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Van de redactie

Fons Visser, voorzitter van USV Hercules, heeft een leuk plan bedacht. Vanaf 10 juli opent hij de kantine en andere
faciliteiten van zijn sportvereniging voor oudere buurtbewoners uit Voordorp en Veemarkt. ,,We hebben een prachtig
clubhuis, een sporthal en kunstgrasvelden, maar die worden overdag meestal niet gebruikt,’’ constateert Visser. En dat
gaat veranderen! Hercules is de eerste sportvereniging in Nederland die meedoet aan De Derde Helft, een initiatief
van het Nationaal Ouderenfonds. In totaal zullen 50 sportkantines in het hele land een ontmoetingsplek worden voor
55-plussers uit de buurt. Verderop in deze wijkkrant leest u meer over dit fraaie initiatief. Zoals u ook meer kunt lezen
over de nieuwe winkels in De Gaard, energiebesparing in de buurt, de verkiezingen voor het Europese Parlement en de
laatste ecologische aanpassingen in de Veemarkt. En nog veel meer natuurlijk. Na de zomervakantie, begin september,
verschijnt weer de jaarlijkse Speciale Editie. Die is niet alleen digitaal, maar ook op papier. En wordt ook nog eens
huis-aan-huis bezorgd!
Veel leesplezier en een fijne zomer! Sander Ekstijn en Koert Bouwman

NIEUWS VAN

Nu ook gefrituurde eend in De Gaard
Winkelcentrum De Gaard nadert langzaam maar zeker
z’n voltooiing. Momenteel is het nog erg rommelig, maar
winkeliers en klanten doen hun best om de tijdelijke
bouwpuinhoop te accepteren.

Nieuw in De Gaard is het Kip Atelier van Johan van Doorn (35). Hij noemt zichzelf ‘een luxe
poelier’: ,,Ik heb kippetjes, maar ook gefrituurde eend, wild en Frans
gevogelte. Na de zomer ook biologisch. ’’Johan komt uit Voordorp en
heeft 2 jaar bij poeliersgroothandel De Groot gewerkt. Daar kreeg hij het
idee van het Kip Atelier, dat sinds 3 weken aan de buitenkant van het
winkelcentrum zit. ,,Ik werkte daarvoor in de bouw, maar door gehoorproblemen ging dat niet
langer. Ik moest noodgedwongen een carrièreswitch maken en kwam in het poeliersbedrijf terecht.
Mijn vrouw stond er helemaal achter dat we deze winkel begonnen en ze helpt mee in de zaak.’’
Van Doorn zit nu nog een beetje in de bouwellende, maar hoopt over een week of drie echt te
kunnen gaan draaien. ,,We zijn open tot 19:00 uur, zodat mensen na het werk hier een menuutje kunnen komen
halen.’’
Niet nieuw maar wel op een andere plek zitten Rene en Karen met hun
Alexanderhoeve. Deze speciaalzaak in kaas, noten en bijzondere wijnen
is qua plek een paar meter opgeschoven en is nu de buurman van Albert
Heijn. Rene: ,,Ik moet het van de voetjes hebben en dan zit ik hier goed.
Hier komen veel mensen langs. Helemaal als straks aan de overkant ook
nog het Kruidvat en de Etos openen. Deze winkel is breder en ruimer dan
onze vorige. Alle producten komen nu beter tot hun recht.’’
Bakkerij Neplenbroek is nauwelijks van plek veranderd en zit
‘op de kop’ van de vernieuwde De Gaard. De winkel is flink groter
geworden en telt
nu ook een koffiehoek met vijf grote
tafels voor koffiemet-gebak.
Zaterdag 25 mei
ging de zaak open
en genoten de
mensen op het
buitenterras (ook
daar tafels) van
live-muziek (zie
foto), ijsjes en
lekkere hapjes.

Partij van de Arbeid verslaat GroenLinks
De Partij van de Arbeid heeft in Voordorp en Veemarkt de meeste stemmen gekregen
bij de Europese verkiezingen.
Net als bij de verkiezingen voor de
provincie kon er ook deze keer op
drie plekken gestemd worden: bij obs Voordorp (896 geldige
stemmen), USV Hercules (595 geldige stemmen) en Sporting
‘70 (305 geldige stemmen). In de school en bij Hercules
werd de PvdA de grootste, bij Sporting stond GroenLinks op
nummer 1. In totaal kreeg de PvdA bij ‘onze’ drie stembureaus 446 stemmen en GroenLinks 419. Derde en vierde
waren D66 (258 stemmen) en de VVD (210 stemmen). Alle
deelnemende partijen veroverden stemmen in Voordorp en
Veemarkt, behalve Jezus Leeft. Die scoorde drie keer de nul.
Dat de PvdA de grootste is geworden bij de stembureaus van
obs Voordorp en Hercules is best bijzonder. In de hele stad
domineerde GroenLinks namelijk. Bij de 159 stembureaus
in Utrecht kwam GroenLinks maar liefst 118 keer als de
grootste partij uit de bus. De VVD scoorde 23 keer de toppositie (allemaal in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern)
en de PvdA was 14 keer de grootste, waaronder dus obs
Voordorp en Hercules. De opkomst was 50,8 procent in de
hele stad Utrecht. In de buurten in Noordoost – waaronder
Voordorp en Veemarkt – lag de opkomst met 60,2 procent
beduidend hoger.
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obs Voordorp
stemmen
D66
106
CDA
39
PVV
6
VVD
85
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20
PvdA
245
CU+SGP
13
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PvdD
54
50Plus
15
JL
0
DENK
10
DeGr
2
FvD
54
vdR+PP
1
VOLT
30

Aanpak ‘lastige’ kruising
Er is midden april een (voor)gesprek geweest met een aantal mensen uit
de buurt over de kruising Romerostraat – Sartreweg. Daarbij waren ook
het wijkbureau, verkeerskundigen en de wijkagent aanwezig. Deze lastige
situatie is niet zo maar 1-2-3 op te lossen, was de conclusie. Men moet
namelijk ook rekening houden met de wensen van alle gebruikers.
Dit dan nog naast het water dat de Sartreweg uit elkaar houdt, de overgang van 50 naar 30km/u, de bus- en brandweerroute, de snelste route
naar de NRU/A27 en het winkelcentrum als bestemming. Wel zijn een
paar kleine verbeteringen aangedragen die de situatie mogelijk wat beter
maken, zodat weggebruikers intuïtiever in de gaten hebben wat ze
moeten doen. Er komt nog een vervolg.

Nieuwe bushaltes
Er is gestart met het
vervangen van 400 haltevoorzieningen en reclameborden (ze zijn al over de
helft ondertussen) in de
stad. De metalen banken
maken plaats voor bamboe
en op de nieuwe glazen wanden staat het
logo van de gemeente Utrecht. Dat zijn de
meest opvallende veranderingen. Maar er zijn er meer. De nieuwe haltes worden deels voorzien van een sedum (dat is een plantje dat gemakkelijk groeit) op het dak en zonnepanelen.
Sommige krijgen op termijn ook een AED-apparaat of digitale schermen met reisinformatie
(onbekend waar en wanneer exact). De reden voor de verandering is dat het contract met
JCDecaux af liep. Dit bedrijf bekommerde zich ruim 30 jaar over de bushaltes. Nu is het de
komende 15 jaar aan reclamebureau Limburg.

Parkeeroverlast Voordorp
De signalen over de parkeeroverlast uit Voordorp nemen toe. De invoering van betaald
parkeren kan een oplossing zijn voor de hoge parkeerdruk. De procedure invoering betaald
parkeren kan gestart worden wanneer uit een parkeerdrukmeting blijkt dat de parkeerdruk
hoog is. De gemeente wil graag de bewoners die contact hebben gezocht met de gemeente
informeren over de procedure en horen ook graag terug met welke aandachtspunten ze
rekening moeten houden. Ze bekijken nog even of dit via mail of een gesprek gaat verlopen.

USV Hercules Sporting ‘70
stemmen
stemmen
82
70
39
12
11
2
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49
12
5
145
56
8
5
136
67
34
17
7
2
0
0
0
0
0
0
28
10
1
0
16
10

NIEUWS VAN

Snelle acties voor de Veemarkt

VEEMARKT

Uit de wijkschouw van januari 2019 kwamen voor de Veemarkt een aantal
verbeteringen naar voren die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden,
zogenaamde quick wins. Daar is de werkgroep samen met de gemeente en in
overleg met bewoners direct mee aan de slag gegaan. Een overzicht van de
resultaten:

Ecologisch maaibeheer aan de waterzijde van sportcomplex Hercules
Ecologisch maaibeheer is belangrijk, want er woont een ijsvogel langs de waterkant! De werkgroep heeft samen met de
stadsecoloog en de onderhoudsopzichter een ronde gemaakt langs dit deel van de wijk. Aanpassingen zijn afgesproken
om de oevers ecologisch te beheren en om meer verbinding te maken met het buitengebied. Zelf geplante bomen
(wilgen) blijken helaas de bloemenvegetatie te verstoren. Waar dat het geval is, zijn deze door de gemeente verwijderd.

Aanpassing huidige groenzone Ryelandstraat / Blaarkopstraat – Biltse Rading
Langs de Biltse Rading is bosplantsoen geplant om het zicht op de Biltse Rading te beperken en het benzinestation ‘in te
pakken’. Hier wordt nu ecologisch maaibeheer toegepast. Een strook gras wordt onderhouden voor recreatie.

Aanpassing groenzone
trottoir Sartreweg aan
‘Hortus, Deeltuin, Kashuis’
Na overleg met de bewoners en
de gemeente komen er bredere
groenstroken langs de Sartreweg
(tot aan de brandweerkazerne).
De groenstroken sluiten aan op het
fietspad. De stoep wordt 2 meter
breed (incl. afsluitbanden).
Bij de Hortus blijft deze 3,2 meter
breed. Een aanvraag van bewoners
voor fietsparkeervakken, ofwel
‘nietjes’, tussen de groenstroken,
is nog in behandeling bij de
gemeente.
http://veemarkt2020.nl/

Gemeenteraad bezoekt Veemarkt
Burgerinitiatief Veemarkt 2020
gaat officieel van start
Op woensdagavond 19 juni komen leden van de gemeenteraad naar Veemarkt om kennis te maken met een
aantal bijzondere projecten en bewonersinitiatieven.
Het programma start om 19:15 uur in tuinenpark van ATV De Pioniers waar een nieuw plein ruimte biedt voor ontmoetingen en activiteiten. Daar wordt ook Beter Thuis geïntroduceerd dat in Utrecht-Noordoost experimenten opzet
om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. In Veemarkt maken de deelnemers kennis met het Kashuis, een woonvorm in collectief particulier opdrachtgeverschap, de binnentuin van de Smaaktuin, het bewonersinitiatief Veemarkt2020
en tot slot Sporting '70 over de meerwaarde van een sportclub voor de buurt. Daar eindigt de avond om 21:00 uur
met een borrel. Het meest spectaculair belooft de presentatie van Veemarkt2020 te worden. Om 20:00 uur
verzamelen bewoners zich bij de Livarstraat waar de gemeenteraadsleden en andere deelnemers een
verrassings-act wacht. Daarna presenteren leden van de verschillende werkgroepen hun plannen om
van Veemarkt de wijk van de toekomst te maken gebaseerd op deelenergie (met een eigen energiecoöperatie), deelmobiliteit (elektrische auto's en fietsen), circulaire economie, vergroening, veilige en
aantrekkelijke straten en samen bezig zijn met sporten en gezond eten.

Status
Na maanden voorbereiding zal op 19 juni het Burgerinitiatief Veemarkt2020 ook officieel van start gaan. De initiatiefgroep streeft ernaar van de gemeente de status van een living lab te krijgen: de mogelijkheid om het project vrij van
allerlei regels en bureaucratie verder te ontwikkelen. Belangrijk onderdeel daarvan zal de energietransitie zijn met als
uitgangspunt dat Veemarkt uiteindelijk door te investeren in duurzame energie en mobiliteit geld gaat verdienen dat
weer besteed kan worden aan verbetering van de wijk. Er zijn al zo'n 50 bewoners actief in de verschillende werkgroepen. Op woensdag 19 juni zijn bewoners, tuiniers, sporters en andere betrokkenen vanaf 19:00 uur
welkom in tuinenpark van ATV De Pioniers. Wie een kop soep en een broodje mee wil eten, wordt verzocht
zich tevoren aan te melden via noordoost@utrecht.nl

Ingezonden

De Derde helft voor 55-plussers start bij Hercules

Er is goed naar de wensen van 55-plussers geluisterd. ,,We hebben
na een inspraakmiddag met buurtbewoners en welzijnsorganisaties
een programma opgesteld dat iedereen iets biedt. Ook mensen die
niet van sport houden kunnen terecht. Behalve bewegen kwamen ook
zingen, yoga, sjoelen, oud-Hollandse spelletjes en een leestafel op de
verlanglijst van omwonenden.”

Hercules is
op woensdag
10 juli de
eerste sportvereniging in Nederland waar het project De
Derde Helft van start gaat. De Derde Helft is een initiatief
van het Nationaal Ouderen-fonds waarbij de sportkantine de
ontmoetingsplek wordt voor 55-plussers uit de buurt.
Hercules organiseert vanaf 10 juli op woensdag- en vrijdagochtenden
allerhande activiteiten voor deze doelgroep. Ook mensen die alleen
een kopje koffie willen drinken of een praatje willen maken zijn van
harte welkom. Voordorper Fons Visser, sinds ruim een jaar algemeen
voorzitter van Hercules, heeft het initiatief genomen voor dit project.
,,Ik vind dat Hercules een centrale
rol moet spelen in de buurt.
Wij beschikken over een prachtig
clubhuis, een sporthal en kunstgrasvelden, maar overdag worden
die meestal niet gebruikt. Ik heb
het Ouderenfonds benaderd en
we kregen de kans als eerste met
dit project aan de slag te gaan.’’
Hercules werkt samen met
BeterThuis, SportUtrecht en DOCK
aan de realisatie van De Derde
Helft.

Expositie schilderclub
op Ons Buiten succes

Ingezonden

Iedere dinsdagmiddag komen de leden van de schildersclub Ons
Buitenkunst bijeen om elkaar te inspireren bij het verbeelden van
wat hen beroert en bezighoudt. Op 4 en 5 mei exposeerden
veertien mensen hun werk. Zeker honderd mensen bezochten het
tuinenpark Ons Buiten en waren enthousiast over de kwaliteit en
diversiteit van het getoonde werk. Een deelnemer met keramiek
was bijzonder in trek.

Vriendenloterij
Tijdens het twee jaar durende project is het doel dat De Derde Helft
landelijk in 50 sportkantines van start gaat en dat 2500 55-plussers
kennismaken met het project, dat financieel wordt gesteund door De
Vriendenloterij. Meedoen is het belangrijkste thema van De Derde
Helft en het uiteindelijke doel is dat de actievelingen zich zo thuis
voelen bij de vereniging, dat ze de handen uit de mouwen willen
steken als vrijwilliger.
De start van De Derde Helft bij Hercules op woensdag 10 juli belooft
een gezellig spektakel te worden. ,,Wethouder Maarten van Ooijen
was meteen enthousiast toen hij van dit project hoorde,’’ zegt Visser,
,,en zegde zijn komst meteen toe. De officiële opening wordt in elk
geval verricht door iemand van naam en faam die de doelgroep
aanspreekt.’’
Meer informatie
Het volledige programma voor
woensdag 10 juli en meer
details over De Derde Helft bij
Hercules staan de komende
weken op de websites
www.ouderenfonds.nl en
www.usvhercules.nl. Herculesvoorzitter Fons Visser is ook
graag bereid meer informatie te
verstrekken. Zijn emailadres is
fonsv@xs4all.nl

Gemeente geeft
cijfers en resultaten
Utrecht werkt aan een klimaat
neutrale stad.
De gemeente heeft een brede aanpak
gericht op energie besparen en opwekken. Ze werkt hierbij nauw samen met
inwoners, netbeheerders, bedrijven en
organisaties. Utrecht ontwikkelde
samen met willekeurig gekozen inwoners het energiebeleid
voor de stad. U kunt op onderstaande link
(bij resultaten) doorklikken naar het Duurzaamheidsverslag
2018 en De energie van de stad 2018. In deze laatste vindt u
op pagina 20 nog een leuke bijdrage uit Voordorp.
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/uitvoering-energiebeleid-en-resultaten/
In onze groeiende stad gaat het met
de meeste inwoners goed. Dit tonen
de cijfers in de nieuwe editie van de
Utrecht Monitor aan. De Utrecht
Monitor maakt een dwarsdoorsnede van de stad en laat met
cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat
https://www.utrecht-monitor.nl/ .
Meer cijfers over de stad, wijk of buurt kunt u vinden op
https://wistudata.nl/ .

Ingezonden
Een ‘nul op de meter woning’ zonder extra kosten? Kan dat? Ja dus.
Dat kan zelfs in een bijna 30 jaar oud rijtjeshuis in Voordorp, zo laten Dylan en Betina zien.

Zij lieten begin 2019 hun voormalige huurwoning aan de Augusto
Sandinostraat ombouwen naar een woning met driedubbel glas (HR+++
), 21 zonnepanelen en een warmtepomp met lage temperatuur radiatoren.
En financieel gaan ze er niet op achteruit. Sterker nog, Betina en Dylan
‘verdienen’ nu 30 euro per maand.
Wat was jullie doel?
,,Wij hebben dit huis in 2014 gekocht en verbouwd, met een nieuwe badkamer, keuken en
dakkapel. In augustus 2018 kwamen de plannen om ook ons huis te verduurzamen.
Eigenlijk kwam dat voort uit economische- en comfortmotieven, met als grote plus dat het
ook nog duurzaam kon worden.’’
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Dylan: ,,Ik had altijd al interesse in zonnepanelen. Ik heb me goed ingelezen en adviezen
gevraagd om mij heen en over leveranciers op een forum. Wij hebben meerdere offertes
aangevraagd, leveranciers over de vloer gehad. Uiteindelijk kwam de keuze uit bij een
leverancier die aansloot bij onze eigen ideeën en die een positieve referentie heeft.”
Hoe zijn jullie lasten verandert?
,,Wij hadden eerst een energierekening van 120 euro per maand. Om de verduurzamingplannen te financieren hebben wij de hypotheek
aangepast en betalen we nu 120 euro extra aan hypotheek en waarschijnlijk niets meer aan energie. Als we de verduurzaming niet hadden
gedaan waren we nu, door de energietariefsverhoging van 1 januari 2019, 150 euro per maand kwijt geweest.’’
Zijn jullie tevreden met het resultaat?
Betina: ,,We zijn er heel blij mee. Het comfort van HR+++ glas is enorm. De hogere kozijnen brengen meer licht in de woning en het uiterlijk is
veel mooier. In de koude maanden bleef de warmte merkbaar aanwezig in ons huis. En heel leuk: zelfs in de winter met weinig zon loopt onze
elektriciteitsmeter nog achteruit. We hoeven niets in ons leven aan te
passen, we kunnen gewoon alles blijven doen.”
Wat hebben jullie gedaan om mogelijk overlast van de
zonnepanelen en warmtepomp te minimaliseren voor de
buren?
,,Van tevoren hebben wij de buren geïnformeerd en als extra hebben
wij de warmtepomp geïsoleerd om geluidsoverlast zoveel mogelijk te
beperken. Het geluid binnen is nu vergelijkbaar met dat van een koelkast. Het aanzicht van de zonnepanelen op de schuur gaan we nog
verfraaien met groen, want dat kan wel wat mooier dan het nu is.’’
Hebben jullie nog een advies voor geïnteresseerden die
ook willen verduurzamen?
,,Lees je goed in en vraag mensen in je omgeving voor informatie en
referenties.’’
Mogen mensen met vragen met jullie contact op nemen?
,,Ja natuurlijk!” Voor meer informatie dylan.drost@gmail.com

E-Golf blijft nog
een jaartje
in Veemarkt

Ingezonden

Wie weet is dit de volgende generatie

De Testrijders e-Golf is alweer deelauto in de wijk (VW ID.3 1st)
bijna een jaar op de Veemarkt gestationeerd. Best wel veel wijkgenoten en andere geïnteresseerden hebben kunnen genieten van
deze fijne, snelle, geruisloze en comfortabele auto. Tijdens zo'n rit
wordt het ook duidelijk dat je letterlijk alle kanten op kan met een
elektrische auto: de camping, de zee of gewoon voor zaken een
ritje maken! Ook is het goed om te zien dat in zowel Voordorp als
Veemarkt steeds meer elektrische auto's te vinden zijn! Ons bevalt
deze auto zo goed dat we 'm een jaartje langer mogen houden!
Mocht je interesse hebben in een ritje, of heb je gewoon een auto
nodig? Neem dan even contact op via https://bit.ly/2zUwvYg.

Buurtstroom update
Het zonnestroom project op basisschool De Wissel was met
zijn 120 panelen in 2 weken uitverkocht. De installatie door
Groenpand zal binnenkort starten. Had u toch ‘zelf’
zonnepanelen willen hebben, maar was u net te laat voor dit
project? Niet getreurd, want binnenkort komt Griftkwartier
3 bij de Blieckstraat in de aanbieding.
Ter informatie: het project Griftkwartier 1 aan de Dekhuyzenstraat nadert de voltooiing van zijn eerste productiejaar. Er was verwacht 49.000kWh/jaar met de 210 panelen,
maar de teller lijkt uit te gaan komen op 53.600kWh.
Griftkwartier 2 aan de Hekmeijerstraat zit nu al op
29.000kWh vanaf september, ook daar was verwacht
49.000kWh/jaar.
Het was dus een
goed zonnig jaar!

Er is de afgelopen maanden
zoveel gebeurd,
dat het lastig is
een keuze te
maken wat de
DOOR SANDER EKSTIJN
meeste impact
op mij heeft
gehad. Op eigen initiatief heb ik de opleiding Energie
Prestatie Adviseur gevolgd en nu ben ik net gevraagd om
een nieuwe opleiding Duurzaamheidsregisseur te gaan
volgen. Tevens ga ik als Energiecoach binnenkort bij
huurders langs. De perfecte weg om van mijn uit de
hand gelopen hobby een professionele bezigheid te gaan
maken. Wat ik graag wilde, lijkt gewoon te gaan lukken.
Ik ben ook al bij de Kamer van Koophandel geweest.
Het idee is om mensen te helpen bij verduurzaming van
hun woning.
Met de kennis van de
opleidingen ben ik opnieuw
gaan kijken naar mijn eigen
appartement. Welke maatregelen hebben het meeste
effect? Ieder huishouden heeft zijn eigen manier van
energieverbruik. Maar hoe groot zijn de verschillen
tussen huishoudens dan in de praktijk?
Bij STEDIN (onze netbeheerder) kun je openbare data
opvragen over het gemiddelde energieverbruik in je
postcodegebied per jaar. Ook van voorgaande jaren
om een trend te kunnen ontdekken.
Als experiment wilde ik dit graag eens weten van onze
appartementen (die met die turquoise kolommen aan
de Romerostraat – 140 appartementen totaal). Op basis
van de huidige tarieven en mijn eigen verbruik van
1400kWh/jaar elektra en zonder gas kon ik bepalen dat
de gemiddelde (bruto) energierekening voor al mijn
buren per jaar ruim 1000 euro hoger ligt dan die van
mijzelf!
Ik viel echt van mijn stoel, want zo’n groot verschil had
ik totaal niet verwacht. En deze verbruiken zijn landelijk
gezien best ‘normaal’ voor dit type woning. Je kunt dit
natuurlijk aan je energieleverancier blijven uitgeven,
maar je kunt ook gaan investeren in je eigen huis. Dan
ligt er voor deze complexen potentieel 150.000 euro
(per jaar!) klaar om te gaan verduurzamen. Dat is geen
klein bier. Zo betaalt die energietransitie zichzelf grotendeels terug. Ga eens kijken naar uw data (en start met
besparen)…
STEDIN openbare data 2019 (over 2018)
Postcode
HuisNr’s
kWh/jaar
M3/jaar
3573AG
145-169
1743
765
3573AH
171-193
1833
823
3573AJ
195-237
2092
750
3573AK
239-269
1732
772
3573AL
271-305
2072
893
3573AM
307-329
1510
845
3573AN
331-377
2056
801
3573AP
379-423
2063
843
Gemiddeld
1933
811
www.stedin.net/zakelijk/open-data/verbruiksgegevens

Voortuin staat er weer fris
en fleurig bij

Ingezonden

Ja, ook in onze buurtmoestuin is het groen de grond uitgeschoten.
En zo staat de buurtmoestuin er fris en fleurig bij. Op de meewerkdag van mei zijn er ook weer nieuwe plantjes de grond in gegaan,
dus de Voortuin blijft groeien en bloeien. In de voorbereidingsgroep
hebben we helaas wat minder bezetting door mantelzorg, drukke
opleiding, gebroken been, etc. Dat betekent dat we de extra
klussen zoals het waterproject en het voorbereiden van de GroenmoetjeDoen!-dag even stil hebben moeten leggen. Maar gelukkig
heeft de tuin er niet onder te lijden, de andere tuinders zetten hun
beste beentje voor. En kwamen er ook nieuwe groene vingers zich
melden op de meewerkdag! Heb je zin om je hoofd leeg te maken
en lekker in de aarde te wroeten? Of iets anders te doen voor de
buurtmoestuin? Meld je via info@devoortuininvoordorp.nl aan of
kom langs op één van de meewerkdagen.

Koor doet
opera King Arthur

Ingezonden

Het Stadhuiskoor Utrecht treedt op met de opera
King Arthur van Henry Purcell op zaterdag 6 juli
in de Tuindorpkerk Utrecht. King Arthur is een
bijzonder en prachtig muziekstuk, dat niet vaak uitgevoerd wordt.
Omdat het Stadhuis-koor haar tienjarig jubileum viert in 2019, wil
zij met diverse uitvoeringen Utrechters laten horen hoe mooi en
leuk een opera kan zijn. Het grote jubileumconcert in de Tuindorpkerk is verrijkt met professionele solisten en een orkest. Aan het
Stadhuiskoor nemen ambtenaren van de gemeente Utrecht deel,
die graag naar buiten willen treden om via muziek contact te
maken met de bewoners waarvoor zij werken. De opera begint om
20.00 uur in de Tuindorpkerk aan de Professor Suringarlaan 1.
De toegang is 12,50 euro met U-pas 7,50 euro en in de voorverkoop 10 euro via sytse.koopmans@gmail.com

Ingezonden
Bridgen in
de Jeruzalemkerk

Bridgen in een gezellige en gemoedelijke omgeving? Dat kan elke
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.45 uur in de Jeruzalemkerk
bij het winkelcentrum De Gaard. Belangstelling of wilt u meer
informatie? Bel 030-2735921 of 030-8795156. U kunt ook op
proef een keer meespelen. Dan vooraf even aanmelden.
We starten op woensdag 4 september 2019.

Nieuw leven op dierenweide van Ons Buiten
Dat het voorjaar nieuw leven brengt, is ook op de
dierenweide goed te zien. Dankzij de vele donaties is
er weer een kudde van negen cavia’s opgebouwd.
Als de zon schijnt, komen ze meestal aan het eind
van de middag naar buiten om lekker te grazen in het grasveld. Op de
weide zijn er twee nieuwe roodkopganzen bijgekomen. Erg mooie
vogels, die van oorsprong uit Zuid-Amerika komen. Er leeft nog een
grote groep op de Falkland-eilanden. En in het clubgebouw van Ons
Buiten zijn in de broedmachine twaalf van de achttien eieren uitgekomen. De kuikens zijn overgeplaatst naar een opfokbak waar ze voer
en warmte vinden. Ze groeien als kool. Iedereen die langs het clubgebouw loopt, kan ze bekijken. Begin juni verhuizen ze naar een veilig
plekje op de dierenweide. Nieuw leven is er ook bij de vrijwilligers.
Er hebben zich twee nieuwe buurtbewoners uit Voordorp gemeld.
Welkom Tjitske en Maud.
Ingezonden

Niet zo klagen svp als wegwerkers gewoon hun werk doen!

Beste buurtgenoten,
Onlangs is er nieuw asfalt op de Aartsbisschop Romerostraat aangebracht. Met veel bewondering heb ik gekeken naar de manier
waarop de mensen van diverse bedrijven dag en nacht als een
geoliede machine samenwerkten om de weg opnieuw rijklaar te
maken.
De verschillende fases van frezen, asfalteren en belijnen werden
doorlopen. Ook de verkeersregelaar stond tot in de late uren en
enkele keren in de regen mensen te woord die via een omweg de
wijk in en uit moesten. Een pendelbus reed de passagiers van het
eindpunt van de Romerostraat naar de Veemarkt om de aansluiting
op bus 7 te halen. Perfect! Onze kinderen konden tussendoor op
een glad en autovrij wegdek naar hartenlust skaten. Het resultaat is
mooi. We kunnen er weer heel wat jaren tegen!

Sporten Voor Je Deur

Ingezonden

Sporten Voor Je Deur Is op zoek naar enthousiaste sporters
die houden van buiten sporten! Elke week op zaterdag van
09.00 tot 10.00 uur is er een sportieve Bootcamp in het
Voorveldsepolder park! Wij komen dus onze les geven in uw
buurt! Wat is er leuker dan samen fitter & sterker worden?
Probeer het eens met een gratis laagdrempelige proefles!

In totaal geeft Sporten Voor je Deur ruim 30 trainingen op meerdere locaties in Utrecht & Gelderland. Van bootcamp, 50+ bootcamp,
hiit (high Intensity Training), kickboksen tot yoga & pilates. Mocht je
dit lezen en in een andere wijk willen sporten, kijk dan gerust in
onze online agenda voor alle lessen via de volgende link:
https://www.sportenvoorjedeur.nl/agenda/.

Ingezonden
Wijkraad
Noordoost zoekt leden

Ik was vol ongeloof en teleurstelling toen ik van de coördinator van
dit project hoorde dat hij erg veel gebeld en gemaild was door
mensen met klachten over lawaai en overlast. Er is geen enkel
compliment gemaakt. Ondanks de goede en tijdige communicatie
en een mooi resultaat, maken mensen zich blijkbaar druk om een
nacht lawaai, stank of het niet voor je huis kunnen parkeren van de
auto. Ik vind dat verwend en naar gedrag.
Als we wat vaker complimenten zouden maken en we wat minder
zouden klagen, hebben we het denk ik een stuk leuker met elkaar.
Charlotte Alewijnse

De wijkraad van Utrecht-Noordoost kan wel wat
vers bloed gebruiken. Woont, werkt of bent u
bezig in een van de volgende buurten: Vogelenbuurt, Tuinwijk,
Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt,
Huizingabuurt, Tuindorp, Tuindorp Oost, Voordorp of Veemarkt?
Kom dan langs of bel en laten we even praten! Graag uw inbreng.
Thema´s zijn verkeer, groen, veiligheid, eenzaamheid, langdurige
werkloosheid, armoede, schuldsanering, energietransitie. Wellicht
weet u nog meer thema´s. Wij willen representatief en inclusief zijn.
Wilt u liever bij een kleine themawerkgroep of buurtcomité aansluiten? Mail of bel: Christian Naethuys, voorzitter. 06 84 80 32 19,
c.naethuys@gmail.com Website: http://www.wijkraadnoordoost.nl/

Ingezonden
Speciale Wandelen fietskaart
Noorderpark De Bilt 2019

Op deze kaart zijn fiets- en wandelknooppunten aangegeven alsmede zaken die recreatie aangenaam maken in dit mooie gebied.
De kaart is te vinden op onderstaande website en is op diverse
plekken te verkrijgen (restaurants, station Hollandsche Rading,
boerderijwinkels etc.).
www.anvnoorderpark.nl/Natuur_en_landschap/Gebiedspromotiekaart%202019%20totaal.pdf

Boefjes van de Regenboog

Ingezonden

De groepen 1-2 van basisschool De Regenboog hebben drie weken
aan het thema ‘Museum’ uit de methode Kleuterplein gewerkt.
Ze zijn het thema gestart met een rondje door de wijk waar ze
diverse kunstwerken uit Tuindorp-Oost hebben bekeken. In de
eerste week is er een kunstenaar op school geweest. De kinderen
hebben in de klassen geleerd over diverse kunstenaars. Onder
andere Kandinsky, Picasso en Mondriaan zijn aan bod gekomen.
Het thema is afgesloten met een expositie in de klas.

Ingezonden
Biltse Grift doet
voorjaars schoonmaak

Ingezonden
Festival Tweetakt op
Fort Ruigenhoek nog t/m 16 juni

Festival Tweetakt in Utrecht is een kunstenfestival voor iedereen!
Met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende
kunst, interactieve installaties en meer. Door jonge talenten en
ervaren makers, uit Utrecht, uit Nederland en België, maar ook van
ver daarbuiten. En geschikt voor alle leeftijden, van kleuters tot
jongeren tot opa en oma.
Check voor meer festivalinformatie https://tweetakt.nl/

Onze tuin was sinds het mooie weer een jungle geworden.
Binnenkort hebben we een barbecue en wilden we het allemaal
netjes hebben. Toen heeft een van onze studentes het voortouw
genomen en georganiseerd dat we de tuin zouden doen.
We zijn met de voortuin begonnen. En toen hadden we bedacht
dat we in groepjes wilden werken. Dat een groepje per dag in de
tuin zou werken. We hebben zo veel met elkaar verzet.
Binnenkort gaan we ook met de achtertuin beginnen en het doel is:
Voor de barbecue alles spic en span te hebben. Op naar een mooie
zomer!

Gras wordt kunstgras
Op de sportvelden bij USV Hercules en Sporting ’70 gaat een aantal veranderingen plaatsvinden. De gemeente zet voor beide clubs gras om in een kunstgrasveld en er wordt een
kunstgrasveld opgeknapt. Hierin zal ook een cricketpitch wordt opgenomen.
De clubs zelf regelen twee nieuwe lichtmasten en bekijken of de bestaande lichtmasten naar LED om
te zetten zijn. Daardoor komt er meer speeltijd beschikbaar en kan ook nog op energie bespaard worden.
Begin april was er een inloopavond om de meningen te peilen over een nieuwe sporthal in de buurt (op
sportpark Voordorp of op sportpark De Berekuil). Alle teksten van de flipovers zijn net gemaild naar de bezoekers
van die inloop. De hal kan gebruikt worden voor bijna alle binnensporten en is ook geschikt voor het bewegingsonderwijs. Recent heeft VV Voorwaarts aangegeven niet meer mee te willen dingen naar de realisatie van de sporthal. Het
onderzoek naar een plek loopt nog wel verder. Na de zomer komt er meer informatie over de voortgang en de afwegingen.

Ingezonden
Zoddenwandeling
door prachtige (boeren)natuur

De zomerse zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging
Noorderpark is dit jaar op vrijdag 28 juni ’s avonds. Het vertrek is
om 19.00 u vanaf het parkeerterrein bij het Bert Bospad ter hoogte
van Kerkdijk 78, Westbroek. Het is beslist een bijzondere ervaring
om eens een keer in zo’n “deinend” moeras te lopen vlakbij uw
eigen woonomgeving! De wandeling wordt begeleid door Bert van
der Tol en Co Baas. De ANV zoddenwandeling is een traditie die
we voortzetten in herinnering aan Henk van Zijtveld, die hiervoor
het initiatief heeft genomen. Aanmelden is gewenst en kan via
aanmelden@anvnoorderpark.nl.

Deelname is gratis voor leden van de vereniging, niet-leden betalen
2,50 euro. Parkeren kan op het parkeerterrein bij het informatiebord bij de ingang van het Bert Bospad. Trek bij voorkeur waterdicht schoeisel aan. Na afloop koffie drinken en napraten.

Zelf groente oogsten
in Groenekan

Ingezonden

Het gevoel van een eigen moestuin, maar zonder al dat
vele werk! Dat kan in Groenekan, bij de biologische Zelfoogsttuin Kansrijk. Het hele seizoen (van half mei tot half
februari) kun je elke week groenten oogsten en in de
zomer ook rood fruit. Heel gevarieerd.

De Buurtcaravan
komt bij u langs!

Ingezonden

Beter Thuis is een initiatief van De Buurtteams in samenwerking
met DOCK en zet zich samen met de bewoners in de wijk in voor
het beter, prettiger en vitaler ouder worden in de wijken in
Noordoost-Utrecht. Deze zomer komt Beter Thuis met de
Buurtcaravan bij u in de buurt om met een gevarieerd programma
mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier met elkaar in
contact te brengen. Bij de buurtcaravan kan iedereen terecht voor
een hapje en een drankje op het gezellige terras voor de caravan.
Daarnaast willen we bewoners uit de wijk uitnodigen om mee te
doen en aan te geven wat u zou willen delen met de wijk.
Dit kan zijn: Kennis (werkervaring / levenservaring / hobby /
passie), creatieve talenten, kookkunsten of muzikale talenten.
Wat we in ieder geval gaan doen vanuit de caravan: levende
bibliotheek, proeverij, wijkwijzer Noordoost (informatiepunt) en
workshops rondom het thema vitaliteit. Ook willen we buurtverenigingen oproepen om na te denken of er geplande activiteiten
zijn die zouden kunnen aansluiten bij de buurtcaravan.

c Agenda

9 juni : Meewerkdag Voortuin 11-13u
(ook op 14 juli & 11 augustus)
16 juni: GroenmoetjeDoen!-dag
15-22 juni: Duurzame Week
9+10+16 juni: Tweetakt - Fort Ruigenhoek
19 juni: Gemeenteraad in de wijk - Veemarkt
28 juni: ANV Zoddenwandeling
6 juli: Opera King Arthur - Tuindorpkerk
10 juli: Start Derde Helft - USV Hercules
19-21 juli: Buurtcamping - Griftpark
19 juli: Buurtdiner - BC De Leeuw
13+15 augustus: Buurtcaravan 10 -14u
31 augustus : Talentenshow - Veemarkt open!

COLOFON

Marijke van Zoelen is in september 2018 lid geworden. Eerst
om het een paar maanden uit te proberen. Ze werd steeds
enthousiaster. ,,Ik heb tot eind februari kunnen oogsten! Ik stond
versteld van de variatie: wortelen, bloemkool, broccoli, radijs, sla,
courgette, snijbiet, bieten, witte kool, rode kool, palmkool, mais en
later spruiten, aardappelen (verschillende soorten) en boerenkool.
En ook pompoen, uien en verschillende kruiden. Op dit moment
kun je sla, pluksla, radijs, raapsteel en bieslook oogsten.’’
Elke week verse groenten, 10 minuten fietsen vanuit Voordorp/
Veemarkt en tegen een zeer schappelijke prijs. Nu is het 300 euro
per oogstaandeel voor het hele seizoen. ,,Ik beveel het van harte
aan’’ zegt Marijke.
www.tuinkansrijk.nl

Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Christian Engelen,
Annemieke Roestenberg, Michiel Zweers, Karin de Jonge,
Frans van den Berg, Leo Lentz, Diny Verwaayen,
Annet van den Akker, Charlotte Alewijnse, Reilif Bonse,
Christian Naethuys, Marijke van Zoelen, Marije Schaaf,
Antoinette Spelbos, Fons Visser, Ankelien Barkman,
Adriana Oliehoek, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.
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