higuera opgepakt en twee
dagen later volgde zijn executie. Als
bewijs van zijn dood werden zijn handen afgehakt en doodsmaskers van
zijn gezicht gemaakt. De begrafenis
vond plaats op een geheime plaats.
Pas dertig jaar later werden zijn stoffelijke resten gevonden en naar Cuba
overgebracht. Hier werd Ché met een
staatsbegrafenis bijgezet in het mausoleum in Santa Clara.
Internationaal is rond de persoon van
Ché Guevara later een persoonlijkheidscultus ontstaan. Een van zijn
portretten, gemaakt door Alberto
Korda, is wellicht de beroemdste foto
aller tijden.

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP

Feestelijke opening
dierenweide op
zaterdag 12 mei
om 16 uur
Op de dag dat het geitje Annie haar
eerste verjaardag viert zal de vernieuwde Dierenweide ’officieel’ geopend worden. Wie dat gaat doen
blijft nog een verrassing, maar alle
Voordorpers, groot en klein, zijn van
harte welkom op het tuinenpark
‘Ons Buiten’ om dit heugelijke feit
samen met ons te vieren.
Grote voorjaarsschoonmaak
Het schoonmaken van de stallen hebben we
gepland in het weekend van 14 & 15 april. Als het
weer erg slecht is verschuiven we het naar het
weekend daarop. Op onze oproep voor sterke
mannen en vrouwen heeft één sterke vrouw gereageerd. Daar zijn we heel bij mee, maar meer
hulp is welkom. Dus schroom niet en bel:
Adriana, tel. 2734139 of Nicole tel. 2716097 of
mail: a.oliehoek@orange.nl.

De Dierenweide
Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden
plaats. Het informatiebord is geplaatst, de weide
zelf wordt bewerkt en ingezaaid. Door het natte
weer is alles wel wat vertraagd, maar we hopen toch
dat op 12 mei alles er puik uitziet

Zieke haan
Terwijl half maart de geiten volop genoten van het
lentezonnetje en mooie bokkensprongen maakten
in de weide, stortte ons haantje Henk in. Als een klein ziek
en zwak hoopje lag hij in de
stal. Op naar de dierenarts
dus. En ja, een haan is niet
een alledaags geziene gast
op een dierenartsenpraktijk.
Na onderzoek bleek hij een
flinke koorts te hebben.
Twee injecties en twee dagen quarantaine waren
nodig om hem weer op de been te helpen. Het
gaat alweer een stuk beter en hij is weer terug bij
zijn vriendinnetjes op de weide. Zo komt onze
Henk hopelijk toch weer boven Jan.

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:

persoon van je straat naar het buurtcomité,
• Contact
van het buurtcomité,
• Bestuurslid
Lid
van
een
werkgroep,
• Schrijver voortaakgerichte
of
bezorger
de Voordorp krant,
• Lid van de organisatie vanvan
het
kerstfeest en/of
• voorjaarsfeest,
op de Dierenweide. Dit kan ook al voor
• Helper
één taak(je) zoals:
- medeverzorging van de dieren,
- incidenteel meehelpen met uitmesten van de dierverblijven,
- toezicht op de weide bij openstelling op vaste
tijden,
- de grote schoonmaak van dierverblijven in het
voorjaar,
- 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.
Ingezonden

'Win je eigen ommetje'
gewonnen!
Inzending Initiatiefgroep

Noorderpark-Voordorp scoort!
Bij de prijsvraag 'Win je eigen Ommetje' van
Landschapsbeheer Nederland heeft de inzending van
initiatiefgroep Noorderpark-Voordorp de Utrechtse
competitie gewonnen!! De landelijke finale volgt
komende week.
Namens de redactie van harte gefeliciteerd.

Plek onder de
zon gezocht
Wij hebben - min of
meer per toeval een oude hen ‘geadopteerd’. Vorige
zomer hebben wij
2 kuikens bij haar gezet,
in de veronderstelling dat het

hennetjes waren. Dat liep anders...
Een paar maanden geleden begonnen ze allebei te kraaien. Helaas
doen ze dat inmiddels behoorlijk
vaak én hard. Daarom zetten wij ze
's nachts in de garage. Ideaal is het
niet en helemaal doeltreffend evenmin. De hanen zijn met de hand
grootgebracht en enorm tam. Wij
zijn dringend op zoek naar een
klein stukje land (huur of koop)
voor ze, bij voorkeur in Utrecht
Noordoost (Voordorp, De Bilt,
Groenekan). Een heel goed tehuis is
evt. ook een mogelijkheid.
Petra van Straaten, tel. 2730355,
frank.van.straaten@planet.nl

Gevraagd:
Te huur of te koop in Voordorp (of
omgeving): ruimte voor ca. 15 personen om de training KwikandO te
geven. De ruimte moet geluidsdicht
zijn, dus het liefst vrijstaand.
Reacties s.v.p. naar
Patrice Clarijs, p.clarijs@tiscali.nl of
06 - 48 49 69 28. Voor meer
informatie over de training
KwikandO: www.kwikando.nl

Gezocht:
redactielid
(vrijwilliger)
voor de
Nieuwsbrief
van de
Utrechtse
Milieupunten

c Agenda

De Nieuwsbrief van de Utrechtse
Milieupunten verschijnt 4x per jaar
en belicht de activiteiten van de
milieupunten in de wijken Noordoost, Overvecht, Oost en Zuid.
Voor de bijdragen vanuit Noordoost
zoekt Milieupunt Noordoost
iemand die het leuk vindt om stukjes te schrijven over de activiteiten
van Milieupunt Noordoost.
Als je interesse hebt om de vormgeving te doen of daaraan bij te
dragen, is dat natuurlijk ook heel
welkom. De bedoeling is dat je
meedraait in het redactieteam, dat
waarschijnlijk uit 4 á 5 vrijwilligers
zal bestaan.
Heb je redactionele capaciteiten
en vind je het leuk om enthousiast
over groen en milieu in de wijk te
schrijven, meld je dan aan!
Nadere info bij: Ad van der Sluiszen,
milieupuntnoordoost@utrecht.nl,
tel.: 030-2759013 (ma t/m do)

• KUNST & COllectieroute,
zondag 15 april,
13.00 – 17.00 uur
• Feestelijke opening dierenweide, zaterdag 12 mei,
16.00 uur, Ons Buiten
• Plantjesdag op Ons Buiten,
12 mei, 13.00 - 17.00 uur
• Voordorp Festival, zondag
13 mei, 14.00 – 17.00 uur,
De Brink, ter hoogte van
A. Romerostraat 330
• Optreden De Buren
6 juni in Tivoli
Oud papier
Op de donderdagen 12 april, 10 mei,
7 juni en 28 juni staat de oud papier
container weer bij basisschool
Voordorp aan de Ché Guevarastraat
van 8.30 tot 20.30 uur.

Ingezonden

NIEUWE
BUURTBEWONER

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

Peuterspeelzaal
Pinokkio
Peuterspeelzaal Pinokkio gevestigd
in Centrum Voordorp (tel. 2710694)
is van dinsdag tot en met vrijdag
`s ochtends geopend. Momenteel is
er geen wachtlijst.
Uw peuter (2-4 jr.) kan zich bij ons
met plezier ontwikkelen door de
ruimte, het spelmateriaal en de
begeleiding die ze er krijgen.

• Crisisoefening in Voordorp/Tuindorp Oost op zaterdag
14 april, 5.00 - 17.00 uur,
spoorwegovergang Kapteynlaan / A. Romerostraat.

Op 2 januari 2007 zag deze kleine
Voordorper het levenslicht.
Zijn naam: Milan Kilian.
Milan woont, samen met zijn
trotse ouders Wil en Lisette KilianVonk, op nr. 277 aan de Romerostraat.
Van harte gefeliciteerd,
Lisette en Wil!

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek,
Bernhard Klok, Jacqueline Collewijn,
Jeroen Sturkenboom, Joep van de
Laar, Klaartje Timmerman, Lisette
Kilian, Nicole Beeker, Petra van
Straaten, Renée van Andel, Rob
Strijbos

Sluitingsdatum kopij:
15 juni 2007
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

KIDS

VOOR
DORP

door:
joep van de laar

EEN VOORDORPER IN DE SPITS
VAN HERCULES 1 (ZONDAG)
MARTIN BOUWMANS STELT ZICH
VOOR:
de 19-jarige martin komt uit een zeer sportieve
familie; het is daar vooral basketbal en hardlopen
wat er sportief gezien de klok slaat. bij de laatste
marathon van new york vestigde pa nog een schitterend pr! martin’s afkomst vinden we terug in
de combinatie opleiding, werk en hobby waar hij
momenteel voor gaat. hij volgt aan het cios de opleiding sport, gezondheid & management. daar wil hij
ook graag werk in vinden. martin is in tuindorp
geboren, maar kwam al in 1994 als 2e kind van de
3 kinderen tellende familie bouwmans in voordorp
(david ben goerionstraat) wonen.
het seizoen 2006-2007 is voor martin het eerste
jaar bij de senioren van voetbalclub hercules, als
spits in zondag-1. ook de voordorpers roland van
hazelkamp en burney engelbart spelen in het eerste
van ‘hercu’.
IS HERCULES JE EERSTE CLUB?
ik werd al als 6-jarige lid van de club. de keuze
voor hercules was
de keeper van chabab
simpel: ook mijn
(amsterdam) plukt de bal
vriendjes gingen er
weg voor martin gevaarlijk
naar toe. sporting en
kan worden.
voorwaarts visten dus
achter het net.
ik heb nog een hele tijd
geprobeerd basketbal en
voetbal te combineren.
toen er voor beide meer
en meer moest worden
getraind, moest ik
noodgedwongen een
keus maken. het werd
voetbal, net iets leuker.
toch is het basketbalvirus nog zeker
niet verdwenen. maar voorlopig is mijn sportieve
bestaan gericht op voetbal.
HOE VERLIEP DE DOORSTROMING VAN
JE EERSTE JEUGDELFTAL NAAR HET
EERSTE?
ik heb mijn voetbalcarrière al vroeg zelf een zetje
proberen te geven. heel lang geleden speelde ik in de
e 10. ik vroeg de trainer of ik mee mocht doen met
een selectiewedstrijd. dat ging waarschijnlijk heel

DE WINNAAR VAN DE WOORDZOEKER UIT DE JANUARIKRANT
IS FINN VOS. FINN HEEFT
INMIDDELS ZIJN PRIJS, EEN
BIOSCOOPBON, IN ONTVANGST
GENOMEN.

goed, want kort daarna speelde ik in de e 1, het
topteam van die jeugdcategorie. sindsdien ben ik
steeds in de selecties van de volgende jeugdcategorieën
blijven spelen. tot nu aan toe dus: in het eerste van
de senioren.
in de jeugd begon ik centraal achterin. toch scoorde
ik veel en dat viel blijkbaar op. zodoende schoof ik
op naar een positie in de spits, en die positie bevalt
mij nog altijd prima. op die plek probeer ik nu mijn
sterke punten – scherp voor de goal en scoren! verder te ontwikkelen. scoren doe ik regelmatig.
HOE ZIT HET MET JE AMBITIES, WAT
WIL JE GRAAG BEREIKEN?
tot nu toe heb ik nog niet echt aan de poort van
een grote club geklopt. wel ben ik door de knvb
eens uitgenodigd voor een selectiewedstrijd maar
daar trok ik een niet. het lijkt me evengoed mooi,
spelen voor een topclub als liverpool of barcelona.
ruud van nistelrooy, dennis bergkamp en vooral
didier drogba zijn inspirerende voorbeelden; en
natuurlijk dirk kuyt,
vooral toen die nog
voor fc utrecht speelde. maar aan de andere
kant: de sterrenstatus
die hoort bij het spelen
voor een topclub, zoek
ik niet. voorlopig gaat
het lekker. twee keer
per week trainen, en
zorgen dat je er op
zondag staat. dat
betekent op tijd naar
bed op de avond voor
de wedstrijd, en zeker
niet te veel drinken…
verder is er voldoende
ruimte voor werk en opleiding, én voor leuke dingen
doen met mijn vrienden en met mijn vriendin, een
mooie balans tussen al die dingen.
het is nog even afwachten wat martin na zijn
opleiding gaat doen. ergens aan de slag als manager
in de sport, iets in het verlengde van zijn opleiding,
dat ziet hij wel zitten. maar voorlopig zeker blijven
voetballen; en veel scoren natuurlijk!

