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KERST IN VOORDORP
De kerstman komt dit jaar hoogstpersoonlijk naar Voordorp! Ondanks zijn drukke schema bezoekt
hij ons op zaterdag 17 december
tussen 14.00 – 17.00 uur op De
Brink (A. Romerostraat ter hoogte
van Villa Kakelbont).
En………… natuurlijk neemt hij
veel verrassingen mee.

Het (voorlopig) programma
In samenwerking met het buurtcomité
én de bewoners van Voordorp wil de
kerstman er op zaterdag 17 december

een gezellige middag van maken. Er
zal daarom van alles te doen zijn, voor
jong en oud.
Zo zal er een levende kerststal zijn met
een ezel, schapen, konijnen en geiten.
En die mogen allemaal geaaid worden!
Kinderen kunnen namelijk onder toezicht van een gediplomeerde dierverzorger de kerststal in en mogen de
dieren knuffelen. Daarnaast is het de
bedoeling dat er een heleboel sporten spelactiviteiten komen. En, omdat
sporten hongerig en dorstig maakt,
zal ervoor gezorgd worden dat er iets
toepasselijks te eten en drinken is.

Ook bestaat de mogelijkheid om zelf
kerstkaarten en kerststukjes te maken.
En wat zou kerst zijn zonder kerstverhalen en een kerstkoor?
Wij hebben natuurlijk wel al één en
ander geregeld, maar: ideeën en hulp
zijn meer dan welkom.
Dus, laat het ons weten via:
voordorpvooruit@planet.nl
óf Nicole: 2716097; Petra: 2730355.
Tot slot willen wij iedereen vragen
om op 17 december a.s. iets te doen
voor de bewonersorganisatie – en
vooral de kinderen – van de wijk León
Zuidoost in Nicaragua.

Bewonersorganisatie
León Zuidoost
Via de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van
de gemeente Utrecht én de Stichting Vriendschapsband
Utrecht-León is het buurtcomité van Voordorp in contact
gekomen met een buurtcomité in León in het middenamerikaanse Nicaragua. De gemeente Utrecht ondersteunt
daar de gemeente León bij het realiseren van een stadsuitbreidingsproject in León Zuidoost. Het is een groot project,
vergelijkbaar met Leidsche Rijn. De nieuwe wijk heeft sinds een paar jaar een
eigen bewonersorganisatie. Deze bewonersorganisatie heet ACOPOE.
Doorgaans zijn de bewoners mensen met grote gezinnen en weinig scholing,
die bovendien geen vast inkomen hebben.

Iets doen voor de kinderen
in León
Een jubilerende ambtenaar van de
gemeente Utrecht heeft geld ingezameld om een (kleuter)schooltje te
laten bouwen in León Zuidoost. De
(kleuter)school is inmiddels gebouwd
en wordt door de wijkbewoners zélf
beheerd. Op het moment moeten de
kinderen echter wel zelf een stoeltje
van huis meenemen. Stoeltjes zijn er
namelijk niet. Tafels zijn er wél, maar
echt veel zijn dat er ook niet. De kinderen moeten dan ook vaak met 3 of
zelfs 4 andere kinderen een tafeltje
delen. En dat is niet gemakkelijk als je
leert te schrijven!
Graag willen wij als buurtcomité de
bewonersorganisatie in León Zuidoost
helpen aan meubels voor de (kleuter)

school. Daarom zal er op 17 december
a.s. een collectebus op het feestterrein op De Brink staan. Alle giften zijn
van harte welkom! Uiteraard houden
wij u via deze krant én de website op
de hoogte van de aanschaf die wij
hopen te realiseren.
Het lijkt ons bovendien leuk om de
bewoners van León Zuidoost te laten
zien hoe wij hier in Voordorp Kerstmis
vieren. Daarom willen wij alle bewoners – en vooral alle kinderen – van
Voordorp vragen om iets te maken dat
met kerst te maken heeft. Dat kan een
tekening zijn, een knutselwerkje, een
foto, een kleurplaat.... noem maar op.
Op 17 december zal er genoeg
tekenmateriaal (incl. kleurplaten)
aanwezig zijn op het feestterrein.
Alle creatieve bijdragen kunnen ter

plekke gemaakt worden. Zij kunnen
vervolgens ingeleverd worden bij de
infostand van het buurtcomité.
Heb je nu al ideeën voor iets moois?
Dat kan natuurlijk ook! Je kunt je creatieve bijdrage in dat geval inleveren:
per email:

voordorpvooruit@planet.nl
per post:

buurtcomité Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht.
Per leeftijdscategorie kiest een kunstenaar uit Voordorp bovendien een
winnaar uit. Deze winnaars ontvangen
op 17 december allemaal een mooie
prijs.
Op maandag 19 december zal een
pakket met alle tekeningen etc. naar
León Zuidoost gestuurd worden. Doe
mee en zorg dat het een groot pakket
wordt!
Voor een recent en volledig programma van het kerstevenement verwijzen wij naar de website van Voordorp, www.voordorpvooruit.nl

DE SNUFFELHOEK
De wijkkrant bestaat precies één
jaar. Baasje is uitgenodigd op een
etentje, maar dieren zijn daar ongewenst.
Boe! Theo van Gogh houdt al een jaar zijn
mond. Gek hoor, als je dood bent praten
mensen uit jouw naam. Ineens weten ze
wat jij denkt, wat je zou zeggen, wat je
zou doen en vooral wat je zou willen. Ik
leef al twee jaar, maar vaak hoor ik baasje
zeggen: ‘Wat wil je nu? Waarom blaf je
nou? Hou daar mee op!’ En dat is netjes
uitgedrukt. Onbegrepen kruip ik in mijn
mand en wacht tot ze zegt wat zij wil.
Zo zegt ze tegenwoordig iedere morgen:
‘Kom mee! We gaan de geiten voeren’.
Op ‘Ons Buiten’ zet ze me boven op een
kruiwagen met hooi, naast twee emmertjes voer. Brokken voor de geiten en graan
voor de kippen. Ik moet buiten de dierenweide blijven alleen omdat ik één keer –
op visite bij baasje’s zwager - een kip heb
nagezeten die nadien aan een shock is
overleden. De kip kakelde opgewonden en
rende met fladderende vleugels voor me
uit. Hoe kon ik nu weten dat ze niet met
me wilde spelen? Je kunt dat niet vergelijken met die stoute hond in de wijk die
poezen dood bijt of ernstig verwondt.
Zo’n hond mag nooit meer los op straat.
Stel je voor dat hij onze poes Cherì te
pakken krijgt. Dan brengt ze nooit meer
levende muizen mee naar huis. Baasje is
daar niet erg op gesteld, maar wij hebben
dagenlang pret met ‘zoek de muis!’
Baasje begrijpt niet dat een hond – ik dus
- ook wel eens wat wil. Bijvoorbeeld wat in
de laatste wijkkrant stond: een boomspiegel adopteren. Je weet wel, zo’n stukje aarde met in het midden een boom. Dat
zou ik nu willen: mijn eigen adoptieboom,
met in de aarde een bordje met mijn naam
erop. Wie weet willen Maxime, Heli, Nel,
Boef, Cato, Dirk, Binky, Max en andere
honden uit onze wijk ook wel een boomspiegel adopteren en op natuurlijke wijze
onderhouden. In het voorjaar stippelen
we dan een route uit waarlangs Voordorpers onze kunstwerken kunnen bewonderen en, wie weet win ik dan de prijs…
Maar ja, misschien moet ik wel wachten
tot ik dood ben, voordat baasje zal begrijpen wat ik wil. Dan pas geeft ze me
een mooi stukje zwarte aarde in de buurt
van een boom, met in het midden een
bordje waarop in mooie letters geschreven
staat: JIP.
Woef! Jip.

EVEN VOORSTELLEN
Nieuwe wijkagenten Noordoost
Na het vertrek van Tim Breman en
Harry Rademaker zat Voordorp zonder wijkagenten. Reden voor Voordorp Vooruit om aan de bel te trekken bij Burgemeester Brouwer en de
politie.
En met succes.
Vanaf nu hebben
wij weer twee
wijkagenten:
Andre Leeflang en
Angela van Vegchel.

KERSTBOMEN
TE HUUR
Ook dit jaar is het
mogelijk om een kerstboom te huren bij
één van de Utrechtse
Milieupunten.
In onze wijk kunt
u uw 'retourkerstboom' bestellen bij het
Milieupunt Noordoost en op zaterdag
17 december ophalen
bij Griftsteede, van Swindenstraat 129. De terugbrengdatum is zaterdag 7 januari 2006.
Sinds enkele jaren verhuren de vier
Utrechtse Milieupunten kerstbomen,
die rond de kerstdagen tijdelijk hun
plek in het dennenbos verlaten voor

Kunst
Keuken
Blufpokerend
hadden de initiatiefnemers van
de Kunst Keuken
al aangekondigd
dat het een succesvol evenement zou worden.
En dat werd de eerste Kunst Keuken
ook! Naar schatting maakten zo´n
150 (voornamelijk Voordorpse)
kunstliefhebbers op 2 oktober jl.
de gang naar meerdere huizen in de
eigen buurt. Al kunstkijkend kon
bovendien ‘gegluurd’ worden in de
huizen van de buurtgenoten.
De bewoners van die huizen - de
14 deelnemers aan de Kunst Keuken
dus - hebben geen moment rust

Andre Leeflang werkt al geruime tijd
binnen het wijkteam Noordoost en
kent onze buurt daarom ook goed.
Angela van Vegchel, thans nog werkzaam bij het district Haaglanden,
komt per 1 december a.s. het team
versterken. Wij zijn erg blij dat de
vacatures weer zijn opgevuld.
Wilt u de wijkagenten spreken
dan kunt u bellen
met 0900-8844
en vragen naar
het wijkteam
Noordoost.
een verblijf binnenshuis. Het zijn er
inmiddels honderden, die vaak naar
trouwe afnemers gaan. De bomen
zijn doorgaans van stevig formaat.
Bomen kunnen t/m maandag
12 december (09.00 uur) worden besteld via het mailadres

huurkerstboom@
wwocumulus.nl
Ook kunt u een bestelformulier invullen in de hal
van Griftsteede of u opgeven via het telefoon
nummer 275 9013 van het
Milieupunt Noordoost. E-mail heeft
echter de voorkeur.
De prijs is € 15 + € 5 statiegeld.
U-pashouders betalen slechts € 5 +
€ 5 statiegeld.
De bomen kunnen zaterdag 17 december tussen 10.00 en 15.00 uur
worden opgehaald bij Griftsteede,
van Swindenstraat 129 (Griftpark).

gehad. Gemiddeld kreeg iedere
deelnemer die zondagmiddag zo´n
80 bezoekers op kunstbezoek.
De initiatiefnemers houden nog een
slag om de arm of het vervolg volgend jaar al komt of wellicht pas een
jaar later. Volg daarover de website
van Voordorp Vooruit of de buurtkrant.

.
.

PAL MALETERSTRAAT
Pál Maléter

werd in 1917 geboren in Eperjés,
Hongarije.
Die stad heet
tegenwoordig Presov en
ligt in Slowakije. Maléter
studeerde geneeskunde in
Praag en volgde vanaf
1938 een opleiding aan de
militaire academie in
Boedapest. In de Tweede
Wereldoorlog werd hij
aan het oostfront door het Rode Leger gevangen genomen. Hij werd communist en streed vervolgens tegen Nazi-Duitsland. Na de oorlog koos hij voor een
militaire loopbaan als officier in het Hongaarse leger. Hij werd kolonel en
commandant van een infanterie-eenheid. Tijdens betogingen op 23 oktober
1956 werd Maléter uitgestuurd om deze met geweld te onderdrukken, maar al
gauw koos hij partij voor de arbeiders en studenten. Sindsdien werd hij met
generaalsrang gezien als militair leider van de Hongaarse Opstand tegen de
Sovjetbezetting. De opstandelingen eisten van de Sovjet-Unie: beëindiging
van de Sovjetbezetting, vrije verkiezingen, herstel van de persoonlijke vrijheden en afschaffing van de veiligheidspolitie. Maar de opstand mislukte.
Maléter werd ter dood veroordeeld en in 1958 opgehangen.
De opstand begon met een onschuldig
lijkende demonstratie op 22 oktober
tegen de Sovjetvoogdij in Hongarije.
Hij groeide echter uit tot een massale,
landelijke betoging. Op straat werd
het grote standbeeld van voormalig
Sovjetleider Stalin omvergetrokken en
het Sovjetsymbool werd uit de nationale vlaggen geknipt. Troepen van de
veiligheidspolitie werden de situatie

niet meester en Sovjetbezettingstroepen rukten met tanks tegen de
opstandelingen op. De Hongaarse
premier riep de Sovjet-Unie op tot
militaire interventie en stond - om de
gemoederen te sussen - zijn zetel af
aan de hervormingsgezinde Imre Nagy.
Arbeiders en jongeren vochten met
Molotovcocktails tegen de Russische
tanks. Arbeiders van de wapenfabriek

VOORDORP IN BEDRIJF
Versierd door…
Ze haalt haar kralen uit het Verre Oosten en maakt de mooiste trendy
sieraden. Sinds kort geeft ze ook workshops bij haar aan huis.
Op haar website www.kraalenmo.nl kun je er alles over lezen.
Monique de Jong woont samen met haar zoon Omar op de Steve Bikostraat
94. Ze voert bedrijf aan huis in kantoorautomatisering. Zij werkt alleen, zit
veel achter de computer en ook het klantencontact verloopt voornamelijk via
de computer. Al met al een kleine virtuele wereld, met veel vrijheid waar ze
van houdt, maar ook met weinig voldoening. “Om meer in balans te komen
begon ik met het maken van sieraden.
Creatief bezig zijn met mijn handen.
Al snel kreeg ik het verzoek om in opdracht sieraden te maken en startte ik
een 2e bedrijf.”
Je houdt van ondernemen?
“Ik loop niet weg voor een risico. Nu zijn mijn klanten nog vaak vriendinnen
en kennissen, maar sinds ik een link heb op de website van Voordorp Vooruit
en een advertentie bij de bloemenkiosk op de Gaard, krijg ik steeds meer aanmeldingen van mensen hier uit de wijk. Heerlijk om onder de mensen te zijn!”

.
.

deelden wapens uit. Veel militairen
volgden commandant Pál Maléter door
de zijde van de opstandelingen te
kiezen. Maléter leidde in de hoofdstad
legereenheden bij de Killian-barakken,
een belangrijk strategisch punt. Even
leek het erop dat de opstand slaagde.
De Sovjetregering beloofde een spoedige terugtrekking van alle Sovjettroepen uit Hongarije. Nagy maakte de
nieuwe regeringscoalitie bekend, met
Maléter als minister van Defensie.
Op 1 november trad Hongarije uit het
Warschaupact en vroeg de Verenigde
Naties de Hongaarse 'neutraliteit' te
beschermen. Op 3 november werd een
Hongaarse delegatie onder leiding van
Maléter naar het hoofdkwartier van de
Sovjetbezettingstroepen ontboden.
De details van de terugtrekking van de
Russische legers zouden worden besproken. Maar het was een valstrik
en Maléter en de anderen werden gearresteerd. Een dag later vielen nieuwe Russische gevechtseenheden de
Hongaarse steden binnen en na vier
dagen was het verzet gebroken. Het
Westen had geen gehoor gegeven aan
de radio-oproepen tot hulp. De gevechten hadden meer dan 30 duizend
mensen het leven gekost, bijna twintigduizend Hongaren werden gedeporteerd en meer dan 200 duizend burgers vluchtten naar het buitenland.
Pál Maléter werd schuldig bevonden
aan landverraad en poging tot ondermijning van het 'democratisch staatsbestel'. Maléter en Nagy werden na
langdurige mishandeling in 1958 in
Boedapest geëxecuteerd. In 1989,
31 jaar later, werden zij volledig
gerehabiliteerd en op een dag van
nationale rouw plechtig herbegraven.

cAgenda
Kerstfeest

Kom het kerstfeest met uw buurtgenoten
vieren op zaterdag 17 december van
14.00 – 17.00 uur op de Brink (A. Romerostraat, ter hoogte van Villa Kakelbont).

Oudpapier

Op de donderdagen 8 december en 12 januari staat de oudpapier-container weer
bij de basisschool Voordorp aan de Ché
Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur.

KIDS

VOOR
DORP

BOODSCHAPPEN DOEN
BIJ…….
twee keer per week, op
maandag- en vrijdagmiddag, rijdt erik van
haren met zijn rijdende
winkel door voordorp.
sira de waard loopt
vaak de wagen binnen
om melk te kopen, een
praatje te maken, of
een stukje mee te rijden tot de volgende
stop. dit keer wilde ze
wel eens wat meer
weten over de rijdende
winkel.
SIRA: waar komt de naam springer en van haren
vandaan?
springer, dat is de naam van meer rijdende winkels,
en van haren, ja, dat ben ik dus.
SIRA: hoe lang komt u al in voordorp?
ik denk dat ik nu zo’n 10 jaar in voordorp kom,
eerst op dinsdag en zaterdag, en nu dus op
maandag en vrijdag.
SIRA: hoeveel mensen komen er ongeveer per dag
wat kopen?
ongeveer 150 mensen per dag komen er langs in de
winkel, waaronder ook veel kinderen.
SIRA: wat verkoopt u het meest in uw winkel?
melkproducten, zoals melk, karnemelk, yoghurt en
vla verkoop ik het meest.
SIRA: wat doet u als u naar de wc moet?
ik heb vaste plasadressen, daar mag ik dus even
naar de wc.
SIRA: wat vindt u leuk aan voordorp?
dat er veel kinderen wonen. die zie ik veel buiten
spelen. dat vind ik leuk.
SIRA: gaat u ook met uw wagen de snelweg op?
nee, want dat hoeft niet om in voordorp te komen.
maar het mag wel, met mijn wagen op de snelweg.
SIRA: waar rijdt u nog meer met uw winkel?
in groenekan en maartensdijk.
SIRA: wat is de grappigste ervaring die u in uw
winkel meemaakte?
twee omaatjes die hadden ruzie, en op een gegeven
moment had ik per ongeluk hun tassen verwisseld.
stonden de verkeerde boodschappen voor de deur, en
moesten ze met elkaar de tassen ruilen …. sindsdien
vragen ze elke keer of ik wel de goede tassen heb
neergezet ….
SIRA: wat wilt u verder nog kwijt over voordorp?
ik ben benieuwd wat er verder met de veemarkthallen gaat gebeuren.

Vrijwilligers kerstfeest Oud en Nieuw
Helpt u mee met het kerstfeest
op 17 december? Het Buurtcomité is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee
willen helpen bij de voorbereidingen en op de dag zelf.
Meld u aan bij:
Petra van Straaten, 2730355 of
Nicole Beeker, 2716097,
e-mail:
voordorpvooruit@planet.nl

Bijeenkomst
'Ons Buiten'
Siertuinencomplex 'Ons Buiten'
werkt samen met
de Wetenschapswinkel Universiteit Wageningen aan
het project
"Houd 'Ons
Buiten' in de
stad". Het doel
van dit project is
een betere integratie
in de wijk, om bebouwing in de
toekomst te voorkomen. Laat
uw stem horen over aspecten
als de inrichting, functies, toegankelijkheid, informatievoorziening etc. van 'Ons Buiten'.
De bewoners van Voordorp en
de leden van 'Ons Buiten' zijn
daarom uitgenodigd op dinsdag
13 december a.s. om 19.30 uur
in het clubgebouw van 'Ons
Buiten' aan de Pal Maleterstraat 64.
Voor meer info:
Ilja Slager,
e-mail Ilja.slager@gmail.com
of 06-42558312.

Wij, Hannie en Nicolette, willen
de buurtbewoners met kleine
kinderen uitnodigen om met z’n
allen Oud en Nieuw te vieren op
het schoolplein om 19:00 uur op
oudjaaravond. Iedereen neemt
eigen kindervuurwerk mee (geen
harde knallen dus, maar veel
sterretjes, sierwerk, knalerwten
etc.) en wat lekkers te eten en te
drinken. Het is gewoon voor de
kinderen dan Oud en Nieuw en
zij kunnen daarna lekker slapen.
Vorig jaar hebben we het samen
zo gedaan en dat was erg gezellig en misschien zijn er
nu meer mensen die dat
gezellig vinden.
Wie weet tot ziens.
Opgeven hoeft niet.
Nicolette van der Schoot

Leed en wreed
Dinsdagavond
27 september
ca. 21.30 uur kwam
onze poes van 15 jaar zeer ernstig verwond thuis. Bij de dierenarts bleek dat de poes is gegrepen door een hond. Dit is al de
tweede keer in 3 maanden dat
haar dit is overkomen. Mijn vraag
is: weet u of er een hond is die
niet naar zijn baas luistert of is
er een niet aangelijnde hond die
extreem achter poezen aanjaagt?
Graag willen wij dit weten zodat
e.e.a. voor de toekomst voorkomen kan worden. Als u iets
weet, kunt u dit melden bij Jan
en Mia de Jong, tel. 2722476.
Bij voorbaat hartelijk dank voor
de medewerking.

FAMILIEBERICHTEN Colofon
Geboren:
Hugo, 3 september,
Pablo Nerudastraat
Pepijn, 2 oktober,
Augusto Sandinostraat
Isa, 4 oktober,
David Ben Goerionstraat
Lisebelle, 9 oktober,
Aartsbisschop Romerostraat
Ook een familiebericht (geboorte,
huwelijk, sterfgeval) plaatsen of
bent u nieuw in Voordorp komen
wonen en wilt u dat in de buurtkrant vermelden? Stuur het naar:
voordorpvooruit@planet.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek,
Bernhard Klok, Henk Huitink,
Michiel de Wit, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel,
Sira de Waard

Sluitingsdatum kopij:
9 januari 2006
Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

