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VOORDORP FESTIVAL
13 MEI 2007
EEN TERUGBLIK
Ondanks de barre weersvoorspellingen was het Voordorp Festival in
mei een groot succes! Het werd een
zeer geslaagd, druk bezocht en
zelfs zo nu en dan zonnig, dorpsfeest. Door de samenwerking met
café Roadhouse en de snackbar
kon het feest wat grootser worden
opgezet. Dank voor deze prettige
samenwerking!
Café Roadhouse verzorgde een puike
bluesband en in samenwerking met de
snackbar regelden zij ook een zweefmolen en een suikerspin. De Voordorpse
hummels zweefden gezellig tussen de
vrijmarktkramen door. De suikerspin
deed goede zaken.
De bluesband op de grote parking begeleidde enthousiast alle liefhebbers van
de bungeejump en had veel geduld met
het matig muzikale optreden van het
buurtcomité, dat dapper probeerde
het Voordorplied zo hard en zo vals
mogelijk te zingen!
Ook de speedtest
was een groot succes! En niet alleen
voor de kinderen,
ook diverse vaders
deden een poging
zo hard en zo
stoer mogelijk te
“schieten”.
Fluitschool “Papa-

geno” verzorgde tot tweemaal toe een
buitengewoon knap staaltje “blaas- en
fluitwerk”. Die huren we voortaan elk
jaar in!
Terwijl er buiten dus veel muziek werd
gemaakt en de vrijmarkters goede zaken
deden, werd er in Villa Kakelbont hard
gewerkt voor het goede doel. Daar was
een aantal gedreven Voordorpers druk
in de weer een
megaposter te
tekenen naar het
voorbeeld van een
foto van de
kleuterschool “El
Pulgarcito”, waarmee de werkgroep
León uit Voordorp samenwerkt.
Het resultaat is geweldig: een goed gelijkende poster van 2 x 3 m, die nog
enkele dagen in café Roadhouse heeft
gehangen. De definitieve “hangplek” is
nog niet bekend, maar mogelijk is er
plaats voor op het stadhuis. De poster
zal weer verkleind worden tot A3 formaat en kan dan worden verkocht als
placemat of als print op een T-shirt.
De opbrengst hiervan komt dan weer
ten goede aan de school in León. De
verkoop start na de zomer. We houden
u op de hoogte!
Al met al een zeer geslaagde dag, waar
alle medewerkers met plezier aan terugdenken en naar wij hopen OOK ALLE
VOORDORPERS!!

VOORDORPLIED
(Melodie: Kleine café aan de haven)

De eerste Voordorpers wagen zich aan het Voordorplied!

Refrein:

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
LEÓN
De opbrengsten
voor León die
voortvloeiden
uit de activiteiten tijdens
het Voordorp
Festival (o.a.
schildersworkshop), bedragen ruim 100
euro. Met de aanleg van het
sportveld in León zal weldra
begonnen kunnen
worden. Wij hopen hierover
na de zomervakantie meer
te kunnen berichten.

En noordoost in die stad
Daar ligt Voordorp
Een wijk lekker groen, ruim en licht,
Ja noordoost in die stad
Daar ligt Voordorp
Een wijk met een eigen gezicht!!!
1 -- In het hart van ons land
Ligt een heel oude stad
Een stad met historie en naam
Met heel oude grachten en huizen van stand
Met cultuur, allure en faam.
Refrein
2 -- In het hart van ons land
Ligt een heel oude stad
Met een Dom, die als hoogst staat bekend
Met veel monumenten uit aloude tijd
En een studie voor elke student
Refrein
3 -- In het hart van ons land
Ligt een heel oude stad
Met veel wijken en variëteit
In het hart van ons land
Ligt een heel oude stad
Met karakter en veel kwaliteit!!!
!!!!! REFREIN !!!!!

Een beetje vals en een tikkeltje uit de maat, maar wél met veel
enthousiasme gezongen!

Ingezonden

MIJN TANZANIAANSE FAMILIE
Zomaar een van de activiteiten van een buurtbewoonster,
Else Schuil, die aan de A. Romerostraat woont.
Vorig jaar maart was ik in Tanzania om mijn Tanzaniaanse familie te bezoeken. Mijn
vriend Esau ken ik al sinds mijn bezoek in 1982. Hij heeft drie biologische kinderen
en zes aidswezen opgenomen in zijn huis.
Ze wonen in het Zuid Westen. Ik reis 12 uur met de bus van de hoofdstad en dan
wachten ze me op om nog eens drie kwartier met een leenauto te rijden naar hun
huis. Esau’s kinderen hebben mij geadopteerd als hun Bibi Uollansi, de Hollandse
grootmoeder.
Zijn dorpsgemeenschap strekt
zich uit over heuvels en dalen,
beplant met maïs, bananen,
bonen en pinda’s. Mijn vriend
en zijn vrouw zijn beiden
werkzaam in het onderwijs en
verdienen dus, hetgeen een uitzondering is in die streek.
Sinds 1982 is er nauwelijks iets veranderd: er is geen elektriciteit, het water halen
ze uit de rivier. Ik douche in een bamboehuisje, mandiën zoals ze dat in Indonesië
noemen. Mijn drie oudste kleinkinderen gaan allen naar de middelbare school,
intern. Ver weg dus. Inmiddels staat er een klein weeshuis voor tien andere
kinderen, een initiatief van Esau en zijn dorpsgemeenschap. Wij hebben met een
groep vrienden de bouw bekostigd voor een nieuw huis voor Esau en voor de bouw
van een weeshuisje. Een andere trouwe groep betaalt elke maand een bedrag voor
levensonderhoud. Wij betalen voor drie jaar en dat is tot en met maart 2008. In die
tussentijd moeten ze zelf iets opzetten om onafhankelijk verder te kunnen. Een half
jaar geleden zijn ze een varkensfokkerij begonnen en er zijn nu 22 biggen. Twee
vrouwen zorgen voor de kinderen. Zij krijgen een salaris, helaas nog steeds niet
van de overheid.
Er is een stichting, met een bestuur. Alles is officieel geregistreerd. Ik controleer de
boekhouding als ik er ben en bespreek de voortgang met het bestuur en de vrijwilligers. De naam van het project is ‘Buswema’. Dit betekent ‘Hoop’ in de lokale
taal. Mijn oudste zoon maakte de website. Voor meer informatie zie de website:
http://buswema.com of mail me via evschuil@planet.nl.
In 2008 ga ik weer naar Tanzania.
Else Schuil

DE
SNUFFELHOEK
Baasje is verdrietig. Ze hangt in haar stoel voor
de TV. ‘Ik wil niet in een wasstraat,’ jammert ze.
‘Ik wil niet met al die andere babyboomers in
mijn blootje op een lopende band door zo’n
tunnel met ronddraaiende borstels, die me insoppen zonder er op te letten of er zeep in mijn
ogen komt en afgespoeld worden door sproeiers
waarin legionellabacteriën huizen.’
Baasje heeft het altijd al gezegd: economen
horen niet thuis in de gezondheidszorg, daar
krijg je narigheid van. Laat ze lekker in een
bank centen tellen en daar gelukkig zijn, maar
laat ze alstublieft geen beleid uitstippelen voor
hulpbehoevende mensen waar ze geld aan
moeten verdienen. Ze mag straks blij zijn als ze
uit die wasstraat te voorschijn komt en allebei
haar nieren nog heeft, want ‘Jip’, zegt ze:
‘donororganen zijn een schaarste product,
oude mensen niet’.
Ik heb echt met baasje te doen en begrijp niets
van die economen. Een bevolking van bijna
16,5 miljoen en geen mens meer om een ander
een beetje te helpen? Hoe hebben ze dat in
godsnaam voor elkaar gekregen? In de jaren
vijftig was dat, volgens baasje, heel anders en
toen telde Nederland maar 10 miljoen inwoners.
In die tijd waren er ook nog badhuizen waar hele
gezinnen onder de douche stonden te zingen terwijl ze elkaar wasten en ruggen droog wreven.
In het badhuis aan het Willem van Noortplein
komt nu een restaurant met Arabische sfeer. Nu
houd ik wel van lekker eten hoor, maar waarom
geen Hammam erbij waar alle oudere mensen uit
Noordoost een keer in de week door medewerkers
worden overgoten met bekkens warm water, gescrubd met zachte zeep en daarna heerlijk uit
mogen rusten op een warme buiksteen? De
bibliotheek moeten ze daar ook houden, dan
wordt het weer net zoals bij de oude Grieken vijf
eeuwen voor Christus. Die oude Grieken bouwden
tempels opgedragen aan hun God van genezing
‘Asklepios’, daar verpleegden ze hun zieken.
Eromheen bouwden ze gasthuizen, hospitalen,
badhuizen, gymnastiekscholen en bibliotheken.
Hun zorg betrof de totale mens met aandacht
voor beweging, frisse lucht, lichaamsverzorging,
hygiëne, afleiding en ontspanning.
Dat is heel wat anders dan een ‘wasstraat’ en
weten jullie wel dat er ook wasstraten voor honden zijn? Gelukkig wil baasje niet dat ik daar in
ga en ik wil niet dat baasje in een wasstraat
gaat. Als het zover is zal ik persoonlijk de verzorging op mij nemen. Mijn tong is fluweelzacht,
warm en behendig en ik kan er ieder moeilijk
bereikbaar plekje mee reinigen.
Woef!

Jip

BUREN KRIJGEN TIVOLI

OP DE KNIEËN
Woensdag 6 juni schudde de Utrechtse Poptempel Tivoli stevig op
haar fundamenten. Meer nog dan de Arctic Monkeys enkele
dagen eerder verzorgden De Buren een spetterend optreden dat
de bezoekers nog lang zal heugen en waarover nog lang zal worden nagepraat. Nu al hét concert van 2007? Het heeft er alle
schijn van. Het stijf uitverkochte Tivoli was vanaf de verrassende
en fraai ingetogen openingszet “Exit Music” direct in de ban van
de Voordorpse formatie die voor de gelegenheid was uitgebreid
met de Dennis -the Menace –Bergveld (allerlei snaren) en de
blazerssectie ”Sugarfree Horns”.
Hoewel De Buren in
Utrecht en omstreken
een flinke naamsbekendheid hebben opgebouwd met veel Nederlandstalig materiaal,
bleek men in Tivoli tot
verrassing van velen ook
superieur overweg te
kunnen met nummers
van o.a Radiohead, Oi va Voi , Anouk en Lou Reed. Het gestileerd en
verstild uitgevoerde “Exit Music” zette de fans direct op het verkeerde
been waarna via Street Spirit, Perfect Day, Refugee en One Word de
ruim 1000 aanwezige fans hun verbazing hadden ingeruild voor massaal
enthousiasme.
Het slot van het eerste deel met Alone Again Or en Crystal Frontier van
Calexico (en een briljante rol van de Sugarfree Horns) maakte het publiek
alvast warm voor een vertrouwde tweede set vol bekende Burenhits.
Na de korte pauze leidde een wervelend optreden tot een feest dat Tivoli
nog lang zal heugen. Hoogtepunten: te veel om op te noemen, al viel het
massaal meegezongen ‘Bloed, zweet en tranen’ wel bijzonder in de smaak
bij de fans. Dik 3 uur kwaliteits- en feestmuziek voor 2 euro 50.
Waar vind je dat nog? De boekingen voor optredens stromen inmiddels
bij De Buren binnen.
Zo stonden deze
helden afgelopen
vrijdag weer op
een clubfeest van
Iduna met evenveel
enthousiasme voor
een 50 koppig
publiek te spelen.
Wat een band!!

VOORDORP IN BEDRIJF
Liesbeth Bauer, woonachtig aan de R.A. Kartinistraat,
heeft een kleine twintig jaar Nederlands en Frans gegeven op een
middelbare school. Via verschillende nascholingen op het gebied van
psychosociale begeleiding en vanuit haar persoonlijke interesse voor wat mensen
beweegt, is zij de opleiding Gestalttherapie gaan volgen en de opleiding Omgaan
met Verlies.
Zij heeft haar loopbaan in het onderwijs beëindigd om zich helemaal te
kunnen richten op het opzetten en
uitvoeren van een eigen praktijk.

In haar praktijk aan huis werkt zij
individueel met cliënten, voor haar
werk met groepen huurt zij ruimte
op een locatie in de omgeving van
Utrecht. Haar praktijk is aangesloten
bij het Vlaams-Nederlands Gestalt
Netwerk (VNGN).

HET WATER
LEEFT IN DE
DRIEHOEK!
In en om de eeuwenoude sloten van
het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek leeft van alles: wat dacht U van
het heldhaftige haftenlarfje, de geheimzinnige Notonecta, het Posthoorn slakje en niet te vergeten de
griezelige bloedzuiger ................
We bekijken met echte biologen, welke
waterbeestjes er in de sloten leven. Met
waterbakken, vergrootglazen en micros-

Wat is Gestalttherapie?
Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die je kan helpen weer in
beweging te komen als je in je leven
fysiek of mentaal bent vastgelopen.
Het gaat in deze therapie om het bewust ervaren van het contact tussen
jou en je omgeving. Alles wat je
ervaart, ervaar je dagelijks in wisselwerking met je omgeving: je werk,
je collega’s, je partner, je gezin of je
vrienden. Je bent je hier meestal niet
van bewust. Dat gebeurt eigenlijk ‘pas’
op het moment dat er in die wisselwerking iets niet prettig verloopt en jij
daar op de een of andere manier last
van hebt. Door stil te staan bij wat er
hier en nu is, krijg je meer bewustzijn
en ontstaat er ruimte om bewust
stappen te zetten.

Hulp vragen
Problemen kunnen soms te groot zijn
om alleen te dragen en voor jezelf te
klein voelen om daadwerkelijk hulp te
vragen. Veel mensen moeten een
drempel over om die stap te zetten.
Ik nodig je uit die stap te zetten en
copen wordt er grondig gekeken naar
de met schepnetjes verzamelde dieren.
Daardoor weten we hoe goed of slecht
het slootwater is en hoe de beestjes en
hun jonkies groeien. Door dit monitoren
van de ontwikkeling van populaties in
de loop van het jaar verkrijgen we
informatie over de waterkwaliteit in de
sloten van dit fraaie stukje Utrecht.
Vind je het leuk om met ons het waterleven te onderzoeken? Kom dan op
25 augustus en/of 1 september naar
de Driehoek. We starten om half 11 en
eindigen rond half één.
De Driehoek is gelegen in Tuindorp
Oost, Winklerlaan 51, bereikbaar via het
weggetje tussen de paardenweiden,
nabij Zorgcentrum Tuindorp-Oost.
Verzamelen bij ’t Pannendak, het grote
tuinhuis op de parkeerplaats. Iedere
zaterdag heeft een eigen invulling:

samen met mij te onderzoeken hoe je
vastloopt en waar jouw mogelijkheden
liggen om weer in balans te komen. Je
leert je eigen veerkracht te gebruiken
en te versterken. Het is een boeiend
proces dat soms pijnlijk en confronterend kan zijn maar ook bevrijdend.

Voor wie
Gestalttherapie kan je helpen bij
problemen op het werk, relatieproblemen, verwerking van een echtscheiding, angstgevoelens, een rouwproces, stress of burn-out, lusteloosheid of depressie, verlies van gezondheid of vriendschap of ‘gewoon’ niet
lekker in je vel zitten.

Informatie
Voor meer informatie kun je telefonisch (271 40 38) of via e-mail
(info@liesbethbauer.nl) contact met
mij opnemen. Je kunt ook mijn website bezoeken: www.liesbethbauer.nl.
Hier vind je tevens informatie over
de verschillende workshops die in het
najaar van start gaan.

25 augustus is de Publieksdag; er
wordt door één van de biologen verteld met plaatjes over het project,
welke methodes worden gebruikt en
welke diersoorten aanwezig zijn.
We vertellen ook hoe je de waterkwaliteit kunt meten door te kijken
naar de levende beestjes.
1 september worden met name de ontwikkeling en talrijkheid van bepaalde
soorten vergeleken met die van de
voorgaande keren. We vertellen over de
verscheidenheid en aanpassingen van al
wat in het water leeft.
Iedereen kan meedoen, kinderen, liefst
onder begeleiding, zijn extra welkom.
De organisatie is in handen van Milieucentrum Noord Oost en Ecologisch
Tuinenpark de Driehoek.

.
.

AGOSTINHO NETOSTRAAT

.
.

António Agostinho Neto was
dichter, schrijver en de eerste
president van Angola.
Hij bracht Angola in 1975 naar
de onafhankelijkheid. Op zijn
geboortedag viert Angola haar
Nationale Heldendag.
Neto werd in 1922
geboren in Angola,
bij de hoofdstad
Luanda. Zijn vader
was pastor en zijn
moeder schooljuffrouw. Als een
van de weinige
kinderen kreeg hij
op een goede
school les. Hij wist zijn eigen schoolboeken te betalen met een administratief baantje bij de bisschop. In 1947
kreeg Neto van de kerk een beurs voor
een studie Geneeskunde in Lissabon en
Coimbra (Portugal).
Al enige jaren voor zijn vertrek naar
Portugal was Neto een belangrijk lid van
een culturele beweging. Gedurende de
Portugese bezetting was Angola volgens
hen het cultuurbesef kwijtgeraakt. De
eigen cultuur moest ‘opnieuw ontdekt’
worden. Als student was hij eveneens

cultureel maatschappelijk betrokken.
Hij werd actief lid van de oppositie van
president Salazar. Hij organiseerde
petities, deed mee aan demonstraties en
schreef poëzie. Zijn gedichten maakten
hem beroemd.
Hij werd opgepakt en gevangen gezet,
maar na veel verzoeken van liberale
politici, schrijvers en artiesten werd hij
weer vrijgelaten. Na de afronding van
zijn studie keerde hij in 1959 weer terug
naar Luanda.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
PARKSTROOK
Er lijkt schot in de zaak te komen. Het ingenieursbureau van
de Gemeente werkt de plannen nu concreet uit waarna het
voorstel voorgelegd zal worden aan het College van B&W, dat
de subsidie zal moeten verstrekken.
In het kort nog een keer de plannen: er komen twee kinderspeelplaatsen (ter
hoogte van de voetbalkooi) die afgescheiden worden. Het grote stuk naast de
vijver wordt hondenspeelweide. Voor deze terreinen zal een goed maaibeleid
worden ingesteld. De slootkant krijgt een meer natuurvriendelijke oever met
paaiplaatsen. Over het hele terrein zal de flora een aantrekkelijke diversiteit
krijgen. Het doorgaande pad zal voor iedereen toegankelijk blijven en krijgt
een opknapbeurt. De verwachting is dat na toekenning van de subsidie de
uitvoering in het najaar kan worden gestart.
Maar vooruitlopend op de uitvoering door de gemeente zouden we het als
werkgroep fijn vinden als u als bewoner ook wilt meehelpen aan een mooie
parkstrook. Zo willen wij onze gouden eikel, het cadeau van Kopspijkers,
opknappen en meehelpen met het groenonderhoud.
Vindt u, maar ook kinderen, het leuk de handen uit de mouwen te steken,
stuur dan een mail naar VoordorpVooruit@planet.nl.

In Luanda werd hij huisarts waar hij zich
inzette voor iedere patiënt, arm of rijk.
Tegelijkertijd bleef hij schrijven. Nog
maar net begonnen als huisarts werd
Neto wederom gearresteerd. Dit leidde
onder zijn patiënten tot een groot
protest dat bloedig werd onderdrukt.
Neto werd naar de Kaapverdische
eilanden gebracht en later naar
Portugal. Toen de straf werd omgezet in
huisarrest, vluchtte Neto in 1962 met
zijn gezin naar Marokko en naar
Léopoldville (nu Kinshasa, Zaïre).
Neto was de bekendste nationalistische
leider geworden en werd gekozen tot
president van de Angolese bevrijdingsbeweging MPLA. Als gematigde marxist
maakte hij hier een linkse beweging
van. Twaalf jaar lang voerde hij oorlog
tegen de Portugese overheersers en
reisde hij door Europa, de Sovjet-Unie
en Afrika voor politieke en financiële
steun. De strijd werd een jaar na de
Portugese Anjerrevolutie (1974) gewonnen. Portugal droeg de macht over aan
de MPLA.
Neto werd de eerste president van het
land en sloot nauwe banden met de
Sovjet-Unie en andere communistische
staten. Tegenstanders weigerden zijn
bewind te erkennen en er ontstond een
burgeroorlog. En er waren nog meer
immense problemen in het geruïneerde
land. Bovendien kampte Neto met zijn
gezondheid. Hij leed aan kanker. Hij
overleed tenslotte in 1979 in Moskou
tijdens een operatie.

Ingezonden

PROJECT WEVELAAN
Het aftellen is begonnen
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de realisatie van de
buurtruimte aan de Wevelaan en met succes: het aftellen richting een
ruimte van en voor de buurt is begonnen! In mei is de verbouwingsopdracht aan de aannemer verstrekt. De ruimte zal in juli worden
opgeleverd - én geopend! Na de zomervakantie kunt u als buurtbewoner gebruik maken van de buurtruimte.
Een van de eerste stappen van dit traject was om met de school
overleg te voeren over de vraag hoe de buurtruimte aan de Wevelaan
het beste gerealiseerd zou kunnen worden. Dit heeft geleid tot een
programma van eisen en een ruimtelijk voorstel voor de verbouwing
van de lokalen. Dat plan wordt nu uitgevoerd.
Hoe gaat het worden?
De buurtruimte wordt zelfstandig en multifunctioneel opgezet, met
twee aparte ruimtes voor activiteiten. De ruimtes hebben elk een
aparte entree, bergruimte en toiletvoorziening, maar hebben een
eigen karakter: een van de ruimtes zal relatief leeg blijven en worden
ingericht voor beweeg- en expressieactiviteiten. De andere ruimte zal
een huiskamersfeer krijgen. Deze ruimte zal ook worden gebruikt
om – onder begeleiding – een aantal activiteiten voor jongeren te
realiseren.
De activiteiten
Een aantal van de door de buurt gevraagde activiteiten zullen door
organisaties als Cumulus en het Utrechts Centrum voor de Kunsten
(UCK) voor u worden georganiseerd. Daarbuiten blijft de buurtruimte
gereserveerd voor activiteiten die bewoners in eigen regie willen
uitvoeren. Om dit in goede banen te leiden zijn voorwaarden vastgesteld waaraan de activiteiten moeten voldoen.
Het beheer
Voor het Project Wevelaan is een solide beheerconstructie
geformuleerd. Het technische beheer zal worden uitgevoerd
door de gemeente Utrecht.
Zij zullen de schoonmaak van de ruimten en het sleutelbeheer
verzorgen. Daarnaast is het de bedoeling dat er door de buurtcomités
Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp een zelfstandige beheerstichting

NOOT VAN HET BUURTCOMITÉ
MBT HET PROJECT WEVELAAN!
Het buurtcomité Voordorp Vooruit neemt afstand van
de inhoud van bovenstaande ingezonden brief van
Adriana Begeer over het project Wevelaan.
Hoewel het buurtcomité het initiatief toejuicht, kan het op
geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het
oprichten van een beheerstichting.
Het ontbreekt het buurtcomité simpelweg aan capaciteit om
dit soort verantwoordelijkheden erbij te nemen.
Voordorp Vooruit kan wél buurtbewoners die eventueel
interesse hebben in deelname aan de beheerstichting,
oproepen zich te melden. Daarom bij dezen: Heeft u
interesse? Geef dit dan door aan Buurtcomité Voordorp
Vooruit, email voordorpvooruit@planet.nl of p/a
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht.
Wij zorgen er dan voor dat uw reactie zo snel mogelijk
bij de projectleider terechtkomt.

wordt opgericht. De beheerstichting wordt dan volwaardig gesprekspartner voor de gemeente en gesprekspartner voor derden en buurtbewoners ten aanzien van de welzijnsvoorzieningen in deze drie
buurten. De beheerstichting zal er over waken, dat er een evenwichtig
pakket aan activiteiten plaatsvindt in de verschillende locaties, zij
zal een reglement met gedragsregels opstellen en zorgen dat de
communicatie met de drie buurten goed verloopt.
Ook zal de beheerstichting er verantwoordelijk voor zijn, dat vanaf 2008
het sleutelbeheer aan de Wevelaan adequaat geregeld is, voor zover dat
het eigen gebruik door de buurt betreft. In een later stadium geldt dit
ook voor de andere locaties: Prinsenhof en Gerrit Rietveld College. De
sleutelbeheerders zullen erop toezien, dat de ruimtes gebruikt worden
conform het reglement.
Participatie door de buurt
Maar waar het allemaal echt om gaat, dat zijn natuurlijk de mensen.
Vanaf het begin was het duidelijk dat de buurt zou meedenken, meedoen en meebeslissen over de manier waarop de buurtruimte ingevuld
wordt. Dit heeft u dan ook op talloze manieren gedaan: via de buurtcomités, bij de buurtbijeenkomsten op 31 januari en de jongerenbijeenkomst op 13 april, via de klankbordgroep en via vele e-mails en
berichtjes. Door uw input ontstaat er straks een ruimte waarin u zich
thuis kunt voelen en leuke activiteiten kunt organiseren. U bent een
geweldige buurt!
Maar onder de naam ‘Project Wevelaan’ wordt het natuurlijk niks…
Stelt u zich voor dat de gemeente Utrecht een naam voor uw buurtruimte gaat bedenken…dat kan natuurlijk niet! Daarom hierbij een
hartelijke oproep: heeft u een leuke suggestie voor een naam voor de
buurtruimte aan de Wevelaan, laat het dan even weten aan de redactie
van de wijkkrant!
Het aftellen is begonnen!
De komende weken kunt u de voortgang van dit project volgen op de
website van het wijkbureau Noord-oost: www.utrecht.nl/noordoost
Hartelijke groet,
Adriana Begeer
Projectleider Wevelaan

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP
VEEMARKT

Over de stand van zaken
rond het Veemarktterrein
kunnen wij nog steeds niet
veel melden.
Zoals eerder aangegeven, is de commissievergadering waarin
het ‘bestuursadvies Veemarktterrein’ behandeld zou worden,
een aantal keren uitgesteld.
Dienst Stadsontwikkeling stelt in de laatste brief, die de
werkgroep 13 december jl. ontving, dat de plannen van de
bestuurlijke besluitvorming in overleg met wethouders
Giesberts en Bosch tot nader order zijn uitgesteld.
Een nieuwe datum is nog steeds niet bekend.
Wij verwachten dat deze besluitvorming over de zomer
heen getild gaat worden. Wij houden u op de hoogte.

NIEUWS VAN DE
WERKGROEP
DIERENWEIDE

RAMPENOEFENING
VOORDORP

Hoog bezoek op de
Begeleid door de vrolijke muziek
van de IJsbrekers kwamen burgemeester Brouwer en Wijkwethouder Jansen op 12 mei jl. de
hernieuwde dierenweide openen.
Daar konden ze met eigen ogen
aanschouwen dat de subsidie goed
was besteed. Aan wethouder Jansen
de eer om het informatiebord te
onthullen en burgemeester Brouwer
mocht onze nieuwe aanwinst,
schaap Wollie met haar twee lammetjes, Adam en Eva, toelaten op
de dierenweide. De burgemeester
had natuurlijk een cadeau meegenomen voor het jarige geitje
Annie: een volle mand met heerlijk
fruit en groente, waar alle geiten op
af stormden.

Uitbreiding dieren
Behalve het schaap Wollie en de
lammetjes Adam en Eva – geboren op 26 april – is het aantal
dieren uitgebreid met zeven
nieuwe kipjes.
Drie schaapjes, tien geitjes en
negen kippen plus een haan
vragen veel voeding en verzorging, wat de nodige kosten
meebrengt.

Adoptie
We hebben daarom een adoptieplan ontwikkeld. Men kan
tegen een vast bedrag per jaar een dier adopteren, voor € 50
een schaap of geitje en voor € 25 een kipje. Burgemeester Brouwer
reikte tijdens het openingsfeest het eerste adoptiecertificaat uit aan
Babs Verbeek en Djoeke Gerestein, die samen geit Aagje hebben
geadopteerd. Het adoptieplan bleek zo’n succes te zijn dat nog
hetzelfde weekend alle dieren waren geadopteerd.

Vriend worden
Niet getreurd, iedereen - u ook - kan “Vriend van de dierenweide”
worden. Voor € 15 per jaar steunt u de dierenweide.
U ontvangt dan bovendien de nieuwsbrief die 2x per jaar uitkomt én
de “Vriendenpas”. Dit kan door overmaking van € 15 op giro 2227301
t.n.v. Nicole Beeker, Utrecht onder vermelding van “Vriend van de
dierenweide” en uw naam en adres.

Afscheid
Ook aan het leven van een dier komt een einde. Onze Haan Henk
is niet meer. Aanvankelijk dachten we dat de overvloed aan al dat
nieuwe vrouwelijk schoon hem te veel vermoeide, maar het was een
luchtwegontsteking die hem fataal werd.

Op zaterdag 14 april jl. hebben de politie, brandweer, ProRail, geneeskundige hulpverlening en de
gemeente een crisisoefening gehouden bij de
spoorwegovergang Kapteynlaan / Aartsbisschop
Romerostraat. Het doel van de oefening was,
ervaring op te doen met het bestrijden van een
groot incident waarbij veel slachtoffers vielen.
Het ging om een aanrijding met een trein.
Hierbij een foto-impressie van de oefening.

KIDS

VOOR
DORP

Bewegen in Voordorp

DEZE KEER WEER EEN 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.
als je al deze woorden hebt gevonden,
dan blijven er op het einde 8 letters over.
deze 8 vormen (horizontaal gelezen) een
woord. en dat woord is de oplossing
van deze puzzel.
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HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur de oplossing dan per email
naar: voordorpvooruit@planet.nl óf
per post naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xg utrecht.
doe dit vóór zaterdag 21 juli 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 REDACTIE VAN DE
VOORDORPKRANT WENST
IEDEREEN EEN PRETTIGE
ZOMERVAKANTIE TOE

Lekker bewegen in Voordorp.
Carenetics biedt verschillende
programma’s (bodyshape en
body-mind) op maandag,
woensdag en vrijdag.
In het nieuwe seizoen starten
we ook op de dinsdag en
donderdag.
De lessen gaan door tot 22 juli en
starten weer 1 september. Geef je op.
Meer weten? Voor informatie, vragen of inschrijven:
Kiki Kemp, tel 030-6664100 of mail carenetics@planet.nl
Ingekomen

Plek onder de zon gevonden

De hanen Pippi en Pepper, waarvoor in de maartkrant een stukje grond gezocht
werd, zijn op 17 juni jl. verhuisd. Hun nieuwe optrekje, Villa Kakelbont, staat aan de
Koningin Wilhelminaweg te Groenekan. Niet meer in Voordorp dus, maar wél dichtbij.

c Agenda
Oud papier
Op donderdag 19 juli staat de oud papier container weer
bij basisschool Voordorp aan de Ché Guevarastraat
van 8.30 tot 20.30 uur.

Paulus Parochie
Op 30 september bestaat de Paulus parochie 75 jaar

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, Adriana Begeer, Robert Enters,
Bernhard Klok, Else Schuil, Hans van Doorn, Jeroen Sturkenboom,
Liesbeth Bauer, Marjolein Hillege, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel en Sjaak Koopman

Sluitingsdatum kopij: 14 september 2007
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken.

