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Hij studeerde Geofysica in
Utrecht, trouwde, werd vader
van een dochter en een zoon en
zat vier jaar als fractievoorzitter
voor het CDA in de gemeenteraad van Utrecht.
Sinds 2005 is hij wethouder
– tevens locoburgemeester – en,
na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, de nieuwe wijkwethouder voor Noordoost en
dus ook voor Voordorp.
Harm Janssen is nu 34 jaar en
ik bezoek hem op het Stadhuis.
Vanuit zijn werkkamer op de
tweede verdieping heeft hij zicht
op een van de mooiste plekjes
van Utrecht: de Stadhuisbrug.

Een ambassadeur voor
het college

Doorgetrokken naar zijn functie van
wijkwethouder voor Noordoost, waarin
Voordorp ligt, vertelt Harm Janssen:
‘Als wijkwethouder wil ik binnen
het college het aanspreekpunt
zijn voor de wijk als het gaat om
zaken die de politiek en het bestuur aangaan. Komen er in het college
besluiten langs die betrekking hebben op
de wijk, dan probeer ik om door de bril
van de wijk te kijken, dus van bewoners of
ondernemers.
In Voordorp b.v. speelt dit momenteel bij
de ontwikkelingen rond het veemarktcomplex. Eigenlijk ben ik binnen het
college een ambassadeur van Voordorp.’

Een wijkwethouder gaat niet over alle
ontwikkelingen in een wijk. Zo bemoeit
Harm zich niet met de openbare ruimtes of met het groen. Wel weer met de
aanwezige sportverenigingen, omdat hij
nu eenmaal sport in zijn portefeuille
heeft. Als wijkwethouder is hij gefocust
op wat speelt in een wijk. Hij luistert
goed naar wat mensen daar zelf over
zeggen en brengt dit binnen het college
over naar de verantwoordelijke bestuurder. Op die manier is er bij iedere beslissing die de wijk betreft voldoende
aandacht voor wat er in de wijk leeft.

Informatiebronnen
Om zich goed in een wijk te kunnen
inleven, krijgt hij onder andere hulp

KERST IN VOORDORP
Ook dit jaar komt de kerstman naar Voordorp!
Op verzoek van de bewoners van Voordorp zal dat dit jaar
op een zondag zijn, en wel op zondag 17 december tussen
15.00 – 18.00 uur. Hij komt dan, net als vorig jaar, naar de
A. Romerostraat (ter hoogte van Villa Kakelbont, nr 330).
En………… ook nu neemt hij heel wat verrassingen mee.
Vorig jaar heeft de kerstman zich vooral op de kleintjes
gericht. Dit jaar wil de kerstman dat er ook voldoende
vermaak is voor de ‘oudere kinderen’.

Het (voorlopig) programma
Wat doet een wethouder
eigenlijk?
‘Een wethouder bestuurt de
stad. In algemene zin betekent
dat binnen mijn eigen portefeuille: naast de wijk Noordoost, de wijk West en inhoudelijke zaken
als financiën, stationsgebied, sport
en monumenten, sturing geven aan
gemeentelijke organisatie en ontwikkelingen op die verschillende vlakken, met
als doel een aantal verbeteringen of veranderingen te bereiken.
Voor het stationsgebied b.v. geldt dat er
wat in de fysieke ruimte moet gebeuren
als het gaat om het toevoegen van
woningen of het weer aantrekkelijk maken
van de openbare ruimte. Bij sport ligt de
nadruk er vooral op dat meer jongeren,
met name allochtone jongeren, betrokken
worden bij het sportgebeuren.
Voor financiën natuurlijk, dat je de
gemeente financieel gezond houdt.’

In samenwerking met het buurtcomité én de bewoners van Voordorp wil
de kerstman er op zondag 17 december een gezellige middag van maken.
Er zal daarom die middag van alles te doen zijn, voor jong en oud. En
vooral ook voor de leeftijdsgroep die daar tussenin zit!
Voor de kleintjes is
er ook dit jaar weer
een levende kerststal met onder meer
een ezel, schapen,
konijnen en geiten.
En die mogen weer
allemaal geaaid worden! De kinderen kunnen weer onder toezicht van
een gediplomeerde dierverzorger de kerststal in en mogen de dieren
knuffelen. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf kerstkaarten en kerststukjes te maken. En wat zou Kerst zijn zonder kerstverhalen en après ski
muziek?
Maar, zoals gezegd, wil de kerstman dat er voor oudere kinderen dit
jaar ook vermaak is. Nieuw zijn daarom dit jaar een heuse snowboard
simulator. En: ben jij sterker dan je beste vriend(in)?
Dat kun je bewijzen bij het sneeuwpopworstelen!

van de ambtelijke organisatie op het
wijkbureau. Het wijkbureau is een vooruitgeschoven post van de gemeente in
de wijk met een lage drempel. Voor een
aantal wijkzaken is voldoende deskundigheid aanwezig. Liggen de zaken
gecompliceerder, dan kan vanuit het
wijkbureau heel snel een beroep worden gedaan op andere gemeentelijke
diensten, zoals Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling of Dienst Stadswerken,
om eventuele problemen op te lossen.

Het spreekuur
Eén keer in de maand op een donderdagmorgen houdt Harm als wijkwethouder spreekuur waar mensen uit de
wijk Noordoost met hun vragen of
problemen terechtkunnen. Tot nu toe
gebeurde dat op het wijkbureau aan de
Alexander Numankade. Omdat Noordoost toch heel verschillende buurten
kent, wil Harm de komende maanden
de plaats van het spreekuur verspreiden
over de wijk. Hij hoopt dat er zo meer
en andere mensen de weg naar het
spreekuur zullen vinden.
De aankondiging staat vermeld op de
informatiepagina van de gemeente in
‘Ons Utrecht’. Het is handig als mensen
eerst het wijkbureau bellen. Veel vragen
of problemen kunnen dan direct worden beantwoord of opgelost en, indien
nog nodig, zal een afspraak voor het
spreekuur worden vastgelegd.
Aanmelding vooraf betekent ook dat
kan worden nagegaan wat er al over
een probleem bekend is. Komen de
mensen daarna op het spreekuur, dan
kan de wethouder vaak al de juiste
antwoorden geven of een oplossing van
een probleem aanreiken.
Met welk soort vragen komen
mensen uit Voordorp op het
spreekuur?
Op het gevaar af dat hij er een vergeet,
kan Harm – sinds hij wijkwethouder is zich niet herinneren dat er mensen uit
Voordorp met vragen op zijn spreekuur
zijn geweest.
Het type vragen waar mensen in het
algemeen mee komen, heeft vooral betrekking op hun directe leefomgeving.
Om een paar voorbeelden te geven:
- een slordig pleintje,
- een opgeknapt pleintje, maar het
voetbaldoel dat er zou komen, is
niet geplaatst,
- mensen uit de straat die overlast
hebben van het pleintje,
- een parkeerprobleem.
Soms ook grotere vragen op het vlak
van voorzieningen in de wijk b.v. de
aanpassing van woningbouw voor senioren. Dus echt allemaal vragen over de
directe leefomgeving.

Het belang van werk- en
bewonersgroepen
Zijn er vragen die u mist, waarvan
u denkt, eigenlijk vreemd dat
mensen daar niet mee komen?
‘Nee, maar behalve het spreekuur, zijn er nog andere wegen
waardoor ik geïnformeerd en
betrokken raak bij de wijk.
Bijvoorbeeld: ik zie niet elke maand
mensen op mijn spreekuur m.b.t. de veemarktlocatie, maar tegelijkertijd wordt er
wel door een werk- en bewonersgroep gecommuniceerd met de gemeente en daar
hoor ik dan weer van terug hoe het zit.
Hetzelfde geldt voor het pas vastgestelde
wijkvoorzieningenplan voor Noordoost.
Ook daarover is met allerlei belanghebbenden uitgebreid gecommuniceerd, zoals met de wijkraad, bewonersverenigingen en met scholen.
Zo krijg ik ook veel informatie over wat
leeft in een wijk en dat geeft mij een
beeld over de wijk.’
Knelpunten in de wijk
Of het echt knelpunten zijn, kan Harm
niet zeggen, maar punten van aandacht
zijn het hele veemarktverhaal en het
mogelijke sluipverkeer, zeker als straks
de veemarktlocatie van woningbouw
wordt voorzien. Verder, en dat geldt
voor heel Noordoost, is er een tekort
aan vooral voorzieningen op sociaalmaatschappelijk niveau. Harm denkt
dan aan o.a. ontmoetingsplekken voor
ouderen en jongeren. Het college wil
hiervoor extra geld uittrekken, wat
echter niet betekent dat in iedere buurt
alle voorzieningen gerealiseerd kunnen
worden.
Voor heel Utrecht geldt dat de
luchtkwaliteit beneden de norm
ligt. Voordorp ligt ingeklemd
tussen drie snelwegen. Ik vraag
Harm hoe het gesteld is met onze
luchtkwaliteit.
‘Dat is beslist niet aan de orde.
Op dit moment voldoen alle
verkeersluwe gebieden aan de
normen. Op plekken met druk
verkeer hebben we wel problemen. Wat
Voordorp betreft: de A27 ligt hoog met
een geluidscherm. Uit berekeningen blijkt
dat Voordorp aan alle normen voldoet.
Voordorp is in die zin niet ongunstig ten
opzichte van andere wijken.’
Wat de veiligheid betreft: Voordorp is
volgens Harm een veilige buurt.
Vraag van Jip
Waarom moeten hondenbezitters buiten
de reinigingsheffing nog extra hondenbelasting betalen, zeker nu de heffing
kostendekkend wordt gemaakt en de
Utrechter bijna 20% meer gaat betalen?

‘De hondenbelasting was ooit
verwerkt in de onroerend zaakbelasting. Dat vond de gemeenteraad niet rechtvaardig.
Daarom is de hondenbelasting begin ’90
opnieuw ingevoerd. De opbrengsten uit
die belasting vloeien naar de algemene
middelen en daaruit worden allerlei
voorzieningen betaald, onder meer ook
voor honden.’
Harm vindt het verdedigbaar dat hondenbezitters een aparte bijdrage geven
omdat zij binnen het stedelijke gebied
meer gebruik maken van de openbare
ruimten en er speciale hondenveldjes
zijn die onderhouden moeten worden.
Daarnaast ziet hij ook wel de voordelen
van het hondenbezit: eigenaren die
meer bewegen waardoor ze gezonder
zijn en langer leven, buurten die veiliger zijn, juist omdat baasjes en honden
veelvuldig in die openbare ruimte aanwezig zijn en de sociale functie die ze
vervullen naar hun baasjes. Harm erkent
dat ook paarden en katten veelvuldig
gebruik maken van de openbare ruimten, maar vindt desondanks dat je de
hondenbelasting geen discriminerende
belasting mag vinden.
Voorlopig wil hij de hondenbelasting
nog in stand houden.

Staat het tuinenpark ‘Ons Buiten’
nu goed op de kaart?
‘Ons Buiten staat goed op mijn
netvlies en ik ben er buitengewoon positief over, juist ook
omdat vrijwilligers mee zorgen
voor zo’n voorziening in hun buurt. Ik
vind dat echt heel waardevol. Fantastisch
als dat van mensen zelf komt. Ik wist niet
dat zoiets nog kon. Als gemeente kan je
niet anders dan deze activiteiten van
harte ondersteunen en mogelijk blijven
maken. Dat zal ook mijn inzet zijn voor
‘Ons Buiten’ de komende jaren. Wat mij
betreft staat deze voorziening niet ter
discussie en wij zullen meehelpen, aan
alle randvoorwaarden te voldoen.’
Slotopmerking van de wijkwethouder
‘Ik vind Voordorp een mooi
stukje van de wijk Noordoost.
Ik woon er niet, maar ken er wel
mensen en fiets of loop er met
plezier. Voordorp heeft een prettige uitstraling, het ligt goed ten opzichte van de
stad, maar ook van de groene gebieden
rondom de stad. Zolang ik wethouder ben
wil ik er aan meehelpen dat Voordorp
plezierig blijft, en een prettige plek om te
wonen.’

DE SNUFFELHOEK
U mag het gerust
weten: als ik door de
wijk loop draag ik
mijn staart heel hoog.
Gemeten naar de kwaliteit van de woonomgeving, wonen wij Voordorpers van alle
wijken in de vier grote steden in de beste
wijk. Toch iets om trots op te zijn, vindt u
ook niet? De onderzoekers hebben gelet
op de volgende zaken: rommel op straat,
vernieling, bekladding, hondenpoep, geluidshinder van verkeer of andere herriemakers, de aanwezigheid van winkels,
basisscholen en huisartsen.
Baasje is wat kritisch over de uitslag. Ze
zegt: ‘We zijn ingesloten door drie autosnelwegen die dag en nacht ruis geven,
hebben één basisschool, één huisarts en
niet één winkel, zelfs geen fietsenmaker!
What the hell moeten de bewoners van die
andere wijken wel niet allemaal op straat
gegooid hebben om het van Voordorp te
kunnen verliezen?’
Ze heeft wel een punt als ze zegt dat de
onderzoekers niet geteld hebben hoeveel
huismussen er in onze wijk leven. Dat
kleine vogeltje is volgens kenners een
belangrijke graadmeter van de kwaliteit
van de leefomgeving. Jammer genoeg
verdwijnt de huismus uit de grote steden
en wordt hij met uitsterven bedreigd. De
mensen leven veel te netjes met schoongeveegde en betegelde straatjes. Niemand
meer die nog een tafellaken gebruikt en
de broodkruimels uitschudt boven de
straat. In Londen is al geen huismus
meer te vinden. Hoe zit dat eigenlijk in
Utrecht? Ik loop al drie jaar in deze wijk
en kan me niet herinneren dat ik één
huismus heb gezien. Baasje beweert dat
ze op Utrechters lijken: ogenschijnlijk onopvallend. Je moet de tijd voor ze nemen
en goed kijken, dan pas zie je hoe mooi
ze zijn.
Het is niet alleen de huismus die verdwijnt
uit de buurt, uit de wijk en zelfs de stad.
Alles wat met huis begint wordt, volgens
baasje, bedreigd en verdwijnt uit de leefomgeving. ’s Avonds en in het weekeinde
b.v. is er geen huisarts meer bereikbaar
en het meest opengestelde huisartsenlaboratorium is buiten de stad op een
industrieterrein neergezet. Hoe moeten
mijnheer Grijs en mevrouw Golf straks als
ze slecht ter been zijn, daar hun medische
zorg halen? Wanneer krijgen honden nu
eens kiesrecht en op welke politieke partij
moet ik stemmen om er voor te zorgen dat
deze grote verdwijntruc stopt? Gelukkig
hebben we nog een huisapotheek . En,
wilt u een huismus zien? In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kunt u de
kleine Dominomus bewonderen. Ja, wel
een dode mus.
Woef!
Jip

Bezoek delegatie León
aan Voordorp
Na vijf dagen officiële verplichtingen in Utrecht, brachten
Burgemeester Tránsito Tellez van
León en vier van zijn raadsleden
op hun “vrije” zaterdag een
bezoek aan Voordorp.
Klokslag tien werden zij bij Sporting 70
ontvangen, waar ’s ochtends in alle
vroegte de vlag van León al in top was.
De expositie van foto’s en tekeningen
van de basisschool “El Pulgarcito”, die
ook bij Sporting hangt, werd uitgebreid
bewonderd; er volgde een vrolijke fotosessie en tot slot startte burgemeester
Tellez de wedstrijd van F9 met een
professionele aftrap!
Na een wandeling door de wijk verrichtte de burgemeester de officiële
opening van de expositie van
kindertekeningen en foto’s van León in
Villa Kakelbont. Samen met één van de
aanwezige kinderen knipte hij, met veel
gevoel voor decorum, plechtig een lint
door!

Koffie en Domtorentjes gingen er lekker
in. Vervolgens ging de stoet van Villa
Kakelbont naar Ons Buiten voor een
uitgebreide rondleiding.
De Leonezen keken hun ogen uit: wat
bij ons tuinhuisjes zijn, zijn in Nicaragua
woningen voor hele gezinnen! De delegatie was buitengewoon geïnteresseerd
in de ecologische aspecten. León beschikt namelijk over een natuur- en
milieucentrum van waaruit activiteiten
worden ontwikkeld om de burgers van
León te betrekken bij duurzame ontwikkeling en ecologie.
Na nog een groepsfoto met kleine
Annie werd de rondleiding beëindigd
en wandelde het hele gezelschap naar
Het Groene Dak.
Ook daar werden burgemeester Tellez
en zijn volgelingen rondgeleid en
werden de opzet en het gedachtegoed
van Het Groene Dak uitvoerig uitgelegd.
Om bij te komen van alle groene informatie werd eerst een glaasje Utrechts

bitter geschonken en wéér moest
iedereen op de foto!
En ja, toen was het eindelijk tijd voor
de lunch, een zorgvuldige selectie van
“oer-Hollandse”, voor Nicaraguanen
volstrekt onbekende, producten.
Dit leidde tot wonderlijk samengestelde
bordjes: huzarensalade met hagelslag en
krentenbollen met haring! Maar hoe
dan ook, alles ging met smaak naar
binnen!!
Tijdens een laatste korte toespraak
ontving de heer Tellez een brief van de
directeur van de OBS Voordorp, Leon
Acda. Deze brief was bestemd voor de
leerkrachten en leerlingen van de basisschool in León. Ook was er voor alle
Leonezen een aandenken in de vorm
van een prachtig boek (in het Spaans)
over Nederland.
Na een uitgebreid afscheid gingen de
gasten tevreden terug naar hun hotel
en het comité, ook tevreden, had nog
heel wat op te ruimen en af te wassen!.
Niet alleen heeft burgemeester Tellez
op 23 september jl. de aftrap gedaan
van de wedstrijd van F9, ook werden
de doelpunten van deze en andere
wedstrijden die dag gesponsord.
Andere wedstrijden die gesponsord
werden, zijn die van E2, E3, E5, E8, F2
en de Champions League. Dankzij
deze teams is er die dag bij Sporting
70 ruim 750 euro opgehaald ten behoeve van de aanleg van een sportveld voor de kinderen in León Zuidoost. Dank jullie wel. Geweldig wat
jullie hebben bereikt! Wij houden
jullie natuurlijk op de hoogte van de
vorderingen met het sportveld.

Ook willen wij de volgende ‘bedrijven’ bedanken voor hun gulle bijdrage aan het te bouwen sportveld:
tandartspraktijk Pennartz, gezondheidscentrum Meerding, Sporting 70
en makelaardij Johan Blom.
Ook u houden wij uiteraard op de
hoogte van de ontwikkelingen.

VOORDORP
IN
BEDRIJF
Deze keer niet één, maar twee bedrijven in deze rubriek. Niet zo raar,
want het gaat om buren: snackbar Smulwereld en Café Roadhouse.
Met Ibrahim Tonga van snackbar Smulwereld hebben wij een interview gehad;
Jeroen Scholte van Café de Roadhouse stelt zich in een persoonlijke brief aan u voor.

VOOR DE LEKKERE
TREK NAAR DE
VOORDORPSE SNACK!

Ingezonden

Beste Voordorpers,
Plain American
Mosterd en mayonaise.
Proef de pure Burger!

€ 7,50

L.A. Burger
Burger met gebakken ananas en uien.
Samen met de sweet & sour sauce
een zonnige combinatie.
€ 9,00
Sinds mei 2006 is de cafetaria Voordorp
weer geopend en steeds meer mensen
weten deze ook te vinden.
De nieuwe beheerder, Ibrahim Tonga, is
enthousiast, heeft vertrouwen in de wijk,
voelt zich hier prima en de zaak loopt
steeds beter! Hij heeft één vaste medewerkster in dienst en verder begeleidt
hij stagiaires van het Groenhorst College
uit Maartensdijk die horecaervaring
moeten opdoen. Dat begeleiden is hem
op het lijf geschreven:
Hij runde al eerder een cafetaria en
werkte tot afgelopen mei 10 jaar lang
als professioneel cultureel jongerenwerker. Hij voelt zich hier dus als een
vis in het water!
De spelregels voor de horeca - inkoopbeleid, hygiëne, klantvriendelijkheid en
service - zijn natuurlijk hoofdzaken om
stagiaires goed op te kunnen leiden.
En als sociaal cultureel werker heeft hij
ook veel begrip voor het gedrag en de
eventuele problemen van jongeren.
Een perfecte match!
In samenwerking met Cumulus zet hij
daarnaast ook nog activiteiten voor
jongeren op: op vrijdagavond kunnen
jongeren terecht in Villa Kakelbont
voor lessen in THAI BOXING.
Sport is voor hem het uitgangspunt om
op deze manier verder te werken: veel
contacten met jongeren, ook uit andere
wijken en andere culturen en voor en
met hen survival tochten organiseren.
Kortom, we hebben tegenwoordig een
wel heel veelzijdig georiënteerde cafetaria, waar niet alleen allerlei lekkere
snacks te koop zijn, maar waar je ook
nog van alles kunt leren!
Ook de samenwerking en overleg met
de buren – Roadhouse – verlopen
prima, zodat we eindelijk weer over een
fijn en goed lopend “Voordorpsplein”
beschikken!

Na een aantal maanden van verbouwen was het dan eindelijk zover:
drie maanden geleden openden wij
in de beste wijk van Nederland het
eetcafé “De Roadhouse”.
Middels deze weg willen wij ons aan
u voorstellen. Wij, dat zijn: Jeroen,
getrouwd, vader van 4 kinderen en
Ilaysa, moeder van een dochter.
Met z’n tweeën zijn wij verantwoordelijk voor de gang van zaken in “De
Roadhouse” waar iedereen terecht
kan voor een drankje en, sinds kort,
ook voor een hapje eten.
Dat iedereen bij ons terecht kan,
willen wij graag nog even benadrukken omdat er wat geluiden de wijk
door zijn gegaan als zouden wij ons
op één soort publiek richten. Dat is
ten dele waar, want wij richten ons
vooral op de mensen die wonen in
Voordorp. Maar ook van buiten Voordorp is een ieder welkom. Wij verwachten dan ook dat iedereen die
bij ons komt voor een hapje eten of
een drankje, zich thuis voelt.
Op dit moment zijn wij geopend vanaf woensdagavond 18:30u en daarna elke dag om 14:30u tot en met
zondagavond, maar vanaf 1 december a.s. verandert dat. Dan zullen
wij alleen nog op maandag gesloten
zijn en vanaf dinsdag elke dag om
14:30u open zijn. De reden hiervoor
is dat onze (nu al) vaste gasten,
voornamelijk Voordorpers, aangeven
hier behoefte aan te hebben.
Voor onze openingstijden, onze
menu kaart en overige informatie
kunt u terecht op onze website
www.caferoadhouse.nl
of nog beter kom langs en ervaar
onze gastvrijheid.
Met vriendelijke groeten,
Het Team van De Roadhouse.

Ammerillo Bacon Burger
Burger met uitgebakken strips
bacon, gebakken uien, mayonaise
en ketchup. Heerlijk!
€ 8,50
Route 66
Burger met strip bacon, gebakken
uien overdekt met kaas.
Need I say more!
€ 9,00
Flagstaff Cheeeese
Burger met gebakken uien overdekt
met lots of cheese, de BBQ sauce
maakt deze burger helemaal af. € 9,50
Little Dutch
Burger met gebakken uien en onze
heerlijke saté saus, dit kan alleen
in Nederland
€ 8,00
Hot Louisiana
Chicken Burger met gebakken uien,
pepertje en mayonaise met
Louisiana Hot Sauce
€ 8,50
Off the Road
Supergrote Burger met 2x zoveel
van alles
€ 12,50
Country Style Ribs
Deze moet je echt geprobeerd hebben!
Heerlijk malse gemarineerde spare
ribs, hierbij serveren wij garlic
en BBQ sauce.
€ 11,50
Roadhouse Saté
Stokjes varkenshaas overgoten met
onze eigen gemaakte saté naar
Javaans recept.
e 11,50
Apple Pie Ice Cream
Appelpunt met een bol vanille ijs
en slagroom.
€ 4,50
Brownie Ice Cream
Chocolade brownie met een
bol vanille ijs en slagroom.

€ 4,50

Sunday
Twee bollen vanille ijs met warme
caramel saus en slagroom.
€ 3,50
Veggi Burger
Voor de liefhebber van hamburgers,
100% vegi, samen met de gebakken
uien en de BBQ sauce.
€ 8,50

.
.

SAMORA MACHELSTRAAT

Samora Machel was in
de jaren 70 van de
vorige eeuw voorzitter
van FRELIMO, het
bevrijdingsfront van Mozambique.
Na de onafhankelijkheid in 1975
was hij president van Mozambique.
Door een vliegtuigongeluk, elf jaar
later, kwam abrupt een eind aan
zijn socialistisch bewind.

met de FRELIMO als enige toegestane
politieke partij. Een burgeroorlog was
het gevolg. De tegenstand kwam vanuit
de anticommunistische bevrijdingsbeweging RENAMO, die gesteund werd
door de rechtse regeringen van ZuidAfrika, Rhodesië en later de Verenigde
Staten. Machel, die ‘s lands economie
sterk zag krimpen, zocht financiële hulp
in het buitenland, waaronder de SovjetUnie. In 1984 sloot Machel een akkoord
met de Zuid-Afrikaanse regering. Hierin
werd bepaald dat hij zijn steun aan het
ANC staakte en de Zuid-Afrikaanse
regering haar steun aan RENAMO introk. In het geheim bleef Zuid-Afrika
RENAMO steunen, terwijl het Mozambique ervan beschuldigde dat het doorging met het steunen van het ANC.

Samora Moisés Machel werd in 1933
geboren in het dorp Chilembene in
Mozambique.
Gedwongen door Portugese kolonisten
verbouwden zijn ouders katoen. Ze
leden een armoedig bestaan. Om de
hongersnood te ontvluchten werkten
familieleden onder gevaarlijke omstandigheden in de Zuid-Afrikaanse mijnbouw. Na zijn opleiding op een missieschool werkte Machel enige tijd als
verpleegkundige. Het was een van de
weinige beroepen die voor zwarten
waren weggelegd. In de jaren als verpleegkundige groeide zijn streven naar
onafhankelijkheid. In 1961 ontmoette hij
Eduardo Mondlane, de latere oprichter
van bevrijdingsfront “Frente de Libertação de Moçambique” (FRELIMO).
In 1963 sloot Machel zich hierbij aan.
Hij kreeg een guerrillaopleiding in
Algerije en was daarna guerrillastrijder.
Na enkele promoties werd hij in 1968
benoemd tot opperbevelhebber van
FRELIMO en twee jaar later tot voor-

Op 19 oktober 1986 vloog Samora
Machel met zijn gevolg, na een bespreking in Zambia, huiswaarts naar
Mozambique. Het vliegtuig stortte
boven de Zuid-Afrikaanse Lebombo
bergen neer en de president kwam met
33 andere inzittenden om het leven.
Een onderzoeksteam onder Russische
leiding wees op een fout van de
Russische piloot. Boze tongen echter
spraken van een Zuid-Afrikaans complot. Samora Machel werd op 28 oktober begraven.
Te zijner nagedachtenis houdt
Mozambique jaarlijks op 19 oktober de
Samora Machel Dag.

zitter en secretaris-generaal. FRELIMO
was in die tijd intern erg verdeeld vanwege zelfverrijking, machtspelletjes en
rivaliteit tussen volken. Onder Machel’s
leiding hervond de beweging echter zijn
eenheid en werd een nieuwe (Marxistische) koers vastgesteld.
In 1974 viel in Portugal de dictatuur en
de nieuwe Portugese regering startte
onderhandelingen met het FRELIMO.
Deze besprekingen resulteerden in 1975
in de onafhankelijkheid van Mozambique. Machel werd gekozen tot president van de nieuwe Volksrepubliek, die
hij omvormde tot een éénpartijstaat

KIDS WOORDZOEKER

VOOR
DORP

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.
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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 xg utrecht.
doe dit vóór dinsdag 5 december a.s. vergeet niet, je naam,
telefoonnummer en evt. email
adres door te geven.
uit de oplossingen wordt op
woensdag 6 december een
winnaar getrokken. deze
ontvangt een snoep / feestpakket dat ter beschikking is
gesteld door herco spierenburg
chocolaterie en zoetwaren,
winkelcentrum de gaard,
troosterhof 29.

NIEUWS
VAN DE
WERKGROEP
De werkgroep Dierenweide heeft
afgelopen juni bij de gemeente
een subsidie aangevraagd ter
verbetering van de dierenweide.
Wij zijn bijzonder blij te kunnen
meedelen dat de subsidie is toegekend en dat in de algemene
ledenvergadering van Ons Buiten
van 30 september jl. bleek dat
een overgrote meerderheid van
de leden de plannen ondersteunt.
De dierenweide wordt uitgebreid met
een stuk braak liggende grond. Rondom
de dierenweide wordt een mooi en
degelijk hekwerk geplaatst met bij de
entree dubbele klaphekken.
Op de weide zal een notenboom de
dieren een schaduwrijk plekje geven.
Om de boom komt een bank waarop
bezoekers tijdens openstelling lekker
kunnen zitten en genieten van de nabijheid van de dieren. De paden rondom de dierenweide worden dusdanig
vernieuwd dat bezoekers geen problemen ondervinden als zij met een kinderwagen, rollator of rolstoel de dierenweide willen bezoeken.
Bij de entree zal een informatiebord
worden geplaatst, voor foto’s, educatief
materiaal en informatie over komende
activiteiten.
De firma De Heer voert de werkzaamheden voor ons uit. De werkzaamheden
zijn in de week van 6 november begonnen en zullen vier tot vijf weken in beslag nemen.

gebeuren. De geiten zijn dol op kippenvoer en ze hebben ontdekt hoe ze
de deurtjes van het kippenhok open
kunnen maken. Gevolg: de geiten in
het kippenhok en de kipjes in de
weide. We hebben daar een spijker voor
gestoken en voorlopig hebben we die
wedstrijd weer gewonnen.

De kippen
Naar aanleiding van onze oproep in de
krant van september jl. hebben buurtgenoten nogmaals bijdragen overgemaakt ten behoeve van het kippenhok.
Dankzij die bijdragen is een totaal van
942,50 euro opgehaald. De laatste 7,50
euro zijn uiteraard door het buurtcomité aangevuld en daarmee is het

kippenhok nu volledig afbetaald. Is het
niet geweldig dat wij hier met de buurt
voor gezorgd hebben?

Goedkoop en gezond
Het is een prachtige herfst en er liggen
overal heel veel eikeltjes. Geiten lusten,
net als herten, graag eikeltjes. Echter, ze
houden er niet van om van de grond te
eten. Dus, als u ze een eikeltje wil
geven, voer dat dan uit de hand.
Geitjes pakken het met heel zachte lippen en zullen beslist niet bijten.
Mensen die veel afgevallen appels in
hun tuin hebben en niet weten wat ze
er mee moeten doen, kunnen de geiten
ook stukjes appel voeren. Ook hier zijn
zij namelijk dol op.
INGEZONDEN BRIEF

Informatieavond herinrichting parkstrook
Onlangs heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau bewoners in de dertig
grootste steden gevraagd naar de kwaliteit van de woonomgeving. Onze wijk
Voordorp kwam als beste wijk uit de bus! Hieruit blijkt wel hoezeer wij onze
wijk waarderen. Er zijn gelukkig veel actieve bewoners die de kwaliteit van de
omgeving willen blijven verbeteren. Een voorbeeld is de parkstrook langs de
A27. Je zou er kunnen wandelen, picknicken en kinderen kunnen er spelen,
maar een grote ergernis is de stinkende hondenpoep die elke keer weer uit het
profiel van de schoen gepeuterd moet worden. Veel mensen laten hun
kinderen er niet meer spelen. Een aantal bewoners vond bovendien dat het
park wel een opknapbeurt kon gebruiken. In overleg met de gemeente is
daarom een plan gemaakt voor herinrichting. Het voorstel is nu om de parkstrook te verdelen in gebieden voor het uitlaten van honden, voor spelen van
kinderen en voor recreatie. Deze gebieden worden duidelijk van elkaar
gescheiden door lage hekjes en struiken. Van noord naar zuid is er eerst de
bestaande hondenspeelweide, daarna een waterrijk gebied, ten zuiden van
het water een hondenuitlaatgebied tot aan het bruggetje, dan een kinderspeelgebied rond de voetbalkooi, waar ook een beter speeltoestel komt,
vervolgens een recreatiegedeelte met een natuurlijk speelgebied en ten
slotte ter hoogte van het zuidelijkste bruggetje langs het talud weer een
hondenuitlaatgebied.
Het plan met alle details wordt voorgelegd aan de bewoners van
Voordorp op donderdag 7 december om 20.00 uur in het Clubhuis
van tuinpark ‘Ons Buiten’, Pal Maleterstraat 64. U bent van harte
uitgenodigd! Meer informatie bij Nicole Beeker, tel. 2716097.

Speelkameraadjes
gezocht

De geiten
Het Dierengeneeskundige team van de
Uithof is weer langs geweest. Adriaan
(Daantje) was nu oud genoeg om gecastreerd te worden. Aagje’s hoeven zijn
weer bijgesneden en de hele geitengroep is deskundig ontwormd. Dit ontwormen moet iedere drie maanden

Heb je ook een kind
van tussen de zes
maanden en twee
en een half jaar
oud? En vind je het
leuk om met je kind
mee te doen in een
speelgroepje? Mail mij
dan, want ik zoek ouders die het
leuk vinden om zo nu en dan onze kinderen
met elkaar te laten spelen. Ik heb zelf een
dochter van 14 maanden. Mijn e-mail adres is:
Huis_8@hotmail.com. Groeten van Gabrielle.

Vrijwilligers
voor het
kerstevenement
Voor het kerstevenement
op zondag 17 december
(15.00 – 18.00 uur)
kunnen wij nog enkele
vrijwilligers gebruiken.
Helpt u een handje
mee?
Laat het ons weten via
voordorpvooruit@planet.nl
of bel Petra van Straaten,
2730355

INGEZONDEN BRIEF

Voordorp Kunst & Collectie in
lente 2007
Vorig jaar begin oktober wandelden heel wat Voordorpsgenoten bij hun buren binnen om een kijkje te nemen.
Vijftien Voordorpers lieten hun kunst of collectie zien.
We konden spreken over een groot succes. Dit willen
we een vervolg geven en wel in 2007. De eerste lentezondag in maart vinden wij een mooie dag.

Wat denkt u?
Doet u weer mee?
Kijken of laten kijken?
De vorige keer hebben we ook geluiden gehoord van
mensen die er meer van wilden maken.
Zang en muziek zouden ook aan bod kunnen komen.
Kortom, meer cultuur in Voordorp.
Een muzikale organisator mag zich dan meteen
bij onze kleine organisatie melden!
Wij van het oude organisatiecomité storten ons
gewoon op de Kunst & Collectie keuken 2007!
Kunst of een collectie van wat dan ook die bij u thuis
te vinden is. Het mag gaan om een meesterwerk, om
knusse beeldjes of culturele huisvlijt, om een megaverzameling dans CD’s of een volledig dichtgeplamuurde wand met artistieke koekoeksklokken.
Niet wij, maar ú bepaalt wat u wel eens aan uw
buurtgenoten zou willen laten zien op zo’n lentezondag tussen 11 en 17 uur.
Wilt u meedoen, meld u dan aan bij
mvzoelen@yahoo.com.
Marijke van Zoelen
Caroline McCall

cAgenda
Informatieavond
herinrichting parkstrook
Donderdag 7 december om 20.00 uur
in het Clubhuis van tuinpark
‘Ons Buiten’, Pal Maleterstraat 64.

Oud papier
Op de donderdagen 14 december 2006
en 11 januari 2007 staat de oud papier
container weer bij basisschool Voordorp
aan de Ché Guevarastraat van 8.30 tot
20.30 uur.

COLOFON
KERST IN
Vooruit,
VOORDORP Voordorp
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
zondag
dit nummer werkten mee:
17 december Aan
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Bernhard Klok,
Caroline McCall, Marijke van Zoelen, Nicole Beeker,
tussen
Petra van Straaten, Renée van Andel
15.00 uur
Sluitingsdatum kopij:
en
12 januari 2007
18.00 uur
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.

Kerst in voordorp

Zondag 17 december 2006
15.00 – 18.00 uur
De Brink, ter hoogte van Romerostraat 330
Komt u ook Kerst vieren met
uw buurtgenoten?
Iedereen is van harte welkom
om zondag 17 december a.s.
Kerst te komen vieren op De Brink.
Er is daar van alles te doen:
de kleintjes is er weer een echte
• Voor
levende kerststal waarin onder meer geiten,

•
•
•
•

schapen en zelfs een ezel zijn. Ook worden
in de stal kerstverhalen voorgelezen.
Ook kan iedereen die dat wil, zich weer
helemaal uitleven in het maken van kerststukjes en kerstkaarten.
De ‘wat oudere kinderen’ kunnen zich
uitleven op een snowboard simulator of
een rondje sneeuwpopworstelen!!
Voor de lekkere trek zijn er allerlei toepasselijke snacks verkrijgbaar in snackbar
Smulwereld.
Onder het genot van een glas glühwein
of warme chocomel kunt u bij café Roadhouse genieten van après-ski muziek,
verzorgd door dj Tobias.

