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Van de redactie

De scholen zijn weer begonnen
Let op ! Kijk uit!
Voor de meeste straten in Voordorp geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Alleen op de A. Romerostraat is 50 km
per uur toegestaan. Niettemin, ondanks bulten, drempels en
borden, wordt er vaak en veel te hard gereden.
De scholen zijn weer begonnen en kinderen letten echt
niet altijd goed op. Vaak rijden zij ‘kamerbreed’ over het
Romero-fietspad en lopen op die manier voortdurend risico.

Voordorp, let toch op, doe voorzichtig.
Het gaat om de veiligheid van onze eigen kinderen!

Burgermeester León opent expositie
kindertekeningen in Voordorp

De Werkgroep Voordorp-León van
Buurtcomité Voordorp Vooruit werkt sinds
eind vorig jaar samen met een bewonersorganisatie in León Zuidoost.
Het geld dat tot nu toe is ingezameld, is
bestemd voor het aanschaffen van lesmaterialen en meubilair voor kleuterschool El Pulgarcito (Kleinduimpje) in

León, de een na grootste stad van
Nicaragua, Midden-Amerika. Met foto’s
en tekeningen van kinderen van deze
school is een expositie samengesteld die
op verschillende plaatsen in de wijk
Voordorp te zien is.
Burgemeester Tránsito Téllez van
León zal zaterdag 23 september
aanstaande om 11.00 uur de expositie
feestelijk openen in Villa Kakelbont,
A. Romerostraat 330.
Iedereen is hierbij van harte welkom. Ook
verricht de burgermeester de aftrap voor
een gesponsorde voetbalwedstrijd van
Sporting ’70 en bezoekt hij Ons Buiten.
Zie voor het hele programma en meer
informatie: www.voordorpvooruit.nl
en www.sporting70.nl.

Tulastraatfeest

INGEZONDEN BRIEF

Na een
regenachtige periode
hadden we het
weekend van 9 en 10 september eindelijk prachtig
nazomers weer. Het kon
dus eigenlijk al niet meer
stuk in de Tulastraat. Het
jaarlijkse straatfeest had
dit jaar het thema Tienkamp. De kinderen waren in
teams ingedeeld en gingen met een begeleider (de "oudere" jeugd) langs diverse
spelletjes zoals brandweermannen dragen water; eendwaggelen, evenwichtsbalk,
skelterrace en de "bungeerun". Vooral het laatste spel gaf vele hilarische taferelen.
Terwijl de kinderen speelden, dronken de ouders koffie met zelfgebakken taart.
Het avondprogramma bestond uit een "Amerikaans" buffet. Van bitterbal tot
Tiramisu via de hartige taart en pastasalade. Daarna kwam Dr. Beat met z'n disco.
De dansvloer bleef goed gevuld tot aan het eind. Een zeer geslaagd straatfeest!
En volgend jaar.... 15 jaar Tulastraat!

Nieuws van
de werkgroep
Veemarkt

Woensdag 6 september jl. was er weer
een bijeenkomst van de klankbordgroep
Veemarktterrein. Deze bijeenkomst was
voor ons de laatste mogelijkheid om nog
een aantal opmerkingen te plaatsen bij
het advies dat de projectgroep zal voorleggen aan de gemeenteraad en het
College.
Op 27 september aanstaande wordt
een totaaladvies gegeven. Dit advies gaat
over de verplaatsing van de huidige Veemarkt en de invulling van het terrein na
de verplaatsing.
De vier adviespunten waarover we nog
opmerkingen hebben verzameld, zijn:
- wel of geen buurtsuper;
- ontsluiting via de Sartreweg;
- wel of geen basisschool;
- een extra sportveld.
Over de buurtsuper is de klankbordgroep van mening dat er te weinig is
gekeken naar de levensvatbaarheid ten
opzichte van de 500 nieuwe woningen.
Wij vinden dat er, ter ontlasting van de
Gaard, wel degelijk behoefte is aan een
supermarkt die goed ontsloten is aan de
A27, aan de buitenkant van de nieuw
te bouwen wijk.
Over de ontsluiting is uitvoerig gesproken Wij stellen voor de huidige
ontsluiting op de Biltse Rading te handhaven en de verkeersstromen van de
sportvelden en voor de nieuwe wijk niet
te splitsen, zodat ook de Sartreweg zo
veel mogelijk wordt ontlast.
Omdat de basisschool in een breder
verband besproken gaat worden, hebben
we er in dit stadium niet langer bij stil
gestaan. Wel is gesteld dat het oppakken
van de benodigde extra capaciteit als
randvoorwaarde van de nieuwe plannen
meegenomen moet worden. Verder dient
gekeken te worden naar mogelijkheden
voor een crèche in plaats van een basisschool.
Er waren geen opmerkingen over het
extra sportveld.
Het gaat er nu om dat het College en
de gemeenteraad het plan in eerste
instantie goedkeuren. Voor nadere uitwerking van details zal de klankbordgroep weer geraadpleegd worden. De
verwachting is dat het besluitvormingstraject pas begin december met een
raadsbesluit wordt afgerond. Pas daarna
komt er meer duidelijkheid.

DE SNUFFELHOEK
Wat kan een zomervakantie toch lang
duren! Eerst wekenlang een zinderende hitte waarin ik met
mijn tong uit mijn bek en wolken stof
rond mijn poten door de wijk snuffelde.
Daarna kwam er een zondvloed aan
water en ook daar heb ik een hekel aan.
Ik begrijp heel goed dat de kinderen
in Voordorp dolblij waren toen op
21 augustus de deuren van de openbare basisschool eindelijk weer open
gingen. Opgewonden rukten ze zich los
van hun ouders en renden naar binnen,
op zoek naar hun oude vriendjes en
vriendinnetjes met wie ze weer gewoon
Nederlands konden praten.
Baasje snapt er niets van. ‘Het fijnste
van school vroeger,’ zegt ze,‘ vond ik de
bel van halfvier.’
Ik vond de hondenschool juist heel
leuk. Eerst met de trein naar Bilthoven
om te socialiseren. Daarna met een
heleboel jonge honden lekker dollen
op een weitje. We mochten gewoon
blaffen, moesten alleen woordjes leren,
zoals: naast, blijf, af, kom, hier!!! Ja,
nee en goed vond ik het gemakkelijkst
en het lekkerste woord vind ik nog
altijd: koekje. Tijdens ons speelkwartier
kregen de baasjes les in verzorging en
uitleg over hondenziektes. Wist u dat er
ook zoiets als een rode hond bestaat en
dat kinderen die mee naar school
mogen nemen? Jammer dat ik niet rood
ben. Ik wil heel graag naar de basisschool, maar baasje vindt dat niks.
‘Op school krijg je luizen,’ beweert ze.
‘Zeker na een vakantie. Dan zitten die
kinderen stikvol met van die kleine
kriebelbeestjes.’
Even was ze bang dat ze zelf luizen
had opgelopen tijdens haar reis naar
een plaats in Oost Duitsland ergens
beneden Dresden. Mij had ze uitlogeren
naar mijn peettante gebracht. ‘Dat is
niks voor jou Jip,’ zei ze, ‘twaalf uur in
een interliner.’
Paul is ooit op school met luizen
besmet en ze raakt bijna overspannen
als ze terugdenkt aan al het werk dat ze
heeft moeten verrichten om er weer van
af te komen. In één keer alle beddengoed en alle kleren wassen, het hele
huis een grote schoonmaakbeurt geven
en iedereen met een gifshampoo
behandelen.
De redding kwam van een nieuwe uitvinding: een elektrische luizenkam.
Zo’n kam spoort luizen op en dood ze
met een elektrische schok, terwijl de
ervaring op scholen leert, dat de
kinderen gewoon blijven leven. Mooi
toch! Gelukkig bleek dat het baasje
geen luizen had, maar ik vraag me nog
steeds af of zo’n kam ook helpt tegen
vlooien?
Woef! Jip

Nieuws
van de
werkgroep
Voor wie mijn naam noemt zal
ik heten…

Zondag 2 juli was het een drukte van belang op de dierenweide. Vijf kinderen uit
Voordorp, vergezeld door ouders, broertjes
en zusjes, maakten op die dag kennis met
het geitje waarvoor zij een winnende naam
hadden gekozen. In de brandende zon en
onder het genot van een sapje flitsten de
fototoestellen om kinderen en geitjes voor
eeuwig vast te leggen.

Abeltje, Ali-B, Chris, Charlie, Cobus en
Careltje maken geen malle bokkensprongen meer op onze dierenweide.
Ze zijn samen met de moeders Carine en
Carla op 11 augustus vertrokken naar de
boer die ons helpt bij het herplaatsen van
dieren. Op de weide zijn nu nog tien
geitjes aanwezig, waaronder twee bokjes:
Dicky en zoon Adriaan. Een week daarvoor
zijn alle lammeren geoormerkt.
Tegenwoordig is het wettelijk verplicht dat
de dieren in ieder oor zo’n grote gele flap
krijgen. Met behulp van de oormerken kan
het Ministerie van Landbouw nagaan, waar
welke geiten aanwezig zijn. Ook de geitjes
die naar de boer zijn gegaan, blijven ‘van
Ons Buiten’ heten. Ook zij zijn namelijk
geoormerkt en hebben sindsdien het
registratienummer van Ons Buiten in hun
oortjes hangen. Twee studenten van de
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht brachten de oormerken
aan. De meisjesgeitjes vonden het niet zo
erg en mekkerden zachtjes. De bokjes
daarentegen schreeuwden moord en brand.

Klein kippenleed
Even hadden wij de hoop dat er jonge
kuikens op Ons Buiten uit het ei zouden
kruipen. Een bruine kip zat wekenlang
verwoed te broeden op het enig aanwezige
legnest. Dit tot verwarring van de twee
andere kipjes, want waar moesten zij nu

Geslaagd straatfeest
David Ben Goerionstraat.

INGEZONDEN BRIEF

Na een onderbreking van enkele jaren was er op
zaterdag 19 augustus weer een straatfeest voor alle
bewoners van de David Ben Goerionstraat en het
korte aangrenzende deel van de Augusto Sandinostraat. In het voorjaar is het vijfkoppige organisatiecomité begonnen om via een enquête te achterhalen of er wel voldoende belangstelling voor een
feest zou zijn. Nou, de animo bleek superhoog!
Het nodige en nuttige van een (hernieuwde) kennismaking werd door velen als belangrijkste overweging genoemd. Die behoefte bestond overduidelijk bij de vele nieuwe bewoners die er de laatste vijf jaar zijn komen wonen. Maar
ook de meeste ‘zittende’ bewoners waren positief. Gezien de drukte die het leven met
zich meebrengt, spreken wij elkaar immers niet al te vaak. Meestal geldt gelukkig wel
een uitzondering wat betreft de min of meer directe buren én natuurlijk als er kinderen
in de OBS.-leeftijd of een hond in het spel zijn. Het resultaat was in ieder geval dat
ruim 150 bewoners het straatfeest hebben bijgewoond, waaronder tien kinderen onder
de vijf jaar.
’s Middags om drie uur werd het feest op spectaculaire wijze geopend.
Ceremoniemeester Hans Bouwmans werd per brandweerwagen met luid loeiende sirene
de geheel versierde straat ingereden tot aan het ‘feestplein’ ter hoogte van het fietspad.
Wie even niet wist hoe laat het was, werd zo weer bij de les gehaald. Commandant Cor
van de brandweer verzorgde met zijn mannen nog een geweldige spuitdemonstratie: alle
kinderen mochten proberen een pion van de tafel te spuiten. De rest van de middag
werd ingevuld met een zeer gezellige zeskamp voor alle bewoners en een poppenkast
voor de kinderen. Natuurlijk was er ook een springkussen, altijd weer een succes.
Juist op het moment dat de barbecue van start ging begon het te regenen. Vlees en
salades moesten droog gehouden worden onder ijlings aangevoerde paraplus, partytenten en zeilen. Gelukkig bood de van het buurtcomité gehuurde tent voldoende ruimte
om alles droog naar binnen te werken. Na de bbq werd het tijd voor het avondfeest.
Een prima band (Midlife Crisis) en diskjockey Pepijn zorgden met hun muziek voor
indringende, danslust opwekkende prikkels. Ondersteund vanuit de strategisch geplaatste bar gingen de voetjes dan ook tot sluitingstijd ruimschoots van de vloer.
Het organisatiecomité ziet terug op een zeer geslaagd festijn en bedankt alle helpers die
op de een of andere manier aan het succes hebben bijgedragen nog eens hartelijk. Het
is maar weer eens gebleken dat vele handen licht werk maken.

hun ei kwijt? Uiteindelijk legden ze hun
eitjes maar boven op de broedende kip,
in de veronderstelling dat zij wel tussen
haar vleugels door onder in het nest
zouden zakken. Het werd een puinhoop
met veel kapotte eieren. Broedende Kip
hebben we op andere gedachten gebracht
en ze mag het in het voorjaar opnieuw
proberen. Sinds 1 september zijn de kippen weer opgehokt. Wat een geluk dat
we nu dat prachtige hok hebben staan
met twee overdekte rennen! Geen virusje
aan de lucht.
De gulle gevers die het kippenhok
mogelijk maakten, hebben wij zoveel mogelijk persoonlijk bedankt. Van een aantal
konden wij de gegevens jammer genoeg
niet achterhalen. Daarom bedanken wij
de volgende personen op deze wijze alsnog heel hartelijk: S.G. Heuts, J. Geelhoed
en E. Karel, J.A. Wichers en J. van der Velden, W. Visser en M. Vaandrager, C.M.A.M.
Everaerd, A. Verwei en M. van Dijke.
Op € 112,50 na zijn wij helemaal uit de
kosten. Wij doen daarom nog één keer
een beroep op al die mensen die de
dierenweide een warm hart toedragen om
ons met dit laatste bedrag te helpen en
hun bijdrage over te maken op giro
2232039 ten name van Buurtcomité
Voordorp Vooruit, onder vermelding van
‘Kippenhok’. Namens de dieren bedankt!

.
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A. ROMEROSTRAAT

Aartsbisschop Romero
was in de jaren 70 van de
vorige eeuw een uitgesproken tegenstander van
het militaire regime van
El Salvador. In 1980 werd hij door een
sluipschutter vermoord. Met Romero
stierf het gezicht van een kerk die het
temidden van grootschalig geweld
opnam voor de arme, uitgebuite en
onderdrukte campesinos, de boerenbevolking van het land.

De dierenweide op RTV Utrecht
Zondag 13 augustus filmde Fialka Groenendaal van RTV Utrecht een dag lang
voor het programma ‘Buurt in Beweging’
op Ons Buiten. Ze maakte ook opnames
van de Dierenweide. Vrijdag 29 september
zal de uitzending over Ons Buiten om
19.10 uur op RTV te zien zijn. Daarna volgt
elk uur een herhaling.

Oscar Romero werd op 15 augustus 1917
geboren in Ciudad Barrios, El Salvador,
Midden Amerika. Hij volgde een priesteropleiding aan het seminarie van San Miguel,
in de hoofdstad San Salvador en aan
diverse universiteiten in Rome. In 1942

VOORDORP IN BEDRIJF
Bij de les gehouden door.......
Twee lerarenechtparen uit Voordorp,
alle vier goed gekwalificeerd en werkzaam
in het middelbaar onderwijs, begonnen nu
bijna twee jaar geleden een eigen instituut
voor huiswerkbegeleiding: Studiepunt
Utrecht.
‘We wilden al heel lang voor ons zelf iets ondernemen met kinderen’, zo vertelt Lex Spoelder.
Het gaat de vier docenten vooral om het
persoonlijke contact, zowel met de leerlingen als met hun ouders. ‘Bij Studiepunt
werken we met maximaal twaalf leerlingen en vanaf zes leerlingen begeleiden we met
z’n tweeën. Binnen zo’n intensief contact is het probleem waarmee een kind worstelt
veel eerder duidelijk. We krijgen ook beter inzicht in de leerstrategie die het kind
hanteert. Dat is in een schoolklassituatie waar we gemiddeld met 30 leerlingen werken
veel moeilijker.’
In de Prinsenhof aan de Eykmanlaan beschikt Studiepunt over twee sfeervolle (het
mag geen verlengstuk van de school zijn) ruimtes waar op drie middagen in de week,
van 16.00 tot 18.00 uur, scholieren uit het voortgezet onderwijs begeleid worden bij
het maken van hun huiswerk. Een middag begint altijd met een persoonlijk gesprekje
over hoe het was op school en er wordt gevraagd naar de cijfers die zijn behaald.
Kinderen krijgen advies bij planning en aanpak, krijgen uitleg en worden apart overhoord. Intussen gaan de theepot en koekjesschaal driftig rond.
Wat geeft de meeste voldoening? ‘Als je ziet dat kinderen opnieuw gemotiveerd
raken, met plezier aan het werk zijn en daardoor betere cijfers halen. Ons doel is dan
geslaagd. Voldoendes halen stimuleert’. Uitgebreide informatie over Studiepunt
Utrecht is te vinden op: www.studiepuntutrecht.nl.

.
.

werd hij tot priester gewijd. Teruggekeerd
in San Miguel bleef hij 23 jaar lang secretaris van het bisdom. Romero was er vooral pastoraal en sociaal bezig. In 1970 werd
hij hulpbisschop van San Salvador, in 1974
bisschop van Santiago de María en in
februari 1977 aartsbisschop van de hoofdstad San Salvador.
El Salvador beleefde in die jaren de
ene militaire staatsgreep na de andere en
voor de boerenbevolking was het leven
grimmig. Het aantal moorden liep soms
op tot drieduizend per maand. Bijna een
vijfde van de bevolking ontvluchtte het
land en een miljoen
mensen waren binnenslands constant op
de vlucht voor het
leger en paramilitaire
eenheden.
Op 12 maart 1977 werd
de radicale priester
Rutilio Grande, een
bekende van Romero,
in Aguilares vermoord.
Deze moord betekende een omkering in
het leven van Romero.
De aartsbisschop eiste
van de regering een
onderzoek, maar de
regering gaf niet thuis. Romero dreigde
met sluiting van de scholen en het wegblijven van de kerk bij officiële plechtigheden. In het grotendeels zeer katholieke
land waren dit zware dreigementen.
Ook in het buitenland werd zijn strijd
opgemerkt. Hij kreeg eredoctoraten en in
1979 werd hij voorgedragen voor de
Nobelprijs voor de Vrede. In mei 1979
bezocht hij de paus in Rome en legde
hem zeven dossiers voor met rapporten en
documenten die de onrechtvaardigheden
in El Salvador bevestigden. Hij verzocht de
Amerikaanse president de financiële steun
aan het Salvadoraanse regime stop te
zetten.
Ondanks doodsbedreigingen en aanslagen op bevriende priesters, liet hij zich
niet bang maken: "Als ze mij doden,
herrijs ik in het Salvadoraanse volk".
Toen Romero op 24 maart 1980 tijdens
een mis in de kapel van een ziekenhuis
werd doodgeschoten was hij 62 jaar.
Zijn aanhangers kwamen in groten
getale naar de kathedraal in San Salvador
om zijn begrafenis bij te wonen. De begrafenis liep uit op een bloedbad. Er ging
een bom af en in paniek werden tientallen mensen vertrapt of neergeschoten
door sluipschutters rondom het plein.
Zo’n veertig mensen kwamen hierbij om.
Dat het Salvadoraanse regime achter de
moord op de aartsbisschop en het bloedbad bij de begrafenis zat, was altijd al
duidelijk. Officieel werd het pas bekend
in 1993, bij het verschijnen van het
Rapport van de Waarheidscommissie over
El Salvador.
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op 20 juli stond opeens
een voordorper met een
grote actiefoto in het
ad/utrechts nieuwsblad:
weia reinboud, in de wijk
ook wel bekend van de
vroege vogelexcursies, bleek een wereldrecord hoogspringen
veteranen te hebben gevestigd! sira de waard woont net als
weia in het groene dak, en doet ook aan atletiek. redenen
genoeg dus om even op bezoek te gaan bij deze atletiek-ster!
HOE OUD WAS JE TOEN JE OP ATLETIEK GING?
op mijn 16e ben ik ermee begonnen, tot mijn 26e. toen ik
45 was, heb ik het weer opgepakt en ik ben nu 56. ik doe
het dus al 21 jaar.
HOE VAAK PER WEEK DOE JE ATLETIEK? elke week
train ik drie keer op de atletiekbaan van hellas en twee keer
per week doe ik in het fitnesscentrum bij hercules krachttraining voor mijn spieren.
IN WELK ONDERDEEL BEN JE HET BEST? hoogspringen is mijn beste onderdeel. daarmee heb ik ook het
wereldrecord gehaald deze zomer. dat was op 2 juli. het
was toen meer dan 30 graden, maar ik kan goed tegen de
warmte. ik heb toen 1 meter 50 gesprongen. in mijn leeftijdscategorie was dat dus nog niet eerder gesprongen in de
wereld.
WAT VIND JE EIGENLIJK LEUK AAN ATLETIEK
EN WAAROM? ik vind het leuk om te proberen zo hoog
of zo ver mogelijk te springen, te kijken hoe ver ik kom,
steeds weer ietsje verder of hoger.
WAT IS JE GRAPPIGSTE ERVARING? een keer had
ik gesprongen en toen landden er zomaar ineens twee
ooievaars op de baan. waar die nou ineens vandaan kwamen?
dat vond ik wel grappig en mooi om te zien.
BEN JE OOK WEL EENS NAAR HET BUITENLAND
GEWEEST VOOR WEDSTRIJDEN OF ZO? ja, ik ben
al vaak naar het buitenland geweest. zoals naar engeland,
belgië, duitsland, oostenrijk, denemarken, spanje. ondertussen
haalt weia uit een ver hoekje een hele berg medailles tevoorschijn en vertelt heel bescheiden over haar overwinningen:
deze komt uit spanje, was ik wereldkampioen, en deze uit
duitsland, had ik ook gewonnen. ik ben twee keer wereldkampioen geworden en drie keer europees kampioen.
haar nederlandse medailles zijn bijna niet te tellen. sira mag
even alle medailles om haar nek doen, maar bezwijkt er
bijna onder…..(zie foto)
EN WAT ZIJN NU JE PLANNEN? nou, ik wil dit
jaar proberen het Nederlands record speerwerpen te halen.
dat vind ik ook een leuk onderdeel van atletiek.
HEB JE NOG TIPS VOOR MIJ, VOOR
ATLETIEK? het belangrijkste is dat je het leuk vindt en
leuk blijft vinden! en verder: ja, gewoon je best doen, dan
kom je er wel !

Sterke buurtgenoten gezocht!
Het uitmesten van de stal op de Dierenweide van Ons Buiten
wordt door een vaste vrijwilliger gedaan. Wij zoeken iemand die
af en toe voor haar wil invallen.
Meer info: Nicole Beeker, tel. 2716097.

‘Voorjaar 2006’ op DVD!
Het sfeervolle filmpje met prachtige beelden van de pasgeboren
geitjes en hun moeders op ‘Ons Buiten’, vertoond tijdens het
geboortefeest, is te verkrijgen op DVD. U kunt in het bezit
komen van deze DVD door € 10,-*
over te maken op giro 2232039
t.n.v. buurtcomité Voordorp
Vooruit, onder vermelding van
‘DVD Voorjaar 2006’, uw naam,
adres en telefoonnummer.
* Van iedere verkochte DVD
is € 2,50 bestemd voor het
kippenhok.

TAI CHI
Binnenkort start er een Tai Chi klas op
maandagavond in de Gymzaal aan de Wevelaan. Op maandag
25 september is er een vrijblijvende introductieles. Taoistische Tai
Chi heeft tot doel de gezondheid van mensen te bevorderen.
Het is een stijl die iedereen kan uitvoeren, ongeacht lichamelijke
klachten. De lessen worden gegeven door een internationale
non-profit vrijwilligersorganisatie. Opgave is niet nodig.
Meer info op www.taoisttaichi.nl. Meer info: Herman van Wietmarschen en Klaartje Timmerman, tel. 2719029.

Kinderen / jongerenkoor
Ben je voor het komende seizoen op zoek naar een leuk kinderkoor of jongerenkoor in Utrecht - Noordoost? Kom dan eens
kijken bij Kinderkoor Mengelmoes. Het koor zingt eigentijdse
liedjes: Nederlandstalig, musical, Afrikaans, enz.
Voor aanmeldingen of een paar keer meedoen op proef kun je
bellen naar tel. 2725165 of mailen naar aarnsditz@wanadoo.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.kinderkoormengelmoes.nl.

Bestuursleden gezocht!
Het bestuur van het buurtcomité is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Voor meer info: Renée van Andel, tel. 2517887.

Redactieleden gezocht!
Het buurtcomité is op zoek naar enkele redactieleden voor de
buurtkrant. Lijkt het jou leuk om in de redactie van de krant
mee te doen? Bel dan Petra van Straaten, tel. 2730355.

cAgenda
Oud papier
Op de donderdagen 12 oktober en 2 november staat de oud
papier container weer bij basisschool Voordorp aan de Che Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur.

Opening tentoonstelling
Op 23 september om 11.00 uur opent Burgemeester Téllez van
León, Nicaragua, de expositie van foto- en kindertekeningen in
Villa Kakelbont. Iedereen is van harte welkom.

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, Bernhard Klok, Hélène Wolf, Joep van
de Laar, Lineke Maat, Petra van Straaten, Renée van Andel, Robert Enters
en Sira de Waard.

Sluitingsdatum kopij: 10 november 2006
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken.

