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Groep 5/6 Maaspleinschool verkent Rivierenwijk
We gingen op 9 december 2020 met groep 5/6 in vier groepjes de Rivierenwijk verkennen. We deden het samen met stichting MOVE. Stichting MOVE is een organisatie van studenten die zich inzet voor maatschappelijke projecten. We onderzochten hoe we de wijk groener kunnen maken.
Foto 1
Hier ziet u een rolluik met graffiti. Eigenlijk is het verboden, er staat een straf op van 1 tot 6 maanden in de cel en een boete van € 26 tot € 200. Wie het gedaan heeft is onbekend. Vind jij het mooi
of niet?
Foto 2
Wij gingen een mevrouw met een kindje interviewen.
Wij: “Wat vindt u van zo weinig groen in de wijk?”.
Mevrouw: “Ik wil graag meer groen en een leuk parkje.”
Wij: “Wat voor een parkje?”
Mevrouw: “Een met een riviertje, bomen en struiken voor kleine
kinderen om zich in te verstoppen.”
Foto 3
Scheid jij je afval? We zien vier kinderen bij
overvolle prullenbakken. We vinden het wel goed dat mensen in de wijk afval scheiden,
maar niet goed dat er zoveel afval is, want dat kan op straat komen en dan kunnen
dieren erin stikken.
Onze conclusies: wij vinden dat graffiti niet mooi is, doe bijvoorbeeld een leuk plaatje.
Graffiti gespoten door professionele kunstenaars is wel mooi. Een andere oplossing is
om een openbare muur in de Rivierenwijk aan te wijzen voor mensen die toch graffiti willen
spuiten. Wij willen meer natuur in de Rivierenwijk, want dat vinden we rustgevend. Als uw kliko's vol zijn, vraag dan even
aan uw buren of u uw afval bij hen in de kliko mag doen. Samen maken we de wijk groener!
Omwille van
de privacy zi
Heb jij nog goede tips om de wijk groener te maken? Stuur je tips op naar rivierwijker@live.nl
jn de
person
en op de foto
’s in dit
artikel onherk
enbaar gem
aakt.

Roosmarijn, Fenne, Sjirk en Alex

Van de redactie
Maaspleinschool zitten. Er is een ijsplaatje en een ijskoningin.
Er zijn tips voor om deze dagen door te komen en er wordt een
luisterend oor geboden. Zelf zijn we op zoek naar een nieuw
redactielid. En, als klap op de vuurpijl: we hebben de uitslag
van de prijsvraag voor de nieuwe naam van deze wijkkrant.
Geniet van de krant, geniet van de mooie kleine dingen van
het leven zoveel je kan en zorg een beetje voor elkaar.

In een tijd dat heel veel dingen stilstaan hebben we ons best
gedaan om een afwisselende krant voor jullie, lezers, te maken.
Een krant met wat voor ieder wat wils. En dat kan, dankzij alle
fijne kopij die we dan binnenkrijgen. We hebben het over het
verleden in de wijk, en over de toekomst. We hebben het over
muziek in de wijk en afval in de wijk. Er wordt gezocht naar
groen in de wijk, ook door onze jonge wijkbewoners, die op de

In dit nummer: Muziek in de wijk pag. 7 | Zwerfafval! pag. 8 | IJskoningin Amaliastraat pag. 14 en nog veel meer!
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Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

Vanwege de lockdown zijn de yogalessen van het
yogacentrum op dit moment ONLINE te volgen, op je
eigen tijdstip want het zijn filmpjes. Vanaf eind februari
zullen er ook live online yogalessen te volgen zijn.
Yoga is goed voor je lichamelijke en geestelijke
gezondheid, dus blijf in beweging en kom een (proef )
yogales volgen bij ons. Er is keuze genoeg, het
docententeam verzorgt de volgende yogalessen:
l
l
l
l
l

actieve vinyasa
klassieke hatha
rustige yin yoga
ontspannende yoga nidra
zwangerschapsyoga
en postnatale yoga
(yoga voor het eerste jaar
na je bevalling)

klimRoos Coaching begeleidt kinderen, jongeren en
hun ouders.
Bijvoorbeeld wanneer zij last ondervinden van:
•
•
•
•
•
•
•

Meer informatie vind je op onze website
www.yogacentrumrivierenwijk.nl.
Aanmelden voor jouw favoriete les kan via
www.momoyoga.com/yoga-centrum-rivierenwijk/
Je kunt ook mailen naar info@yoga-asana.nl
of bel 06-23855516.

problemen op school
verdriet door overlijden of scheiding
boosheid, angst, onzekerheid
perfectionisme
pesten
hooggevoeligheid
omgaan met anderen en het maken van vrienden
Praktijk in de Dichterswijk, dus begeleiding
dichtbij huis. Ga naar www.klimrooscoaching.nl
voor meer informatie.

RECREATIEF BASKETBAL

Geef de Rivierwijker nog
meer kleur!
Door het leveren van
allerhande interessante
kopij.

ZOEKT NIEUWE LEDEN!

Aanleveren uiterlijk 15 april 2021
via rivierwijker@live.nl of op papier op
Balijelaan 40.

Colofon
De Rivierwijker
is een uitgave
van, voor en door
wijkbewoners.
Jaargang 17,
nummer 1
Oplage: 4.500
Volgende nummer:
april 2021

Wil je iets plaatsen,
heb je ideeën of
vragen? Mail naar
rivierwijker@live.nl
Of lever je kopij in op
Balijelaan 40.
Redactie:
Marlies Bos
Annerieke Klomp
Jan Michielsen

zondagavond | 19:30 vrouwen | 21:00 mannen

Vorm en opmaak:
Grietje Henken

Hou je van balsporten in teamverband?
Wil je je vrijblijvend verbinden?
Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!
Basketbalervaring is niet vereist.

Druk:
Centrum Drukwerk
Bezorging:
Nicole en Ruud Rose
Helen de Ruiter
Willem de Groen
Marjolein de Graaff
Judi Romijn
Sweder Kraan

Locatie: de Halter, Dichterswijk
Aanmelden of meer info : info@dehalter.com
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Inzameling Voedselbank
In de weken voor Kerst heeft Kind & Co uit de Scheldestraat
met alle ouders en medewerkers van onderstaande locaties
van Kind en Co een inzameling gedaan voor de Voedselbank in Rivierenwijk. Het gaat om de locaties:
KDV Waterpret, BSO de Boog, BSO de jutter, BSO Dwars,
BSO Strandlopers, BSO ROCki, BSO Rijmgeheim en
BSO Wereldwijzer.

Dat was een groot succes en iedereen hielp mee. Zoals op de
foto te zien is zijn er veel verzorgingsproducten en etenswaren ingeleverd om heel veel gezinnen blij mee te maken.

Met vriendelijke groet, Esther van Esterik (clustermanager
Kind en Co) www.kmnkindenco.nl

Bedankt

Redactielid gezocht voor
deze krant

Lieve wijkbewoners van Rivierenwijk en
Dichterswijk

Helaas gaat Jan Michielsen stoppen als redactielid. Wat was
het fijn om met hem te werken aan de Rivierwijker. Heel
erg bedankt voor je inzet, Jan!!
Voor de open plek die Jan achter laat zoeken we een nieuw
redactielid die zin en energie heeft om met ons aan de
krant te werken. We zouden het fijn vinden om iemand in
de redactie te hebben die zich thuis kan voelen in de nieuwe ideeën die we hebben met de krant (zoals een website
waar de krant in digitale vorm op te lezen is) en voor wie
het ook belangrijk is dat de krant zich verder ontwikkelt als
de krant van en voor bewoners en als weerspiegeling van
de wijken met de hele diversiteit aan bewoners die er nu is.

Wij als team van de Voedselbank Rivierenwijk willen jullie
hartelijk danken voor al jullie donaties die jullie hebben
gedaan, zowel levensmiddelen als op de bank. Wij waren
hier superblij mee, en konden mede hierdoor mooie pakketten samenstellen rond de feestdagen. Ook willen wij de
winkeliers bedanken voor hun medewerking.
Wij hopen dat wij nog vaker van u zullen horen. U kunt
nog steeds levensmiddelen doneren op de vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Maar ook financiële bijdragen
blijven heel welkom. U kunt storten op rekeningnummer
NL87INGB0004793940 ten name van Stichting Ruimte
voor de Buurt inzake Voedselbank, onder vermelding van
Donatie Voedselbank.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de redactie, via rivierwijker@live.nl

Donder
Vandaag viel de nieuwe Rivierwijker op de
mat. Onze 15-jarige kat,
Donder, is gelijk aan het
lezen gegaan. Wij mensen
moeten nog even geduld
hebben.

Nogmaals bedankt, namens het Team,
Catharina
P.S. In het bijzonder willen wij ook de Gertrudisschool
bedanken voor hun zeer ruime inzameling rond de
kerstdagen.

Coraline en Inez
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Winter is wachten

Groe
in de n
wijk
(4)

De winter is een tijd van wachten. Het
weer is vaak grijs, nat, koud. Alles lijkt
stil te vallen. Dit jaar natuurlijk helemaal, we zitten meer binnen. En als ik
naar buiten ga dan doe ik dat vaak in
de eigen wijk, lopend of op de fiets.
Door de jaren heen vallen de bomen
in de Waalstraat mij iedere keer weer
op, nu nog meer. De stammen zijn
verweerd en zitten vol knoesten, zijn
soms begroeid met mos. In de winter
zie je dat nog extra duidelijk.
Het lijkt wel of ze vaker geknot zijn.
Maar dat is niet zo. De bomenkaart
vertelt mij dat het pluim-iepen zijn,
Winter is wachten
voor het merendeel geplant in 1980.
Bij deze bomen schieten de takken
Alles lijkt bewegingloos
in de jonge jaren hoog in de lucht en
langzamerhand zakt de kroon later
De pluim-iep borrelt
in. Het is een mooi beeld voor ouder
worden. Eerst schiet alles naar boven
en is the sky the limit, gaandeweg
kom je wat meer met je voeten op de grond. De takken blijven ook later sterk naar boven wijzen, dat dan weer wel.
Pluim-iepen zijn iepen met een kenmerkend blad: donkergroen en ruw behaard. De bomen zijn minder gevoelig voor de
iepenziekte. De pluim-iep bloeit al in maart en in het najaar hangen er dan nootjes aan. Ik kijk altijd maar naar die stammen, zowel de bloemen als de nootjes zijn me nooit zo opgevallen. Ik ga er eens extra op letten dit jaar. Het moet niet al te
lang meer duren voor er wat groens gaat komen.
Ine van Emmerik

Een strenge winter

Merwedekanaal. Februari 1991 - Peter Sprangers
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Belangengroep Houd Rivierenwijk leefbaar
Genodigden zijn betreffende leden van de gemeenteraad,
wethouder Diepeveen en een aantal vertegenwoordigers
uit Rivierenwijk, Dichterswijk en Hoograven.
In een politiek debat van ruim een uur willen we met de
raadsleden en de wethouder in discussie gaan over de geplande vijf extra bruggen en de participatie van de burgers
in het gehele proces. Een laatste poging om de raadsleden
tot een wijs besluit te laten komen.
U kunt deze bijeenkomst volgen via een livestream. De sessie wordt ook opgenomen,
zodat alle wijkbewoners
deze later kunnen bekijken.
Voor zowel de livestream
als de opname ontvangt
u via Facebook (Houd
Rivierenwijk Leefbaar) of
Twitter (@HRivierenwijkL)
informatie van ons.
We realiseren ons dat deze
vorm een beperkte versie
is van ons oorspronkelijk
beoogde Politieke Forum,
maar we hebben nu geen
andere keus. U kunt ook
altijd zelf de raadsleden
uw mening te laten weten,
graag vóór 18 maart (raadsleden@utrecht.nl).
Als de politiek de besluitvorming opnieuw uitstelt tot na
18 maart, dan bezinnen wij ons op alternatieven. Wellicht
biedt uitstel de kans alsnog een live bijeenkomst te organiseren, een mogelijkheid voor de belangengroep om voor
de zoveelste keer afwijzing van de extra bruggen kenbaar
te maken.
Voor nu, een gezonde groet,

Onze beste wensen voor 2021 voor alle lezers van deze
wijkkrant! Een jaar, waarin corona opnieuw de boventoon
voert. Sterkte hiermee.
Als werkgroep hebben wij ons verdiept in het gemeentelijke Mobiliteitsplan. In dit plan worden de vijf extra bruggen
over het Merwedekanaal ook benoemd. Voor Rivierenwijk
gaat het over de bruggen bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat. De motivatie van de noodzaak, of het gebrek
daaraan, roept bij ons veel kanttekeningen op. Wij hebben
onze vragen en kritiek in
een zienswijze beschreven,
die we vóór 1 februari bij
de gemeente indienden.
We hopen dat onze oproep
aan U om via social media
op dit Mobiliteitsplan te
reageren navolging heeft
gekregen. We wachten de
reactie van de gemeente
met spanning af.
De tijd dringt. Het college
verwacht eind februari de
stukken met betrekking tot
de Merwedekanaalzone
naar buiten te brengen.
De besluitvorming door
de raadsleden zal in principe in de maanden juni of juli
plaatsvinden. In het uiterste geval wordt het na de zomervakantie. Wij willen de stem van de belangengroep aan de
start van deze laatste procedure opnieuw aan de raadsleden laten horen.
Helaas is het in verband met de coronamaatregelen nog
steeds niet mogelijk om een live bijeenkomst te organiseren. In plaats daarvan organiseren wij op 3 maart
in samenwerking met het Stadspodium, een digitale
bijeenkomst. Tijd: 19.30 tot 20.45 u. (datum en tijd nog
onder voorbehoud bij het verschijnen van deze Rivierwijker).

Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar
houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.com

Amelisweerd
Misschien is het je al opgevallen: er hangen steeds meer ‘Amelisweerd’-posters
in de buurt. Mensen die graag willen dat het kleine beetje bos wat we hebben
niet verder aangetast wordt, hangen deze poster voor hun raam om te laten
zien dat ze van Amelisweerd houden. Er zijn namelijk plannen om extra rijbanen aan te leggen bij de snelweg, waarvoor bomen moeten worden gekapt.
De Raad van State bekijkt de komende maanden de bezwaren tegen deze extra rijbanen, dus het wordt spannend…
Wil je ook zo’n mooie A4 poster? Die is op te halen bij de
nieuwe koffiebar op de hoek Vondellaan/Da Costakade:
Nostrobar. En haal daar dan meteen een koffie want:
#supportyourlocals!
Marjolein de Graaff

5

Mag ik binnenkomen?…wordt:…

Je mag buiten blijven!
Wat doe je met een prachtige tentoonstelling als de deuren gesloten moeten blijven? Het Utrechtse Volksbuurtmuseum trakteert haar voorbijgangers op een deel van
de tentoonstelling ‘Mag ik binnenkomen?’.

Waarom STOEIEN EN WORSTELEN
bij de Halter Utrecht?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De tentoonstelling: Mag ik binnenkomen? was gepland van oktober 2020 tot
midden januari 2021. Door de sluiting
vanwege het coronavirus was het helaas
slechts enkele weken mogelijk om de
tijdelijke tentoonstelling te bezoeken.
Daarom deelt het museum een gedeelte
van deze indrukwekkende tentoonstelling met haar voorbijgangers. De foto’s hangen achter de ramen zolang de
lockdown voortduurt.
De foto’s uit de expositie hangen sinds afgelopen weekend
achter de ramen van het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat. Het museum hoopt hiermee een positieve bijdrage
te leveren aan het dagelijkse ommetje dat veel mensen
in deze coronatijd maken. Wie niet alleen de portretten
wil zien, maar ook de levensverhalen van deze bijzondere
Rivierenwijkers wil horen, kan deze beluisteren door de
QR-code te scannen die achter het raam hangt.
De tentoonstelling is een samenwerking met fotograaf en
beeldend kunstenaar Saskia Janssen, zij portretteerde de
kracht en kwetsbaarheid van haar medebewoners uit de
Utrechtse Rivierenwijk.

Worstelen is gezond.
Worstelen is goed voor lichaam en geest.
Worstelen is goed tegen overgewicht.
Worstelen verbetert de grove en ﬁjne motoriek.
Worstelen vergroot zelfvertrouwen en discipline.
Worstelen brengt uw kind in contact met andere
kinderen.
Worstelen voorkomt verveling en rondhangen op
straat.
Worstelen verbetert de concentratie en de
schoolprestaties.
Worstelen voorkomt schooluitval.
Worstelen vermindert criminaliteit.
Worstelen geeft hoop.
Worstelen ook wat voor jou?
Kijk snel op www.dehalter.com
Heycopplein 5 te Utrecht (Dichterswijk)

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong

Drumles voor iedereen!

Gymzaal Lingestraat 2b

Midden in de Rivierenwijk
(Volkerakstraat) is Drumschool
Utrecht gevestigd.
Drumleraar Bram Jacobs is
gediplomeerd docent en een
ervaren allround drummer.
Tijdens de privé-lessen staat plezier
met een persoonlijke aanpak voorop, in een ontspannen
sfeer.

Met een beetje geluk mogen we weer op 8 maart
met de lessen starten. Let’s hope so! De stress van het
thuiszitten loslaten en weer opgefrist
naar huis.
3 proeflessen € 25,-

• Gratis en vrijblijvende proeﬂes van 30 minuten
• Lessen op maandagavond tussen 18.00-22.00 uur
(mogelijk uitbreiding extra lesdag)
• Geen inschrijfkosten etc.
• Lespakketten van 4 lessen (22,50 euro per
30 minuten privé les)
• Tot 21 jaar vrijgesteld van btw
• Naast les in de studio ook online lessen via Skype
mogelijk
• Aangesloten bij Jeugdfonds Cultuur (subsidieregeling
in geval laag inkomen ouders)

Leren ontspannen van lichaam en geest, denk hierbij
aan de onafgebroken gedachtestroom. 95% van de
deelnemers slaapt lekker na de les.
Kom proberen, voel je welkom

Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342

www.tai-chi-b-one.nl
Tel. 0630152519 of mail:
hennyzerstegen@hotmail.com

info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.nl
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Muziek in de wijk: Florein
Muziek in de wijk – een nieuwe rubriek waarin Iris Tjong
muziekmakers uit de Rivierenwijk of Dichterswijk interviewt. Ben je ook actief met muziek maken, lesgeven
of gewoon naar muziek luisteren in de wijk? Of heb je
ideeën hierover en vind je het leuk om geïnterviewd te
worden voor het volgende Muziek-in-de-Wijk artikel? Of
ken je iemand anders die dat wil? Laat het ons weten via
rivierwijker@live.nl
In deze eerste aflevering een interview met Florein.
Florein, wat doe je in de wijk met muziek?
Ik ben pianodocente en geef pianoles, aan kinderen, volwassenen én pubers. De lespraktijk is bij mij thuis, ik woon
in Rivierenwijk. Ongeveer de helft van mijn leerlingen
woont ook in Rivierenwijk, maar er komen ook leerlingen
uit andere wijken. Elk jaar is er een leerlingenuitvoering,
dan spelen we voor elkaar, dat is gezellig, leerzaam én leuk.
Ik maak ook muziek samen met anderen. Trio Las Musicas
(zang, altviool, piano) speelt voornamelijk spaanstalige
muziek. Met De Bende van Bunnik (contrabas, slagwerk,
saxofoon,piano en zang) spelen we blues en jazzy-achtige
muziek. We hebben een keer in de wijk opgetreden, in de
Nieuwe Jutter, bij een kerstbijeenkomst van een organisatie in de wijk.

mijn eigen straat met het pleintje ook fijn, de oude huisjes
geven een sfeer van andere tijden en het idee in een dorp
te wonen, midden in de stad. Ik hou ook heel erg van die
prachtige hoge bomen (elzen) in mijn straatje: ik hoop dat
ze altijd blijven staan en nooit gekapt worden. Vooral in
Rivierenwijk is het erg belangrijk dat het beetje groen wat
er is behouden blijft.
Heb je een droom voor de wijk?
Het zou mooi zijn als er een plek zou komen waar we elkaar
en onze muziek kunnen leren kennen en samen kunnen
genieten van muziek, na alle lockdowns! Het zou ook al
leuk zijn om meer op de hoogte te zijn van wie er allemaal
met muziek bezig is, in de wijk.

Hoe vind je het qua muziek in de wijk?
Er is niet echt een samenhang of een plek om samen te komen om muziek te maken. Op dit moment kan dat helaas
ook niet, door de lockdown. Als het weer mogelijk is, zou
het leuk zijn als mensen in de wijk meer samenkomen om
muziek te maken en naar elkaar te luisteren.

Wil je contact opnemen met Florein, dan kan dat via
fpcoehorst@ziggo.nl
Bedankt voor het interview!

Waar is jouw mooiste plek van de wijk?
Ik wandel graag door het Merwede-plantsoen. Maar ik vind

Iris Tsjong

Een luisterend oor
Veel mensen, groot en klein, jong en
oud, hebben het lastig in deze tijd.
Kinderen hebben een tijd lang thuis
les gehad, en misten hun vriendjes
op school. Of zij konden zich thuis
niet concentreren, door het lawaai
van andere kinderen. Soms konden
ze naar de noodopvang.
Veel kinderen zijn angstig over de
toekomst, over hun toekomst.
Als grote mensen het al niet weten...
Gelukkig gaan de meeste basisscholen volgende week weer open.
Maar er zullen nog wel beperkingen
blijven en extra voorwaarden.
Dus helemaal normaal is het nog lang
niet.

Ook de ouders hebben het zwaar
gehad. Zij moesten thuis werken
combineren met het toezien op het
schoolwerk van hun kinderen en
zorgen voor voldoende ontspanning
tussendoor, voor hen zelf en hun
kroost. Burnout ligt op de loer. Beweging schiet er misschien bij in, terwijl
bewegen zo belangrijk is.
En oudere mensen hebben vaak veel
last van het feit dat er nu maar één
persoon per dag op bezoek mag komen. Vooral alleenstaanden worstelen hiermee. Uit eigen ervaring weet
ik dat gezinnen er niet aan denken
om een alleenstaande eens te vragen
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voor een kopje thee, te druk als ze
zijn met hun eigen sores. Of uit verlegenheid misschien, of angst voor
besmetting.
Een luisterend oor kan opluchting
bieden. De mogelijkheden voor
begeleiding zijn wat beperkt, maar het
is altijd mogelijk om iets te verzinnen.
Beeldbellen kan natuurlijk, maar een
wandelingetje buiten met z´n tweeën
kan ook. We overleggen wat mogelijk
is.
Belt u met Josta van der Wiele
(voormalig natuurgeneeskundige en
jurist) op 06 12417175.
Ik woon in Rivierenwijk.

Zwerfafval!
Van verschillende buurtbewoners uit de Dichterswijk en de Rivierenwijk kwamen mailtjes binnen over hetzelfde onderwerp. De foto’s logen er niet om. Het loopt een beetje de spuigaten uit met het zwerfafval. Vuilnismannen geven aan
dat er al een jaar lang goed geklust en opgeruimd wordt door iedereen... en wat niet meer gebruikt kan worden, wordt
vaak aan de straat gezet. Afgedankte spullen, maar ook bouwafval, oude deuren, gedumpt door buurtbewoners of
zelfs klusbedrijven. Daar moesten we maar eens een item aan wijden.
grondwater terecht komen. En er
ligt meer dan 86 miljoen ton plastic
in de zee. Hoe komt dat daar? Nou,
bijvoorbeeld doordat het bij ons het
Merwedekanaal of de Vaartsche Rijn
in waait, meegevoerd wordt naar het
Amsterdam- Rijnkanaal en daar aan
de reis naar zee begint…
Een half uur afval rapen

Zwerfkapjes
Toen ik net begon met afval rapen,
een paar jaar geleden, deed ik dat
altijd op het rustigste uur van de
dag, dat maar zo min mogelijk buren
het zagen want ik wou niet dat ze
dachten dat ik mezelf zo goed vind, of
dat zij zich schuldig moeten voelen,
of dat ze onmiddellijk mee moeten
komen helpen! Het valt nogal op als
je met een afvalknijper en een grote
plastic zak naar de grond loopt te turen. Opgevoed met ‘je laat nog geen
snipper op straat vallen’, ging ik in het
begin vooral uit irritatie naar buiten.
Maar ik merkte dat dat niet goed was
voor mijn humeur. Nu denk ik: “Lekker
even naar buiten, even afleiding van
het thuiswerken en intussen maak ik
de straat schoon!”
Vogels voeren peuken aan hun
jongen. Een plastic flesje valt pas na
jaren en jaren uiteen in heel kleine
stukjes en kan op die manier in het

Ja maar daar hebben we de
gemeente toch voor?
Dan zou de gemeente dagelijks langs
moeten komen, voordat het afval in
het riool of in een rivier verdwijnt. Dat
kost veel belastinggeld, dat we beter
kunnen gebruiken voor mooie dingen
zoals schoolgebouwen, zebrapaden
en inspraakavonden.

Een nieuw fenomeen is het mondkapje, ook wel zwerfkapje genoemd.
Er zijn al dode meeuwen gevonden
met mondkapjes om hun poten. De
Vogelbescherming is bang dat straks
tijdens de broedtijd de vogels de
kapjes gebruiken als nestmateriaal, en
dan verstrikt raken in de elastiekjes.
Dus ga ik de laatste tijd extra vaak de
straat op, op de foto's het resultaat
van een half uurtje rapen.
Soms zegt iemand ineens: “goed
bezig!”. Dat is best leuk. Misschien
moeten we dat allemaal wat vaker
tegen elkaar zeggen, en zeker tegen
eenzame afvalrapers!
Wil je zelf ook vaker naar buiten met
een goede reden? Vraag een knijper
aan bij samenschoon@utrecht.nl.
Er zijn ook kinderknijpers (Neeeee!
Niet om kinderen te knijpen!)

Vooral blikjes en mondkapjes

Marjolein de Graaff

Quote
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Creatief met afval

Ook in de container wordt
afval gedumpt, soms komt die
dan vast te zitten zodat de afvalzakken zich naast de container opstapelen. We hebben
de laatste maanden ratten
gezien in de straat. Sommige
van de buren hebben ratten
gevangen in hun kruipruimte.

echt
men
u
o
dit
Z
n dat
e
k
n
er
de
ntain
o
c
e
in d
past?

8

Uitslag van de prijsvraag:
de nieuwe naam van de
Rivierwijker is bekend!

Tips van lezers voor een schone buurt
1. Laat nooit een vuilniszak naast de container achter
als die vol is. Vervelend, dat wel, maar neem hem
toch weer mee naar huis. En zorg sowieso dat de
zakken afgesloten zijn en niet open. Open zakken,
maar ook dichte zakken met etensresten, trekken
ratten aan. Staat er afval en is er plek in de container? Gooi het alsjeblieft weg, al is het niet van jou.
2. Als je bij de container komt er en ligt iets naast: dat
betekent geenszins dat de container vol is. Want:
sommige mensen droppen gewoon hun afval, helaas. Soms gewoon uit luiheid. Vooral in geval van
opruiming of verhuizing. Soms zijn mensen bang
om de container aan te raken vanwege corona.
Doe een handschoen aan of een doekje, maar zet
de zak niet naast de container. Check dus altijd of
een container echt wel vol is.
3. De bedoeling is dat je ook kartonnen dozen IN de
container doet. Het liefst in de papiercontainer. Als
ze niet passen: in stukjes scheuren, in elkaar trappen ofzo, maar NIET ernaast zetten. Dat is wel wat
meer werk, maar noodzakelijk om te voorkomen
dat het uit de hand loopt. Is de container vol? Niks
aan te doen, neem je doos weer mee. Of gooi hem
desnoods in de gewone afvalcontainer, in kleinere
stukken gescheurd. Leef je uit!
4. Breng je groot huisvuil zoals je bank of je wasmachine weg naar het afvalscheidingsstation. Lastiger
nu, in de coronatijd. Ook voor de gemeente, die
kunnen de enorme stijging van afval niet altijd
bijhouden. Logisch.
5. Geef de vuilnismannen ook eens een pluim voor
wat zij doen. Zij houden de stad schoon en daar
moeten wij aan bijdragen!

Weten jullie het nog? We zochten als redactie naar een
nieuwe naam voor deze wijkkrant omdat we al jaren gelezen worden in de Rivierenwijk en de Dichterswijk. Tijd om
met onze krant de wijken te verbinden. Maar onder welke
naam???
We kregen veel leuke reacties met geweldige namen.
Ik noem er een paar: Waterdichtwijkie, Letterstroom,
De waterschrijver, Spraakwater, Tussenwater, Dichter bij de
rivieren… Maar de naam die het meest voorbij kwam was:
De RivierDichter. En dit wordt dan ook de nieuwe naam
van onze wijkkrant.
De gelukkige winnaar is Helen de Ruiter. Zij had de mooiste
toelichting en wint daarmee een mand levensmiddelen
van onze lokale winkeliers! Deze zal na de lockdown worden overhandigd.
“Denkend aan Holland …” Zo begint een bekend gedicht
van Marsman. Denkend aan Holland zie ik breede rivieren
traag door oneindig laagland gaan. Zo begon Helen haar
mail aan ons. ‘Ik heb toen Rivier en Dichter aan elkaar geplakt. Dat klonk mooi. Beide wijken zijn met een hoofdletter, om de gelijkwaardigheid te onderstrepen. Bovendien
zijn er evenveel lettergrepen als bij de vorige naam’.
Helen vertelt dat ze in het hart van de Rivierenwijk woont
aan de rotonde bij de Waalstraat en de Rijnlaan. ’Als ik bovenop m’n dakterras sta (vier hoog), zie ik aan de ene kant
vooral de bomen vande Rijnlaan en in de verte gebouw
“Max” op Kanaleneiland. Aan de andere kant zie ik de rotonde en de Rijnlaan richting Croeselaan, en in de verte de
Rabotorens, en links al een begin van de nieuwbouw van
de voor onze wijk enigszins bedreigende Merwedekanaalzone’. Helen geniet in de krant van de stukjes van Iris Tjong
over de avonturen met de riksja en haar mooie interviews
met inspirerende creatieve mensen.
‘Ik zet zelf graag de cd “Leve van Merwijk” (Vrienden zingen
Jeroen) op. Herman Finkers zingt daarop het liedje “Een
ding”. Opeens wil ik ook een ding in onze Rivierenwijk,
want volgens mij staat er al “Een Ding” in de Dichterswijk,
vlak bij het station. “Een ding, met dingen eraan, en daar
dan ook weer dingen aan. Er moet hier ook zo’n ding staan.”
Jeroen van Merwijk woont ergens in onze wijk. Hij is
helaas ernstig ziek. Met de nieuwe naam voor deze krant,
de ‘RivierDichter’, kan ik hem misschien een laatste groet
brengen.’

Ook de Schone-stad-coach Farid van onze wijken
deed een beroep op ons: zet je grote afval niet zomaar naast containers neer!!! We zijn nog steeds open
bij het afvalscheidingsstation.

Helen sluit af met een wens voor de wijk: ’Mocht er “Een Ding”
komen, ergens op de Rijnlaan of aan de rotonde, dan wordt
dat wat mij betreft een hommage aan de onvergetelijke,
veelzijdige kunstenaar Jeroen van Merwijk!’
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Groendagen in wijkspeeltuin De Boog
Op een zaterdag in januari hebben vrijwilligers uit onze
groengroep meegeholpen met het planten van maar liefst
6 nieuwe boompjes in de tuin. Boompjes om van te snoepen zoals 1 walnoot en 1 perenboom, 1 lijsterbes en
2 krentenboompjes voor de vogeltjes om van te snoepen
en een zomerlinde voor de schaduw.
Van de 10 miljoen bomen die www.planboom.nl de
komende 4 jaar wil planten met het gelijknamige project
hebben wij er dus 6 geplant in de speeltuin. Hiermee dragen wij bij aan het doel om een mooiere, groenere, frissere
en gezondere leefomgeving te creëren.

Leerplek en
groendagen

Nieuws uit
Wijkspeelstuin De Boog
Tijdens deze laatste lockdown is wijkspeeltuin De Boog als
rots in de branding voor vele thuiswerkers, zowel jong als
oud, open geweest. Weliswaar hebben we de openingstijden een beetje aangepast. Maar dat mocht de pret niet
drukken want er bleef nog genoeg tijd over om te spelen.
Zeker nu de dagen langzaamaan weer langer worden.

Wil je ook een bijdrage
leveren aan deze groene
speeltuin? Een aantal
keren per jaar komt de
groengroep (coronaproof )
bij elkaar om het groen in
de speeltuin te verzorgen.
Dit onder leiding van onze
professionele en ambachtelijke tuinman (met de hoed) Pieter Wagenborg.

Wijkspeeltuin De Boog als leerwerkplek
(geschreven door T. Roling, stagecoördinator STIP VSO)
In speeltuin De Boog zijn op donderdag regelmatig jongeren aan de slag om het groen keurig bij te houden. Deze
jongeren zijn leerlingen van STIP VSO. STIP is een school
voor leerlingen die wat meer moeite hebben met leren. Zij
moeten het vooral hebben van dingen doen. Zij komen
op die dag samen met hun begeleider naar De Boog om
ervaring in tuinonderhoud op te doen. Dit heet op STIP de
begeleide stage. Een groepje leerlingen gaat dan met een
begeleider van STIP buiten school stage doen. Zo'n stage
duurt 5 maanden. De begeleider heeft vooraf met Pieter
Wagenborg contact over welke werkzaamheden verricht
moeten worden. Regelmatig sluit Pieter zelf ook aan.

Extra handen zijn altijd welkom! Meld je via de app
06-360 566 45 om zo op de hoogte te blijven van onze
groenactiviteiten.

Deze samenwerking is gestart in februari 2019. STIP en De
Boog zijn bij elkaar gebracht door een medewerker van
Jantje Beton. Na het eerste gesprek waren beide partijen
het snel eens met elkaar. De Boog vond het belangrijk om
de leerlingen een kans te geven om praktijkervaring op te
doen; iedereen moet zich welkom voelen. Geef mensen
de kans om een plek in de maatschappij te vinden. STIP is
blij met deze prachtige en overzichtelijke stageplek, waar
leerlingen in de praktijk kunnen leren.
De leerlingen zijn praktisch bezig en leren werkzaamheden
als grasmaaien, graskant steken, vegen, prullenbakken
legen, snoeien enz. Daarnaast wordt er ook aandacht
besteed aan de werknemersvaardigheden zoals samenwerken, volgens een plan werken, klantvriendelijk zijn,
rekening houden met de spelende kinderen en zelfstandig
een opdracht kunnen uitvoeren. Dit alles is heel belangrijk,
want de volgende stap is de externe stage, waar de leerlingen alleen heen gaan en de begeleiding vanuit school op
afstand is.

Wist je dat:
– wij vooral gebruik maken van Facebook en Nextdoor om
updates met jullie te delen?
– op ons hek de meest actuele info te vinden is over openingstijden en onze huis- en tuinregels?
– je het hele jaar bij ons terecht kan voor een kop koﬃe.
Maar liefst in 7 verschillende smaken? Daarnaast verkopen wij ook thee, warme chocolademelk en limonade.
– wij strippenkaarten twv 5 of 10 euro verkopen waarmee
je je consumptie kan afrekenen?
– Wijkspeeltuin De Boog op zoek is naar nieuwe bestuursleden? Lijkt het je wat? Meld je dan aan.
1www.wijkspeeltuindeboog.nl

Fayette en Jan Willem van speeltuin De Boog overleggen
regelmatig met de begeleider over de dagelijkse gang van
zaken. Al met al een heel plezierige manier om met elkaar
samen te werken.
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Gezocht: Enthousiaste coördinator Online Taalcafé
“Ik vind het heel gezellig. Ik praat en ik leer nieuwe dingen.
Dit Online Taalcafé geeft me een kans nieuwe mensen te
ontmoeten en te oefenen met praten, omdat door corona
alles dicht is. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp
en tijd.” – Deelnemer Taalcafé

“Het leukste aan dit vrijwilligerswerk vinden wij dat we,
ondanks corona, nog steeds ervoor kunnen zorgen dat
mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Eigenlijk
zagen we júist door corona de kans om mensen op deze
manier te helpen. Extra leuk maakt het natuurlijk dat er
elke week super veel enthousiaste mensen aanwezig zijn
– zowel deelnemers als vrijwilligers. De dankbaarheid van
iedereen voor het feit dat er in deze tijden toch nog iets
gefaciliteerd kan worden, is natuurlijk ook super.”
– Coördinatoren Online Taalcafé

Ben jij een echte regelaar? Ga jij graag met diverse
mensen in gesprek? Breng je mensen graag met elkaar in
verbinding? Ben je digitaal vaardig?

Dan zoeken wij jou!

groepsopdracht voor en je bent wekelijks aanwezig in de
online sessie. Je verwelkomt de bezoekers, introduceert
het thema en koppelt bezoekers aan elkaar in “breakout
rooms”. Je begeleidt de vrijwilligers en deelnemers in het
online Taalcafé en beantwoordt hun vragen.
Ben je enthousiast over de vacature? Meld je dan aan voor
coördinator Online Taalcafé door een e-mail te sturen naar
taalcoaching@taaldoetmeer.nl

Het Taalcafé is een laagdrempelige manier om met elkaar
in gesprek te gaan. Het gaat om ontmoeting en conversatie. Vanwege coronamaatregelen zijn nu alle Taalcafés
gesloten. En als ze weer open gaan, lukt het in deze tijden
nog steeds niet iedereen om naar een Taalcafé op locatie
te gaan. We willen iedereen in deze tijd de kans geven zich
te ontwikkelen op het gebied van de Nederlandse taal. Wil
jij hier ook aan bijdragen? Wordt dan coördinator van het
Online Taalcafé!
Als coördinator ben jij het gezicht van het online Taalcafé. Je verdeelt de taken met een collega coördinator.
Je verwerkt de aanmeldingen, bereidt een thema en

Lees meer over de vacature op onze website:
www.taaldoetmeer.nl/2020/10/21/coordinatoronline-taalcafe/

Toekomst Balijelaan
vragen: hoe vinden jullie dat de Balijelaan, het plein en de
Vondellaan eruit moeten zien?

Het is al even geleden dat Ruud en ik dachten: wat gaat er
eigenlijk met de Balijelaan en het plein gebeuren straks,
met al die ontwikkelingen in en rond de wijken? We gingen
op onderzoek uit en kwamen met Dick van ’t Schip van
de keurslagerij in gesprek. Dick is voorzitter van de ondernemersvereniging, voor wie de toekomst van het plein
natuurlijk ook belangrijk is. We kwamen de Balijelaan en
het plein eigenlijk niet tegen in alle plannen en dat vonden
we wel bijzonder. Toekomst Balijelaan was geboren.
Inmiddels hebben we drie zienswijzen op verschillende
plannen ingediend en hebben we met een flyeractie een
flink aantal bewoners kunnen betrekken bij de bewonersgroep. Ook de bewoners van de Vondellaan hebben we
betrokken bij onze belangengroep om met elkaar op te
kunnen trekken.

Wil je hier wel meer van weten?
Mail Marlies: maryeibos@gmail.com

Zodra het weer mag en kan, zou je ons nog wel eens
tegen kunnen komen met een microfoon en filmcamera of
gewoon een notitieboekje om ook. aan jullie, voorbijgangers, buurtgenoten, winkelend publiek, aanwonenden, te

Balijeplein in vroeger tijden. We kunnen en hoeven niet terug naar hoe het
was, maar kunnen wel leren van het verleden
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Nieuws uit buurthuis De Nieuwe Jutter
Helaas kunnen we weinig melden
over de Nieuwe Jutter. We hoorden
gisteren (2 februari) dat de strenge
lockdown nog tot 2 maart wordt verlengd. Dat is natuurlijk heel jammer.
We mogen gelukkig voor onze ouderen wel open voor de dagbesteding. Dat vinden ze maar wat fijn dat
dat wel door mag gaan. Natuurlijk op
gepaste afstand en alle RIVM-regels in
acht nemende.
Maar toch, is het een drukte van jewelste in het buurthuis. Wie langs het
buurthuis loopt dan zie je op het dak
van die grote units staan. Daar zijn
ze dus mee bezig, zo’n unit weegt al
gauw 400 kg maar staan gelukkig op
een draagbalk. Er wordt namelijk een
compleet nieuw luchtbehandelingssysteem geplaatst. Elke zaal heeft
zo zijn eigen lucht verversing zodat

en nieuwe dubbele beglazing en bij
deze lockdown het luchtbehandelingssysteem. Zo hebben er weinig
mensen last van want er kunnen toch
geen activiteiten plaats vinden. Dus
als we weer opengaan is alles klaar
en kunnen we met verse lucht weer
beginnen.

er vuile lucht wordt afgezogen en
schone verwarmde lucht naar binnen
wordt geblazen. Hoe meer mensen er
binnen zijn hoe meer luchtverplaatsing er is. Zeker in deze corona tijd
een mooie uitkomst met altijd verse
gefilterde lucht van buiten.
Het komt dus mooi uit nu, bij de
eerste lockdown is alles geschilderd

En er staat nog het een en ander op
poten. Zo willen we als het weer mag
toch weer die gezellige culturele
zaterdag of zondag gaan organiseren.
Weet u toevallig nog een bandje,
orkestje of een cabaretier of andere
leuke act, dan kunt u natuurlijk met
ons in contact komen. Weet u zelf nog
leuke activiteiten of wilt u zelf iets
organiseren neem gerust contact met
ons op dan kunnen we er over praten.
Wij hebben de ruimte, u heeft een
idee, dan staan wij voor bijna alles
open. Stuur een mailtje naar
buurthuis@denieuwejutter.nl dan
praten we verder.
Tot gauw in de Nieuwe Jutter

Ja sticker: ik wil de Rivierwijker
Er is nog steeds vraag naar de Ja sticker van de Rivierwijker. De sticker blijft
voorlopig in werking, ook met de nieuwe naam. Deze is nog te verkrijgen in de
Nieuwe Jutter.
Maar omdat we met een lockdown zitten en de buurthuizen beperkt open
zijn kunt u alleen op woensdag tussen 11.00 en 18.00 uur terecht. Dan is er de
ouderensoos voor hun wekelijkse dagbesteding en is er iemand aanwezig die
de sticker kan geven. Omdat er geen inloop mag is het misschien verstandig om
even van tevoren te bellen of een mail te sturen. Dan weten we dat u komt.
Met vriendelijke groeten, de redactie en De Nieuwe Jutter
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Uit de Nicolaikerk
Deze corona-tijd is voor veel mensen moeilijk en verdrietig. Maar toch heeft
deze crisis ook een geschenk-kant.
Zo zijn we als kerkelijke gemeente heel creatief op Internet geworden, want
we willen het onderlinge contact niet verliezen. En daarom zoomen en appen we elkaar. Er zijn online thema-avonden en verdiepende gesprekken. De kerkdiensten worden gestreamd en dat is
soms echt prachtig. En sinds kort hebben we ook een heuse kerk-app! Daarin staat de agenda, maar je kunt er ook giften
geven aan de goede doelen en met elkaar chatten.
Dat is natuurlijk allemaal te danken aan enthousiaste mensen die er verstand van hebben en er veel tijd in wilden steken.
Je wordt toch helemaal warm van zoveel toewijding en betrokkenheid. Zo ontstaat een hele nieuwe vorm van kerk-zijn. En
dat is iets om dankbaar voor te zijn. Daarmee kan deze nare tijd dus ook iets van blijvende waarde opleveren. En die app,
die gaat vast niet meer weg!
‘Vergeving moet (als het kan)’
De Nicolaïkerk organiseert een online lezing over ‘Vergeving moet (als het kan)’ op donderdag 18 februari, aanvang
20.00 uur.
Thema: Geen christelijk geloof zonder vergeving. Maar kun je het ook omkeren: zonder vergeving geen geloof?
Spreker: Rob van Essen; werkte als predikant aan de rafelranden van de samenleving, in oude stadswijken.
Deze avond wordt via Zoom gehouden. Opgeven uiterlijk 17 februari per mail naar vent@nicolaikerk.nl
‘Platform Utrechtse Protestanten’
Dit magazine is een interkerkelijke stedelijke uitgave, gericht op alle bewoners van Utrecht.
Het kan ook via internet gelezen worden. Met een breed aanbod van culturele, sociale en religieuze onderwerpen. Met
elke keer een gedicht van een Utrechtse dichter, zoals b.v.:
Bus-inspiratie
Knip af en toe kwartiertjes uit de tijd
en geef die aan jezelf cadeau
zo blijf je baas over de tijd
die anders zomaar door je vingers glijdt
dit overdacht ik in de bus
rijdend van Hoograven naar de stad
langs de Neude en de Janskerk
kreeg ik zo een wijze woordenschat –
Oeke Kruythof
Bekijk het blad eens of neem een abonnement! : https://depup.nl
Verdere info www.nicolaikerk.nl

Fysio in de buurt
begeleiding weer opbouwen in activiteiten en gerichte
adviezen ontvangen van onze corona-therapeuten.

Bij Fysiotherapie Balijelaan staan ze nog altijd voor je
klaar, ook in deze gekke tijden kun je snel terecht voor al
je klachten.
Of je nu door het zelfstandig hardlopen last hebt van je
knie, of door het vele thuiswerken een stijve nek, je kunt
bij ons snel terecht voor een efficiënte behandeling!

Samen sterk!
Voor meer informatie en onze specialisaties kun je
terecht op de website: www.fysiobalijelaan.nl, of bel
direct met 030-2943606

Ook bij aanhoudende covid-klachten kun je bij ons onder
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3 tips om er een mooie dag van te maken
2) Doe iets liefs voor een ander; en gegarandeerd wordt
jouw dag hier ook mooier door. Ondersteun een lokale
ondernemer, geef iets kleins aan een buurvrouw, doe
boodschappen voor iemand, of stuur een lief kaartje aan
iemand die je nu minder vaak ziet.

De kinderen
mogen weer naar
school, maar de
lockdown is nog
niet voorbij. Iedereen probeert er
natuurlijk het beste van te maken,
maar dat is niet
altijd makkelijk.

3) Leer iets nieuws; wat had je altijd al willen leren?
Koken, een taal, haken, gitaar spelen, hardlopen? De
mogelijkheden zijn eindeloos, zeker ook met behulp van
internet. Kies wat je op de lange termijn wilt kunnen en
maak elke dag een klein stapje. Noteer ook je vooruitgang. Wedden dat je veel meer kunt dan je dacht en dat
het je plezier oplevert?

Ik deel graag 3
tips met je om
van iedere dag een mooie dag te maken. Voor kinderen én
volwassenen!

Maak er elke dag een mooie dag van en zorg goed voor
jezelf en voor elkaar!

1) Doe iets liefs voor jezelf; wees mild en luister goed
naar jezelf. Wat heb jij nodig? Gun dat aan jezelf.
Uitslapen of juist vroeg naar bed, met een boek op de
bank of een uitgebreide wandeling in Amelisweerd met
daarna een heerlijke chocomel. Waar word jij echt blij
van?

Renata Roos heeft in de Dichterswijk haar eigen praktijk
klimRoos Coaching waarin ze als gedragsspecialist en coach
ouders en kinderen ondersteunt wanneer zij om diverse redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zie www.klimrooscoaching.nl voor meer info.

Een ijskoningin op de Amaliastraat
Ida Stuyvenberg is een creatief mens. Ze houdt van poppen maken. Hele gewone poppen, kermispoppen, die ze dan mooi
maakt. En ze schrijft graag. Samen met haar man Dick staat ze altijd op de verzamelaarsbeurs. Dit jaar ging die beurs niet
door. Dick was jarig op 23 december en voor hem maakte ze een bijzondere pop, met een gedicht.
Het wordt winter en koud
Er verandert veel in het woud
Bomen staan stil en kaal
Het is een droevig verhaal
De ijskoningin dwaalt door het bos
Tikt met haar toverstafje
Takjes van bomen aan
Verandert deze in zilver en glas
Daar loopt opeens een das
Kringelt een nerts om haar heen
Zij geeft hem aandacht
Daardoor krijgt hij kracht en een mooie vacht
Het is spannend en dromend stil
De beesten zoeken holletjes en gaatjes
Opeens dwarrelt er sneeuw uit de lucht
De sneeuwkoningin danst op de bergen
Tovert witte vlokken
Die de beesten uit hun holletjes lokken
Alles wordt wit, de zon schijnt
Somberheid verdwijnt
De wereld is wit, glinsterend als zilver
Dieren vieren feest
Het bos is nog nooit zo mooi geweest
Van Ida Stuyvenberg
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Rijnlaan 167 - Keurslagerij Jac Groenewegen
Hij werd ook wel Koos genoemd, was getrouwd met Riet en samen kregen ze drie
dochters. Van 1956 tot 1993 hadden zij
een Keurslagerij. Hij was een slager die
z’n vak verstond, een vakman eerste klas.
Het was er altijd druk, vooral op
vrijdag en zaterdag. Het personeel was
hulpvaardig en gezellig. Koos stond
achter het hakblok, luisterend naar zijn
klanten. Hij kende iedereen bij naam.
Geert, bediende en ook een vakman,
heeft 27 jaar met veel plezier en toewijding zijn werk gedaan. Zijn werk was
worst maken, uitbenen, het maken van

diverse gerechten. Alles liep gesmeerd.
Voor zijn vele specialiteiten, o.a. de metworst, leverworst, de rookworst, de filet
american. Er kwamen zelfs klanten die
inmiddels verhuisd waren, steeds terug.
Koos vertelde aan klant mevrouw De
Vries als eerste dat hij met zijn 65 jaar
ging stoppen. Mevrouw De Vries, haar
schoonouders en haar ouders, waren vanaf het begin vaste klanten van de slager.
Het afscheid viel hem zwaar. Er was
geen opvolger.
Koos en Riet kijken nog steeds terug op
een mooie tijd in de slagerij. Ze zijn nog
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steeds samen en hebben een fijne oude
dag in Houten. Geert de bediende is
op zeventigjarige leeftijd geheel onverwachts overleden.
Familie Groenewegen bedankt
Met vriendelijke groet
Co Scherrenberg
Tel. 030-8901323
Email: coscherrenberg@gmail.com
Voor Foto’s-Knipsels-Praatjes over
de JUTFASEWEG VAN TOEN en de
HISTORIE VAN RIVIERENWIJK

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers!
Nieuwe plannen voor
herinrichting deel Croeselaan
Er liggen plannen voor herinrichting van de Croeselaan tussen de
Knooppassage in het noorden en de
Veilingstraat in het Zuiden. DUIC.nl
bracht daarover recent nieuws naar
buiten. Waar in de plannen steeds
gesproken wordt over het zuidelijk
deel van de Croeselaan gaat het eigenlijk om het zuidelijk deel van het
noordelijk deel, om het maar even
ingewikkeld te maken. Maar wat
houden de plannen in?
Onderdeel van de herinrichtingsplannen is de vergroening van de esplanade bij de Rabobank, de brede stoep
die loopt vanaf het Beatrixtheater tot
de Van Zijstweg. De gemeente werkt
daarbij onder meer samen met de
Rabobank en het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) en heeft kaders geschetst waaraan de vergroening moet voldoen.
Landschapsarchitectenbureau Okra is
gevraagd om een ontwerp te maken.
Op de zuidelijke punt van de esplanade, bij de Jan van Foreeststraat, komt
te zijner tijd het woonproject
De Foreest. Hiervoor moeten kabels
en leidingen worden verlegd, wat nog
dit jaar gaat gebeuren.
Om de herinrichting goed te kunnen
combineren met de aanleg van de

Beeld: https://cu2030.nl/page/croeselaan

busbaan Dichterswijk is het project
opgedeeld in een noordelijk en een
zuidelijk deel, maar goed beschouwd
gaat het dus om het zuidelijke deel
van het noordelijke deel van de
Croeselaan. Nu de nieuwe busbaan
Dichterswijk inmiddels in gebruik is
genomen, heeft de gemeente de oorspronkelijke plannen wat aangepast.
Zuidelijker op de Croeselaan komt
een nieuw plangebied, richting de
Veilingstraat en restaurant De Pomp,
met de voordelen van een bredere
middenberm, meer groen en beter
toegankelijke bushaltes.
Ook wordt aansluiting gezocht met
het bewonersinitiatief Ringpark

Dichterswijk, een parkroute door de
wijk die bestaande groene plekken
met elkaar verbindt. Het plan werd
eind 2019 door de gemeenteraad
goedgekeurd en bewoners hebben
subsidie gekregen om het uit te werken. Onderdeel van het Ringpark is
een groene en veilige oversteek bij de
Veilingstraat. Mogelijk gaat het Ringpark daarbij over de Croeselaan heen
lopen. Momenteel kijkt de gemeente
samen met het bewonersinitiatief hoe
de oversteek bij De Pomp kan worden
ingepast in de plannen.
Maurice Hengeveld

Uw makelaar in Rivierenwijk!
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