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Ook dit jaar komt de kerstman 
naar Voordorp!

Hij komt weer op een zondag, en wel op 

zondag 16 december 
tussen 14.00 – 17.00 uur.

De kerstman komt dan, zoals we inmiddels gewend
zijn, naar de A. Romerostraat (ter hoogte van 

Villa Kakelbont, nr 330). En………… hij neemt 
weer heel wat verrassingen mee. Net als vorig 

jaar zal er ook nu weer voldoende vermaak voor 
jong en oud zijn. Binnenkort volgt er 

meer informatie over het programma.

Dierendag 
Woensdag 3 oktober was het feest op
de Dierenweide want vanwege de
dierendag op 4 oktober werden de
dieren extra getrakteerd. Samen met
kinderen uit Voordorp hebben we de
weide versierd met ballonnen en
maakten we mooi opgedekte schalen
voor de kippen, geiten en schapen.
Het resultaat mocht er zijn: grote
schalen met wortels, appels, hooi en

geitenbrokjes voor de geiten. Sla,
brood en gemengd graan voor de 
kippen en een schaal met hooi, appel
en schapenbrokjes voor de schapen. 

In optocht werd het naar de dieren
gebracht. De fraaiheid waarmee al die
lekkere hapjes werden opgediend was
echter maar van korte duur. De
dieren stormden er op af en in een
mum van tijd was alles opgegeten.
Volgend jaar ongetwijfeld weer zo’n
lekker (vr)eetfestijn.

Een nieuwe plek onder 
de zon
Loulou, een van de kippen, liep vanaf
het begin al een beetje mank. In
oktober wilde ze ineens helemaal niet
meer lopen; ze bleef zitten waar ze

zat. Op de Faculteit
Diergeneeskunde
constateerden ze
een ontstoken
kniegewricht. Drie
weken antibiotica
en rust moesten
haar er weer
bovenop helpen.
Dat werkte en ze

ging weer veel beter lopen. Terug op
de Dierenweide ging het echter
meteen weer mis. Door alle drukte
kon ze het letterlijk “niet bijbenen”
en acuut verslechterde haar lopen. 
We hebben besloten haar van de
Dierenweide af te halen. 
Gelukkig kon ze terecht bij haar
adoptieouders, die al voor drie kleine
kipjes zorgen. Loulou hoeft nu niet
meer weg te vluchten voor geiten en
schapen en kan heerlijk rustig haar
oude dag slijten bij haar nieuwe
vriendinnetjes.

NIEUWS 
VAN DE 
WERK-
GROEP



Een uniek cultureel project over de wijk.

Twee uitvoeringen op 5 & 6 januari 
in het tuinhuis van het Groene Dak.

Ingezonden

NIEUWS VAN DE WERK-
GROEP PARKSTROOK

Zoals u misschien wel hebt gezien wordt er volop gewerkt aan
de herinrichting en het opknappen van de parkstrook langs de
A27. Er is een nieuwe toegang tot het park gemaakt ter hoogte
van de Pedro Luís Briónstraat. Deze vormt een directe verbin-
ding met de toekomstige hondenspeelweide. De sloot is wat
uitgegraven en enigszins slingerend vormgegeven, met minder
stijl oplopende oevers. Ook komt er nieuwe beplanting. 
Vanaf 12 november a.s. worden de paden vernieuwd, komen er
nieuwe struiken en wordt het hekje geplaatst rond het speel-
gebied op de verhoging met aarde die daar in de lengte is
aangebracht. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat in het
speelgebied geen honden meer komen. Achterlangs de voet-
balkooi blijft een pad, zodat de doorloop in de hele groen-
strook is gewaarborgd. Als de werkzaamheden aan het eind van
het jaar zijn afgerond, hopen we het hernieuwde park feestelijk
te openen! Wilt u reageren, stuur dan een mail naar
VoordorpVooruit@planet.nl. 

De uitvoeringen komen al dichtbij….
Herkenbare en minder herkenbare beelden uit de wijk, geluiden, muziek,
improvisatie, rap en dans. Dit alles krijgt u te zien en te horen als u een
van deze voorstellingen gaat bijwonen. Zeven muziekstukken met 
improvisatieruimte worden uitgevoerd door een muzikantengroep.
Tegelijkertijd worden er beelden geprojecteerd op een groot scherm.
Beeld en muziek zijn met elkaar verbonden.
Voordorp staat centraal!
In een van de muziekstukken spelen kinderen uit de wijk een hoofdrol.
Zij zullen optreden met een zelfgemaakte ‘Voordorprap’ begeleid door
dans en ritme.
Deze bijzondere uitvoeringen kunt u bijwonen op 5 & 6 januari in het 
tuinhuis van het Groene Dak. De voorstellingen zijn voor jong en oud.

Nikos Tsilogiannis-slagwerk, percussie.
Hermine Schneider-trompet, videomontage.

Ceciel Borghouts-toetsen,
Bernadette van Beurten-composities, video-
beelden,montage, fotografie & fretloze bas.

Allen: laptop.Klasina Wieringa- Arturo Escalante-
videobeelden techniek, videomixing

De kinderen van 
OBS Voordorp bedanken 
de Voordorpers voor hun 
bijdrage voor Unicef.
Jullie hebben ze vast wel in juli dit jaar voor de deur
gehad! De kinderen van groep 5/6C van OBS Voordorp
waren toen ontzettend bezig om geld te verzamelen voor
een sponsorloop ten behoeve van Unicef.
Hun enthousiasme werkte aanstekelijk want zij hebben
alleen al voor de sponsorloop het bedrag van 2000 euros
verzameld. Daarnaast hadden ze nog leuke activiteiten
bedacht zoals een voorstelling en een veiling. De aktie
heeft in totaal 2485,05 euros opgebracht.
Een paar weken geleden hebben de kinderen vol trots 
de cheque  aan Unicef ambassadeur Paul van Vliet 
persoonlijk overhandigd. De Utrechtse pers en TV waren 
er ook om dit evenement vast te leggen!
Het is al bijzonder dat de aktie zo goed gelukt is maar het
meest bijzonder is nog wel dat de kinderen zelf op het
idee zijn gekomen (nadat twee kinderen een spreekbeurt
over Unicef hadden gehouden) en het zelf, met steun van
hun leerkrachten, hebben uitgevoerd.

Ingezonden

Computerles hoe u dat wilt!
Ik kom graag bij u langs om u aan uw eigen computer de
eerste beginselen bij te brengen. Zo nodig neem ik een 

computer mee. ik leer u tegen een redelijke vergoeding in
privélessen het werken met een computer, brieven schrijven
en uitprinten, e-mailen en internetten zowel voor recreatie 

als voor informatieverschaffing. Dit initiatief is tot stand  
gekomen in samenwerking met cumulus welzijn.

Informatie: www.mailjose.nl
josé leijgraaff-visser, tel: 030-271 34 58

mobiel: 06-490 944 66, e-mailinfo@mailjose.nl

Ingezonden



NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP LEÓN
In León zijn de werkzaamheden aan het sport-
terrein vol in gang. In het januari-nummer van
de krant volgen foto’s.

DE SNUFFEL-
HOEK
Voorbij is ‘alweer’ die mooie zomer,
al wacht baasje nog steeds op een

paar zomerse dagen. Ik ben blij als het oktober is,
want dan mogen de trouwe viervoeters weer mee naar
het strand en in die maand ben ik ook jarig. Dit jaar
was oktober wel heel bijzonder: baasje heeft me ge-
showd op de clubmatch voor Jack Russells.
Doodzenuwachtig waren we allebei. De avond ervoor
moest ik in bad en baasje stond uren voor haar kleren-
kast, omdat ze niet wist wat ze aan moest trekken.
Midden in de nacht zat ze nog haar nagels te lakken,
omdat ze niet wilde dat ik om die reden een minpunt
zou krijgen. Het werd een heel gezellige dag, hele-
maal met de trein naar Zutphen. ’s Avonds, doodmoe
liggend in mijn mand, zag ik wel tachtig witte hondjes
met zwarte en bruine vlekken over mijn netvlies trip-
pelen en enthousiast dat ze waren. En ja, de jury
vindt mij een goed hondje met prachtige bruine ogen,
pientere uitdrukking en prima temperament! Zo mag
ik dat graag horen, want het is niet altijd gemakkelijk
om een hond te zijn. Al doe ik nog zo mijn best, er zijn
altijd mensen die moeten zeuren. 
Storm, regen, hagelstenen, maakt niet uit. Als hond
ga je toch naar buiten, op zoek naar het hondentoilet.
Voordorpers hebben wat dat betreft niets over ons te
klagen. Ik werd dan ook onlangs het gezeur van een
mevrouw zo zat over al die vermeende hondenpoep op
de Parkstrook, dat ik haar gesommeerd heb om mij
die hopen dan eens aan te wijzen. Ze heeft samen met
mij wel een half uur lopen zoeken en vond er eindelijk
een paar … ja zeker, op het hondentoilet. Typisch
weer iemand die zelf geen hondje heeft en dus ook
niet buiten wandelt om het uit te laten. Hoe zo
iemand aan het idee van die poep komt, is mij een
raadsel. Maar: het kan zijn dat het gewoon in de ogen
zit. 
Het allerergste echter moet nog komen en dit gaat
alle Voordorpers aan die met het openbaar vervoer
reizen: ’s avonds op het station de laatste bus naar
Voordorp missen en  toevallig bij hun bagage een
klein hondje hebben zitten. Normaal zijn ‘huisdieren’
lid van het gezin, maar als we reizen, zijn wij ineens
‘bagage’. Geeft niet hoor, ik houd van reizen in welke
hoedanigheid dan ook en zowel buschauffeurs als
treinconducteurs zeggen me altijd vriendelijk gedag.
Tot vrijdagnacht 9 november. Zeker zes taxichauffeurs
op rij weigerden baasje een rit naar Voordorp omdat
ze mij bij haar bagage had zitten. Terwijl ze me nog
wel een prachtige jas - vanwege de kou - had aange-
trokken. Die chauffeurs willen op grond van religieuze
opvattingen geen honden in hun taxi. Wij zijn ‘on-
rein’. Ik, zo’n mooi schoon wit hondje, waar menig
mens zich aan kan spiegelen, ben onrein!!! Baasje
vindt het ronduit discriminerend en ik ben toch wel
boos. In Nederland bestaat het recht op geloofsvrij-
heid, maar daar mag je een ander niet mee lastig
vallen en zeker niet in openbare functies die ten 
dienste staan van alle burgers, ongeacht hun 
levensopvatting.

Woef! JIP.

Paulusparochie sluit 
jubileumjaar spiritueel 

af met tentoonstelling 
Harrie Sterk

In Utrecht valt van 12 januari tot en
met 3 februari een tentoonstelling te
bezoeken met werk van de kunst-
schilder Harrie Sterk. De expositie,
met als titel ‘De Schoonheid van de
Troost’ vormt het slotstuk van het

75-jarig jubileum van de Paulusparochie in die stad.
Het evenement beoogt mensen aan te spreken op hun

spiritualiteit, een aspect dat in het werk van Sterk behoorlijk
aan bod komt. Iedereen is welkom.

Sterk is – vooral in katholieke kring – 
bekend geworden om zijn religieuze werk.
Dit neemt dan ook het leeuwendeel van de 
tentoonstelling in beslag. Voor kerken en
instellingen schilderde hij taferelen uit de bijbel,
waaraan invloeden van zijn leermeesters 
Otto van Rees en Charles Eijk zijn af te lezen.
Ook sierden in de jaren zestig en zeventig zijn
tekeningen de bekende zondagsmissaaltjes 
van uitgeverij Gooi en Sticht.

Uitgangspunt voor de tentoonstelling vormt
de door Sterk geschilderde kruisweg die hij
in1950 in de oude Pauluskerk aanbracht. Dit
werk ging verloren bij de sloop van het gebouw
in 1993. Foto’s laten nog iets van de oorspronkelijke fresco’s zien.
Een bijzondere vondst vormen de miniatuurtjes van heiligen die Sterk 
in opdracht van de zusters Augustinessen schilderde. Bij hun klooster-
jubileum kregen zusters deze mini-schilderingen als persoonlijk cadeau.
Na lang zoeken kwam ook het schilderij De Koningin van Sheba boven
water, waarvan alleen maar een foto bekend was. In vlammende veel-
kleurigheid zette Sterk deze legendarische, bijbelse vorstin uit Ethiopië
op het doek.

Naast het religieuze werk laat de tentoonstelling tevens wereldlijk
werk zien. Zoals de Utrechtse watertoren, die stoer boven krakkemikkige
huisjes aan de Breedstraat uittorent. Ook worden stukken vertoond die
de in 1991 overleden schilder in zijn atelier op het Utrechtse Klein-
Geertekerkhof achterliet.

De verbinding tussen zijn religieuze en zijn wereldlijke werk wordt
treffend weergegeven door Albertine Sterk, een van zijn dochters:
‘Harrie schilderde het liefst voor gewone mensen, die hij hoopte te
troosten door hun te laten zien dat eenvoud schoonheid was. Met 
‘De schoonheid van de troost’ wil de Paulus-parochie een poging 
wagen om dat te laten zien.

‘De Schoonheid van de Troost’ – werk van de kunstschilder
Harrie Sterk, 12 januari tot en met 3 februari, open op donder-
dag t/m zondag 13.00 – 17.00 u, Pauluskerk, Willem-de-Zwijger-
plantsoen 19, Utrecht

Ingezonden

Verloren kruisweg na
14 jaar even terug in

Pauluskerk



1. Een paar jaar geleden is de winkel 
in De Gaard overgenomen. Hoe is dit idee
ontstaan?

Jarenlang was ik als ver-
tegenwoordiger werk-
zaam. Wegens ziekte
heb ik mijn schoonvader
geholpen op de markt
met de verkoop van
zoetwaren. Dat werd
uitgebreid tot diverse
markten. Deze locatie
(voorheen een snoep-
winkel) stond te koop.
Toen ben ik gaan brain-
stormen wat een vaste
plek zou betekenen.
Dichtbij huis, een eigen
winkel, mooier kon toch
niet! Met de markt zijn
we gestopt en de winkel
is uitgegroeid tot een
rendabel bedrijf. 

2. Was het een goede keuze om de winkel in
De Gaard te beginnen?

Jaren eerder moeten doen. De bekende vis in het water.
De mensen in deze omgeving vragen om kwaliteit. Er
wordt aandacht geschonken aan een ieder die een be-
zoek brengt aan de winkel. Je leert de mensen kennen
en weet over het algemeen wat hun beslommeringen
zijn. Als je oprecht en serieus, met af en toe een kwink-
slag, interesse toont komen de mensen graag terug. 
Ook de (school)jeugd zijn graag geziene gasten. Als je 
ze eerlijk benadert krijg je daar eerlijkheid voor terug. 
Er wordt geluisterd naar onze klanten en we proberen 
zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen.
Daardoor zijn er continue veranderingen. 
Sedert twee jaren wordt er ook koffie, thee en limonade
verkocht tegen een zeer acceptabele prijs. Er is een
negental stoelen binnen, zes stuks net buiten de winkel
en in de dagen dat het weer het toelaat wordt het plein
bezet met een terras van vierentwintig stoelen. 
De waardering hiervoor is zeer groot. Een mooie grote
parasol voor het terras op het plein is in aantocht om
nog meer sfeer en uitstraling te krijgen. Door de knusse
indeling (altijd een bloemetje op tafel) komen mensen
makkelijk met elkaar in contact. De meest curieuze ge-
sprekken worden er gevoerd. Dit alles maakt de winkel
tot een groot succes.

3. Je kent bijna iedereen die langs komt. 
Zijn dat allemaal vaste klanten?

De meeste mensen. 
We wonen sinds 1991 in
Tuindorp-Oost en Voor-
dorp. Onze dochter
heeft op De Regenboog
de basisschool door-
lopen. Ik speel zelf 
nog (met veel plezier) 
veteranenvoetbal bij
Sporting ’70. Met andere
woorden: we kennen
wel een paar mensen in
deze omgeving.

4. Wat is het 
leukste aan het
werk?

Er is een sociale 
betekenis ontstaan
dankzij de koffie en

thee voorziening, waarbij ook de gezelligheid een 
belangrijke rol speelt. Daarnaast levert de verkoop van 
chocolade etc. een bijdrage aan gezelligheid. 
Het adviseren, het behulpzaam zijn naar klanten en het
contact met de mensen zijn toch wel de belangrijkste 
drijfveren. 

5. Afgelopen zomer is het terras ontstaan. 
Zijn er nog meer ambitieuze plannen?

Als zelfstandige ben je altijd bezig met veranderingen 
cq verbeteringen. De plannen zitten nog in het hoofd. 
Er is op dit moment niets concreets. 

6. Jullie woonden in Tuindorp-Oost voordat
jullie naar Voordorp kwamen. Wat was voor
jullie de belangrijkste reden?

Een eengezinswoning. We woonden op de Cohenlaan
met veel plezier, maar het woongenot wat we nu hebben
is zeer prettig. 

7. Vinden jullie het prettig wonen in
Voordorp?

Het is fijn wonen in Voordorp. De mensen zijn vriendelijk
en betrokken met elkaar. In ieder geval onze buren zijn
fantastisch. De behulpzaamheid en sociale controle staan
hoog in het vaandel.
. Graag tot ziens, Herco Spierenburg

VOORDORP IN BEDRIJF
Deze keer een bekend gezicht voor iedereen die wel eens in De Gaard

boodschappen doet (de meesten, dus): Herco Spierenburg. 
Wie naar De Gaard gaat, komt ongetwijfeld in de verleiding om 

ambachtelijke bonbons, truffels, of iets van snoepgoed aan te schaffen voor privé gebruik 
of voor een leuk, en vooral lekker cadeau. Ook zitten er altijd wel wat mensen op het terras

vóór de winkel. Met een kopje koffie en, meestal, ook iets lekkers erbij. Wat de meesten 
niet weten, is dat hij al jaren in Voordorp woont. Hier vertelt hij iets over zichzelf.



KEMAL ATATÜRKSTRAAT
.
.

Atatürk werd geboren in 1881 als
Mustafa Riza, in Salonika, het tegen-
woordige Thessaloniki. Al vroeg be-
sloot hij tot een carrière in het leger,
tegen de wil van zijn streng gelovige
moeder. Maar Mustafa deed het erg
goed op de militaire academie. Hij

kreeg er zelfs de bijnaam Kemal, ‘de
perfecte’.

In de Eerste Wereldoorlog sloot de
Ottomaanse sultan zich aan bij Duits-
land en Oostenrijk-Hongarije.
Luitenant-kolonel Mustafa Kemal
werd belast met de verdediging van
Istanbul. Vijandelijke troepen slaagden
er niet in door zijn linies te breken en
Mustafa Kemal werd een militaire
held. Maar, de geallieerden wonnen
de oorlog. De sultan bleef officiëel
leider van het land, al was zijn macht
voorbij. 

Terwijl geallieerde schepen de
hoofdstad binnenvoeren, besloot
Mustafa Kemal de Turken te bevrijden
van de Europese overheersers. Hij
verzamelde vertrouwelingen om zich
heen in zijn latere hoofdstad Ankara
en maakte een nieuw plan voor

voornaamste was de strikte scheiding
van moskee en staat. Het kalifaat (het
wereldlijke hoofd van de islam) werd
ontbonden en het juridische systeem
werd volledig omgegooid. Er kwamen
wetten naar Europees model met ge-
lijke rechten voor alle burgers. Boven-
dien werd het Romeinse alfabet in-
gevoerd in plaats van het Arabische
schrift. Traditionele kleding werd 
verboden en voor iedereen werd de
achternaam geïntroduceerd. Het 
parlement koos een naam voor de
president: Atatürk, vader der Turken.

Tot zijn dood ging Atatürk door
met zijn hervormingsdrift. In zijn 

laatste jaren als president werkte hij
vooral aan het versterken van de 
banden met de buurlanden en het
westen. Op 10 november 1938 over-
leed de president, maar zijn naam, zijn
foto en zijn woorden zijn nog steeds
niet weg te slaan uit het huidige
Turkse straatbeeld.

Turkije, dat
aansloeg bij
de bevolking
van Ana-
tolië. Later schaarden Turken in het
hele land zich achter de eenheids-
gedachte van Kemal. Dankzij deze

steun was Kemal in staat om met zijn
leger vanuit Anatolië het land te be-
vrijden van geallieerde invloed.
Griekse, Engelse en Franse legers wer-
den in korte tijd verjaagd.

Op 29 oktober 1923 riepen Kemal
en zijn volgelingen in Ankara de
Turkse Republiek uit. De landelijke
hervormingen konden beginnen. De

De stichter en eerste president van de
Turkse Republiek is nog steeds een grote
held in Turkije. De generaal die uit de
restanten van het Ottomaanse Rijk Turkije
wist te stichten en de president die groot-
schalige hervormingen doorvoerde. 
Hij is voor veel Turken de man die van
Turkije een moderne, trotse natie maakte.

.

.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP VEEMARKT
Vanuit het Veemarkt front geen nieuws. 
Het nemen van een beslissing over een nieuwe 
locatie voor de Veemarkt is voorlopig vooruit-
geschoven. Pas als men hier helderheid over 
heeft, is men van plan om weer verder te gaan 
denken over de invulling van het terrein. De verwachting is dat
december of begin volgend jaar op z'n vroegst iets bekend zal
worden. Namens de werkgroep Veemarkt, Robert Enters



Collecte Amnesty
International
Van 10 tot 16 februari 2008
wordt de jaarlijkse collecte
voor Amnesty International
gehouden.
Heb je zin en tijd om daar een
keer aan mee te werken? Neem
dan contact op met Lidwien Peterse.
Telefoon 2719801, email lidwien2006@hotmail.com.”

Collega baby gezocht
Mijn zoontje is ruim 9 maanden. Hij heeft veel belang-
stelling voor de buitenwereld en kijkt veel naar andere
kindjes. Het lijkt me zo leuk voor hem om zo nu en dan
een kindje in de wijk te ontmoeten (op een dinsdag).
Lijkt je dit ook wat voor jullie kind van ongeveer gelijke
leeftijd, mail me dan op m.dewilt@casema.nl

Oppas gezocht
Lieve oppas aan huis gezocht voor mijn zoontje van 
9 maanden. Niet rokend. Het betreft de vrijdag iedere 
14 dagen. Tel. 030-2763935 

Nationale vertelschool
Frans de Vette woont in Voordorp en heeft onlangs een
Nationale Vertelschool opgericht. De trainingen worden
gegeven in de Kargadoor.
Op 29 februari  2008 start de voorjaarstraining van de
Nationale Vertelschool. Er zijn nog enkele plaatsen. 
Voor meer informatie zie www.nationalevertelschool.nl

KIDSVOOR
DORPKIDS 
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 5 letters over. 
deze 5 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 vóór zaterdag 15 december 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 septemberkrant is ROBBERT ROOSEN-
BOOM. robbert heeft de bioscoopbon 
inmiddels ontvangen.

BEL KAARSVET RENDIER
DENNENTAK KERSTBAL RIT
DINER  KERSTSTOL RUST
DOEN LICHT SNEEUW
ETEN LOL SNOEP
GROEN LUIEREN VEEL
KAARSEN PAKKET WEER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K A A R S V E T L

2 E A K E E N E O R G

3 R I T H C I L E B

4 S N R S D O E N

5 T S U R E T E N R E

6 S N O E P N T E S

7 T E K K A P N W N R

8 O E V E E L E I A

9 L U I E R E N E D A

10 W L A B T S R E K

c Agenda
Kerstevenement: zondag 16 december,
14.00 – 17.00 uur op De Brink.  

Programma volgt.
Oud papier
Op de donderdagen 4 december, 15 januari en 5 februari
staat de oud papier container weer bij basisschool Voor-
dorp aan de Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur. 

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, Hans Bellaart, Nicole Beeker, Petra van Straaten,
Renée van Andel, Robert Enters en Rob van der Steen.

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

De Redactie wenst u fijne feestdagen, een goed uiteinde 
met een prettig knallend begin van het Nieuwe Jaar!


