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Van de redactie

Om corona kun je niet heen! Ook niet in deze buurtkrant. Want het coronavirus is overal en iedereen heeft er mee te maken. Neem de twee tandartsen in Veemarkt, die vorig jaar vol optimisme
begonnen aan hun nieuwe praktijk. Door de coronacrisis hebben ze hun praktijk voorlopig moeten
sluiten. Of restaurant Buurten in De Gaard, dat drie weken na een vliegende start de deur alweer
op slot moest doen. Of alle scholieren en thuiswerkenden die, net als veel ouderen, opeens de
buurt niet meer uit komen. Maar in dit nummer gaat het niet alleen over corona, maar ook over
geit Ageeth (die dood is), de wijk Veemarkt (die klaar is) en Hercules (dat sport via Instagram).
Veel sterkte en blijf gezond! Sander Ekstijn en Koert Bouwman

School past zich aan

Ingezonden

Ondanks de coronacrisis zitten er toch leerlingen op obs Voordorp
Directeur Thamar Henneken: ,,Er moest ineens heel veel gebeuren.
Onderwijs op afstand organiseren én kinderen opvangen én een
oplossing vinden voor zieke collega’s. Toen op maandag 16 maart
de scholen sloten, hebben we eerst ouders en kinderen even laten
wennen aan de situatie. Het was al mooi als ze een of twee uur per
dag leerstof thuis herhaalden. Nu het langer gaat duren, bieden we
meer structuur voor de kinderen. Als schoolteam moeten we dit
onderwijsgeven op afstand in hoog tempo leren, we hebben nu een
heel andere baan!’’

Alle scholen zijn dicht vanwege de coronacrisis en de meeste
kinderen krijgen digitaal thuisonderwijs. Zo ook bij obs
Voordorp. Maar daar is ook een groepje leerlingen dat wel
naar de school komt. Hoe zit dat?
Sommige kinderen uit Veemarkt en Voordorp gaan ook nu nog elke
dag fysiek naar school. Dat is omdat hun ouders in ‘vitale beroepen’
werken. Het zijn er 12 tot 22 per dag. Drie leerkrachten zijn ook op
school aanwezig. De rest – zo’n 200 scholieren en de leraren –
werkt thuis.
Van de scholen wordt door de coronacrisis veel flexibiliteit gevraagd.
Het lerarenteam maakt nu bijvoorbeeld voor alle kinderen - op school
en thuis – weektaken. Kleuters krijgen dagelijks drie opdrachten,
bijvoorbeeld: ‘lees dit verhaaltje’ (voorlezen), of ‘je papa of mama
geeft je een getal. Ga in huis op zoek naar spullen waarvan je er
precies zoveel hebt.’ Kinderen in groep 3 oefenen met letters en
kleine rekensommen. Hun ouders krijgen heel duidelijke instructies
over hoe ze dat op school uitleggen. Oudere kinderen krijgen
rekenen, taal en begrijpend lezen.

Winkelen bij AH
Een hele lange rij op zaterdagmiddag
voor de Albert Heijnwinkel in De Gaard.
Iedereen stond netjes op gepaste corona-afstand van elkaar.
Op de vloer waren strepen gezet die de juiste afstand aangaven. Aan het eind van de rij stonden AH-medewerkers
klaar de klanten met een schoongemaakte winkelwagen de
winkel in te helpen.

Digitaal
Inmiddels hebben leerkrachten en kinderen van obs Voordorp digitaal
contact via Google Classroom. Dat is vorige week voor elkaar
gebokst. Elke ochtend om 9 uur stuurt de leraar nu een bericht naar
alle kinderen uit de groep. De leerlingen kunnen dan reageren en
vragen stellen, ze krijgen opdrachten en taken en kunnen ook met
elkaar ‘praten’. En alle ouders hebben de schoolboeken en werkbladen van hun kinderen opgehaald.
Zo ontstaat voorzichtig weer structuur, al zijn de dagen geen gewone
schooldagen. En bedenken de leraren allerlei creatieve oplossingen.
Thamar Henneken: ,,Onze gymleraar post elke dag voor de kleuters
een nieuw filmpje met een beweeg-opdracht. Voor de andere
leerlingen doet hij dat drie keer per week en zij mogen ook beweegopdrachten inbrengen. De kinderen kwamen zelf met een beweegchallenge, heel leuk!
Alle kinderen hebben een creatieve opdracht als taak gekregen. Die
sturen ze als foto of filmpje terug naar hun leerkracht. Dat levert heel
veel moois op. Als team zetten we digitaal onderwijs op en we leren
meteen hoe het werkt in de praktijk.’’
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Buurten na drie weken alweer dicht

De sluiting van Buurten kwam hard aan, vertelt eigenaar Bob Gijsberts. De
nieuwe horecazaak in winkelcentrum De Gaard was net drie weken open en
liep vanaf dag 1 als een trein. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.
Gijsberts en mede-eigenaar Erik Derksen van Buurten in De Gaard hadden, al voor
het kabinet op zondagavond 15 maart besloot de horeca te sluiten, hun conclusies
getrokken. Bob Gijsberts: ,,Ik zat er die zaterdagavond met m’n gezin te eten en zag
dat het eigenlijk niet kon. Zowel voor de klanten als het personeel was het een
ongemakkelijk situatie geworden. Met zo’n virus op komst kun je niet gewoon stoïcijns
doorgaan. Dus we besloten die zondagmiddag vanaf maandag de deuren van onze vier
vestigingen dicht te doen. En toen kwam zondagavond het besluit van de regering.’’

Extra sneu
Voor ‘Buurten in De Gaard’ was het extra sneu, omdat deze vestiging net open was.
,,In die eerste dagen en weken gebeurde precies wat we wilden: er kwam een doorsnee van de wijk in de zaak. Dus niet alleen de zzp’ers met hun laptops, maar ook
gezinnen en heel veel ouderen. Meer dan in onze andere vestigingen. Ook veel senioren
in groepjes van vier of vijf. Heel gezellig! We kunnen binnen 147 mensen hebben en
straks op het terras buiten nog eens 130.’’
De maanden maart en april heeft Gijsberts inmiddels afgeschreven. Hij hoopt dat ‘Buurten in De Gaard’ en de andere drie
zaken in mei en juni weer kunnen draaien: ,,Want dat zijn onze beste maanden van het jaar.’’

Tandartspraktijk Veemarkt groeide net lekker
Isis Bons en Chawan Gareb (foto) waren net lekker op stoom met hun tandartspraktijk in Veemarkt toen de coronacrisis uitbrak. ,,En nu kunnen we niks meer.
Heel erg jammer. We zijn in februari 2019 begonnen en in een jaar tijd groeide de
praktijk van nul naar duizend patiënten. En toen moesten we sluiten.’’
Sindsdien is het rustig aan de Livarstraat, op de grens van Veemarkt en Voordorp. Isis en
Chawan hebben als motto: wij behandelen onze patiënten zoals we zelf behandeld zouden
willen worden. Die aanpak werkt. Hun patiënten komen met name uit Veemarkt, Voordorp,
Tuindorp en De Bilt.
Chawan: ,,Dat zijn veelal mensen die overdag aan het werk zijn. Daarom zijn we ook op
maandag- en donderdagavond tot 20.00 uur open. Zaterdag zijn we tot ’s middags 14.00 uur
beschikbaar. Daar is in deze wijken duidelijk behoefte aan.’’
De sluiting door de coronacrisis is een flinke tegenvaller voor het tweetal: ,,We doen nu
alleen nog maar spoedgevallen, maar als er straks groen licht komt, zijn we er direct klaar voor. In de tussentijd houden we
de vakliteratuur goed bij en kijken we bijvoorbeeld veel naar filmpjes van behandelingen die collega-tandartsen op het net
hebben gezet.’’

Mike Shia heeft tijdens coronacrisis meer met minder
,,Het gaat goed! Heel onverwacht draai ik meer omzet,’’ vertelt Mike Shia van Boekhandel De Gaard. De boekwinkel is tijdens de coronacrisis drie uur per dag minder geopend, want er komen minder klanten. Maar toch:
,,Ik heb meer omzet in minder uren. Ik ben echt verrast.’’
Mensen zijn de hele dag thuis, met de kinderen, en daarom kiezen
ze liever voor een buurtwinkel, is zijn verklaring. En als ze dan bij
hem binnen zijn, kopen ze meer.
Een moeder met twee kleine meisjes koopt juist viltstiften.
De meisjes leggen ieder hun pakje stiften op de toonbank, ze
kunnen er nét bij. Afrekenen doet ze contactloos, met de pinpas.
,,Kom, dan gaan we naar huis, kunnen jullie lekker kleuren.’’
Mike Shia: ,,Ik verkoop in deze periode vooral meer boeken. En
meer tijdschriften. Je kunt ook merken dat mensen thuiswerken.
Ineens vragen ze vaker om printpapier en inktcartridges.
De mensen kopen meer: doe ook maar een Donald Duck voor
de kinderen, een puzzelboekje voor oma, tijdschrift voor mezelf.
Ik ben heel blij met mijn hogere omzet. Voor heel veel andere
ondernemers is het moeilijk, hoor.’’

NIEUWS VAN
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Veemarkt nadert voltooiing
Het heeft lang geduurd, maar als het aan de gemeente ligt wordt de nieuwbouwwijk Veemarkt in juni opgeleverd. Nu de laatste bouwprojecten bijna af
zijn, kunnen ook de resterende beplantings- en asfalteringswerkzaamheden
plaatsvinden.

Met wat extra vertraging door de coronacrisis wordt de komende
maanden de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de
Veemarkt. Onlangs werd na de Deeltuin ook het laatste deel van
Hortus afgerond. Dit project - begrensd door de Lakenvelderstraat, Sartreweg, Zwartbontstraat en Oldenburgerstraat -,
bestaat uit 51 eengezinswoningen, een appartementengebouw,
een parkeergarage en een gemeenschappelijke binnentuin.
Kas & Co, de meergeneratie-woningen in de zuidoost-hoek
langs de Reylandstraat, Lippizanerstraat en Bentheimerstraat, is
voor een deel al bewoond terwijl de overige woningen binnenkort opgeleverd worden.

Fietspad
In de Reylandstraat begint ook het nieuwe
fietspad richting Fort Voordorp /Hooge
Kampse Plas. Er is een voetgangers- en
fietsersbrug aangelegd over de tunnel naar
de Voorveldse Polder en het is nu niet
langer noodzakelijk de Biltse Rading twee
keer over te steken. De tunnel naar de
polder - nu tijdelijk niet toegankelijk - krijgt
een nieuw, groen talud, waardoor het wat
grimmige karakter verleden tijd wordt.
De afslag in de Biltse Rading naar Veemarkt
- aangelegd voor het bouwverkeer - wordt
in april afgesloten. De bushalte langs de
Biltse Rading maakt plaats voor een groenstrook en verhuist richting A27.

Forse groenstroken
In de wijk zelf worden de komende maand de beplantingswerkzaamheden afgerond met - op verzoek van de bewoners forse groenstroken langs de Sartreweg en bomen in de Oldenburger-, Zwartbont en Lakenvelderstraat. Van de bewonersinitiatieven - met name van de Werkgroep Groen en Blauw van Veemarkt2020 - wordt in ieder geval de vergroening van
Oldenburger- en Lippizanerhof gerealiseerd. De grote potten die daar staan ziet de werkgroep graag verplaatst naar de
Haflingerstraat, ook om fout parkeren tegen te gaan. Of er geld komt voor de andere wensen, zoals aanplant van enkele
robuuste bomen met bankjes, leibomen langs de Oldenburger- en Lippizanerstraat en meer groenvakken met insectentrekkende planten, moet nog afgewacht worden. http://veemarkt2020.nl/

Waar blijft de horeca in Veemarkt?
In Veemarkt wordt deze maand een flinke ruimte
opgeleverd die gebruikt kan worden voor horeca,
een welzijns-, zorg-, sport- of culturele voorziening.
De makelaar zoekt nog een huurder.
De ruimte - 274m2 plus een kelder van 39m2 - bevindt zich
op de begane grond van het appartementengebouw op de
hoek van de Sartreweg en de Lakenvelderstraat, tegenover
de Voorveldse Hof.
Omdat veel Veemarktbewoners daar de voorkeur aan geven,
heeft makelaar Molenbeek het afgelopen jaar de ruimte
vooral onder de aandacht gebracht van mogelijke huurders
in de horecasector. Tot nu toe zonder succes.
Molenbeek zal, als de coronacrisis voorbij is, het pand opnieuw op de markt brengen en hoopt dat er dan alsnog een
restaurant, café, lunchroom, ijssalon of combinatie daarvan gerealiseerd wordt. Lukt dat niet, dan komen andere functies
(en potentiële huurders) in zicht, zoals een sportschool, kinderopvang of een kleinschalige cultuur- of onderwijsvoorziening. Splitsing van de ruimte behoort ook tot de mogelijkheden.

NIEUWS VAN

De Gaard op weg naar het einde

Een mooi overzicht over het bijzondere plein (foto Fimek estate)

Bezorgservice De Gaard
Wie niet naar De Gaard kan komen, kan gebruikmaken van de nieuwe coronabezorgservice van het winkelcentrum. De meeste winkels -behalve AH want die
heeft z’n eigen bezorgdienst- doen mee. Vers brood, bonbons, kaasjes, vlees,
vis: het kan besteld worden via een website.

Deze metselwerk gevels zullen hopelijk snel
groen begroeid zijn (foto Fimek estate)

De bezorgingen zijn op dinsdag, donderdag en zaterdag in de ochtend of de
middag. Belangrijk is dat de klant zijn of haar bestellingen voor 16.00 uur de
dag ervoor doet. Ze worden afgeleverd met een elektrische bakfiets, aan de
voordeur gehangen en er wordt 2 meter afstand genomen. Het is natuurlijk
belangrijk dat de klant thuis is op het afgesproken tijdstip. Betalingen kunnen
alleen met iDEAL worden gedaan. De bakfiets komt in Voordorp, Veemarkt,
Tuindorp, Tuinwijk en Wittevrouwen. https://shop.winkelcentrumdegaard.nl

Afwisselende kunst in winkel De Gaard

Ingezonden

In de afgelopen twee maanden is een leegstaand pand in winkelcentrum de Gaard gebruikt door
kunstenaars. Dit pand heet het Makerspand, omdat hier van alles bedacht en gecreëerd wordt. De
eerste kunstenares in februari was Dieke Coumans. Zij portretteerde de bezoekers van de Gaard. Met
een schetsboek en haar 3 meter hoge schildersezel heeft zij meer dan 30 mensen op papier gezet.
Daarnaast gaf ze een collage workshop waarbij de deelnemers hun visies voor de Gaard visualiseerden.
In maart begon SMAP, een groep kunstenaars Sid, Mike, Amel en Paul met hun project in de Gaard.
Ze hebben van bouwmateriaal installaties gebouwd, en een video gemaakt met de bezoekers van het
winkelcentrum. Maar helaas, hun project is op pauze gezet met de komst van
de coronacrisis. Ze werken vanuit huis nog verder met de videobeelden.
Bezorgservice
Nu functioneert het Makerspand in tijden van het virus als de uitvalsbasis
voor de bezorgservice van De Gaard. We hopen dat het zo alsnog een bijdrage levert aan de wijk. Onze plannen zijn om de draad weer op te pakken
wanneer de tijd er rijp voor is, met een getalenteerd modeontwerpster in het
pand! Iedereen is dan weer meer dan welkom om binnen te komen lopen
voor een praatje, en om input, hulp en inspiratie te geven!
Het Makerspand is opgezet door Merel Visser. Zij zal zolang het pand beschikbaar is elke maand een andere kunstenaar uitnodigen. Je kunt contact
opnemen en ze volgen via www.facebook.com/hetmakerspand.

Geit Ageeth (15) is overleden
Op woensdag 11 maart is onze geit Ageeth overleden.
Ze is bijna 16 jaar oud geworden. Ageeth is op de
dierenweide geboren en heeft al die jaren met de
andere dieren hier geleefd. Ze was duidelijk de baas
op de dierenweide. Ook de schapen konden een
flinke por van haar horens krijgen als Ageeth haar
zin niet kreeg.Ageeth was een Toggenburger geit, genoemd naar het Zwitserse
Obertoggenburg, waar dit ras oorspronkelijk vandaan komt. Deze geiten werden
vroeger vaak als melkgeit gehouden. Nu is er nog één geit over en dat is Annie.
Zij is genoemd naar de vroegere burgemeester Annie Brouwer, die hier ooit op
bezoek kwam toen Annie net geboren was. Verder zijn er nog twee schapen:
Roos en Wolly. Roos is een donker schaap, dat graag naar het hek komt en best
geaaid wil worden. Wolly ligt meestal in de stal. Ze is oud en loopt moeilijk.
Elke dag voeren de vrijwilligers alle dieren met speciaal voer voor elke soort.
Heeft u toch voer meegenomen? Dan kunt u dat kwijt onder de klep rechts van
het hek naar de dierenweide. De vrijwilligers selecteren wat geschikt is voor de
dieren.

Op de helft

Alle woningen in Voordorp staan er nu bijna 30 jaar. Slechts een klein deel van
de bewoners heeft iets aan duurzame maatregelen gedaan. We hebben nu nog
maximaal 30 jaar te gaan om iets te doen aan duurzaamheid en het aardgasvrij
maken voor het jaar 2050.
Vorige keer schreef ik over een sociale huurder die net zijn gasmeter heeft laten
DOOR SANDER EKSTIJN
afsluiten. Hij zit er lekker warmpjes bij en is klaar voor de toekomst. Het was zo
bijzonder dat hij en zijn (ouderen)verhuurder Habion de ‘maart energie nieuwsbrief’ van de gemeente hebben gehaald
en er een berichtje in De Telegraaf kwam. Vraag uzelf eens af hoeveel rust het geeft om al klaar voor de toekomst te zijn.
Lees meer over de vergroening van de vergrijzing:
https://www.habion.nl/nieuws/proef-met-gasloos-wonen-in-hartogstraat-utrecht/

Corporaties
Hoewel we nog niet weten waar we naartoe gaan, zijn er toch echt al voldoende mogelijkheden om zelf aan de slag te
gaan. En het goede nieuws is dat corporaties al druk bezig zijn met hele complexen tegelijk. Ga bijvoorbeeld maar eens
kijken naar de renovatieprojecten van Bo-Ex, Mitros of Portaal in Overvecht. Ik noem even een aantal dreven:
Atlas/Centaurus/Apollo, Cleopatra/Jeanne d’Arc, Camera Obscura/van Brammen, Kwango/Gambia/Kasai,
Henriëtte/Ivoor of Bangkok. Sommige zijn klaar, de meeste in uitvoering en sommige nog in de planning.
Mooie voorbeelden!

Reken even mee
Utrecht heeft 120.000 woningen op het aardgas aangesloten. De bedoeling is deze in 30 jaar van het aardgas af te
koppelen. Per jaar komt dat gemiddeld neer op 4.000 woningen. Met ongeveer 200 werkbare dagen in een jaar zijn
dat 20 huizen per werkdag. Tel je vakantie en weekenden ook mee, dan komt dat voor het gemak uit op ongeveer
10 woningen per dag, elke dag voor de komende 30 jaar!
Belangrijk daarbij is dat mensen centraal staan in plaats van techniek, huizen en aantallen. Wanneer past het voor u…

Bij ACA-dreven 360 woningen gereed.
Bij CJ-dreven 360 woningen gestart.

Benjamin zit er warmpjes bij

KORTE BERICHTEN
Locatieplan openbare laadpalen
De termijn voor reacties op
de locaties van de openbare
elektrische laadpalen is reeds
voorbij. Op dit moment worden
de reacties op de plannen
bekeken. Daarna volgt een
verkeersbesluit, waarop nog
officieel bezwaar mogelijk is.
Steeds meer inwoners van
Utrecht gaan elektrisch rijden de
komende jaren. Deze
moeten ook opgeladen worden en niet iedereen kan dat op
eigen terrein. Er zijn nu al vast locaties aangewezen voor de
toekomst als de bezettingsgraad van de laadpalen in de
buurt aanleiding geven tot het verhogen van het aantal.
Pas als het nodig is komt de laadpaal er daadwerkelijk.
Tot die tijd blijven het gewoon parkeerplaatsen voor iedereen. https://030laadpaal.nl/locatieplan

Per 1 april
betaald parkeren
In het eerste stukje in Voordorp
- tegen het spoor aan - is het
vanaf 1 april 2020 betaald
parkeren op werkdagen van
6-11u.

Parkeergarage De Grifthoek heeft een
‘deelhub’
Voor Veemarkt en Voordorp
wellicht net iets te ver weg,
maar wel goed om te weten.
Parkeergarage Griftpark heeft
een deelhub. Dat is een centrale
plek waar deelauto’s en andere
vervoermiddelen (zoals
elektrische fietsen en scooters)
beschikbaar zijn. Eind januari was
de opening. Er is keuze uit een
aantal auto’s van klein tot groot
en met benzine of elektrisch afhankelijk van waar je hem
voor wil gaan gebruiken. Er is zelfs gedacht aan kinderzitjes
in sommige auto’s. Reservering via JUUVE is met een handige
app en je betaalt iets per uur en iets per gereden kilometer
(met de app gaat ook de garage en de auto open).
Uitbreiding van het aanbod is voorzien en hangt af van de
wensen van de gebruikers. https://juuve.nl/grifthoek-deelhub

Stamppot Buurtdiner
Met diverse soorten stamppotten – zelfs als soep – heeft het
zesde buurtdiner in Buurtcentrum de Leeuw plaatsgevonden
op de schrikkel zaterdag van dit jaar. Het publiek was
gevarieerder dan de vorige keren en met 40 eters waren de
koks superblij. Men was lekker met elkaar in gesprek en
tussendoor kon er heerlijk gegeten en gedronken worden.

Buurt AED update
De succesvolle crowdfunding
actie van VvE De Ronde 48
- bij de eindbushalte van lijn 4 heeft ervoor gezorgd dat er een
extra AED beschikbaar is in
Voordorp. Hij hangt buiten bij
hun ingang aan de Romerostraat.
Dicht bij de oranje brievenbus
van PostNL.
Voor de mensen in Voordorpwest hangt ook een AED bij de
flat met de ‘gele raamkaders’ net
over het spoor aan de Kapteynlaan bij ingang 4. Die is dan
waarschijnlijk dichterbij om levens te redden!
https://www.buurtaed.nl/

Postcode 3572 heeft hem al
– de klusjesman
In de ‘Mens en Wijk’ konden we
lezen dat er in postcode 3572
een klusdienst gestart is.
Voortgekomen vanuit het
initiatief De Bouwsteiger, waar
leden gereedschappen kunnen
lenen. Op NextDoor waren
direct diverse postcodes die dit
wel handig vonden. Zijn er in
onze postcode 3573 handige mensen die tegen een kleine
vergoeding buren willen helpen bij hun klussen (denk aan
lekkende kranen, dingen ophangen, iets in elkaar zetten of
juist slopen)? En iemand die de coördinatie op zich zou
willen nemen! Er is vast behoefte aan.

Een volgende editie was al wel gepland, maar door het
coronavirus zal deze datum komen te vervallen.
Als er een nieuwe datum gevonden is, melden we dat.
https://www.buurtdiner.com/

Plusgids

Ingezonden

Als u tegen een vraag of probleem aanloopt, vindt u natuurlijk het liefst zelf
een oplossing. Maar hoe? De nieuwe
Plusgids wijst Utrechters de weg in het
woud van voorzieningen rondom wonen,
welzijn, zorg en financiën. U Centraal
heeft de gids geactualiseerd voor 2020
en deze is gratis af te halen in buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek,
buurthuis, huisarts, of online te raadplegen op www.ugids.nl/plusgids

Sporten met Hercules
via Instagram
Toch weer anders na rechterlijke uitspraak
Vooral voor huis-aan-huisbladen lijkt dit toch een overwinning. Voor puur (ongeadresseerde) reclame blijft de standaard NEE gelden als je geen sticker hebt. Dan moet je aan
de JA-JA of JA-NEE sticker.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/brievenbussticker/

Sloop & Bouw Tuindorp-oost
Het einde van een tijdperk! Gebouw A - Buitenhof is nu
bijna klaar en Gebouw D – Forthof schiet al weer flink op.
https://www.hofvantuindorp.nl/

Ingezonden

Geen voetbal of enige andere sport, kaarten, de Derde Helft,
een gezellige borrel: het ligt allemaal stil. Hoe vervelend
ook, uw en onze gezondheid gaan nu voor. Daarom heeft de
gemeente besloten dat alle sportparken, ook die van
Hercules, Sporting 70 en Voorwaarts, verboden terrein zijn.
Als alternatief post USV Hercules iedere dag op Instagram beweegoefeningen: Stay fit. Voor de jeugd zijn we een echte Challenge
gestart met voetbaltesten om op een leuke manier in beweging te
blijven. Al die oefeningen zijn er natuurlijk ook voor de lezers van
Voordorp Vooruit. U vindt ze op instagram:
https://instagram.com/usvhercules1882?igshid=1u0tjfizdqono.
Neem een kijkje en u ziet gelijk wat het oplevert. Iedere dag komen
er fantastische en soms hilarische filmpjes van de uitgevoerde
Challenges binnen.
Kijk hier https://www.instagram.com/p/B-E5WiwloVO/ voor de
mooie bijdrage van Meiden O17-1, die 200.000 keer bekeken is!

Volgend seizoen
Ondanks de huidige situatie, kijken we toch al naar het volgende
seizoen. Al heeft Hercules zoiets als dit in haar 138 jaar bestaan
niet eerder meegemaakt. Dankzij de nieuwe kunstgrasvelden heeft
de club weer ruimte voor nieuwe leden.
Spreekt de Challenge van meisjes onder 17 je aan? Geef je dan
op bij USV Hercules, dan kun je lekker in het nieuwe seizoen
beginnen!

Startende voetballertjes, die dit jaar vijf of zes worden, zijn na de
zomer van harte welkom bij de Champions League van Hercules.
Voor twee tot vierjarigen starten we volgend seizoen met Voetjebal
(met je vader of moeder). Al met al kunnen jong en minder jong
bij Hercules terecht. Informeer door een mailtje te sturen naar
info@usvhercules.nl. En lukt dat niet? Kijk dan eens bij Sporting
of Voorwaarts.

Alle eendjes zwemmen...
Eendjes hoeven gelukkig geen anderhalve meter afstand
te houden, ze zwemmen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Fijn om te zien dat de natuur zijn eigen regels volgt!

De eendenfamilie zwom op 26 maart in het water langs de
Kögllaan.

Buurt bakt pannenkoeken voor Voorveldse Hof
150 zelf gebakken pannenkoeken, dat was op 20 maart
het resultaat van een spontane buurtactie in Veemarkt.
Ze waren bestemd voor de bewoners van zorgcentrum
De Voorveldse Hof, ouderen met dementie. Die mogen
in deze bijzondere tijden geen bezoek ontvangen en
ook veel andere activiteiten moeten ze missen.
De actie werd opgezet door Roswitha Pieter en Monique
Walinga, respectievelijk vrijwilliger en medewerker zorg en
welzijn bij De Voorveldse Hof. Roswitha schakelde de deelnemers in van de groepsapp die ze half maart gestart was
voor een aantal buurvrouwen, moeders van jonge kinderen.
Met de app ondersteunen ze elkaar tijdens de coronacrisis
en wisselen ze tips, filmpjes en buitenspeel-afspraken voor
de kinderen uit. De kinderen hadden eerder al tekeningen
gemaakt voor de bewoners van De Voorveldse Hof.
Toen Roswitha en Monique hoorden dat de Nationale
Pannenkoekdag, waarop schoolkinderen pannenkoeken
bakken voor ouderen dit jaar niet doorging, dachten ze:
dan doe we het toch zelf! Leden van haar app-groepje, hun
kinderen en andere buren sloten zich aan en overhandigden
aan een medewerker van De Voorveldse Hof de borden met
stapels pannenkoeken. Vanaf de balkons van het gebouw
werd de actie door bewoners en medewerkers met applaus
en gejuich begroet.

Bezorgservice De Gaard
Wie niet naar De Gaard kan komen, kan gebruikmaken
van de nieuwe corona-bezorgservice van het winkelcentrum. De meeste winkels -behalve AH want die heeft
z’n eigen bezorgdienst- doen mee. Vers brood, bonbons,
kaasjes, vlees, vis: het kan besteld worden via een
website Zie pagina De Gaard.

Nestkastjes helpen
tegen de processierupsen

Ingezonden

Misschien ook iets voor Voordorp en Veemarkt? In het
openbaar groen van Westbroek, het dorp tussen OvervechtNoord en Maartensdijk, zijn begin maart 15 nestkastjes
opgehangen.

Bestemmingsplan Voordorp
Begin maart was er een informatieavond over het
concept bestemmingsplan van Voordorp.
De regels in het nieuwe
bestemmingsplan komen
in de plaats van de huidige
beheersverordening
Voordorp-Voorveldsepolder. Vooruitlopend op
de ontwikkeling van de
landelijke wetgeving - de
Omgevingswet - heeft de
gemeente de ruimte
gekregen om een nieuw
bestemmingsplan te maken
en deze breder in te vullen.
In het nieuwe bestemmingsplan zal ook rekening gehouden worden met de waardering
voor de jongste bouwkunst en de Nieuw Hollandse Waterlinie. De regels voor dakopbouwen zijn enigszins aangepast.
Het nieuwe bestemmingsplan wijkt alleen in deze opzichten
af van de beheersverordening.
Als alles volgens planning verloopt, start de procedure eind
maart.

Ze zijn bedoeld voor mezen en boomklevers en moeten
die vogels aanmoedigen daar te gaan nestelen en de
eikenprocessierups te bestrijden.
Mezen en boomklevers voeren hun jongen namelijk grote hoeveelheden insecten. Dat loopt op tot 10.000 diertjes per dag.
Bovendien eten de oudervogels er zelf elke dag ook een paar
duizend. Een nest met vogeltjes in uw buurt houdt de aantallen
lastige insecten, rupsen, luizen daarmee beperkt. Er wordt mee
voorkomen dat er een plaag komt. De nestkastjes mogen niet in
eikenbomen opgehangen worden, want dan vormen ze juist een
mooie plek voor de processierupsen om zich in te verschuilen.
De nestkastjesactie is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit
Westbroek in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark. www.anvnoorderpark.nl

Sandinostraat
met nieuwe groenvakken

Ingezonden

Bewoners van de Augusto Sandinostraat (nr. 1-110) en
Habib Bourguibastraat hebben aan de gemeente gevraagd
om meer groen in de straat. Inmiddels zijn 8 ongebruikte
stukken stoep omgezet in prachtige groenvakken!
De gezamenlijke plantdag ging
helaas niet door. Maar gelukkig kon toch op 27 maart de
aannemer namens de gemeente beginnen met het planten
van heesters en planten.

Zo was het

Hooge Kampse plas is klaar
De werkketen bij de Hooge Kampse plas zijn weggehaald,
net als de hekken die er omheen stonden. Alle dijken in
het water zijn weg, de laatste vrachtwagen heeft zijn lading
gelost. Na 10 jaar (begonnen in mei 2010) is het werk
praktisch klaar. Een fraai kunstwerk – een vogelkijkscherm
- is geplaatst en de natuurlijke oevers zijn glooiend
gemaakt. De bomen langs het fietspad zijn korter of weggehaald voor het makkelijker laten stijgen of landen van
de vogels richting de polder. De voormalige zandput – ooit
het stinkgat van Groenekan genoemd - is onder leiding
van het Utrechts Landschap een hoogwaardig natuurgebied geworden. En het blijft natuurlijk ook een mooi
plekje vlakbij huis om te wandelen of te fietsen.

Fauna passage is bijna af
Zo is het nu met heesters en planten
En over de heesters zijn al zoveel leuke reacties. En er komen nog
30(!) soorten planten bij. Bij de keuze van heesters en planten is
zoveel mogelijk rekening gehouden met bijen, vlinders en vogels.

Onderhouden
De bewoners gaan het samen onderhouden.
Van belang is dat de plantenvakken snel dicht groeien zodat
onkruid geen kans krijgt. Daarom vragen wij automobilisten het
groen te respecteren en hondenbezitters hun hond niet toe te laten
in boomspiegels en groenvakken. Want het is niet iedereen bekend
maar planten gaan ook dood van urine.
Kom eens kijken! En denk je: in mijn straat liggen ook heel veel
tegels, het zou best wat groener kunnen, laat je dan inspireren. Zo
maken we samen onze buurt mooier.
Meer informatie: Frans van den Berg, kijkeven@tiscali.nl

Ingezonden

De Derde Helft ligt helaas
stil. Toch een paar nuttige tips!
https://www.beteroud.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.nizu.nl/corona/

De fauna passages bij
de Biltse Rading en de
Utrechtseweg zijn bijna
klaar. Nu maar hopen
dat de dieren snel deze
handige doorgang in
gebruik gaan nemen.

c Agenda
12 april: Meewerkdag Voortuin 11-13u
(ook op 10 mei en 14 juni)
21 juni: Groenmoetjedoen!-dag
(Vergroen je Stad)
9 juli: U-Thuis
(provinciehuis – verzet van 16 april)
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