
VOORVOOR DORP
UIT!VOORJAARGANG 3, NUMMER 3 JUNI 2006

9
www.voordorpvooruit.nl

Voordorp Festival 
Op zaterdag 20 mei jl. regende het ’s morgens pijpenstelen en
de organisatie hield haar hart vast. Valt ons Voordorp Festival
in het water? Maar gelukkig, het werd en bleef ’s middags
droog. En zo konden de Voordorpers genieten van alweer het
tweede Voordorp Festival. Maar niet alleen de Voordorpers,
ook onze burgemeester, mevrouw Brouwer, kwam een kijkje
nemen op ons festival. Zij was zeer enthousiast. 

Op het feestterrein aan de
Romerostraat konden
bewoners hun 2ehands
spullen verkopen. Hiervoor
waren professionele markt-
kramen gehuurd. In Villa
Kakelbont vonden diverse
optredens plaats. 
Zo verzorgde PiPa een 
leuk optreden met muziek
voor de kleintjes en de
dansgroep Nicarao demon-
streerde een speciale Nica-
raguaanse dans. Tussen de
optredens door werd er
door dj Tobias voor swingende muziek
gezorgd. Verder konden de kinderen zich
uitleven op een groot springkussen dat
naast Villa Kakelbont was opgesteld.

Nieuws van de werkgroep Veemarkt
Dinsdag 23 mei jl. was er weer een bijeenkomst van
de klankbordgroep Veemarktterrein. Het project-
management Herontwikkeling Veemarktterrein gaf
tijdens deze bijeenkomst een tussenstand van zaken.
Er is sprake van vertraging in de planning. Redenen hier-
voor zijn de wisseling van de gemeenteraad en het College

en het feit dat er nog geen besluit is genomen over de locatie waar de Veemarkt naar
toe zal moeten verhuizen. De daadwerkelijke bebouwing van het Veemarktterrein
wordt niet voor 2010 verwacht.
Duidelijk werd dat er in ieder geval geen zorgcentrum zal komen in de nieuwe wijk.
Ook zal er waarschijnlijk geen aparte school komen omdat hier niet voldoende be-
hoefte voor zou bestaan. Scholing wordt daarom opgepakt binnen het bredere plan
dat momenteel voor de hele stad Utrecht opgesteld wordt. De mogelijkheid voor 
een buurtsuper wordt nog nader onderzocht. Een eventuele buurtsuper zal om
economische redenen vermoedelijk een grotere winkel moeten worden. Verder bestaat
er enige onduidelijkheid over de aanpak van het sluipverkeer langs de Sartreweg. De
vraag is of dit onderwerp binnen het Veemarktplan opgepakt zal worden of binnen
het algemene Verkeersplan Noordoost. Volgens de projectmanagers Herontwikkeling
Veemarktterrein zou het sluipverkeer in eerste instantie binnen het Verkeersplan op-
gepakt worden. Wel zijn er binnen de herontwikkeling ideeën aangedragen om sluip-
verkeer impliciet tegen te gaan. Sluipverkeer zou ontmoedigd kunnen worden door de
Sartreweg tot een buurtstraat te maken en tegelijkertijd de ontsluiting van de Biltse
Rading zodanig te maken dat het duidelijk is dat men een woonwijk inrijdt.
Als voorlopige werknaam van de nieuwe woonwijk werd onder enige hilariteit 
‘Veedorp’ gesuggereerd vanuit Voordorp Vooruit. Door de klankbordgroep werd
benadrukt dat de nieuwe wijk de uitstraling zou moeten hebben van Voordorp; niet
van Tuindorp-Oost. Hierbij hoort ook de wens om hoogbouw te maximaliseren tot 
5 verdiepingen.

De snackbar is gelukkig sinds
kort weer geopend en wordt nu
gerund door Ibrahim Tonga en
zijn vrouw, onder de naam
Smulwereld Voordorp. Voor een
hapje en drankje kon men dan
ook bij Ibrahim terecht. Ook
hebben Ibrahim en zijn familie
alle medewerking verleend aan
het festival. Hiervoor onze
hartelijke dank!
Tijdens het Voordorp Festival én
op de zondag daarna kon men
op de dierenweide genieten van
het geboortefeest. In mei en

juni jl. zijn er maar liefst 11 geitjes geboren
en daarom werd tijdens het geboortefeest
volop beschuit met muisjes gepresenteerd.
In het clubhuis van Ons Buiten werd

bovendien een DVD vertoond met
prachtige beelden van de pasgeboren
geitjes en hun moeders.

Sporten in León   
Tijdens het Voordorp Festival was er
opnieuw aandacht voor de samenwerking
tussen Voordorp en León in het Midden-
Amerikaanse Nicaragua. Er werd gedanst
door Nicarao, een volksdansgroep uit
Nicaragua. Eerst konden de aanwezigen
kijken naar een voorstelling, daarna zelf
meedoen en ervaren hoe het volksdansen
in Nicaragua gaat. Kinderen deden verder
mee aan een quiz. Al speurend door de
wijk kwamen ze meer te weten over León.

Verder werd er informatie gegeven over
de samenwerking tussen Voordorp en de
bewonersorganisatie van León Zuid-Oost.
Van de ruim 5000,- euro die eind vorig
jaar ingezameld werden, zijn meubilair,
speelgoed en lesmateriaal aangeschaft
voor kleuterschool El Pulgarcito (Klein-
Lees verder op pagina 2
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Andel, Robert Enters.
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De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.



DE SNUFFEL-
HOEK
Mijn leven is dit voor-
jaar grondig veranderd.
Lekker snuffelen door
de wijk is er bijna niet
meer bij. Baasje heeft het druk. ‘Schiet
op, Jip,’ zegt ze al gauw, ‘loop eens een
beetje door.’ Als ik mijn neus omhoog
steek, ruik ik niet de prikkelende geur van
fluitenkruid, van pas gemaaid gras of
lentebloesem. 
Nee, slechts één overheersende lucht
dringt mijn neus binnen als ik mijn hon-
denrondje loop langs ‘Ons Buiten’, wat lig
te luieren in de tuin of op de bank in mijn
eigen huis. Baasje draagt het met zich
mee aan haar schoenen en haar kleren en
zelfs haar haren ruiken er naar. Het is de
geur van geit en elf van die kleine mor-
mels hebben mijn leven goed verpest. 
Eerst moesten ze allemaal geboren wor-
den. De regen viel in stromen neer terwijl
ik wachtte in het tuinhuis. ‘Jipje blijft.
Jipje is lief. Hier heb je een koekje, Jip’,
en weg was baasje weer. Maar oh, wat
waren die geitjes lief. Vooral Adriaan en
Adriana. Duidelijk de kinderen van Dicky.
Dat had die kleine dwergbok toch maar
mooi gepresteerd. Ja hoor. En wat was de
dank? De dierenarts kwam langs en heeft
hem gedokterd. Je weet wel, zo’n kleine
operatie waardoor hij niet meer weet wat
hij is.
Baasje dacht eraan om mij ook naar de
dokter te brengen. Ik ben te dominant,
vinden veel van haar kennissen. Het is
waar, snuffelend langs paden en gras-
pollen fantaseer ik over een lief meisjes-
hondje. Ze lijkt op mijn zusje Koosje.
Helemaal wit, smal kopje met bruine
ogen, lange wimpers en een vochtig zwart
neusje. Telkens til ik mijn poot op in de
hoop dat mijn prinses eens langs zal
komen en zal vallen voor mijn charmes.
Gelukkig vindt de dierenarts zo’n operatie
geen goed idee. Mijn gedrag zal niet ver-
anderen, maar ik word misschien wel dik.
Het allerlaatste geitje dat geboren werd
mocht direct bij de burgemeester op
schoot. Alleen omdat ze ‘Annie’ heet! Niet
één geit is naar mij vernoemd. En omdat
ik blafte, mag ik niet meer bij de dieren-
weide komen. Wat is dat voor een dieren-
weide zeg? 
Ik denk erover om naar Amerika te gaan.
Daar zijn ze veel liever voor honden. Een
groot reclamebureau heeft als experiment
jonge moeders toegestaan hun pasge-
boren baby’s mee naar het werk te nemen.
Dit bevalt zo goed dat er op het bedrijf
inmiddels 33 kinderen, een stel honden en
zelfs een geit zijn grootgebracht. Het be-
drijf zelf groeide ook als kool. Leuk toch!
Ik weet alleen niet of ik wel zo gelukkig
ben met die geit.

Woef! Jip

Nieuws 
van de 

werk-
groep

Van de 950 euro die het kippenhok heeft
gekost, hebben wij inmiddels 685 euro
ingezameld. Echt geweldig! Iedereen die
daar een bijdrage aan heeft geleverd,
willen wij nogmaals hartelijk bedanken. 
Zoals u ziet, zijn we nog niet helemaal uit
de kosten. Wij doen daarom een beroep
op al die mensen
die de dierenweide
een warm hart toe-
dragen en nog geen
kans gezien hebben
om een bijdrage
over te maken op
giro 2232039 ten
name van Buurt-
comité Voordorp
Vooruit, onder vermelding van ‘Kippen-
hok’. Alle beetjes helpen en wij zijn echt
heel blij met ieder bedrag.
De kippen zijn opgelucht dat de ophok-
plicht voorbij is. Overdag lopen ze vrij
rond in de weide, ‘s avonds staan ze vaak
al te wachten totdat ze weer het kippen-

Herinrichting parkstrook
Gewapend met een plattegrond en kleur-
potloden kwam een 5-tal bewoners tot
een goed voorstel voor een herinrichting
en opknapbeurt van de parkstrook langs
de A27.
Eén van de belangrijkste conclusies was
wel dat de parkstrook als recreatiegebied
en als speelplek voor kinderen niet goed
functioneert omdat over de hele strook
hondendrollen liggen. Het voorstel is nu
om de parkstrook te verdelen in duidelijk
gescheiden delen voor het uitlaten van

honden, het spelen door kinderen en
recreatie. Het voorstel is inmiddels met
wijkopzichter Ton van ’t Schip besproken,
die nu de wensen gaat bekijken op haal-
baarheid en kosten. Het is de bedoeling
dat het plan eind augustus wordt voor-
gelegd aan de bewoners van Voordorp
waarna wij hopelijk een start kunnen
maken met de herinrichting.
Wilt u reageren dan kan dat via 
voordorpvooruit@planet.nl 
of bel met Nicole Beeker 2716097

Vervolg van pagina 1
duimpje). Op foto’s, die net op tijd uit
León naar Utrecht waren gemaild, waren
het nieuwe schoolmateriaal en tafeltjes
met stoeltjes te zien die met de opbrengst 
van ons kerstevenement in León zijn ge-
kocht. 
Ook bij activiteiten in het kader van het
Voordorp Festival is weer geld ingezameld.
Door verkoop van spulletjes op 20 mei,
een royale bijdrage van de Dienst Mark-
ten van de gemeente Utrecht én het
afscheidsgeschenk van een Utrechtse amb-
tenaar is ruim 2.000 euro bijeengebracht.
Wij willen de Dienst Markten en deze
gepensioneerde ambtenaar hiervoor
namens de kinderen in León hartelijk
bedanken.
Het geld is bestemd voor het aanleggen
en inrichten van een sportveld bij de
school in León Zuid-Oost. Samen met de
Stichting Vriendschapsband Utrecht-León
en diverse organisaties in de wijk, zoals
Sporting ’70, wil het buurtcomité Voor-
dorp Vooruit de samenwerking met León
de komende tijd voortzetten.

Wij kunnen terugkijken op een leuke dag
en volgend jaar gaan we weer voor het
derde Voordorp Festival! In de tussentijd
blijven wij activiteiten organiseren ter
ondersteuning van León Zuid-Oost. 



TULASTRAAT
. .

..
Op 17 augustus 1795
weigerden op de
plantage Knip op
Curaçao enkele
tientallen slaven
om aan het werk te
gaan. Slaven van
naburige plantages
sloten zich bij hen
aan. De opstand
werd geleid door
Tula, die aanvan-
kelijk succes leek te
hebben, maar uit-
eindelijk op 19 sep-
tember 1795 werd
gevangen genomen en publieke-
lijk werd doodgemarteld.

Tula was een slaaf van plantage Knip en
was het bezit van Casper Uytrecht. 
Hij had als bijnaam Rigaud, naar generaal
Benoit Joseph Rigaud, een van de helden
van de Haïtiaanse revolutie van 1793. Van
Tula's persoonlijke leven werd weinig op-
getekend want als slaaf was hij geen per-
soon, maar een voorwerp. Wel weten wij
dat hij intelligent en welbespraakt was. Hij
kende de begrippen vrijheid, gelijkheid en
broederschap uit de Franse Revolutie en
was op de hoogte van de ontwikkelingen
die plaatsvonden in Haïti en Europa.
De opstand groeide uit tot een opstand
waar zeker zevenhonderd slaven, onder
leiding van Tula, Bastiaan (Badjan Kar-
pata) en Louis Mercier, aan deelnamen.
Pas na drie tegenaanvallen werden zij
overmeesterd. 
De leiders van de opstand werden ofwel
door de militairen gevangen genomen
ofwel door opstandelingen zelf aange-

VOORDORP IN BEDRIJF
Be smart, choose....... 

Peter van ’t Klooster startte in 2001 als assurantieadviseur zijn eigen bedrijf 
“Convento Assurantiën” voor Utrecht en directe omgeving. Hij werkt als intermediair
tussen grote (verzekerings-)maatschappijen
en bankinstellingen voor zowel particuliere
klanten als bedrijven. Peter werkt vanuit
huis waar hij twee werkplekken heeft in-
gericht en werkt met geavanceerde digitale
technieken zodat de kantoorruimte ook
beperkt kan blijven.
Klanten kunnen bij hem terecht voor alle
denkbare verzekeringen en hypotheken.
Peter vertelt: “de doelstelling van een
adviesgesprek is dat er een juiste verzekeringstechnische en/of financiële oplossing
wordt geboden waarbij een goede prijs-kwaliteitverhouding belangrijk is.” 
Peter bezoekt de mensen thuis: “daardoor is mijn benadering heel persoonlijk en 
voor de klant in zijn eigen vertrouwde omgeving zodat alle benodigde informatie
voorhanden is. Bovendien kan ik zo de privé-situatie beter inschatten en gericht
adviseren”. 
Alle informatie over Peter en zijn “KLOOSTER” is te vinden op: www.convento.nl

hok in mogen. Overdag gaat het hok
namelijk dicht. Dat moet wel, want de
geiten zijn allemaal erg nieuwsgierig (ook
de moeders) en zouden maar wát graag in
het hok gaan zitten.
Er zijn sinds half april maar liefst elf geitjes
geboren, zeven jongens en vier meisjes. De
eersten, Adriaan en Adriana (13 april) én
de laatste, Annie (12 mei), zijn kinderen
van het dwergbokje Dicky. De andere
kleintjes zijn allemaal van bok Harry, die
in december 2005 op werkbezoek kwam
bij de dames.
Annie is een heel speciaal geitje. Niet
alleen omdat zij de laatste was. Zij is als
enig kind (van Alke) geboren, terwijl de
andere moeders allemaal een tweeling
kregen. Ruim een week te vroeg werd zij
geboren op de avond vóór het bezoek
van onze burgemeester, mevrouw Annie
Brouwer, aan Ons Buiten. Het was dan
ook niet moeilijk om een naam voor dit
meisje te verzinnen. De burgemeester was
zeer verrast, temeer omdat zij nu pete-
moei van de kleine Annie is. Zij bracht
dan ook graag een bezoek aan moeder
Alke, die zo vlak na de bevalling nog 
in de stal verbleef. Een week later at
mevrouw Brouwer gezellig een beschuit
met muisjes mee tijdens het geboorte-
feest, dat onderdeel vormde van het
Voordorp Festival.
Adriaan, Adriana en Annie waren lange
tijd de enige jonge geitjes met een naam.
Daar is nu verandering in gekomen!
Tijdens het geboortefeest op 20 en 21 mei
hebben tientallen (grote en kleine) kin-
deren aan de wedstrijd ‘wie verzint de
mooiste naam?’ meegedaan. 
Er zijn prachtige namen ingeleverd! 
De winnende namen zijn:
Voor de jongens: Abeltje, Ali-B, Chris,
Charlie, Cobus en Careltje
Voor de meisjes: Coco en Cato.
De winnaars zijn inmiddels door ons op de
hoogte gebracht.

bracht. Er was namelijk een beloning uit-
geloofd. Voor slaven bestond de beloning
uit 'bevrijding van alle slaafsche diensten'
en, indien zij zelf aan de opstand hadden
meegedaan, ook nog uit 'bevrijding van
straffe'.
Tula en Karpata werden op gruwelijke
wijze gedood. Tula werd 'op een kruis
gebonden, van onder op levendig gerad-
braakt, daarna in 't gezicht geblaakert, en
den kop afgehouwen; dat zijn kop vervol-
gens op de galge werd geplaatst'. Bastiaan
Karpata werd 'na alvoorens deeze executie
van Thoula te hebben aanschouwt, op
dezelvde wijze g'executeert'. Mercier
tenslotte werd opgehangen, een minder
gruwelijke dood, waarvoor als reden werd
gegeven 'zijn cordate houding en opregte
confessie als meede dewijl er geen tweede
kruijs alhier is'.
Ondanks zijn tragische einde wordt de
opstand van 17 augustus herdacht als de
start van de lange en moeilijke weg naar
de emancipatie van het volk. 
Een monument ter herdenking van Tula
staat aan de zuidkust van Curaçao tussen
"Koredo" en het "Holiday Beach Hotel".

Huist de mus nog in
Voordorp?
Het is algemeen bekend dat 
het slecht gaat met de huismus. 
Maar ook met andere stadsvogels gaat het
niet altijd even goed. De SOVON (Samen-
werkende Organisaties Vogel Onderzoek
Nederland) probeert inzicht te krijgen in de
aantalontwikkeling van vogels in Nederland.
Deze gegevens worden gepubliceerd ten
behoeve van natuurbescherming, beleid en
wetenschap. De komende jaren zullen in
Voordorp de broedvogels worden geteld.
Hiertoe zal ik enkele ochtenden langs alle
straten en steegjes van de wijk gaan om
mogelijke broedgevallen te registreren. 
Zo telt de mus in uw achtertuin mee op
landelijk niveau! Inlichtingen: Gerard van
der Elst, e-mail: gvdelst@planet.nl

(INGEZONDEN)



Voorjaar 2006 op DVD!
Het sfeervolle filmpje met prachtige
beelden van de pasgeboren geitjes en
hun moeders op ‘Ons Buiten’, vertoond
tijdens het geboortefeest, is te verkrijgen
op DVD. U kunt in het bezit komen van
deze DVD door € 10,-* over te maken
op giro 2232039 t.n.v. buurtcomité
Voordorp Vooruit, onder vermelding van
‘DVD Voorjaar 2006’, uw naam, adres en 

telefoonnummer. 
* Van iedere verkochte DVD is 

€ 2,50 bestemd voor het 
kippenhok.

cAgenda

DORP
VOORKIDS

zondagmiddag 11 juni, nederland

heeft zojuist gewonnen van

servië montenegro met 1-0.

christian van der klooster,

fanatiek voetbalfan, heeft thuis

vol spanning zitten kijken.

EN, WAT VOND JE

ERVAN?

het was geen heel goede wed-

strijd maar we hebben gewon-

nen!! van nistelrooij speelde niet

goed. het was jammer dat kuyt

niet de hele wedstrijd speelde.

robben speelde wel goed, hij

kreeg een mooie voorzet van

van persie en keek goed naar 

de keeper.

WAT VIND JE VAN ONS

ELFTAL?

ik denk dat we hele goede

kansen maken. tegen ivoorkust

moeten we kunnen winnen.

tegen argentinië wordt moeilijk,

maar dan kunnen we toch door

naar de tweede ronde. het is

wel jammer dat bergkamp,

davids en stam niet meedoen.

SPEEL JE ZELF OOK

VOETBAL?

ja, ik speel bij hercules in d6

als verdediger, links achter.

EN, WIE WORDT ER

WERELDKAMPIOEN?

ik denk nederland of brazilië of

argentinië

Winnaars Paaspuzzel
De oplossing was: 
ergens kippenvel van krijgen
De winnaars zijn Finn Vos en Priscilla
van Kuijk. 
Zij hebben inmiddels hun bioscoopbon
ontvangen.

Huishoudelijke hulp gezocht!
Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor 
1 keer in de week, bij voorkeur op 
donderdag. Alles in overleg! 
Wij wonen aan de A. Romerostraat. 
Mail naar lisette.grift@zonnet.nl

Oppas gevraagd!
Wij zoeken een betrouw-
bare oppas voor onze 
3 jongens (9, 7 en 4 jaar) voor 
3 dagen per week na schooltijd 
(15.00-18.00) voor ma, di en do of vr 
en af en toe in vakantie-periodes. 
Fam. Brilhuis/Schipper, 030-2721787 
of sylviabrilhuis@wanadoo.nl

PPP Service
Wilt u dat tijdens uw (korte) afwezigheid
uw Poes, Post en Plant goed
worden verzorgd? Ik doe 
het graag. Ik heb ruime
ervaring met poezen en
kittens! 
Liesbeth, Sartreweg 78,
l_daniels1@hotmail.com Brochure over 

kinderverjaardags-
feesten!
Ik ben een brochure 
aan het schrijven over 
verjaardagsfeesten voor

kinderen in Utrecht Oost. 
Welke vrijwilliger vindt het leuk me te
helpen met de eindredactie en lay-out?
Brigitte Venturi: venturi@tiscali.nl

Oud papier
Op de donderdagen 29 juni en 24 augustus staat de oud papier container weer bij basisschool
Voordorp aan de Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur. 

De toekomst van Ons Buiten 
Onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van tuinparken’

Het bestaan van het tuinencomplex Ons Buiten is door de

jaren heen meerdere malen bedreigd. De laatste keer nog in

2004, toen het terrein in aanmerking kwam voor bebouwing

met woningen.

Ons Buiten heeft ertoe besloten, deze bedreigingen struc-

tureel het hoofd te bieden. Daarom is in 2005 de Universiteit

van Wageningen in de arm genomen, die moest onderzoeken

hoe Ons Buiten onmisbaar kan worden. Niet zozeer voor

degenen die een tuin hebben op Ons Buiten, maar juist voor

de bewoners van Voordorp en omstreken. 

De Universiteit van Wageningen heeft maandenlang onder-

zoek verricht. Daarnaast hebben er diverse bijeenkomsten

plaatsgevonden. Ook de bewoners van Voordorp konden 

tijdens deze bijeenkomsten hun visie geven op de toekomst

van Ons Buiten. Dit alles heeft geleid tot een onderzoeks-

rapport dat op 13 mei jl. is aangeboden aan de burgemeester

van Utrecht, mevrouw A. Brouwer.

Inmiddels is er nationaal en internationaal belangstelling

getoond voor de onderzoeksresultaten.

En Ons Buiten? Daar is men druk bezig met het opvolgen van

de aanbevelingen uit het rapport. Wij hopen dat Ons Buiten

binnenkort door iedereen als onmisbaar wordt beschouwd.


