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Als ik aan het einde van de
middag een bromfiets hoor,
die af en toe al piepend tot
stilstand komt, weet ik dat
mijn krant in aantocht is. Als
ik met de lift naar beneden
ga, ben ik precies op tijd om
mijn avondblad persoonlijk in
ontvangst te nemen. Handig,
dan loop ik niet steeds voor
niets naar de brievenbus.
Vele buurtgenoten zullen het
bromfietsgeluid herkennen en
in het bijzonder de piepende
remmen, soms vergezeld van
een beschaafd toetertje.
Omdat deze krantenbezorger
Tuindorp-Oost, Voordorp en Tuinwijk dag in dag uit, bij weer en geen
weer, van diverse kranten voorziet,
leek het mij een goed idee wat nader
met deze vriendelijke jongen kennis
te maken. Hij heet Arissou Younous,
maar wordt door zijn vrienden met
zijn achternaam aangesproken.
Younous is 23 jaar en komt uit Togo.
Toen hij in 2000 naar Nederland
kwam - zijn ouders waren overleden was zijn voornaamste doel het volgen
van een goede opleiding.
Op school (een soort Lyceum) in zijn
geboorteplaats Fazao had hij Frans en
wat Engels geleerd, maar een echte,
gedegen beroepsopleiding zat er daar
niet in. Na enkele maanden te hebben doorgebracht in Deventer en
Almelo, kwam hij definitief in Utrecht
wonen. Hier kreeg hij Nederlandse
taallessen en volgde hij aan het ROC

Uw krant,
zijn werk:

Younous de bezorger

KERST in Voordorp
op 14 december a.s.
Zet deze datum alvast
in uw agenda
Wij zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers die op 14 december
willen helpen bij de organisatie.
Wilt u helpen? Of heeft u een
idee voor die dag? Mail dan naar
voordorpvooruit@planet.nl

de opleiding voor assistent monteur
sterkstroom installaties, een opleiding
die hij een paar jaar geleden met
succes afsloot.
Om zijn levensonderhoud én zijn
studie te kunnen bekostigen begon
hij in 2003 met het rondbrengen
van kranten, zowel ´s ochtends als
´s avonds. In de vroege ochtenduren
brengt hij circa 10 verschillende
kranten rond in Tuinwijk. ‘s Avonds is
het assortiment wat beperkter, maar
er gaan altijd nog heel veel kranten in
de diverse brievenbussen in Tuindorp
Oost en Voordorp.
Younous werkt naast de krantenwijken ook nog ’s avonds en ‘s nachts
in het sorteercentrum van TNT-post.
“Als ik om 3 uur ’s nachts klaar ben,
fiets ik vanaf het Kanaleneiland naar
het krantendistributiecentrum om de
ochtendbladen op te halen. Eerst
moet ik dan de diverse kranten in
elkaar steken (de weekendeditie moet
er bijvoorbeeld tussen). Om 4 uur
begint mijn ochtendronde. Omdat ik
dan toch wel wat moe ben maak ik
wel eens fouten; soms krijgt iemand
de verkeerde krant, heel soms sla ik
iemand per ongeluk over.”
Routine mag absoluut niet toeslaan.
Elke dag krijgt hij een lijstje mee met
nieuwe abonnees en opzeggingen.
Ook hebben sommige bewoners
alleen een weekendeditie of krijgen
eenmaal per week de banenkrant van
de Volkskrant. Er kan dus van alles
misgaan. Echt veel fouten maakt
Younous niet, maar toch komen er

meer dan de toegestane twee klachten per maand binnen. Dat komt
doordat de vermoeidheid soms even
zijn concentratie aantast. Voor een
bonus komt hij dan ook niet zo vaak
in aanmerking..

Hoe ziet je dag eruit, Younous?
“Om 16 uur begin ik met het bezorgen van de avondkranten. Om 19 uur
ben ik weer thuis, eet wat, rust wat,
kijk televisie en 3 á 4 x per week ga ik
om 23 uur naar TNT-post om brieven
en pakketten te sorteren.
Zes dagen per week om 4 uur begint
mijn ronde van de ochtendkranten.
Daarna, rond 6 uur, ga ik naar bed.
Op zondag breng ik ook de Telegraaf
rond in Tuindorp Oost en Voordorp.”
Hij heeft gemerkt dat de kranten de
afgelopen jaren steeds dikker zijn
geworden, vooral in het weekend. Er
zijn brievenbussen waar de krant niet
in kan. In dat geval moet hij de krant
uit elkaar halen en in delen in de bus
duwen. “Laatst kreeg ik op m’n kop
omdat ik een te kleine brievenbus zou
hebben beschadigd, terwijl dat gebeurd was door de jongen die de
reclamefolders rondbrengt”. Ook
wordt hij regelmatig achtervolgd door
blaffende honden die het op zijn
broekspijpen hebben gemunt. “Ik sta
soms doodsangsten uit, zeker omdat ik
een beetje bang ben voor honden. Ik
ben ook een keer met m’n brommer
onderuitgegaan, omdat ik dacht dat

Dit artikel is eerder verschenen in de wijkkrant van Tuindorp-Oost

een hond me wilde aanvallen”, aldus
Younous. Gelukkig maakt hij ook veel
leuke dingen mee: “Er zijn abonnees
die me staan op te wachten, zodat
ik de krant niet in hun bus hoef te
persen. Anderen laten me schuilen
als het regent of bieden me wat te
drinken aan als het warm is.”
Welke verschillen zie je hier ten
opzichte van Togo?
“De mensen hier vragen altijd heel
vriendelijk wanneer ik gekomen ben,
wat ik hier doe, maar vragen ook vaak
wanneer ik weer terug ga. Die laatste
vraag zouden we in Togo nooit stellen.” Ook vindt hij de mensen in
Afrika over het algemeen vrolijker.
Tussen alle werkzaamheden door vindt
Younous ook nog tijd voor zijn grote
hobby: voetbal. Op zaterdag trapt hij

graag zelf een balletje met jongens uit
Togo, Guinee, Ghana én Nederland.
Enkele maanden geleden was hij een
paar weken in Togo op vakantie
(“lekker chillen met vrienden op het
strand”) en nam vandaar allerlei
prachtige voetbalshirts mee, o.a. van
FC Barcelona, Togo, maar ook van
Nederland (“ik heb alle wedstrijden
van het Nederlands elftal gevolgd”).
Hoe ziet je toekomst eruit,
Younous?
“Sinds kort heb ik een eigen flatje in
Overvecht. Ik hoop eind augustus m’n
rij-examen te halen, de theorie heb ik
al, nu de praktijk nog. Het liefst zou
ik langzamerhand wel een normale
baan willen hebben, net als mijn
vrienden uit Togo die ook in Utrecht
wonen. Maar het is best lastig om een

GIERZWALUWEN (vervolg)
Wat een prutzomer. Maar voor de gierzwaluwen is het
meegevallen, er stond alleen wat veel wind in juni en juli.
Naar aanleiding van het stuk in het vorige nummer heb ik nog
reacties gehad. Daardoor is het totale aantal bezette kasten in het
afgelopen seizoen op 14 gekomen: in 1 heeft een koolmees overnacht, in 7 hebben spreeuwen gebroed, in minstens 5 hebben
huismussen gebroed, en in 1 zaten gierzwaluwen (zie hieronder).
Dat is niet gek, vorig jaar waren het 6 bezette kasten! Kijk ook op
www.voordorpvooruit. Klik voor een kaart met de nestkasten ‘gierzwaluwen’ aan in de linkerkolom.
Gierzwaluwen in nestkast
Zoals ik de vorige keer schreef, hadden in mei twee gierzwaluwen
belangstelling voor de nestkast aan de Simon Bolivarstraat 87-95.
In de rechterbovenkast echter broedde een spreeuwenpaartje die
elke avond als de gierzwaluwen op hun favoriete kast aanvlogen in
de vluchtbaan doken, waardoor de zwaluwen moesten uitwijken en
de kast niet in konden. Pas vanaf het moment dat de spreeuwenjongen uitgevlogen waren (22 mei), zag ik meermalen overdag en
’s avonds een gierzwaluw in de linkeronderkast vliegen. Met een
noodvaart komt zo’n vogel er dan aanvliegen, mindert nauwelijks
snelheid, even hoor je het aanklampen van de pootjes aan de opening, en floep het beest zit er in. Dat is zo snel gebeurd, dat je niet
even afgeleid een andere kant op moet kijken. Dan mis je de show.
Op zaterdag 21 juni was het feest in Het Groene Dak: we vierden
ons 15-jarig bestaan. Laten we nou net die middag zien dat er twee
gierzwaluwen de linkeronderkast in- en uitvliegen. Aha, er zijn blijkbaar jongen die gevoerd moeten worden denk je dan. ’s Avonds
vanaf half tien ben ik meerdere malen gaan posten bij de kast. En
ja hoor, zo rond kwart voor tien dook er onverwachts en steels een
gierzwaluw de kast in om er even later weer uit te komen. Dat herhaalde zich een aantal maal totdat de lantaarns aansprongen en je
eerst de ene, enkele minuten later de tweede gierzwaluw naar binnen zag gaan. Een begroetingsroepje volgde, daarna gingen ze
slapen.
Helaas heb ik de jongen nooit horen piepen (in tegenstelling tot de
spreeuwenjongen in mei), en ook heb ik ze niet met hun kopjes uit
de opening zien hangen, wat wel eens door anderen elders is

leuke baan te vinden. Ik zou ook wel
in Nederland willen blijven, omdat ik
het hier goed naar mijn zin heb.”
Maar voorlopig gaat Younous door
met zijn TNT-werk en zijn krantenwijken, vaak op de fiets, maar bij
slecht weer en bij veel kranten, met
de brommer. Dus als u opschrikt van
een bromfietsgeluid met piepende
remmen en een klein, maar dapper
toetertje, dan weet u het: Younous
komt eraan.
Tertius Groenman
p.s. Mocht u tips hebben die Younous
zouden kunnen helpen bij het vinden
van een “echte” baan, graag een
berichtje aan de redactie of de auteur
van dit artikel
tertiusgroenman@yahoo.com
tel. 271 66 02.

Ingezonden
gezien. Na 23 juli waren er geen activiteiten meer rond
de kast, dus toen waren ze uitgevlogen? Hoe zat het nou?
We hebben de kast naar beneden gehaald (geen sinecure om op
zo’n lange ladder te staan). Bij het fabriceren van de kast is op de
bodem een kommetje gefreesd in de verste hoek vanaf de opening.
De gierzwaluwen hebben in dat kommetje een nest gemaakt
(zie foto). Zo’n nest bestaat uit allerlei materiaal dat in de lucht
zweeft, onder andere
strootjes en veertjes,
wat met speeksel aan
elkaar gekit wordt
waardoor het goed
hard wordt. Ik heb met
diverse gierzwaluwkenners gemaild en iemand is langs geweest. Kan je het in- en
uitvlieggedrag als bewijs gebruiken dat er jongen in de kast hebben
gezeten? We houden het op een vermoedelijk succesvol broedgeval!

Gierzwaluwen elders in de wijk
Het blijkt trouwens dat er elders in Voordorp al enkele jaren door
een gierzwaluwpaartje op een ‘natuurlijke’ plek gebroed wordt. In
de Steve Bikostraat hangt op enkele plekken de dakgoot nogal ver
van de muur (constructiefoutje), waardoor er een dusdanige spleet
is ontstaan dat huismussen en ook gierzwaluwen er onder kunnen
vliegen. Vermoedelijk hebben er dit jaar twee gierzwaluwparen gebroed, gezien hetzelfde gedrag als bij de Simon Bolivarstraat. Dat
is natuurlijk helemaal mooi, als de zwaluwen zelf nestgelegenheid
ontdekken.
Iemand heeft nog gezien dat een gierzwaluw belangstelling had
voor een nestkast in de Augusto Sandinostraat, een kast waarin een
spreeuw had gebroed. Het lijkt er dus op dat er meer gierzwaluwen
zijn die inmiddels de kasten als nestplek herkennen.
Het wordt volgend jaar een spannend jaar. Keren de gierzwaluwen
terug bij de kast in de Simon Bolivarstraat?
Zien en horen we dan wel jongen? Wat gaan ze elders bij de kasten
in de Simon Bolivar- en Augusto Sandinostraat doen?
En in de Steve Bikostraat onder de dakgoot? Nu eerst ruim een
half jaar geduld uitoefenen. Het is niet anders.
Tieneke de Groot, Simon Bolivarstraat 89, info@bureaufacet.nl

DE SNUFFELHOEK
Op de dag dat ik mijn 20ste Snuffelhoek schrijf, is mijn baasje jarig.
‘Sorry’, heb ik tegen haar gezegd. ‘Ik heb vandaag
geen tijd voor feestjes, de deadline dringt..’
‘Niet erg hoor, Jip! Ik ga lekker uit eten met mijn
familie, blijf jij maar achter die PC zitten’, heeft ze
geantwoord.
Weet je, ik gun haar dat wel. Ze heeft ook echt iets
te vieren. Behalve dat ze jarig is, is het ook vijf jaar
geleden dat ze een slechtnieuws bericht kreeg. Ja zo
heet dat. In een gesprek – meestal met een arts – krijg
je dan te horen, dat je een levensbedreigende ziekte
hebt. Baasje werd verteld dat ze borstkanker had. Ik
was toen nog niet geboren, maar ze heeft mij er wel
over verteld. ‘Heel raar hoor Jip. Je leven wordt even
stil gezet en dat komt niet alleen door al die onderzoeken, operaties en controles waarmee je agenda vol
is gepland. Het zit in de kleine dingen.
Bijvoorbeeld: je paspoort is verlopen en dan denk je,
misschien kan ik beter een identiteitskaart nemen,
want een paspoort is duur en vijf jaar geldig. Wat
moet je met vijf jaar als je gehoord hebt dat je kanker
hebt? Of met al die foto’s die je gewend bent om van
je vakantie te maken en waarvan je dacht dat je die
op je oude dag allemaal lekker zou gaan bekijken?’
In Nederland krijgt van iedere negen vrouwen er één
te horen dat ze borstkanker heeft. Dat is heel veel.
Maar weten jullie dat het bij vrouwtjeshonden ook
voorkomt en dat het daar zelfs één op de drie is? En
nu het allerergste: dat mijn moeder ‘Keetje’ ook zo’n
slecht nieuwsbericht heeft gekregen. Gelukkig heeft
ze geen nieuw paspoort nodig, want ze woont nog
altijd op een boerderij in mijn geboortedorp, samen
met mijn zusje Koosje en blijft daar op het erf.
Afgelopen zomer ben ik heel even op ziekenbezoek
geweest. Echt kort, want mijn moeder deed erg onaardig tegen mij en mijn zus Koosje trok zelfs haar
bovenlip op. Echt een bitch, terwijl ik haar leuk vond
en met haar wilde spelen net zoals toen ik nog in het
nest verbleef. We hadden het toen toch heel erg gezellig. Ik heb er nog een foto van
en zal aan de redactie vragen of
ze hem willen plaatsen. Kunnen
jullie zelf zien hoe leuk het was!
Baasje heeft mij met zeven weken
meegenomen. Ze wilde niet meer
piekeren over de dood, maar stil
staan bij een nieuw leven. Samen
met mij naar buiten. Wandelingen
maken in de natuur. Diep ademhalen. Af en toe zegt ze tegen mij: ‘Jip, jij hebt mij er
doorheen getrokken.’ Letterlijk bijna, want ik sleur
haar door bossen, het rulle zand van duinen en door
de straten van Voordorp. Met baasje gaat het weer
goed, evenals met mijn moeder Keetje.
In de oktobermaand wordt met het lintje
aandacht gevraagd voor borstkanker onder vrouwen.
Misschien kunnen we 4 oktober, op dierendag,
ook alle hondenvrouwtjes met dat lintje eren?
Woef! Jip.

VOGELS & FAUNA IN VOORDORP

Ingezonden

Net voor de vakantie heeft
iedereen deze mooie flyer
in de bus gekregen........
De oproep aan de Voordorpbewoners om mee te doen aan
het vogel & flora “spotten” in
de wijk heeft al veel leuke reacties, meldingen, verhalen, en zelfs ook
opgestuurde filmpjes opgeleverd. Zo zijn er een aantal spotmeldingen
binnengekomen van het ijsvogeltje. Op verschillende plekken is de
"blauwe schicht" in Voordorp gesignaleerd. Ook had de wijk Belgisch
vogelbezoek en is er verslag gedaan van de vogels die op de balkons
komen aanvliegen. Zelfs de watervlugge gierzwaluwen die om de huizen
in de Tulastraat scheerden, zijn te zien op een filmpje.
De “floratours” door de wijk leveren steeds meer ‘nieuw gespotte’ wilde
flora op. Maar...er is nog veel meer te zien en te lezen op de Voordorpvogel en florablogs...........
De actualiteit over de vogels wordt in de site vermeld met krantenknipsels en filmpjes. Er is o.a. een actueel filmpje in het vogelblog
opgenomen uit “De wereld draait door” wat gaat over de vliegtechniek
van de gierzwaluw die als voorbeeld dient voor de luchtvaart......
Een leuk voorbeeld over de inhoud van een van de krantenknipsels is dat
Duitse ornithologen hebben ontdekt dat vogels steeds vaker ringtones
van mobiele telefoons imiteren.
Kijk ook eens naar de uitgebreide
“spotlijsten” van echte vogelkenners
in Voordorp: Weia Reinboud en Jelle
Scharringa.Buiten dat er leuke verhalen
aangeleverd worden kan je op de blogs
ook nog veel leren over de vogels en
bloemen in de wijk.
Niet iedereen weet het verschil tussen
Bloeiend pijlkruid bij de
een koolmees en
Habib Bourguibastraat
pimpelmees, een
waterhoen en een meerkoet etc., terwijl we deze
vogels toch heel veel in onze buurt zien. En niet
iedereen is op de hoogte van hoe de rietorchis en
IJsvogel.
het zeepkruid eruit ziet. De Voordorpvogel & floraOp
verschillende
blog laten je dit op een frisse en speelse manier
plekken in Voordorp
zien!
gesignaleerd
De herfst en winter komen eraan, het floraspotten zal even op de ‘spaarbrander’ komen te staan maar de vogels zullen zich weer meer en meer
laten zien in Voordorp, in de tuinen op de balkons en elders.
We willen dan ook iedereen binnen Voordorp, zowel volwassenen als
kinderen, stimuleren om door te gaan met "spotten" en het insturen van
verhalen, foto's en filmpjes.
Leuk als je mee doet!
Reacties en “spotresultaten” maIl naar:
vogels@voordorphorenenzien.nl of flora@voordorphorenenzien.nl
Bernadette van Beurten & Ruth van de Laarschot.
Blogs:
www.voordorpvogels.blogspot.com
www.voordorpflora.blogspot.com

VOORDORP IN BEDRIJF
Martien Op den Velde is beeldend kunstenares en woont al 13 jaar in
Voordorp. Zij heeft twee maal meegedaan aan de Kunst Kijken Keuken
in Voordorp. Een deel van de bewoners zal haar daarom beslist kennen.
Inmiddels geeft Martien een cursus schilderen / tekenen. Hoogste tijd om zichzelf
voor te stellen aan alle buurtbewoners.
Vertel eens iets over jezelf,
Martien

En nu ga je in je eigen atelier een cursus
schilderen / tekenen geven…

Ik heb de Academie voor
Beeldende Kunst te Utrecht in
1984 afgerond. Naast het maken
van kunstwerken geef ik nu al
een aantal jaren met veel
enthousiasme les bij het UCK in
Utrecht en De Werkschuit in Zeist. Tevens heb ik samen
met een aantal kunstenaars de Stichting KunstBIKken
opgezet. Deze stichting
initieert op aanvraag kunsteducatieve projecten voor
scholen en festivals.

Ja, nu is de tijd voor iets lokaals. Voor de buurt, in de
buurt. Voor volwassenen en kinderen.
Wat voor mij belangrijk is, is vooral het persoonlijk enthousiasmeren en het stimuleren van je eigen kunnen.
De cursus is voor iedereen bedoeld die het leuk lijkt om
te schilderen. Ervaring is echt niet nodig.

Aan wat voor soort projecten moeten
we dan denken?

Voor kinderen tot 8 jaar ben ik inmiddels begonnen op
de vrijdagmiddag met een teken/schildercursus.
Voor kinderen vanaf 8 jaar ben ik een cursus illustreren
aan het opzetten op de woensdagmiddag.

Twee jaar geleden hebben wij tijdens het Oerolfestival
‘Landverhuizers’ diverse projecten gedaan op alle basisscholen van Terschelling. De resultaten van de projecten,
gemaakt door de eilander kinderen, waren tijdens Oerol
te bezichtigen in en nabij een omgebouwde SRV-wagen
die over het eiland toerde. Wat was er zoal te zien? Een
heuse kledinglijn die door de patronen van landkaarten
is geïnspireerd, prachtige verhuisdozen en pakketjes met
geheimzinnige inhoud, prehistorische mieren die uit allerlei hoeken en gaten zijn
gekropen, droomkamers
en noodknuffels, een
bijzondere stop-motion
roadmovie over dieren
die op zoek gaan naar
een betere plek en nog
veel meer.
Bik’ers zijn kunstenaars
met een bijscholing op
het gebied van het
onderwijs en projectmatig werken. Zij
kunnen samen met de
school ideeën die op
school leven verder ontwikkelen tot concrete
kunstprojecten. Kunstenaars kunnen en durven dingen
anders aan te pakken. Bik-projecten hebben een
duidelijk begin en eind en resulteren meestal in een
presentatie, een voorstelling of een tentoonstelling.
Bikkers kunnen met behulp van de stichting subsidies
aanvragen bij de diverse cultuurfondsen om grote
cultuureducatieve projecten te verwezenlijken op
scholen, culturele instellingen en festivals.

We gaan met diverse materialen experimenteren: potlood, kwast, papier en/of doek, acryl, aquarel, mixed
media. Aan de hand van thema’s kan een ieder zijn eigen
onderwerpen gaan verbeelden. Basistechnieken, kleurengebruik, vormgeven en kijken zullen elke les terugkeren.

Wanneer en hoe vaak vindt de cursus plaats?
Elke woensdagochtend (excl. schoolvakanties), voorlopig
van 9.00 – 10.30 uur. Je koopt voor € 60, - een strippenkaart van 5 lessen en die is dan 6 weken geldig.
Dat is inclusief de materiaalkosten en exclusief schildersdoek.
De kosten van de strippenkaart zijn in 1x te
voldoen.
Woensdagmiddag:
illustreren voor kinderen
vanaf 8 jaar (voorlopig)
13.30-14.40 uur.
Vrijdagmiddag van
14.00-15.00: kunst locale
voor kinderen tot 8 jaar
Kosten bedragen 10 euro
per keer incl. materiaalkosten en iets lekkers.
Strippenkaart voor 4x is
40 euro.

Opgeven voor de cursus kan via email:
M.opden.Velde1@kpnplanet.nl
Adres: David Ben Goerionstraat 65.
Info: 030-2732554

.
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SARTREWEG
De Franse filosoof
Jean-Paul Sartre
was één van de
invloedrijkste
denkers uit de
twintigste eeuw.
Zijn filosofie van
de vrijheid was erg
populair in het
naoorlogse Frankrijk.

Sartre werd geboren in Parijs. Zijn
vader was marineofficier, maar stierf
toen Jean-Paul een jaar oud was.
Hij had een hechte band met zijn
moeder. Sartre studeerde filosofie in
Parijs en Berlijn. In de jaren dertig
gaf hij les aan de universiteiten van
Le Havre en Parijs. Hij omringde zich
met intellectuelen en vond een belangrijke inspiratiebron in de Duitse
existentialistische filosofen Husserl en
Heidegger.
Vóór de oorlog, in de jaren dertig,
was hij apolitiek en hield hij zich
vooral bezig met de theorie van de
vrijheid. Zijn existentialistische filosofie
benadrukte de absolute vrijheid van
het individu. Aan die absolute vrijheid
koppelde Sartre de absolute verantwoordelijkheid van de mens. In 1940
werd hij opgepakt door de Duitsers.
Hij verloor toen tijdelijk zijn belangrijkste bezit: zijn vrijheid. Na zijn vrijlating in 1941 sloot hij zich aan bij het
Franse verzet om te schrijven voor
verzetsblaadjes.
Tot die tijd was Sartre van mening
dat menselijk samenleven gelijk stond
aan met elkaar in conflict zijn. Maar
dit veranderde toen hij in de oorlog
broederschap meemaakte. Hierdoor
kreeg hij sympathie voor het communisme, en later ook voor Mao.
Hij kwam hierover in conflict met
collega-schrijver Albert Camus.
Er kwam een grote omslag in zijn
denkwijze. Voorheen had hij zijn
existentialistische filosofie ontwikkeld
met daarin een grote verantwoordelijk
voor het individu. Nu probeerde hij
het existentialisme te verenigen met
het communisme. Maar hij faalde.
Na de Russische inval in Hongarije in
1956, bekritiseerde hij de Sovjet-Unie
en hij verloor zijn geloof in de arbeidersstaat.

Maar hij bleef in de klassenstrijd
voor de arbeiders strijden. Hij was één
van de eersten die opkwam voor de
geestelijke en culturele waarden van
de zwarte bevolking. Ook was hij
voorzitter van het Internationaal
Tribunaal voor oorlogsmisdaden.
In 1964 weigerde hij de Nobelprijs

voor literuur omdat hij tegen de
bourgeois wereld was en daar niet bij
wilde horen.
Sartre stierf in 1980. Zijn publieke
rol was toen al een tijd uitgespeeld.
Wel liet hij tientallen romans, toneelstukken en essays na. Op zijn begrafenis waren 40.000 mensen aanwezig.

NET EVEN ANDERS: DE BUURTAUTO

Ingezonden

U zou misschien best samen met uw buren een auto willen delen, maar het lijkt u zo´n
gedoe? En de commerciële deelauto´s vindt u te duur? Misschien is dan de buurtauto
iets voor u. Met zo’n buurtauto bent u even mobiel als nu met uw eigen auto, maar het
kost beduidend minder, u draagt bij aan het terugdringen van de parkeeroverlast en u
levert een bijdrage aan het milieu.
Met 6 tot 7 huishoudens kunt u al in aanmerking komen voor een buurtauto. Bij voldoende deelnemers wordt er een buurtauto geplaatst door Wheels4All, een organisatie
zonder winstoogmerk (www.wheels4all.nl). In overleg kiest u samen welk type auto er
komt te staan. Het wordt sowieso een zuinige en relatief schone auto.
Om mee te doen betaalt u een bedrag per maand en daarnaast per uur dat u de auto
gebruikt en het aantal gereden kilometers. Het leuke van de buurtauto is dat leden gratis
kilometers kunnen verdienen door beheerder van de auto te worden of bijvoorbeeld door
de auto te wassen.
U reserveert de auto via internet. Een geavanceerd systeem in de auto houdt alle kilometers en tijdstippen bij. Rijdt u momenteel minder dan 10.000 kilometer per jaar in uw
auto, dan kan een buurtauto financieel heel interessant zijn. Elke buurtauto maakt vijf tot
tien parkeerplaatsen overbodig. Zo neemt de parkeerdruk af en heeft de hele buurt er
plezier van! Denk niet te snel: „Leuk voor anderen, maar in mijn geval werkt dat niet”.
Voor (bijna) alle mitsen en maren zijn creatieve oplossingen bedacht.
De buurtauto is een alternatief voor de commerciële deelauto. In Utrecht staan er vier
auto’s in Leidsche Rijn. Milieupunt Noordoost onderzoekt in samenspraak met de
gemeente en Wheels4all of uitbreiding mogelijk is, ook in de ‘betaald parkeren’ gebieden.
Dit hangt ook af van initiatiefnemende buurtbewoners (zie www.wheels4all.nl/start).
Zij kunnen op hulp rekenen van het milieupunt en Wheels4all.
Interesse in een buurtauto bij u voor de deur? Of wilt u mogelijk initiatiefnemer worden?
Bij Milieupunt Noordoost kunt u terecht voor meer informatie:
milieupuntnoordoost@utrecht.nl / 030 275 9013.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP LEÓN

of niet rond komen door enorm
gestegen prijzen voor dagelijkse
producten als olie, rijst, bonen en
maïs.

Voordorp en León Z.O.

Deze keer een bijdrage van Erik Vleugel, voorzitter van de Stichting
Vriendschapsband Utrecht-León én bewoner van Voordorp.

Al 25 jaar een band tussen
Utrecht en León.
In de stad León in Nicaragua is onder
de bevolking nu aardig bekend dat
er al lang een band is met zusterstad
Utrecht, uit een klein land in het
verre Europa. Dat veel organisaties
te maken hadden / hebben met
projecten of uitwisseling, bleek op
30 juli in León tijdens de jubileumviering. Met flink trommellawaai
kwamen uit het noorden en het
zuiden van de stad optochten met
spandoeken, vlaggen, reuzenpoppen
en Hollandse molens. Het was een
bonte stoet van betrokkenen van
instellingen die projecten begeleiden,
kinderen van basisscholen, sportscholen (Tae Kwando, boksen),
voet- en volleybalteams, kredietontvangers, vrouwenorganisaties,
diverse wijkcomités, een homoorganisatie en een milieuorganisatie.
Ook medewerkers van de gemeente
León zijn aanwezig, zij laten zien wat
advisering en bouwen in uitbreidingswijk León Z.O., met steun van gemeente Utrecht, inhoudt. Vanuit
Utrecht is er een groot gezelschap
met 2 wethouders, ambtenaren,
investeerders en woningcorporaties
die betrokken zijn bij de nieuwbouw
in Leidsche Rijn. Ook een groep
Utrechtse studenten van de vereniging
voor ’Internationale Betrekkingen’
staan op het centrale plein in León.
Ook de drie bestuursleden (met
ondergetekende) en de coördinator

van Stichting Vriendschapsband
Utrecht-León zijn present.

Feest
Onder dreiging van stevige buien, die
later ook echt losbarstten, werden
vanaf het grote podium toespraken
gehouden. Eerst door burgemeester
Transito Tellez van León en dan wethouder Robert Giesberts van internationale samenwerking van Utrecht.
Hij bood als jubileumcadeau met
€ 30.000 fondsen van de gemeente
en bedrijven de wijk León Z.O een
schooltje met stoelen en basismeubilair aan. Daarna hield ondergetekende
namens de Stichting Vriendschapsband, die aan de wieg van de stedenband stond, een toespraak.
In de toespraken aandacht voor verschillende aspecten van internationale
solidariteit en samenwerking, successen van
(bijna alle) projecten
en assistentie, en de
noodzaak om als gemeentes en burgers de
problemen in León
samen aan te blijven
pakken. Want ook na
25 jaar is de situatie
verre van rooskleurig:
nog steeds heeft ongeveer de helft van de
bevolking geen werk
en minder dan 2 dollar
per dag te besteden.
Zij kunnen nauwelijks

Als gevolg van grondbeleid, infrastructuur en verkochte kavels zijn
de afgelopen 10 jaar ruim 2000
woningen gebouwd in uitbreidingswijk León Z.O. De laatste jaren
dankzij de inzet van de materialenbank en het adviesbureau voor de
koop en bouw van een huis(je).
Al een aantal jaren heeft de werkgroep León uit Voordorp contacten
met het wijkkomitee in León Z.O.
Van de bijdragen aan de inrichting
van het gebouw voor kinderopvang/
kleuterschool en de veilige speelplek
eromheen wordt dagelijks gebruik
gemaakt door kinderen, docenten en
ouders. Bij de ontvangst van ons bestuur door het wijkkomitee van León
Z.O. krijgen we van twee buurtgroepen meteen goed uitgewerkte
plannen voorgelegd om de levensgevaarlijke en deels illegale stroomvoorziening te helpen vernieuwen
met generatoren van tienduizenden
dollars. Vanuit ons bestuur hebben we
aangegeven dat de stichting en ook
de werkgroep León in Voordorp zich
de komende jaren richten op onderwijs en dat we de plannen zullen
overdragen aan de gemeente León en
het elektriciteitsbedrijf voor verdere
besluitvorming.

Steun aan onderwijsproject
We hebben namens de werkgroep
León van Voordorp benadrukt dat het
financieel om een beperkt project
gaat, een bijdrage aan het onderwijsprogramma. De werkgroep León van
Voordorp en Stichting Vriendschaps-

band steunen de komende jaren León
in het kader van de millenniumdoelstelling: ‘meer kinderen naar de basisschool en zorgen dat kinderen deze
afmaken’. Honderden kinderen in en
rond León gaan nu niet naar school,
omdat onderwijs wel gratis is, maar
niet de kosten van een schooluniform,
een schooltas en het gemis van hun
bijdrage aan het gezinsinkomen. En
dat er nu in León Z.O. gebouwd gaat
worden is hard nodig: de bestaande
scholen met klaslokalen waar vaak 30,
40 of meer kinderen les krijgen, zijn
hard aan uitbreiding toe. De door de
wethouder toegezegde steun voor het
schooltje wordt snel ingezet: binnenkort start de bouw van de 2 les-
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Na de logeerpartij in juni van onze schapen en geiten in Groenekan
zijn zij allemaal na terugkeer ingeënt tegen bluetongue.
Bluetongue, ofwel blauwtong in de volksmond, is een ziekte die
wordt veroorzaakt door insecten (knutten). De dieren kunnen erg
ziek worden en er zelfs aan doodgaan. Door de inenting hebben we
gelukkig een zorg minder.

lokalen voor de eerste en tweede
klas van de basisschool. Vanuit de
gemeente Utrecht zal een bouwteam
worden georganiseerd om eind januari
2009 mee te werken om de bouw af
te ronden. Daarnaast is er dan geld
nodig voor didactisch materiaal, rugzakjes voor de kinderen en bijscholing
van de leerkrachten. Een project waar
Voordorp prima aan kan bijdragen!
Erik Veugel
Aanvullende opmerking van de
werkgroep Voordorp – León:
Wat het project van de werkgroep León vanuit Voordorp
precies gaat inhouden wordt de
komende maanden bekend.
Hierover vindt overleg plaats met
de bewonersorganisatie in León,
maar ook met OBS Voordorp.
De basisschool heeft namelijk
toegezegd om dit schooljaar mee
te werken aan een project in
León. We willen daarbij ook
leerlingen uit Voordorp en León
Z.O. ervaringen laten uitwisselen. Daar hoort u vast meer over
in de loop van het nieuwe schooljaar!

Nieuw adres

Dierendag

Maar helaas zijn niet alle dieren gebleven. Dicky, Carine, Coco en Cato
zijn verhuisd naar een nieuw adres in
Groenekan. De grote druk op de
weide en stal, de onderlinge strijd en
de druk op de vrijwilligers werden
zodanig belastend, dat we met pijn in
ons hart het aantal geiten hebben
teruggebracht naar 6. En het is goed
merkbaar. Het is rustiger op de
Dierenweide en alle dieren kunnen
nu gemakkelijk een eigen plekje in
de stal vinden.

Op zaterdag 4 oktober gaan we de
dieren weer eens extra verwennen.
Alle kinderen uit Voordorp worden
hierbij uitgenodigd een feestelijk maal
voor de dieren te maken en wel van
14.00 tot 16.00 uur. Kinderen onder
de 8 jaar zijn natuurlijk ook welkom
maar dan graag onder begeleiding van
een ouder.
Geef je vóór 2 oktober a.s. op via
voordorpvooruit@planet.nl onder
vermelding van je naam, telefoonnummer en leeftijd.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP VEEMARKT
De laatste tijd was er weinig echt
nieuws over de ontwikkelingen rondom het Veemarkt terrein, nu zijn er
eindelijk knopen doorgehakt.
De raad heeft 4 september besloten dat het Veemarkt complex per
1 januari 2011 zal sluiten en dat er vervolgens aan de bouw van tenminste
500 woningen begonnen zal worden. Bij het nieuwe besluit is toegevoegd
dat er geen 20%, maar dat er 40% sociale woningbouw moet komen, oftewel er komen 200 sociale huur woningen en 300 koop woningen.
Voor de meeste activiteiten die in het complex plaatsvonden zijn er uitwijk
mogelijkheden, voor de automarkt is er geen alternatief binnen de stad
Utrecht gevonden. Deze vergeefse zoektocht naar een alternatieve locatie
voor de automarkt is de vertragende factor geweest in de besluitvorming.
De BAU (Belangenvereniging Automarkt Utrecht) dreigt de beslissing aan
te vechten. Wat er gaat gebeuren met de huidige Transferium functie van
het gebied is niet duidelijk.

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

DE GAARD

De gemeente heeft besloten dat
er een onderzoek gaat komen
naar kwaliteitsverbetering van
winkelcentrum de Gaard.
Via een wijkbericht zijn we daar
allemaal van op de hoogte gesteld. Na deze eerste kennisgeving
en een kort onderzoek van de gemeente bleek dat niet iedereen
binnen de betrokken buurten Tuindorp, Tuindorp-Oost en Voordorp
beschikte over dezelfde informatie. Er wordt daarom op 9 juli een
informatiebijeenkomst gehouden in de Jeruzalemkerk.
Met een opkomst van ongeveer
150 mensen blijkt het kleine zaaltje
niet groot genoeg en moeten we
allemaal naar de grote kerkzaal
verhuizen. De gemeente licht de
situatie toe. Met de aanwezigheid
van de wethouders Harrie Bosch en
Harm Janssen wordt het belang aangegeven dat het college hecht aan
goed overleg met de buurt!
De boodschap is duidelijk: we staan
pas aan het begin van een onderzoek
naar de huidige situatie om
tot de gewenste situatie te komen.
Alles is nog mogelijk binnen de
kaders die de gemeente heeft opgesteld waarbij uitbreiding ook mogelijk
is. Buurtbewoners zullen intensief
betrokken worden bij het onderzoek
door middel van communicatie en
participatie.
Het winkelcentrum bestaat al sinds
1966 en is opgezet als buurt winkelcentrum. Het is voor het laatst aangepast in 2001. Op de lange termijn
zou een buurtwinkelcentrum niet

meer levensvatbaar zijn en zou het
een wijkwinkelcentrum moeten
worden. Dit samen met de veranderende behoefte om meer wekelijks te
winkelen dan dagelijks zorgen toch
voor een aantal aandachtspunten
rondom het winkelcentrum. Denk
daarbij aan parkeren, zwerfvuil,
veiligheid, bevoorrading, winkelaanbod en het milieu (luchtkwaliteit
en geluid).
De aanwezigen van de informatieavond geven aan tevreden te zijn
met het winkelcentrum en dat er
geen behoefte is aan grote veranderingen.
Net voor de vakantie periode is een
klankbord groep samengesteld met
vertegenwoordigers uit de 3 buurten
(inclusief buurtcomité's en wijkraad),
de winkeliers en de flats boven het
winkelcentrum, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente.
De vertegenwoordiger van de
projectontwikkelaar zal alleen op
uitnodiging bij deze bijeenkomsten

aanwezig zijn. De gemeente zal de
komende maanden plannen gaan
maken die in de klankbordgroep
besproken zullen worden. Daarnaast
is net een grote enquête afgerond
waarin bewoners gevraagd worden
naar hun ervaringen en wensen voor
het winkelcentrum. Dit is gedaan in
de 3 buurten elk bij 200 huisadressen, met een passantenonderzoek op het winkelcentrum op een
paar dagen op verschillende tijden
en door alle winkeliers te interviewen. De resultaten verwachten
we begin oktober te kunnen bekijken waarna het echte werk kan
beginnen. Welke zaken kunnen we
aanpakken van de bovengenoemde
aandachtspunten? Het streven is om
rond de jaarwisseling het totale
advies gereed te hebben om voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Tot nu toe ben ik van mening dat
iedereen kritisch maar wel open
kijkt naar de mogelijkheden die we
nu krijgen om iets leuks te doen
met ons winkelcentrum. Tevens is
iedereen gebaat bij draagvlak vanuit
de bevolking en is het prettig dat
de gemeente ons ook de kans geeft
om daaraan bij te dragen.
Met de grote opkomst op de informatie avond blijkt wel dat het leeft.
Heb je vragen, wil je op de
hoogte blijven of wil je je
mening geven?
Stuur me dan een email naar
ekstijn@gmail.com.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323
Ingezonden

”ALS GOEDE BUREN
WILLEN WE ELKAAR
LEREN KENNEN”
Vanaf woensdag 1 oktober kunnen
meisjes van 12- 17 jaar die wonen
in Tuindorp, Tuindorp-Oost, Tuinwijk
en Voordorp meedoen aan de
Dansstudio GRC.
Dit is een nieuw initiatief in de wijk
en wordt gehouden op het Gerrit
Rietveld College aan de Winklerlaan 373.

Je hoeft niet op het Gerrit Rietveld College
te zitten om mee te kunnen doen,
er doen ook leerlingen van deze
school mee. De school wil, naast
goed onderwijs geven, ook een
belangrijk centrum zijn voor de
buurt waar van alles gebeurt.
Door de dansgroep te starten
willen we jonge buren bij
elkaar brengen.
Aanmelding kan
nu al via:
dansgroep@gerritrietveldcollege.nl
Of bij de receptie van de school. Laat je naam
adres en e-mail achter en je hoort zo snel als
mogelijk of je geplaatst wordt.
Deelname kosten: € 5,00 per maand

Ingezonden

AMERIKAANSE
RIVIERKREEFT IN VOORDORP

Zoals u weet, is het verkeer op de vroege
dinsdagochtenden rond het Kardinaal
Alfrinkplein bijzonder druk te noemen.

Gisteren even in de laatste zonnestralen op het terras aan
de koffie. En dan opeens zit er een rode kreeft op het terras.
Ik dacht al dat het niet om een inheemse soort ging, want
die zijn groen en deze was rood.
Hij (of zij) had een lichaam van ongeveer 20 en is met
scharen totaal toch bijna een 30 cm groot. Met de bezem
(waar hij gelijk zijn scharen inzette) is hij weer voorzichtig in
het water gezet.

De laatste tijd gebruiken autohandelaren de route KapteynlaanAartsbisschop Romerostraat-Sartreweg.
De Sartreweg slibt daardoor vervolgens dicht.
Daar de Sartreweg een uitrukroute van de brandweer is, gaat de
politie de Sartreweg vanaf 23 september de Aartsbisschop
Romerostraat Fysiek afsluiten tussen ongeveer 05.30 uur en
07.00 uur, uiteraard alleen op de dinsdagen.
Voorlopig is dit een tijdelijke maatregel.
Voor wat betreft de verkeersdrukte op de Biltse Rading en het
Kardinaal Alfrinkplein wordt momenteel druk met de marktdienst en andere diensten overlegd over mogelijke oplossingen.
Miv 23 september worden door de marktdienst gecertificeerde
verkeerregelaars ingezet.
Marius van Wakeren/Paul Durand,
wijkagent automarkt/Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen
Angela van Vegchel/Gijs Buijs,
wijkagent Tuindorp Oost/Voordorp
Ingezonden

Via Google kwam ik erachter dat het om de Amerikaanse
Rode Rivierkreeft gaat. De Amerikaan heeft langzamerhand
de inheemse soort teruggedrongen omdat die niet zo goed
is opgewassen tegen de kreeftenpest (een schimmelziekte).
Op de site van de Utrechtse Mauritsstraat kwam ik ook
foto’s tegen van de Rode in het park Bloeyendaal.

Joep van de Laar stuurde ons bijgaande foto’s
van de werkzaamheden aan de fauna-passage in het
viaduct Voordorpse Dijk / A27.

Groeten, Rinus Gerlofsma

VERKEERSMAATJES

Ingezonden

In de David Ben Goerionstraat is het op een aantal plaatsen
minder veilig voor spelende kinderen. Daarom hebben we,
een groep bewoners uit de straat, een aantal verkeersmaatjes aangeschaft. Een verkeersmaatje is een geel
poppetje met een waarschuwingsvlaggetje in de hand en
de tekst SLOW op het poppetje. We zetten ze regelmatig
buiten om chauffeurs m/v te attenderen op o.a. minder
overzichtelijke situaties en te hard rijden.
Graag willen wij via Voordorp Vooruit een ieder vragen van
de verkeersmaatjes af te blijven. Het zijn behoorlijk kostbare poppen en we vinden het erg vervelend dat een aantal jongeren uit de wijk menen dat het speelgoed is. De
vlaggetjes zijn al een paar keer meegenomen en op de
meest vreemde plaatsen terug gevonden.
De poppen worden door fietsende jongelui omgetrapt, we
hebben zelfs al een keer een pop op het dak van een auto
teruggevonden. BLIJF ERAF, is ons vriendelijke verzoek.
Mocht uw kind niet Voordorp Vooruit lezen, wilt u hem of
haar dan wijzen op ons verzoek. Laten we het veilig en
gezellig houden voor iedereen.
Bedankt voor de medewerking.
Bewoners van de D.B. Goerionstraat.

Dank je wel, Joep!

c Agenda
4 oktober:

dierendag op Ons Buiten
van 14.00 – 16.00 uur
Tentoonstellingen met werk
van els Vegter:
- Koornmarktspoort, Kampen,
6-27 september
- Het Hoogeland, Museumlaan 2, Utrecht,
3 september-begin 2009
- WindowArt, Oude Gracht 244, Utrecht,
1-31 oktober

KIDS

VOOR
DORP

Nieuwe cursussen
tekenen en
schilderen in het

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.
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AGENDA
BEL
BLIJ
BOEK
BOVENBOUW
FIETSEN
FIT
KLAS
LES

IJ N

LESROOSTER
LOKAAL
LUNCH
PAUZE
SCHOOL
SPEL
SPORT
TAS
VAKANTIE

als je al deze woorden hebt gevonden, dan
blijven er op het einde 9 letters over.
deze 9 vormen een woord. en dat woord is
de oplossing van deze puzzel.
HEB JE HET WOORD GEVONDEN?
stuur het dan per email naar:
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit,
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht.
doe dit VOOR
ZATERDAG 1 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
aprilkrant is EMILIE DE JONG.
emilie heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Ik ben Carina Sluyter en na
mijn studie aan de kunstacademie
en cultuurwetenschappen ben ik intensief gaan les
geven in tekenen/schilderen, steenhouwen en soms
mozaïek. Het is heerlijk en waardevol om talenten te
ontwikkelen op artistiek gebied en voor mij is het
prettig om te zien dat het mensen veel plezier geeft.
Les geef ik aan verschillende groepen, b.v. kinderen
om fantasie en leren ontwerpen te stimuleren, maar ik
heb ook kinderen begeleid met een trauma.
Ik heb volwassenen in mijn groepen die voor het eerst
iets gaan doen op artistiek gebied, tot en met gevorderden.
Prettig vind ik ook de leeftijd 55 plus; door het toeval
had ik veel ervaren 55 plussers, en het leuke is dat deze
groep het ook heel serieus opvat en er veel tijd en
energie aan kan besteden.
Af en toe geef ik wel eens een teambuilding of bedrijfsuitje: een workshop mozaïek of een kortlopend
project met een thema.
Naast het lesgeven verkoop ik ook m'n beelden en
schilderijen en werk ik in opdracht.
Er gaan 2 teken- en schildercursussen van start
op 2 september in het Wevehuis:
Kinderles: 16.00-17.00 uur
Volwassenen en 55 plus: 19.00-21.00 uur
Instroom is mogelijk
Voor informatie over de cursus kunt u mij bellen
op tel. 030-2340280. Of via mijn e-mailadres
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

Heb je ook een kind van 0-4 jaar?
Doe dan mee met ons speelgroepje.
De ouders drinken koffie en de kinderen spelen.
Leuk voor hen, leuk voor ons. Mail voor meer
info: huis_8@hotmail.com.
Groeten van Gabrielle

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, Emiel van Ekert, Erik Vleugel, Joep van de Laar,
Lineke Maat, Martien Op den Velde, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel, Rinus Gerlofsma,
Robert Enters, Ruth van de Laarschot, Sander Ekstijn,
Tertius Groenman en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij:
21 november 2008
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden stukken.

