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ACTIVITEITENPLAN 2005
Voor het nieuwe jaar heeft het buurtcomité plannen voor enkele grote activiteiten. Zo bestaat het plan om op 5 mei een groots buurtfeest te organiseren.
Verder is het de bedoeling om na de zomervakantie een volleybal-straattoernooi te houden en in de decembermaand een kerstevenement.

Plannen
In 2005 zal Voordorp zich met belangrijke projecten – zoals de ontwikkelingen rondom het Veemarktterrein –
bezighouden. Ook wil het buurtcomité
meer aandacht gaan besteden aan
duurzaamheid en veiligheid binnen de
buurt.
Naast deze noodzakelijke activiteiten
wil het buurtcomité ook een paar
evenementen organiseren.
Drie evenementen waar het buurtcomité aan denkt, zijn een buurtfeest
op 5 mei, een volleybal-straattoernooi
eind augustus / begin september en
een kerstevenement in december.

Buurtfeest op Bevrijdingsdag
Voordorp is een buurt waar (bijna) alle
straten naar bevrijders genoemd zijn.
Daarom lijkt bevrijdingsdag een goed
moment voor het houden van een
buurtfeest. Het is de bedoeling dat het
buurtfeest uit verschillende onderdelen gaat bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan een vrijmarkt en
verschillende activiteiten voor kinderen zoals een playback-wedstrijd etc.
Ook kunnen er die dag culturele activiteiten plaatsvinden die een link

hebben met de vrijheidsstrijders,
bijvoorbeeld films over Steve Biko en
Ché Guevara en gedichten van Pablo
Neruda.
Ook het planten van een “bevrijdingsboom” en het houden van een vliegerfestijn behoren tot de mogelijkheden.
De vlieger symboliseert vrijheid.

Volleybal-straattoernooi
Na de grote vakantie (eind augustusbegin september) willen wij graag een
sportief evenement organiseren.
Hierbij denken wij aan een volleybalstraatcompetitie.
Tijdens deze competitie - die hopelijk
gehouden kan worden op één van de
sportvelden in Voordorp - kunnen
“straten” tegen elkaar spelen.
Ook bestaat de mogelijkheid voor
kinderteams om mee te doen.
Aansluitend aan het toernooi kan een
barbecue of picknick plaatsvinden
waarbij prijzen worden uitgereikt aan
de winnaars.

Kerstevenement
Voor de maand december denken wij
aan een kerstevenement op de Brink.
Elementen als kerstverhalen, zang,

WINNEND LOGO
VOORDORP
VOORUIT
Meer dan 20 inzendingen ontvingen wij naar aanleiding van
onze oproep om een logo te ontwerpen voor Voordorp Vooruit.
Wij danken iedereen voor de
inzet en het enthousiasme!
Uiteindelijk heeft illustratrice Jenny Lindhout een logo uitgekozen dat ontworpen is door Lou Krabshuis.
Lou heeft inmiddels een taart ontvangen voor zijn winnende logo.

glühwein en warme chocomel kunnen
hierbij naar onze mening niet ontbreken.
Ook wil het buurtcomité nagaan,
welke mogelijkheden bestaan voor het
houden van een kerstdiner voor die
mensen in de wijk die anders alleen de
Kerst zouden moeten doorbrengen.

Stad León
Utrecht heeft twee zustersteden: León
in Nicaragua én Brno in Slowakije.
Omdat León bovendien de stad is van
Augusto Sandino, één van onze vrijheidsstrijders, lijkt het een goed idee
om de band met deze stad vanuit
Voordorp te versterken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door correspondentie van kinderen uit Voordorp met
kinderen uit León. Ook zou in Voordorp een tentoonstelling gehouden
kunnen worden over León, en misschien omgekeerd in León over Voordorp. Daarnaast wil het buurtcomité
nagaan, in hoeverre er mogelijkheden
bestaan om bepaalde ontwikkelingsprojecten in León te ondersteunen of
”adopteren”.
Ambitieuze plannen waar het buurtcomité graag mee aan de slag zou
willen gaan. Maar wij willen graag
suggesties vernemen van alle Voordorpers. Wilt u meewerken en/of meedenken over verdere invulling van één
of meerdere plannen óf heeft u andere
ideeën, dan nodigen wij u van harte
uit te reageren. Doe mee! Dan maken
wij er een mooi 2005 van!

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Adriana Oliehoek, Albert Hogema,
Bernhard Klok, Evert Blom,
Hanno de Smidt, Jenny Lindhout,
Michiel de Wit, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Sjaak Koopman

Sluitingsdatum kopij:
5 maart 2005
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

DE SNUFFELHOEK
Bedankt voor de enthousiaste
reacties op de eerste snuffelhoek en voor jullie bijval om het
hondenbezit te stimuleren. Het
is niet alleen gezond voor de
baasjes hebben ze mij verteld,
het komt ook de leefbaarheid en veiligheid van heel
Voordorp ten goede als er veel baasjes met honden
buiten wandelen. Je krijgt dan een natuurlijke
sociale controle waardoor we minder politieagenten
nodig hebben. De hangjongeren zullen zich minder
vervelen omdat wij ook rondhangen. Er is minder
vandalisme en er zijn minder auto inbraken.
Dat is goed voor de agenten die zich niet meer bezig
willen houden met dit soort futiliteiten. En goed
voor de regering die euro’s wil bezuinigen.
Geweldig, toch? Ik kreeg er bijna een kleur van en
dat is echt moeilijk voor een witte hond.
Als alles werkt zullen er volgend jaar ook minder
eenzame mensen zijn in die gezellige maand
december. Vorig jaar was ik een pup en sliep ik nog
veel, maar dit jaar maakte ik alle feestelijkheden
mee. Ik schrok wel van de Zwarte Piet die met al
zijn pakjes pats boem door de deur van het balkon
de kamer kwam binnenvallen. De haren in mijn nek
stonden recht overeind. Ik blafte heel hard. Gelukkig kwam Paul tussenbeide, want bijten mag niet.
De geur van pepernoten was amper uit de lucht of
heel Voordorp rook naar dennenappels en overal
gloeiden lichtjes. In bomen, aan deuren en voor
ramen. Ik keek mijn ogen uit. Ik wist niet dat de
natuur in de winter zo mooi kan zijn! Baasje vertelde dat er een kindje geboren zou worden. Ergens
in een stal. Een kindje dat vrede brengt in de harten van alle mensen. Even dacht ik, dat het bij ons
voor de flat van de Steve Bikostraat zou gebeuren.
Op de stoep lagen al een matras en een heleboel
hout en dozen. Genoeg om een stal van te bouwen.
Baasje hielp me snel uit de droom. Ze mopperde
over de milieupolitie: die beboet je met vijftig euro
zodra je een zak met huisvuil één uur te vroeg
buiten zet, maar je ziet ze niet als de reinigingsdienst de hele kerst een hoop grof vuil voor de flat
laat liggen. Maar haar gemopper verstomde toen
ze tweede kerstdag de beelden uit Azië zag. Ze zat
weer met Paul op de bank voor de tv. Ik hoefde deze
keer geen tranen op te likken. Beiden keken ze met
grote ogen vol ongeloof naar het water dat huizen,
mensen, dieren, echt alles meesleurde.
Nu hou ik toch al niet van water. Ik ben een graver.
Geef mij maar een duin met holen en konijnen.
Baasje is bang dat ik vast kom te zitten, maar wie
weet mag ik in 2005 toch een keer los in het duin?
Alle mensen spraken wensen uit bij het begin van
het Nieuwe Jaar. Prinses Irene schreef in ”Trouw”
dat we veel meer moeten belichten wat ons bindt.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Niet meer
zeuren over waarin we anders zijn, maar samen op
weg de toekomst in. En willen we dat goed doen,
dan moeten we er nu voor elkaar zijn!
Mooi, hè?
Woef! JIP

INGEZONDEN

ONS BUITEN,
HET GROENE HART VAN VOORDORP
Dit is dan een mooie gelegenheid om het tuinpark van Ons Buiten aan u
voor te stellen. Als u dit stuk gelezen heeft, gaat u zeker eens een wandeling in Ons Buiten maken. Dit kan in elk seizoen, want elk jaargetijde
is bijzonder!
Mag ik aan het begin van dit verhaal U een
stukje geschiedenis vertellen over Ons Buiten.
Ons Buiten is opgericht op 12 september 1928
op grond die toen nog in de gemeente Maartensdijk lag. In 1958 werd dat deel en ook
Tuindorp en omgeving door Utrecht geanDoor Evert Blom,
nexeerd. Het totale grondoppervlak was toen
voorzitter Ons Buiten.
nog ongeveer 5,5 hectare groot en het karakter
was siertuinen. Men kende in die tijd alleen maar ”nutstuinen”. Maar deze tuin is
als een van de eerste tuinen vanaf toen gegroeid naar een wat nu een openbaar
park genoemd wordt.
De ontwikkeling ging snel. Aanvankelijk was het bij Ons Buiten een rustig gebied
met sportvelden in de Voorveldsepolder.
Maar ..... op 4 maart 1982 luidde de noodklok! De krant schreef: in de Voorveldsepolder is plaats voor 1500 woningen. De schrik zat er goed in. Sportvelden en
tuincomplexen moesten dan verdwijnen. Dit laatste hebben we als vereniging
kunnen tegenhouden. Door veel overleg en veel activiteiten te organiseren en
iedereen uit te nodigen, van burgemeester tot wethouders, raadsleden en ambtenaren. De kranten stonden achter ons. Als je nu oud-wethouders of ambtenaren spreekt, zegt men dat het goed is geweest wat je toen hebt gedaan. Een
prachtig stuk natuur met een zeer groot assortiment van bomen en heesters is
behouden gebleven. Je krijgt een stuk flora en fauna daar te zien, als je een wandeling maakt. Zeer aan te bevelen! Zoals de noodklok in 1982 luidde, luidde hij
weer in 2004! Opnieuw wilde de Gemeente bouwlokaties aanwijzen, waaronder
die van Ons Buiten. Weer was er actie nodig. De actie heette: ”Geen Groen voor
Poen”. En was een succes!
Het is de moeite waard om eens te wandelen in Ons Buiten. Het heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Voordorp kwam er toch maar in aangepaste
vorm. Ons Buiten moest het ”groene hart” worden van Voordorp als apart openbaar wandelgebied. Ik ben er echt trots op dat wij, met de bewoners van Voordorp, erin geslaagd zijn om het zo te ontwikkelen zoals het vandaag de dag eruitziet. Wij blijven bezig om het verder te ontwikkelen. Een prachtige dierenweide
met kippen, berggeiten, een mooie natuurvijver en Odesa, een prachtpaard. Met
dit paard en bijbehorende wagen hebben velen van U al een ritje gemaakt, of zijn
er kinderfeestjes mee gevierd. En dit blijft mogelijk! Ook het clubhuis wordt intensief voor wijkvergaderingen gebruikt.
Er zijn 100 tuinen van ongeveer 250m in het vierkant. En er is heel veel openbaar groen van nu ruim 3 hectare. Mooi van maat, goed beheersbaar en bestuurbaar. In de ontwikkeling zijn er prachtige borders aangelegd en een salamandertuin. Oja, laat ik het zo zeggen: wij tuinieren op natuurlijke wijze.
Bij Uw wandeling ziet u ook nog een stukje kweekveld en er is een kruidentuin,
waar U ook zo van mag plukken of snijden! De naambordjes staan er bij.
De paden zijn afgezet met rozenhagen en van grind voorzien. Van tijd tot tijd worden er rondleidingen gegeven. Ook is er jaarlijks een Open Dag.
Met trots mag ik zeggen dat we al enkele jaren schooltuintjes hebben, waar de
jeugd leert kweken en ook nog een stukje biologieles krijgt. Allemaal ontwikkelingen, die passen in onze wijk.
Uiteraard heeft een vereniging een bestuur en vele kommissies. Om maar iets te
noemen: een bouw-, tuin-, winkel- en clubhuiscommissie. Vele vrijwilligers zijn er.
Iedereen doet iets om het park die plaats te geven die het waard is om in deze
prachtige wijk als groenvoorziening te functioneren.
Met dit alles ben ik blij, mede omdat ik al tientallen jaren mijn bijdrage mag en
heb mogen leveren.
Tot slot wens ik de nieuwe wijkkrant en zijn redactie heel veel succes!
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CHICO MENDESSTRAAT

.
.

Na het inleidende artikel over de straatnamen in Voordorp
in het vorige nummer van de buurtkrant werd de redactie
gewezen op het ontbreken van de Chico Mendesstraat.
Deze straatnaam werd in een later stadium door de
gemeente extra ingevoerd. Enkele bewoners hadden hierom gevraagd. Zij wilden
een aparte naam voor het westelijk gelegen deel van de Aartsbisschop Romerostraat. Drie persoonsnamen werden door hen voorgesteld. Omdat twee ervan niet aan de voorwaarden voldeden bleef één
naam over: Chico Mendes (1944-1988), strijder voor behoud van het regenwoud. Onze straatnamenserie begint met deze
Braziliaanse vakbondsleider en milieuactivist, die op 44-jarige leeftijd werd vermoord.
Francisco Alves Mendes Filho (Chico
Mendes) groeide op in Xapurí, gelegen in het regenwoud van de staat
Acre, West-Brazilië. Zijn familie bestond uit rubbertappers. Ze kerfden de
schors van rubberbomen in en vingen
het sap op, dat uit de schors vrijkwam.
De arbeidsintensieve rubberproductie
leverde maar weinig geld op en men
leefde een armoedig bestaan. De situatie verslechterde nog eens met het
einde van de Tweede Wereldoorlog. De
behoefte aan rubber in Noord-Amerika
werd opeens veel kleiner. Maar de
grootste economische dreiging kwam
vanuit het eigen land. Vanaf 1970 besloot de regering in het regenwoud
snelwegen en grote veefokkerijen aan
te leggen. Rubbertappers en indianen
werden door de gesubsidieerde heerboeren bedreigd. Zij werden genoodzaakt te verhuizen naar de getto’s van
grote steden. Naast dit menselijk
drama voltrok zich ook een ecologische ramp. De gebieden werden in
hoog tempo ontbost. De grond die
overbleef was niet beschermd tegen
de grote hoeveelheden neerslag en
erodeerde snel.
Chico Mendes was getuige van de
komst van de boeren. Gedreven door
zijn idealen begon hij de strijd tegen
hun vaak criminele onteigeningspraktijken en ontbossing. De inheemse
bevolking leerde hij voor hun recht op
te komen. Hij waarschuwde hen voor
de gevolgen van contracten die (onder
dwang) getekend werden. Hij organiseerde geweldloos verzet tegen de
ontbossing met menselijke schilden.
Hij richtte een politieke partij op en
werd vakbondsleider van de rubbertappers in Xapurí. Ook religieuze leiders betrok hij bij discussies.
In Noord-Amerika nam hij contact op
met o.a. de Verenigde Naties en de BID
(Bank of Interamerican Development)
en wist financiering van projecten te
stoppen.
Onder leiding van Chico Mendes
verenigden de Braziliaanse rubber-

tappers zich. Hij ontving in binnenen buitenland prijzen, waaronder de
prestigieuze ”Global 500” prijs van de
Verenigde Naties in 1987. Chico Mendes werd een symbool voor milieuorganisaties en werd uitgenodigd op
lezingen en congressen. En zo wist hij
steeds meer het probleem van het
regenwoud wereldkundig te maken.
In 1988 werd zijn droom werkelijkheid. Een grote boerderij werd onteigend en een uitgebreid gebied werd

beschermd verklaard. Maar het succes
kwam te laat. Onder de landeigenaren
was de woede inmiddels hoog opgelaaid. Vanaf 1979 werd Chico Mendes al
bedreigd en belaagd, maar nu vreesde
hij voor zijn leven. Op 22 december
1988 werd hij uiteindelijk voor zijn huis
in Xapurí doodgeschoten. De moord
leidde tot een proces waarbij twee
landeigenaren werden veroordeeld.
Maar hun gevangenisstraf werd in
hoger beroep weer ongedaan gemaakt.

VOORDORP VOORUIT
NU OOK OP DE WEBSITE
Sinds enkele weken heeft Voordorp Vooruit ook een website: www.voordorpvooruit.nl. De website is vooral tot
stand gekomen dankzij het enthousiasme van buurtgenoot
Sjaak Koopman. Sjaak heeft de website opgezet en houdt
heel consequent de actualiteiten voor de website bij. De
website kent veel mogelijkheden. Zo is er algemene informatie beschikbaar over de buurt, maar ook een agenda waarin alle activiteiten zijn
opgenomen binnen Voordorp. In de rubriek ‘algemene informatie’ zijn verder de
bustijden voor de 4 haltes van lijn 5 in Voordorp opgenomen en is informatie over
onder meer artsen en apotheken te vinden. Verder kunnen er oproepen geplaatst
worden op de site en bestaat de mogelijkheid om het gastenboek te tekenen. In de
rubriek ‘colofon’ kunnen vragen gesteld worden aan het buurtcomité.
Verdere suggesties voor de site zijn van harte welkom. Zij kunnen gericht worden
aan voordorpvooruit@planet.nl (ook mogelijk via de rubriek ‘colofon’ op de site).

NIEUW GEZONDHEIDSCENTRUM VOORDORP
De komende maanden gaan er een aantal dingen veranderen in de praktijk
van huisarts Meerding. De huisartsenpraktijk zal uitgebreid worden. Omdat
Wilma Meerding zich meer gaat toeleggen op praktijkverpleegkundig werk, zal er
voor enkele dagen in de week een assistente komen. Roland gaat huisartsen opleiden. Dat betekent dat er steeds voor een periode van een jaar een huisarts in
opleiding in de praktijk komt werken onder zijn supervisie. Daarnaast komen een
Cesar-therapeute en een psychologe werken in de praktijk. Cesar-therapie is een
houding/oefentherapie die effectieve behandelingen biedt bij een groot aantal
problemen en op die manier een alternatief vormt voor bijv. fysiotherapie.
Deze uitbreidingen houden in dat ook de praktijkruimte uitgebreid moet
worden. De verbouwing is in volle gang en wordt naar verwachting eind februari
afgerond. De praktijk zal vanaf 7 februari 2005 4 weken dicht zijn. Voor spoedgevallen wordt waargenomen door 2 andere artsen (gegevens over deze artsen
worden tegen die tijd vermeld op het antwoordapparaat van de praktijk). De
startdatum van de nieuwe praktijk is vooralsnog gepland voor begin maart a.s.
Overigens staat de praktijk na haar uitbreiding open voor nieuwe inschrijvingen van
mensen uit Voordorp, Tuindorp, Tuindorp-Oost en Zeeheldenbuurt.

KIDS

VOOR
DORP

MEERIJDEN MET.....

hanno de smidt (8 jaar) interviewt zijn buurman, buschauffeur hans scharrenburg.
buschauffeur scharrenburg rijdt op lijn 5, elke
dag tussen half zeven en half elf ’s ochtends,
van kanaleneiland naar voordorp en weer terug.

Zingen?
Kom bij Dames, Dames!
Dames, Dames! is een vrouwenkoor met 15 leden, met licht
klassiek en pop op het repertoire. Wij zoeken uitbreiding
voor alle stemgroepen: alt,
mezzo en sopraan.
Koor- / zangervaring
is een pré. We
repeteren iedere
maandagavond
in De Leeuw
(Tuinwijk).

Zangkoor Animato is op zoek
naar een pianist die het koor
elke week en bij uitvoeringen op
de piano kan begeleiden.
Animato is een enthousiast
ouderenkoor van ca. 25 leden,
55-85 jaar.
U wordt van harte
uitgenodigd om mee
te komen zingen
bij ons koor.
Koorervaring of
noten kunnen lezen
Zie voor meer
is niet nodig, wel
informatie:
enthousiasme
www.damesdames.nl
om met elkaar
of bel met dirigente
te zingen.
Irma van Dalen, (030) 2520085. Wilt u een repetitie bijwonen,
komt u dan gerust eens
Familieberichten
langs (en zing vrijblijvend
Bent u net in Voordorp komen
mee!).
wonen, pas getrouwd of heeft u
Wij repeteren vanaf januari
zojuist een kindje gekregen?
2005 in een ruimte van de
Laat het ons weten voor de rubriek Jeruzalemkerk, Trooster‘familieberichten’. Ook het behalen laan 65.
van examens en andere familieVoor meer informatie en
berichten plaatsen wij graag.
opgave kunt u bellen naar
Nieuwkomers in de wijk ontvangen
het informatiepunt Noordbovendien een informatiepakket.
oost,
e-mail: voordortel: 030-2759550 (Ria de
pvooruit@planet.nl,
Lange) of Harrie Wagetel. 2730355.
makers: 2961858

HANNO: hoe lang woont u in voordorp?
vanaf het begin, ongeveer 14 jaar.
HANNO: vindt u het fijn om hier te wonen?
ja, maar soms is het een beetje stil en saai.
er zou wel een buurtfeest mogen zijn.
HANNO: is het gemakkelijk om buschauffeur
te zijn?
vroeger wel. nu niet meer, er zijn veel
agressieve mensen.
HANNO: bij hoeveel bushaltes moet u stoppen?
31
HANNO: gebeurt er wel eens iets
onverwachts?
INGEZONDEN
nee, eigenlijk niet, soms valt er
iemand flauw.
HANNO: hoe doet u dat, als u
De feestelijke opening van ‘het nieuwe winkelcentrum’
naar het toilet moet in de bus?
De
Gaard op 22 januari 2005, die in de wijkkrant van
aan het eindpunt, bij de vijver,
Tuindorp-Oost
aangekondigd was, gaat niet door.
staat een huisje (abri) met daarTwee
en
een
half jaar na de toestemming van de
in een toilet. je kunt daar ook
gemeenteraad
-en
dus na twee en een half jaar voorbereikoffie drinken.
dingstijdis
de
uitvoering
van de werkzaamheden door de
HANNO: hoeveel mensen komen er
gemeente
beneden
peil:
Het
plein is slecht geasfalteerd
in de bus?
door
een
wegenbouwer
die
geen
apparatuur had voor dit
wel 800 tot 900 mensen per dag.
kleinschalige
werk,
het
asfalt
sluit
niet aan aan de gevels,
HANNO: heeft u wel eens een
de
ruimte
die
hierdoor
ontstaan
is,
is opgevuld met bakongeluk gehad?
stenen,
die
bovendien
op
een
andere
hoogte liggen. De
nog nooit. ik heb zelfs een
banen
gaan
niet
naadloos
in
elkaar
over
en het oppervlak
oorkonde voor 30 jaar rijden
is
zo
grof
dat
mensen
denken
dat
er
nog
een toplaag overzonder ongelukken.
heen
komt.
Ook
waren
een
aantal
werkzaamheden,
zoals
HANNO: bent u wel eens door
bebording
en
plaatsing
van
voldoende
fietsrekken
bij
de
rood gereden?
winkelwagens,
begin
januari
nog
niet
uitgevoerd.
niet dat ik het heb gezien.
Het buurtcomité Tuindorp-Oost stelt zich nog steeds
MAG IK NOG IETS
achter de volgende doelstellingen:
ZEGGEN?
1. veilig wandelgebied door fietsvrij.
de bewoners zouden eens wat
2. minder geluidsoverlast van winkelwagens.
zachter moeten rijden! ze rijden
3. gezellige ontmoetingsplek.
veel te hard op de romerostraat,
Maar, het buurtcomité neemt wel afstand van de manier
vooral ’s ochtends.

Geen feestelijke heropening
winkelcentrum de Gaard

heb jij ook ideeën voor de VOORDORPKIDS? laat het ons weten,
want deze rubriek is er voor jou!

Zangkoor Animato vraagt
pianist/begeleider

waarop de uitvoering is gebeurd.
De stemming is er dan ook eerder één van ontgoocheling
dan van feestvieren.

cAgenda
Oud papier

Op de donderdagen 3 en 24 februari en 17 maart staat de
oud-papiercontainer weer bij
basisschool Voordorp aan de
Ché Guevarastraat van 8.30 tot
20.30 uur. Voor meer info:
Ruben van Brenk tel. 2721292

Café Lodewijk
Vanaf 10 november 2004 is
café Lodewijk op de Aartsbisschop Romerostraat gesloten. De vennoten van het
café blijken vanaf die datum
de registratie bij de Kamer
van Koophandel te hebben
beëindigd. Zodra wij weten,
welke plannen de eigenaar
van het pand heeft, vermelden wij dit op de website (en
in het volgende nummer van
de buurtkrant).

