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Ingezonden

PROJECT

De wijk Voordorp is voor improviserend muzikant, muziekdocent, componist en Voordorpbewoner Bernadette van Beurten
de inspiratiebron voor het bedenken en maken van zeven
audiovisuele composities.
Vanaf haar jongste jeugd is Van
Beurten gefascineerd door de
beelden en geluiden om haar
heen die zij deel wil laten uitmaken van haar muziek.
De Stichting Tritonus heeft Van
Beurten de opdracht gegeven
dit idee verder uit te werken in
een project: Voordorp Horen &
Zien. Een cultureel project met
geprojecteerde videobeelden,
foto’s, omgevingsgeluiden
(soundscapes), informatie en
muziek.
De voor Voordorp typerende
beelden en geluiden worden
vastgelegd. Vanaf april van dit
jaar is Van Beurten druk doende
om materiaal te verzamelen.
Zij heeft naar eigen zeggen “een
duik in Voordorp genomen”.

Zaterdag
5 januari 2008:
tuinhuis Groene Dak,
Voordorp,
16.00 - 17.15 uur.
Zondag
6 januari 2008:
tuinhuis Groene Dak,
Voordorp,
16.00 - 17.15 uur.
Voordorp-rap
Een van de composities zal een
Voordorp-rap zijn, gemaakt in samenwerking met kinderen uit de wijk.
Met de Voordorpschool is overleg
geweest voor het uitschrijven van een
rapwedstrijd over vrijheidsstrijd.
Helaas wilde de school niet meewerken omdat dit teveel extra tijd
in beslag zou nemen. De organisatie
hiervan wordt nu door de Stichting
zelf gedaan (zie oproep in deze krant
aan alle kinderen in Voordorp).

Weblog & website

Zeven audiovisuele
composities
De beelden en geluiden vormen de
basis voor het schrijven en bedenken
van de zeven audiovisuele composities
met improvisatieruimte. Beeld, geluid
en de door Van Beurten geschreven
muziek worden tot een geheel
samengesmeed. In januari 2008 worden de composities uitgevoerd in de
wijk.

Op het weblog is de voorbereiding
van dit project te lezen. Van tal van
gelegenheden en instanties, gebeurtenissen en voorvallen uit de wijk zijn
verslagen gemaakt in beeld en geluid.
De definitieve website zal in de eerste
week van oktober online zijn.
Website:

www.voordorphorenenzien.nl
Emailadres:

project@voordorphorenenzien.nl
Weblog:

www.beurtslog.blogspot.com
Muzikanten, kunstenaars &
werkgroep
Van Beurten werkt samen met een

GRAAG ZETTEN WIJ
MET ALLE VOORDORPERS
EEN GUINNESS WORLD
RECORD POGING OP
VOOR ÉÉN VAN DE
KOMENDE FESTIVALS.
HEB JE EEN IDEE?
NEEM DAN CONTACT
OP MET:
voordorpvooruit@planet.nl
OF BEL:
Petra van Straaten
030 - 273 03 55

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,
Bernadette van Beurten, Bernhard Klok,
Bert van Velzen, Brigitte Venturi,
Frank van Straaten, Hans Bellaart,
Hans ter Rele, Karel Koster,
Nicole Beeker, Petra van Straaten,
Renée van Andel en Robert Enters

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

groep muzikanten
en kunstenaars in
de voor dit project
in het leven geroepen werkgroep
'Voordorp Horen & Zien’. De werkgroep bestaat uit betrokken Voordorp
bewoners die meewerken in de
organisatie van dit aansprekende
project.

Vaste kern kunstenaars en muzikanten: (van links naar rechts op de foto)
Nikos Tsilogiannis: slagwerk, percussie
Klasina Wieringa: videobeelden
Hermine Schneider: trompet,
zingende zaag, videomontage
Ceciel Borghouts: toetsen
Bernadette van Beurten:
composities, videobeelden & montage,
fotografie, fretloze bas.

Arturo Escalante:
techniek, videomixing
Allen: laptop.

Ondersteuning
Het project wordt ondersteund door:
Gemeente Utrecht DMO Culturele
Zaken. Gemeente Utrecht Wijkbureau
Noordoost. K.F. Heinfonds.

GROENE DAK ZET ZICH IN VOOR BETERE LUCHTKWALITEIT
Op 18 juli heeft de Werkgroep Verkeer van de woonvereniging Het
Groene Dak in Utrecht Noordoost (Voordorp) een brief met eisen verstuurd aan regering, provinciale staten en gemeenteraad. Daarin wordt
een drietal eisen gesteld aangaande het bijzonder ongezonde leefmilieu
langs de Rijksweg A27. De 66 huishoudens van het ecologische woonproject Het Groene Dak bevinden zich, zoals vele andere woningen in
de buurt, binnen 100 meter van de snelweg, met alle gevolgen van
dien voor de bewoners vanwege het overmatige geluid en de slechte
luchtkwaliteit. Van speciaal belang is de fijnstof vervuiling waarop
recente Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing is.
Tegelijkertijd is het platform A27, bestaande uit vertegenwoordigers van
een groot aantal bewonersorganisaties in Utrecht Oost, opgericht naar
aanleiding van plannen van Rijkswaterstaat om de A27 uit te breiden.
Het platform zal aan de Eerste Kamer zijn verontrusting overbrengen
over de nieuwe wet Luchtkwaliteit, en heeft daarom onderstaande
verklaring opgesteld. De verklaring is ontstaan in Utrecht Oost, maar
dient ook de belangen van Utrecht, stad en provincie. Een aantal lokale
en regionale organisaties met milieudoelstellingen heeft al toegezegd
de verklaring te zullen steunen.

Verklaring
Nieuwe wet luchtkwaliteit brengt gezondheid Utrechtse burger in
gevaar
In Nederland leven mensen korter doordat de lucht vies is. Diverse
onderzoeken tonen dat aan. Ook in Utrecht zijn er veel locaties waar de
risico’s onaanvaardbaar groot zijn. Het wetsvoorstel wijziging van de
wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) biedt geen garantie dat de
situatie verbetert. Daarom verzoeken de onderstaande organisaties
van Utrechtse burgers de leden van de Eerste Kamer het wetsvoorstel
af te wijzen.

Ingezonden

De 5 punten voor deze oproep luiden:
1. In de stad Utrecht overlijden per jaar 750 mensen 10 jaar te vroeg
als gevolg van vieze lucht.
2. Auto’s worden weliswaar zuiniger, maar de groei van het aantal
gereden kilometers is zo groot dat de potentiële milieuwinst teniet
gedaan wordt.
3. Utrecht kan op lokaal niveau het probleem niet oplossen. Wij hebben
hulp nodig van de Rijksoverheid.
4. Het voorliggende wetswijzigingsvoorstel biedt mogelijkheden om een
verslechtering van de luchtkwaliteit te compenseren met een verbetering elders. Voor Utrecht betekent dit dat bijvoorbeeld de A27 verbreed mag worden – met alle gevolgen voor Lunetten, Rijnsweerd
en Voordorp van dien – als het ergens anders maar gecompenseerd
wordt (flexibele koppeling).
5. Daarom is het juist voor Utrecht nodig dat u dit voorstel afwijst.
Utrecht ligt immers tussen grote snelwegen als de A27, A12 en de
A2 in.
Wij roepen alle bewoners van Voordorp op om bij terugzending van het
wetsvoorstel de Tweede Kamer te adviseren bij een nationaal plan van
aanpak luchtkwaliteit uit te gaan van Europese regelgeving; dus net als
in het Besluit luchtkwaliteit 2005 verdere verslechtering te voorkomen
en bovendien bestaande overschrijdingen aan te pakken. Ook bij
volledig voldoen aan de huidige Europese normen zal er aanzienlijke
gezondheidsschade blijven bestaan, en het zou dan ook ons,
Nederland, niet misstaan zelfs te streven naar schonere lucht dan
"Europa" voorschrijft. Dit alles is in de geest van het regeerakkoord
(pagina 16): “Er zal worden ingezet op het accommoderen van
mobiliteitsbehoeften op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de
leefomgeving in afnemende mate wordt belast”.
Utrecht, 15 september 2007, Bert van Velzen, Karel Koster

DE
SNUFFELHOEK
Nog even en dan is het zover. Utrechters mogen zelf
hun burgemeester kiezen. Om de mensen een beetje
te helpen heeft een vertrouwenscommissie twee
kandidaten voorgesteld waartussen de stemgerechtigden mogen kiezen. Zoiets als kiezen tussen zwart
en wit.
Burgemeester zijn is geen gemakkelijke taak: het is
meer een hondenbaan. In één week tachtig uur
werken, altijd alert zijn, iedereen bij elkaar houden,
rondwandelen in stadswijken en goed in de gaten
hebben ‘wat voor vlees er in de kuip zit’. Echt hondenwerk en, zoals u kunt zien, ben ik helemaal wit.
Ik zou dus een prima kandidaat zijn om op te stemmen.
Als burgemeester Jip zou ik een aantal gemeenteverordeningen wijzigen. Zo moet er een einde komen
aan de discriminerende maatregelen tegen alle
mensen die een hond liefdevol als lid in hun gezin
hebben opgenomen. Vaak zelfs - om de gemeente te
helpen - afkomstig uit een dierenasiel. Maatregelen
die gezinnen in twee kampen verdelen en er de
oorzaak van zijn dat veel honden in de vakantietijd
op straat belanden en uiteindelijk weer in het asiel.
Oorzaak: deze gezinnen zijn bijna nergens welkom.
Willen ze met het hele gezin ergens verpozen, bijv.
bij een recreatieplas met door de gemeente mooi
aangelegde strandjes, betaald van het belastinggeld
van alle inwoners, dan lopen deze gezinnen op tegen
bordjes ‘verboden voor honden’. Daar staan ze dan.
De kinderen hunkeren naar het water, naar het zand
met uitdagende attracties, maar de hond mag er niet
op. Het overkwam ons gezin deze zomer.
Ik mocht van baasje eerst uitgebreid tegen de paal
met het bordje aan plassen, maar daarna heeft ze
me achtergelaten op een door de zon verhitte parkeerplaats. In de auto, weliswaar met de raampjes
op een kier en een bakje water, maar toch!
Als ik burgemeester ben, dan verander ik alle bordjes
met ‘Verboden voor honden’ in bordjes met het
vriendelijke verzoek om elkaar geen onnodige overlast te bezorgen en eigen afval van o.a. hondenpoep
op te ruimen. Ik weet zeker dat er dan veel minder
honden in het dierenasiel terecht komen. Geen verontwaardigde koppen meer in de krant over achtergelaten dieren. Het betekent ook dat veel minder
honden met een rugzakje op verder moeten leven.
Zoals mijn nieuwe vriendje ‘Happy’. Zijn baasje heeft
hem die naam gegeven omdat hij zo blij was dat hij
uit het asiel weg mocht. Alleen durft Happy, als hij
eenmaal in een auto zit, niet meer uit te stappen.
Ook volgt hij zijn baasje dicht op de voet, bang om
hem kwijt te raken.
Straks is het 4 oktober, dag van de dieren. Ik wil die
dag graag uitroepen tot dag tegen het discrimineren
van dieren én dag van de mensen die het hele jaar
(dus ook tijdens de vakanties) voor hun dieren willen
zorgen.
Woef!
Jip

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP LEÓN
Gedurende het afgelopen jaar is met diverse activiteiten
binnen Voordorp een bedrag van ruim 4800 euro opgehaald ten behoeve van het project Ondersteuning
Onderwijs in León Zuidoost. In het kader van dit project
zal hierdoor onder meer een sportterrein aangelegd
kunnen worden.
Dit bedrag is verdubbeld door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking via het programma ‘Kleine Plaatselijke Activiteiten
Stedenbanden Nederland – Nicaragua’ van
het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland – Nicaragua
(LBSNN) en de
Nationale Commissie
voor Internationale
Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling
(NCDO).
Dankzij deze financiële bijdrage hebben wij een totaalbedrag van
9750 euro over kunnen maken aan León Zuidoost. En daarmee
kan het project volledig uitgevoerd worden!
Het geld is de afgelopen maand overgemaakt en in León Zuidoost is men inmiddels aan de slag gegaan. Hopelijk kunnen wij in
de volgende uitgave van de buurtkrant al enkele foto’s laten zien.
Graag willen wij nogmaals de volgende personen /
instanties heel hartelijk danken voor hun bijdragen aan
dit project:
• Sporting 70 voor het faciliteren van een sponsorvoetbalwedstrijd tijdens het bezoek van de burgemeester van León,
de heer Tellez, aan Voordorp op 23 september 2006.
• De spelers van Sporting 70 die tijdens deze sponsordag ruim
850 euro hebben opgehaald.
• An Hulshoff – Pol voor het geven van een schildersworkshop
tijdens het Voordorp Festival in mei 2007. De inkomsten die
met de deelname aan de workshop samenhingen, zijn volledig
aan het project in León geschonken.
• De Voordorpse ‘bedrijven’ Tandartspraktijk Pennartz, Gezondheidscentrum Meerding en Makelaardij Johan Blom voor hun
gulle giften.
• Bewoners van Voordorp en overige particulieren die Nicaragua
en León een warm hart toedragen: ook hun bedanken wij
heel hartelijk voor hun gulle giften.

VOORDORP IN BEDRIJF
Brigitte Venturi woont sinds 15 jaar in Voordorp. Zij is freelance vertaalster
met een kantoor aan huis en initiatiefneemster van het boekje Jarige Jops
en Jets; ware verhalen en ideeën voor verjaardagsfeestjes in de buurt.
Vertel eens iets over jezelf
In 1990 ben ik uit Frankrijk naar Nederland geëmigreerd. Het jaar daarna ben
ik met mijn Nederlandse partner in
Voordorp komen wonen. Hier zijn mijn
twee kinderen geboren.
Ik werk 10 jaar als freelance vertaalster en
heb mijn kantoor aan huis; ik vertaal
vanuit het Nederlands of Engels naar het
Frans. Mijn klantenkring heb ik opgebouwd rond aandachtsgebieden die mij aanspreken en die bij mijn
achtergrond als sociaal wetenschapper aansluiten.
Ik vertaal veel teksten over sociaal-economische en
politieke vraagstukken voor de non-profit sector. De
ene dag vertaal ik een nieuwsbrief voor een internationaal vrouwennetwerk en de andere dag een verslag over
onderwijs in Afrika of een brochure over culturele uitwisselingsprogramma’s met Marokko. Ik zit wel thuis maar
het voelt alsof ik de hele wereld rondreis! Daarnaast ben
ik docent bij de opleiding tot vertaler in Utrecht.

Je bent de initiatiefneemster van het boekje
Jarige Jops en Jets. Hoe ben je op dat idee
gekomen?
Als Française heb ik me altijd verwonderd over de energie
die in Nederland wordt gestoken in verjaardagsfeestjes.
Mijn kinderen hebben veel leuke feestjes bij vriendjes in
de buurt meegemaakt en ik vond het jammer dat al die
‘expertise’ verloren ging. Zeker als het gaat om zelf
bedachte feestjes die thuis of in de buurt plaatsvinden.
Zo is het idee ontstaan van een boekje over verjaardagsfeestjes die door ouders uit Voordorp bedacht zijn. Dit
sloot ook goed aan bij mijn behoefte om iets gemeenschappelijks te doen met mensen in de buurt en bij mijn
interesse voor het schrijven.

Hoe is het boekje tot stand gekomen?
Eerst heb ik allemaal ideeën en
ervaringen verzameld bij buren
en bekenden in Voordorp en
daarbuiten. Al pratend ben ik
tot de inhoud gekomen van
10 uitgewerkte feestjes die per
leeftijdscategorie opgebouwd
zijn. Het moest natuurlijk geen
opsomming van activiteiten
worden want dat vind je al op
Internet. De bedoeling van het
boekje is meer dat ouders inspiratie
opdoen om zelf aan de gang te
gaan. De krokante details en
praktische ideeën die je vindt in de
verhalen hebben, naar mijn gevoel,
een enthousiasmerende werking.
Zo wordt verteld dat je een regen-

bui tijdens een bosfeestje tot hoogtepunt kan omtoveren
of dat jouw buren ongekende acteurtalenten hebben.
Veel moeders en vaders hebben meegeholpen aan het
schrijven van de verhalen en aan het tot stand komen
van het boekje. We hebben verder met het buurtcomité
gekeken hoe we aan subsidie voor dit buurtproject konden komen maar dat is helaas niet gelukt. Wel heb ik
sponsoren bereid gevonden om voor de productiekosten
een financiële bijdrage te leveren. Martien op den Velde,
beeldend kunstenares uit Voordorp, heeft voor de mooie
vormgeving gezorgd.

Voor wie is het boekje bestemd en hoeveel
kost het?
Het is bedoeld voor ouders die kinderen tussen 4 en 12
jaar hebben maar ook voor ouders van jongere kinderen
(voor op de groei). Je kunt het boekje ook cadeau doen
aan iemand anders. Voordorpers zullen zich uiteraard
meer aangesproken voelen want het gaat om hun
kinderen (met foto’s erbij) maar alle ouders uit Utrecht
en omgeving zullen er ook iets aan hebben.
Het boekje kost € 7,50. Een deel hiervan gaat naar het
goede doel Stichting De Vrolijkheid. Wij willen namelijk
de vreugde die onze kinderen rond hun verjaardag kennen, delen met kinderen die het minder goed hebben, te
weten kinderen in asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is
een stichting die kunst-, muziek- en creatieve activiteiten
organiseert voor deze kinderen. Ik vind de parallel tussen
de twee projecten heel mooi.

Waar wil je het boekje verkopen en hoe kan
men het ontvangen?
Op de posters en folders die in allerlei plaatsen en gelegenheden in de wijk en in Utrecht-Oost worden verspreid staat een e-mail adres waar men het boekje kan
bestellen. De Leonidas snoepwinkel in De Gaard verkoopt
het ook en ik ben nog op zoek naar
andere vaste verkooppunten. Zegt het
voort! Men kan ook de komende tijd op
de maandagavond (vanaf 20.30 uur) bij
mij op de Samora Machelstraat 13 terecht.

Gaat dat lukken, denk je?
Ik denk het wel want iedereen die ik
tot nu toe heb gesproken vindt het een
leuk en mooi boekje. Bestellingen
komen al binnen, ook via de website
van De Vrolijkheid waar het boekje
aangekondigd staat. De kunst is dat
zo’n project bekendheid krijgt en dat
de mensen het doorvertellen. Op de
website van VoordorpVooruit vind je
ook meer informatie over dit
‘Voordorpboekje’.
Om te bestellen of te reageren op dit artikel: jarigej@tiscali.nl

.
.

PABLO NERUDASTRAAT

.
.

Pablo Neruda was een van de invloedrijkste schrijvers van de
20ste eeuw. Zijn echte naam was Neftali Ricardo Reyes Basualto.
Hij schreef onder de naam Pablo Neruda, ter nagedachtenis van
de Tsjechische dichter Jan Neruda (1834-1891).
Tijdens het bewind van González Videla was hij gedwongen
enkele jaren buiten Chili te verblijven.
Pablo Neruda werd geboren in 1904 in
Parral in Chili. Zijn vader was spoorwegbediende en zijn moeder onderwijzeres. Zij overleed twee maanden
na zijn geboorte. Al op dertienjarige
leeftijd begon Neruda te schrijven
voor het dagblad La Mañana.
In 1923 volgde zijn eerste boek. Het
tweede boek, Veinte Poemas de Amor
y Una Canción Desesperada (1924)

In 1943 keerde Neruda terug naar
Chili, waar hij in 1945 werd verkozen
tot senator van de Republiek en lid
werd van de Communistische Partij.
Na zijn protesten tegen president
González Videla moest hij echter
onderduiken. En na twee jaar, in 1949,
wist hij naar Parijs te vluchten. Daar
werd Neruda opgenomen in het
intellectuele leven. Zijn internationale

faam bleef toenemen, via zijn poëzie,
zijn uitgebreide internationale kennissenkring, zijn politiek engagement en
zijn status van politieke banneling. In
veel landen viel hem de grootste eer
te beurt en werden zijn werken en
gedichten uitgegeven. In 1950 verscheen zijn ondertussen afgewerkte
epos Canto General in Mexico. In
datzelfde jaar nog verschenen er in
veel landen edities van, waaronder
ook een illegale versie in Chili. Samen
met Pablo Picasso ontving hij de
Internationale Prijs voor de Vrede.
Ondertussen was in Chili na drie jaar
het arrestatiebevel tegen Neruda
ingetrokken. Hij keerde er triomfantelijk terug en vestigde zich in
Santiago. Pablo Neruda ontving voor
zijn buitengewoon omvangrijke
oeuvre in 1971 de Nobelprijs voor de
Literatuur. Hij overleed in 1973, twaalf
dagen na de staatsgreep van Augusto
Pinochet.

werd één van zijn bekendste en meest
vertaalde werken. Naast zijn literaire
activiteiten studeerde Neruda Frans en
pedagogiek aan de Universiteit van
Chili in Santiago.
Tussen 1927 en 1935 was hij diplomaat
in Birma, Ceylon, Java, Singapore,
Buenos Aires, Barcelona en Madrid. In
die periode schreef hij de verzameling
esoterisch surrealistische gedichten
Residencia en la Tierra (1933), die zijn
literaire doorbraak betekenden. De
Spaanse Burgeroorlog en de moord
op dichter García Lorca beïnvloedden
hem sterk en leidden tot zijn toetreding tot de republikeinse beweging
in Spanje en Frankrijk. In 1939 werd
Neruda benoemd tot consul voor de
Spaanse emigratie, met als standplaats
Parijs. Kort daarna werd hij Consul
Generaal in Mexico.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
PARKSTROOK
Zoals al eerder in Voordorp Vooruit is bericht, wordt er gewerkt aan de
herinrichting en het opknappen van de parkstrook langs de A27.
De gemeente heeft laten weten dat de plannen van de bewoners
gehonoreerd worden en dat de werkzaamheden dit najaar zullen plaatsvinden. Het is inmiddels duidelijk dat er een nieuwe toegang tot het park
komt ter hoogte van de Briónstraat. Dit vormt een directe verbinding
naar de hondenspeelweide. De sloot wordt wat uitgegraven en enigszins
slingerend vormgegeven, met minder stijl oplopende oevers en veel
nieuwe beplanting. Er komt géén speeltoestel in het afgebakende speelgebied rond de voetbalkooi, maar wel een natuurlijk speelgebied, waar
geen honden komen. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor het
ophogen en glooiend maken van het speelgebied. Achterlangs de voetbalkooi blijft een pad, zodat de doorloop in de hele groenstrook is
gewaarborgd. Alle paden in het park worden verbeterd.
Als de werkzaamheden aan het eind van het jaar zijn afgerond, hopen
we het hernieuwde park feestelijk te openen!

Ingezonden
Ingezonden

Huis in de wijk barst weer los!
Huis in de wijk staat de komende weken bol van de activiteiten. Bewoners uit Tuindorp en omliggende wijken zijn van
harte welkom om in ‘eigen huis’ mee te doen aan workshops. Bijvoorbeeld aan de Schilderworkshop Acryl verven of
leeservaringen uitwisselen in Mijn favoriete boek is..... En
hoe goed kunt u schaken of dammen? U bent aan zet op
zondagmiddag 30 september en 14 en 28 oktober.
In Ik ging op reis… vertellen jongeren over de reis van hun
leven. Steeds meer jongeren reizen een paar weken of
maanden over de wereld voordat ze hun carrière starten. In
deze cyclus vertellen ze op 28 september aan de hand van
foto’s en muziek over hun ervaringen in Afrika, Australië en
het Verre Oosten.
Ook zijn onze inloopmiddagen weer begonnen. Iedere
zondag- en woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
staat de deur van Huis in de wijk wijd open voor jong en oud.
Kom een kopje koffie of thee drinken om even bij te praten,
een spelletje te doen of gewoon voor de gezelligheid.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP
Dierendag
Natuurlijk wil de werkgroep Dierenweide Dierendag niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Op woensdag
3 oktober van 15.00 tot 16.00 uur willen
wij een echt feestmaal voor de dieren
gaan maken. Wij nodigen de kinderen
uit Voordorp (vanaf 6 jaar) van harte
uit ons hierbij te helpen. Na het bereiden van het feestmaal gaan we
natuurlijk de dieren uitgebreid trakteren. Vind je het leuk om hieraan mee
te doen, geef je dan snel op want het
aantal plaatsen is beperkt. Stuur een e-mailtje naar Nicole Beeker
(nicole.beeker@wanadoo.nl) of bel haar op 2716097. Uiteraard
zijn de ouders ook welkom.

Gezellige beestenbende
Huis in de wijk is gevestigd in de voormalige kosterswoning
aan de Suringarlaan 1, naast de Tuindorpkerk.
Huis in de wijk is een plaats waar jong en oud vrijblijvend
even binnen kunnen lopen. Het aanbod van activiteiten is
steeds vol variatie. Kleinschaligheid, inspiratie en laagdrempeligheid staan voorop. Ook staat Huis in de wijk open
voor initiatieven van Tuindorpers en de omliggende wijken.
Huis in de wijk biedt volop mogelijkheden voor het houden
van lezingen, kookworkshops en creatieve workshops.

Schaken & Dammen
30 september, 14 en 28 oktober van 15.00 tot 17.00

Ja, u hebt het goed gezien: er zijn weer
4 nieuwe kippen op de Dierenweide.
Het zijn nog jonge hennetjes, geboren
in maart, die al hun eerste eitjes
hebben gelegd. De kipjes zijn ontzettend tam en je moet goed uitkijken
waar je loopt want het liefst volgen ze
je overal. Favoriet hierbij is het zoeken
naar wormen in het land. Dan zijn ze er
echt “als de kippen bij”. De kipjes, Lola,
Mien, Dotje en Flo, zijn inmiddels ook
allemaal geadopteerd.

Maar…

Inloopmiddagen
iedere zondag- en woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00

Schilderworkshop Acryl verven.
Thema: herfst
Vrijdag 12 oktober van 20.00 tot 22.00
Opgave vooraf noodzakelijk:
Wilma v.d. Zeijden (030-2718951) Bijdrage onkosten € 8,-

Ikonen- vensters op God
Donderdag 18 oktober 20.00 – 22:00
De mystieke wereld van Ikonen. door Lambert Moll
(Nikolai Kommuniteit)

Mijn favoriete boek is…
Woensdag 31 oktober 20.30- 22.00
Leeservaringen uitwisselen over boeken die er toe doen.
‘Nachttrein naar Lissabon’ van Pascal Mercier
Huis in de wijk – Prof. Suringarlaan 1 – 3571 WH – Utrecht
(naast de Tuindorpkerk)
E-mail: info@huisindewijk.nl – www.huisindewijk.nl –
Contactpersoon: Ruud Moll – Tel: 06 - 13014062.

Vriend worden kan iedereen
door € 15, - te storten op giro
2227301 t.n.v. Nicole Beeker,
Utrecht, onder vermelding van
“Vriend van de dierenweide”.
Met uw bijdrage helpt u mee
om de Dierenweide te behouden voor Voordorp.
Bovendien ontvangt u een nieuwsbrief die 2x per jaar uitkomt en
de “Vriendenpas”.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP
VEEMARKT
Over de stand van zaken
rond het Veemarktterrein
kunnen wij ook nu nog niet
veel melden.
Nu de vakanties voorbij zijn, hopen wij gauw te vernemen
wanneer de commissievergadering plaatsvindt waarin het
‘bestuursadvies Veemarktterrein’ behandeld wordt.

Ingezonden

JUBILERENDE
PAULUSPAROCHIE
Dit jaar bestaat de Parochie
H. Apostel Paulus in Tuindorp te
Utrecht 75 jaar. Dit vier(d)en wij in
de jubileummaand september met
een vijftal speciale themavieringen
met als leidraad ‘Weg van Paulus’.
De 1e brief van Paulus aan de
Korintiërs heeft in elke viering een
speciale plek (gehad).
Hierbij willen wij alle bewoners van Voordorp uitnodigen
voor de viering op 30 september a.s. waarin de jubileummaand
wordt afgesloten. Op deze Jubileumzondag staan het geloofsdoek*
en onze visioenen voor de toekomst centraal.
De aanvang van de viering is om 10.30 uur.
Uit de oude geschriften blijkt dat Paulus een bruggenbouwer wil
zijn. Onder de Korintiërs – rijk, arm, geschoold en ongeschoold –
ontstond al gauw onenigheid over geloofskwesties en over wat een
kerk eigenlijk moet zijn.
De Paulusparochie ziet daarin herkenbare aanknopingspunten.
Het programma wordt dan ook toegespitst op de vragen die veel
mensen zich ook vandaag stellen: wat is kerk-zijn, wat de betekenis
van vieren, welke rol hebben christenen naar de samenleving toe en
hoe belangrijk is het streven naar eenheid van alle christenen.
In de traditie van Paulus willen wij het vieren van ons
jubileum graag met u delen. Daarom zouden wij u graag
op 30 september a.s. verwelkomen.
* Een groep parochianen werkt aan een geloofsdoek dat dient als
document voor de toekomst.

c Agenda
Scouting Open Dag
Voor de leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar wordt er op
zaterdag 29 september 2007 van 14.00 tot 17.00 uur
bij De Oase, Kögllaan 26 in Utrecht een open dag
georganiseerd

Viering Paulusparochie
zondag 30 september 2007.
De aanvang van de viering is om 10.30 uur.

Informatiemarkt in Nieuw Bleyenburg
Op donderdag 15 november van 13.00-16.00 uur in
de serre van Nieuw Bleyenburg!

Oud papier
Op de donderdagen 2 oktober en 13 november staat de
oud papier container weer bij basisschool Voordorp aan
de Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur.

KIDS

VOOR
DORP

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 9 letters over. deze
9 vormen (horizontaal gelezen) een woord. en
dat woord is de oplossing van deze puzzel.
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AGENDA
BEL
BLIJ
BOEK
BOVENBOUW
FIETSEN
FIT
KLAS
LES

IJ N

LESROOSTER
LOKAAL
LUNCH
PAUZE
SCHOOL
SPEL
SPORT
TAS
VAKANTIE

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 xc utrecht.
doe dit vóór zaterdag 3 november 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 winnaar van de woordzoeker uit de junikrant is
ROBIN VERHOEF. robin heeft de bioscoopbon
inmiddels ontvangen.
WIE WIL ER IEMAND INTERVIEWEN?
STUUR EEN MAIL NAAR
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL.

Landschildpad vermist
Sinds zondag 26 augustus wordt mijn
landschildpad (zie foto) vermist. Hij is
via de tuindeur ontsnapt. Zoekacties
(Pablo Nerudastraat, Simon Bolivar,
Steve Biko, Briónstraat), briefjes in de
brievenbus van omliggende huizen,
melding bij Amivedi en de dierenbescherming hebben helaas tot nu toe
niets opgeleverd. Het is van belang dat
de schildpad snel gevonden wordt. Hij
kan een tijdje zonder eten maar niet
zonder water want dan zouden zijn
nieren eronder lijden. Als het straks
koud wordt, gaat hij zich ingraven en
dan is hij onvindbaar. Daarom deze
oproep in de Voordorpkrant. Hebt u
hem gezien, gevonden of weet u iets,
bel 030-2721823 of neem contact op
met de krant.

Lengte: ong. 14 cm, kenmerk: hapje uit
de schild links bij de nek

Schildersclub
Kleurecht is een schildersclub die opgericht is voor en door mensen die
vaak al veel cursussen hebben gedaan
en nu thuis wel eens iets willen maken
naar eigen idee. Maar ook minder geoefenden voelen zich er thuis. Werken
in groepsverband kan ook stimulerend
zijn. We huren het atelier van STOK
aan de Bemuurde Weerd OZ 32.
Daar zijn ezels, tafeltjes e.d. aanwezig.
We hebben er ook een paar soorten
papier, zodat je die niet altijd mee
hoeft te nemen. Alle andere materialen moet je zelf meenemen.
Een deel van de deelnemers komt uit
Voordorp en Tuindorp. Het aantal uit
Voordorp en Tuindorp-Oost zou wat
ons betreft nog groter mogen zijn.
Er wordt geen les gegeven, maar we
helpen elkaar, gevraagd, soms ook
ongevraagd. En natuurlijk praten we
met elkaar over de gebruikte technieken, materialen of voorstellingen.
Wij schilderen daar praktisch iedere
maandagochtend van 9.30 – 12.30 uur.
Heb je belangstelling? Kom dan eens
kijken in het atelier of bel met
Barry Pleit tel. 030-2760266.
We bestaan inmiddels 7 jaar.

Oproep aan alle kinderen in
Voordorp voor het maken van
een Voordorprap voor het
project Voordorp Horen & Zien.
Grijp je kans!
Maak met z’n 2-en een RAP
over vrijheidsstrijd ( wist je
dat alle straten namen
hebben van vrijheidsstrijders?…….) op het ritme van
de cd die je kunt ophalen
op de Tulastraat 42. Stuur een
email om je op te geven naar
project@voordorphorenenzien.nl.
De vier beste RAPS zullen door een
kinderjury uitgekozen worden en
worden opgenomen op cd. De jury zal
beslissen wie heeft gewonnen!
De winnaars mogen meedoen met een
repetitie en twee uitvoeringen op 5 en
6 januari 2008 in de wijk samen met de
muzikanten van het project Voordorp
Horen & Zien. Over het project kan je
meer lezen in dit krantje! Ieder 2-tal
dat zich opgeeft en een raptekst aanlevert krijgt bekendheid op de project
website www.voordorphorenenzien.nl
(de site is in de eerste week van
oktober online). Als je niet precies
weet wat je moet doen en toch heel
graag mee wilt doen, neem dan even
contact op van te voren en mail naar
project@voordorphorenenzien.nl.
Natuurlijk kunnen de ouders van de
kinderen ook contact opnemen.
P.S. Een handige site waar je veel aan
kan hebben:
www.apeldoorn-onderwijs.nl/rapp

Lekker sporten, dat kan!
Carenetics geeft diverse sportlessen in
diverse buurtcentra waaronder in
Voordorp/Tuindorp. We zitten op
diverse ochtenden in Sporting 70 en
op de maandag en donderdagavond
in de gymzaal van de Winklerlaan.
We hebben nog enkele plaatsen vrij,
instromen kan altijd!
Meer weten over de lessen. Neem
contact op met Carenetics/Kiki Kemp,
Telefoon: 030 6664100
email: carenetics@planet.nl
Sporting 70:
Winklerlaan gymzaal Dr. Pelsschool
Ma 9:00-10:00
Bodyshape
Ma 19:30-20:30
Bodyshape
Wo 9:00-10:00
Combishape
Ma 20:30-21:30
Body & Mind
Do 9:00-10:00
Body & Mind
Do 19:15-20:15
Body & Mind
Vrij 9:00-10:00
Combishape
Do 20:30-21:30
Combishape

Informatiemarkt in Nieuw
Bleyenburg
Het SAP (Senioren Informatie Punt),
Aveant en Cumulus welzijn hebben het
initiatief genomen om een
informatiemarkt voor
senioren in Noordoost
te organiseren. De
informatiemarkt heeft
kraampjes met de
volgende thema’s:
Personenalarmering,
Ouderenvervoer,
Thuiszorg en PGB,
en Senioren Actief. Ook wordt het
programmaboekje Senioren Actief op
feestelijke wijze gepresenteerd.
Wijkwethouder Harm Jansen is hiervoor
uitgenodigd.
U bent van harte welkom op donderdag 15 november van 13.00-16.00 uur
in de serre van Nieuw Bleyenburg !

Scouting Open dag
29 september 2007
Kampvuren, zwemmen, droppings
en nog veel meer
Voor de leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar
wordt er op zaterdag 29 september
2007 van 14.00 tot 17.00 uur bij De
Oase Kögllaan 26 in Utrecht een open
dag georganiseerd.
Je kunt je eigen brood maken op
kampvuur, er is een kabelbaan en nog
veel meer dingen die met scouting te
maken hebben.
Als je tussen de 6 en 18 jaar bent, kun
je lid worden van de Derde Utrechtse
Groep. Als je dat leuk lijkt ben je van
harte welkom om eens te komen
kijken en te proeven van het scoutingleven!
Scoutinggebouw De Oase, Kögllaan 26,
Utrecht
Welpen: 7 tot 11 jaar;
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Verkenners: 11 tot 14 jaar;
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
De contributie bedraagt € 10,00 per
maand.
Als je meer informatie wilt, stuur dan
een email naar custerse@hotmail.com.

Peuterspeelzaal PINOKKIO
Peuterspeelzaal Pinokkio (tel. 2710694),
gevestigd in het centrum van Voordorp,
is van dinsdag t/m 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.

