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Bezorg jij de Rivierwijker (een frisse start in 2021)?
Elke 2 maanden vind je de Rivierwijker op je mat. Een moment waar je naar uitkijkt (hopen we…). Een moment dat mede mogelijk is door onze bezorgers, die
elke keer met veel liefde langs de brievenbussen van Rivieren- en Dichterswijk
gaan.
Na jaren trouwe dienst zijn een paar bezorgers gestopt. De hele Dichterswijk
komt vrij! Heb jij zin om eens in de twee maanden een steentje bij te dragen aan
het succes van de Rivierwijker. Meld je dan aan en word bezorger! Zeker als je
in de Dichterswijk woont, nodigen we je van harte uit om te reageren, want het
gaat om jouw ‘wijkie’. Er is een kleine vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Geïnteresseerd? Laat van je horen via rivierwijker@live.nl

Oproep voor donaties aan
Voedselbank Rivierenwijk

Van de redactie
In dit decembernummer komen twee heel mooie interviews voorbij van twee vrouwen, die grote betrokkenheid
hebben gehad bij de bewoners van de Rivierenwijk.
Jean Anten, jarenlang pedicure in de Nieuwe Jutter, en
Lonnie Ploegmakers, die na veertien stopt als voorzitter
van Stichting Ruimte Voor De Buurt. In beide verhalen
klinkt zoveel bewondering en respect door voor anderen.
En ook wat ze van bewoners hebben geleerd en over verbinding tussen bewoners en bijdragen aan saamhorigheid.
Als er iets past in dit decembernummer dan is het dat wel.
De decembermaand wordt niet zoals anders: niet met grote groepen bij elkaar, geen vuurwerk, geen grote feesten.
Maar laten we feestlampjes achter de ramen hangen en
een beetje meer naar elkaar omkijken. Wellicht doneren
aan de voedselbank, zodat iedereen wat lekkers op tafel
heeft.
Hopelijk genieten jullie van de verhalen en de foto’s in dit
nummer.

Voor elke bewoner in de
Rivierenwijk en Dichterswijk
staan de feestdagen voor de
deur. Niet voor iedereen een
feestelijk moment. Er zijn
veel mensen die werk verloren zijn of minder inkomen
hebben in deze tijd.
De redactie van de Rivierwijker doet een oproep
De Voedselbank te steunen.
Houdbare producten zijn altijd welkom. Deze kunnen
afgeleverd worden bij buurthuis de Nieuwe Jutter, Amerhof 66 op vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.
Maar in deze kersttijd zijn financiële bijdragen ook heel
welkom. U kunt storten op rekeningnummer NL87INGB
0004793940 ten name van Stichting Ruimte voor de Buurt
in zake Voedselbank onder vermelding van Donatie Voedselbank.

Wij wensen u/jullie
heel goede feestdagen!

Voor meer informatie over de voedselbank kunt u telefonisch contact met Joop of Catharina opnemen, bel dan met
0640954356.
Bij voorbaat hartelijk dank namens iedereen van de
Voedselbank!

In dit nummer: interview Jean pag. 4 | Courage pag. 8 | Interview Lonnie pag. 9 en nog veel meer!
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Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

In het Yoga Centrum Rivierenwijk aan de Rijnlaan 167, worden verschillende yogalessen verzorgd: hathayoga – 55+ yoga – vinyasa yoga – yoga nidra – chakra yoga
– poweryoga – weekendyoga – zwangerschapsyoga – post-natale yoga.
Er is elke dag minimaal één yogales en je bent van harte welkom om een yogales
te komen volgen.
Yoga maakt je lichaam soepeler en je voelt je na een yogales fitter en vitaler. Yoga brengt rust, je raakt meer ontspannen en het ‘zet je hoofd even uit’, het brengt je in het hier en nu, en geeft je een moment helemaal voor jezelf!

Workshops:

l Zondag 20 december 2020 is er een Kerstsatsang met Yoga, Meditatie en samen eten.
l Zaterdag 2 januari 2021 geeft docent Iris een workshop over Surya Namaskar, de Zonnegroet,

een serie oefeningen om zo het nieuwe jaar goed te beginnen!
Wil je kennismaken met yoga, wil je yoga weer oppakken of wil je de verdieping in? Meld je aan en kom langs voor
een proefles of voor een workshop.
Aanmelden kan via ons nieuwe systeem: www.momoyoga.com/yoga-centrum-rivierenwijk/
Informatie vind je op www.yogacentrumrivierenwijk.nl
Je kunt ook mailen naar info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516.

RECREATIEF BASKETBAL

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong

ZOEKT NIEUWE LEDEN!

Allereerst wenst B-one iedereen
een beweeglijk gezond en vrolijk 2021 toe!
Maandag 4 januari 2020 starten de ‘live’ lessen weer
na een enorme lange pauze sinds de lockdown in
maart.
Ontspannen door te bewegen en spanningen loslaten
zowel van het lichaam als in het hoofd is zo nodig voor
iedereen. Je lontje wordt langer... en je slaapt beter.
Niet moeilijk, door ieder te beoefenen, ongeacht leeftijd en/of soepelheid.
Er wordt zodanig lesgegeven dat ieder op zijn eigen
niveau mee kan doen. Heb je een beperking meld het
van tevoren.
De oefeningen zijn staand, zittend en liggend (af en
toe). Thuis oefenen helpt je de lesstof sneller eigen te
maken, maar is niet verplicht.
3 proeflessen € 25,- om uit te proberen of het iets
voor je is. Plezier in bewegen is tevens doelstelling van
Tai Chi.
Elke les doen we evenwichtsoefeningen, om jezelf
letterlijk steviger neer te zetten en beter geaard te zijn.
Tot ziens! En wees welkom!

zondagavond | 19:30 vrouwen | 21:00 mannen
Hou je van balsporten in teamverband?
Wil je je vrijblijvend verbinden?
Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!
Basketbalervaring is niet vereist.
Locatie: de Halter, Dichterswijk
Aanmelden of meer info : info@dehalter.com

Colofon
De Rivierwijker
is een uitgave
van, voor en door
wijkbewoners.
Jaargang 16,
nummer 6
Oplage: 4.500
Volgende nummer:
februari 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

Vorm en opmaak:
Grietje Henken
Druk:
Centrum Drukwerk
Bezorging:
Sadek El Amahdi
Nicole en Ruud Rose
Helen de Ruiter
Iris Tjong

Info: www.tai-chi-b-one.nl
tel. 06-30152519
hennyzerstegen@hotmail.com
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Judoschool Barberio, een begrip in
Rivierenwijk en omgeving

Op 1 januari 1987 werd judoschool
Barberio opgericht door Antonio
Barberio. Er werd begonnen op de
Lage Noord achter het Noordse Park.
Er werden judomatten gekocht en er
werd gestart in kleine groepjes. Edwin
Klutz was toe ook al van de partij.
Maar het noodlot sloeg toe: de gymzaal met daarin de judomatten, ging
na een aantal lessen in vlammen op.
Antonio gaf niet op en ging met de
Gemeente om de tafel zitten. Al gauw
werd er les gegeven op verschillende locaties in Utrecht: Heycopstraat,
buurthuis Kanaleneiland, de Bijnkershoek, Beethovenplein, Schoolstraat
en Bollenhofsestraat. Later kwam
daar Maarssenbroek, Maarssendorp,
Tienhoven, Leidsche Rijn en Breuke-

len bij. Inmiddels in de judoschool
uitgegroeid tot een begrip in Utrecht
en omgeving met meer dan 300 leerlingen. In Rivierenwijk werd gestart in

Buurthuis de Jutter. Dit bleek al gauw
te klein en er werd uitgeweken naar
de gymzaal aan de Lingestraat, waar
Meester Edwin nog steeds les geeft
samen met Dojo-assistent Jeroen
Rose.
Het doel van de judoschool is niet
veranderd. Zoals Antonio zegt:
Het gaat er niet om de beste prestatie
te leveren, maar wel om te leren om op
een evenwichtige manier om te gaan
met jezelf, met andere kinderen en
volwassenen.
Dat is mijn opvatting. Daarom onderscheidt onze judoclub zich in het
bijzonder van andere.
Judoschool Barberio geeft les aan kinderen vanaf 4 jaar en de lessen staan
in het teken van plezier, discipline en
samenwerken. Judo is de ideale sport
om te leren vallen en opstaan en met
respect met elkaar omgaan. Elk kind is
anders en door onze ervaring, kunnen
wij elk kind de juiste begeleiding
geven.
Ruud Rose

Examens in de Lingestraat

Een prijsvraag... een nieuwe naam voor de Rivierwijker
Ooit begon de Rivierwijker als spiksplinternieuwe wijkkrant, voor en
door de Rivierwijkers. Maar zoals alles,
veranderde dat ook. Al sinds 2017
wordt de Rivierwijker ook bij bewoners van de Dichterswijk bezorgd en
leveren Dichterswijkers ook kopij aan.
In deze tijd, dachten wij, van verbinding en een beetje op elkaar letten en
elkaar kennen en betrokkenheid bij
elkaar – zou het dan niet mooi zijn om

juist met Kerst een prijsvraag uit te
schrijven voor een nieuwe naam van
de Rivierwijker? Een naam die past bij
beide wijken? Die misschien iets zegt
over het doel van deze wijkkrant?
Verbinden? Die past bij de diversiteit
aan bewoners in de wijken? Waar
iedereen zich kan herkennen?
Wat is nu leuker om daar met de Kerst
bij een kaarsje eens lekker over na te
denken? En dan een mailtje te sturen
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naar rivierwijker@live.nl met als
onderwerp: Prijsvraag.
Een briefje in de bus doen mag ook,
bij het Trefpunt, Rijnlaan 165. Zet op
de envelop: Prijsvraag Rivierwijker.
De redactie zal uit de inzendingen de
meest passende naam kiezen.
En de winnaar?
Die krijgt natuurlijk een mooie prijs
die past bij de wijken.

Hart voor de Rivierenwijk
Het was me al ter ore gekomen. DE pedicure ging ermee ophouden. Je weet
wel, Jean van de Nieuwe Jutter. Ik kende haar niet, misschien omdat ik nooit
naar een pedicure ga. Maar velen van de lezers van de Rivierenwijk kennen
haar wel! In dit gesprek leerde ik haar ook een beetje kennen. Een pedicure die
afscheid neemt van een wijk en bewoners, die ze in haar hart gesloten heeft in
de 31 jaar dat ze hier een praktijk had.
Ik had het plezier haar te mogen interviewen. Het tekent haar, denk ik wel,
dat ze een document met de tijdlijn
voor me had gemaakt. Goed voorbereid en zorgvuldig. Dat was fijn, omdat
we het dan in het gesprek over haar
belevenissen konden hebben. Het plezier in haar werk en in de vele ontmoetingen, die ze had met bewoners van
de Rivierenwijk.
De pedicureopleiding deed Jean eigenlijk om thuis te kunnen werken als
het nodig zou zijn voor haar gezin. Dat
was echter nooit het geval, maar toch
startte ze haar praktijk naast de diversiteit aan banen die ze had. Hoe kwam
ze dan in de Rivierenwijk terecht?
‘Tja, dat gebeurde gewoon zo’ ,
vertelde Jean. ‘Ik startte in 1989 in

de Spaarnestraat in het Dienstencentrum, waar activiteiten werden
gehouden specifiek voor 0uderen met
ondersteuning van beroepskrachten.
Dit was in het oude Badhuis van de
Rivierenwijk en de oude badmeester
woonde toen boven het Badhuis. Ze
maakten van het voormalige portaal
gewoon een praktijkruimte voor mij
en de echtgenote, mevrouw van den
Bosch, werd later ook mijn cliënt.’
Wat Jean het meest bij is gebleven
uit die tijd, vertelt ze, is de rust die ze
in zichzelf ervoer als ze daar was en
het geduld dat ze op kon brengen bij
de oudere bewoners. Dat was nieuw
voor haar. Soms vergaten mensen
wel eens hun afspraak of ze hadden
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een dubbele afspraak. ‘Daar maakte ik
nooit een probleem van. Maar’, zei ze,
‘wel bij de professionals hoor, want
die hadden zelf ook een agenda!’
Na 18 jaar veranderde het een en
ander in de ouderenzorg. De praktijk
verhuisde mee naar het Strandpaviljoen in de oude school aan de
Noordzeestraat waar Doenja werd
gehuisvest. Het werd anders… maar
ook daar kwam een speciale kast voor
de instrumenten van haar praktijk.
Na 7 jaar kwam de praktijk een dag
in de week in De Nieuwe Jutter. Een
buurtcentrum geheel gerund door
vrijwilligers.
Er waren allerlei activiteiten en initiatieven, onder andere voor ouderen.
Jean schoof in de pauze graag aan
bij de lunch. Ook ging ze regelmatig
mee met het jaarlijkse uitje. ‘Er was
een groot saamhorigheidsgevoel
daar met veel vrijwilligers. Ik vond het
mooi dat ik erbij mocht horen. Ik had
en heb respect voor de vrijwilligers
die zoveel inzet tonen.’

‘Ik heb zoveel mooie ontmoetingen
gehad. Zo was er Koosje, die net
geen 103 mocht worden. Zij had zo’n
geweldig geheugen en zo’n energie!
Koosje is al die 31 jaren in mijn praktijk
geweest. Elke Sinterklaas kreeg ik een
prachtig lang gedicht van haar.
Zij was voor mij een groot voorbeeld.
Haar levenslessen in vergeven en haar
enthousiasme om altijd nog nieuwe
dingen te ondernemen zal ik nooit vergeten. En Annemarie, al in de 80 jaar,
die met haar rollator nog in haar eentje
door Turkije reisde, mét het openbaar
vervoer. Zij staat nog steeds open om
te leren van andere culturen en andere
landen. Om te weten hoe het ergens
is waar het anders is dan hier. Ook van
haar heb ik zoveel geleerd’.
Jean viel even stil. ‘Ik heb van hen
en van vele anderen in mijn praktijk
geleerd, dat mensen zijn zoals ze zijn
en dat je voor de verschillen gewoon respect moet hebben. Zoveel
mensen, die het zelf echt niet breed
hebben, zetten zich in voor anderen
als vrijwilliger. Collecteren aan de
deur of zetten koffie bij de kerk, ook
op oudere leeftijd. Doen iets voor de
gemeenschap. Dat moet eigenlijk niet
verdwijnen, dat geeft betrokkenheid’.

“Zoveel mooie
ontmoetingen”
Jean vertelt me dat ze ook veel
verdriet heeft gezien. ‘Ik kreeg soms
kippenvel van de verhalen. Mensen
gaan dan nog zo moedig verder’. Ook
bij Lister bijvoorbeeld, bij de groep
Begeleid wonen. ‘Ik leerde door de
bewoners de wereld op een hele
andere manier te zien.’
Het afscheid nemen gaat Jean zwaar
vallen. Maar de praktijk is op een
natuurlijke manier kleiner geworden
en dit is de goede tijd voor haar om te
stoppen.
Ik ben blij dat ik als interviewer nu
één van de vele bewoners ben die
met een warm hart terugdenkt aan
Jean van Os, 31 jaar pedicure van de
Rivierenwijk.
Marlies Bos

Vergroening van het Maasplein wie denkt mee?
Wist u dat de Rivierenwijk de minst groene wijk van Utrecht is? Op de
Maaspleinschool vinden we dat jammer. Bomen en planten geven de
wijk een vriendelijk gezicht en kinderen een prettige speelplek.
Een aantal jaar geleden startten enkele ouders van kinderen van De Maaspleinschool en bewoners van onze mooie wijk een buurtinitiatief voor
meer groen op het plein en een verkeersveilige omgeving rond de school.
Zij haalden toen heel wat handtekeningen op bij buurtbewoners.
Daarna is een start gemaakt met het aanplanten van een groenstrook en
bomen op het plein. Helaas stagneerde de uitvoering.
Wij proberen als school, samen met kinderen, ouders en jullie (wijkbewoners) de vergroening nieuw leven in te blazen. De gemeente heeft
toegezegd mee te willen werken. Hartstikke goed nieuws!
De komende maanden houden we jullie graag op de hoogte van de plannen. Ook willen we iedereen de gelegenheid geven om mee te denken.
Heb je goede ideeën? Bedenkingen? We horen ze graag! Je mag suggesties in de brievenbus van de Maaspleinschool stoppen, onder vermelding
van ‘vergroening Maasplein’.
Malouk Schopman en Melanie Brunnings

Lichtpuntjes
Ben jij een lichtpuntje voor de ander op donkere winterdagen?
De komende maanden wordt het sneller donker en de feestdagen worden anders dan anders. In Rivierenwijk gaan wij een lampion maken met jong en oud!
Om zo aan elkaar wat licht uit te delen. Maak ook een mooi windlicht of lampje
en zet deze voor het raam om zo de straten te verlichten.
Tijdens deze periode van afstand
is er juist de behoefte om samen
te zijn. Iedereen kan een lichtpuntje zijn of maken voor een
ander. Met een aardig gebaar, een
helpende hand, een vrolijk, lief of
grappig bericht laat je de ander
even stralen.
Samen met bewoners van Utrecht
wil DOCK de lichtpuntjes in de
stad vermeerderen. Wil je ook een
lichtpuntje delen of inspiratie?
Je kan kijken op
www.dock.nl/lichtpuntjes.
Of wil je zelf ergens mee aan de
slag of een mooie actie delen?
Neem contact op met Marin Zimmer van DOCK.
mzimmer@dock.nl,
0659931584
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Zwangerschapsyoga en Post-Natale yoga
Ben je zwanger? Wil je je bewust voorbereiden op de bevalling? En wil je fit blijven
tijdens je zwangerschap en tegelijkertijd
rust en ontspanning ervaren? Dan is deze
Zwangerschapsyoga wat voor jou!
l Zwangerschapsyoga is een uurtje helemaal voor jezelf. Er is veel ruimte voor ontspanning en alle
aandacht is voor jou en voor de baby.
l Het is een goede voorbereiding op de komende bevalling.
l Het helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de komst
van het nieuwe kindje.
Zwangerschapsyogales is op maandag 20.15, dinsdag 19.00,
en zaterdag 11.30 uur.

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

Post-Natale yoga (yoga voor na je bevalling).
Ben je net bevallen? Wil je weer gaan bewegen en fit worden?
En wil je contact met andere jonge moeders? Dan is PostNatale yoga iets voor jou!
l Post-Natale is ook een uurtje voor jezelf. Er is alle aandacht
voor jou en voor deze nieuwe fase in je leven als moeder.
l Je lijf komt weer in beweging en wordt fitter op een verantwoorde manier.
l Je kunt zes weken na je bevalling al instromen.
Post-Natale yoga is elke zaterdagochtend om 10.00 uur.

•
•
•
•
•

Alle lessen worden gegeven in Yoga Centrum Rivierenwijk,
Rijnlaan 167, door Esther Hazendonk, een ervaren en gecertificeerd yogadocent. De lessen worden (deels) vergoed door de
zorgverzekering.

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)

Meer informatie vind je op
www.yogacentrumrivierenwijk.nl; je kunt ook mailen naar
info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516.

Jammer, jammer, jammer!

Oproep aan alle lezers/
lezeressen van de Rivierwijker:
Maak de wijken groener
En

Geef de Rivierwijker nog meer
kleur!
Door het leveren van
allerhande interessante kopij
Zodat het een krant is waarin
ook je buren zich kunnen
herkennen.
Aanleveren
uiterlijk5 februari 2021
via rivierwijker@live.nl of op
papier op Balijelaan 40.

De coronatijd heeft ons helaas ingehaald. Wij hebben het politieke forum
van 4 november 2020 moeten annuleren. Veel raadsleden en wethouder
Kees Diepeveen gaven aan niet fysiek
aanwezig te willen zijn. Een begrijpelijke en te respecteren keuze in deze
onrustige tijden.
Daardoor is wel een boeiende en
levendige avond weggevallen. Het
alternatief, om elkaar op digitale wijze
te ontmoeten, heeft niet hetzelfde
effect als een fysieke bijeenkomst. Een
natuurlijk gesprek en discussie zijn
dan een stuk lastiger.
Niet te lang getreurd!
Omdat wij de gemeenteraadsleden
willen spreken, vóórdat zij begin 2021
een definitief besluit nemen over de
bouwplannen in de Merwedekanaalzone, organiseren wij op 13 januari
2021 opnieuw een politiek forum. We
hopen dat tegen die tijd een fysieke
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bijeenkomst mogelijk zal zijn. Noteer
de datum alvast in uw agenda.
Wanneer: woensdag 13-01-2021
Start: 19.30 | Einde: 21.30
Locatie: de Alchemist, Europalaan 2
Aanmelden kan via mail:
houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.com;
gelieve naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Wij rekenen op u
en uw betrokkenheid in dit laatste
stadium van de besluitvorming. We
gaan voor het behoud van onze
mooie wijk.
De feestdagen staan voor de deur.
Maak er wat moois van, onder welke
omstandigheden dan ook.

Tot in 2021.
Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar

Mooier, leefbaarder en veiliger

Socrateslaan wordt Stadsboulevard

Medio september heeft de gemeente Utrecht beelden vrijgegeven van de Socrateslaan in Rivierenwijk, na de herinrichting tot stadsboulevard. Afgelopen juli werden plannen bekend gemaakt voor de herinrichting, waarbij wordt ingezet
op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
Zo komt er in de toekomst meer ruimte voor fietsers en voetgangers, komt
er per rijrichting nog maar 1 rijstrook
voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook
komt er groen tussen het fietspad en
de rijbaan en de fietspaden worden
aan beide zijden 2 richtingen. De
verkeerslichten bij de kruispunten
worden verwijderd en er worden
zogenaamde doseerlichten geplaatst,
zodat iedereen de Socrateslaan goed
kan oversteken. Ter hoogte van de
Jutfaseweg komt een oversteek voor
fietsers om dit kruispunt veiliger,
overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor zowel fietsers als

voetgangers. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd en ze worden
verplaatst, ze komen aan de rijbaan
te liggen. Alles bij elkaar moet de
Socrateslaan zo mooier en leefbaarder worden en zal de verkeersveiligheid naar verwachting verbeteren.
De veranderingen zijn opgenomen
in een conceptontwerp (ook wel:
Integraal Programma van Eisen, IPvE,
en Functioneel Ontwerp). Daarin zijn
ook ideeën van bewoners, de provincie Utrecht en nood- en hulpdiensten
verwerkt. Inspraak door omwonenden was mogelijk tot 12 oktober via
post, e-mail of telefoon. Ook zijn er

Een nieuwe AED in Rivierenwijk
Yes! Het is gelukt: een extra AED in de wijk! En wel op de Rijnlaan/Zuiderzeestraat. Mijn dank gaat uit naar een ieder die afgelopen periode heeft
bijgedragen aan de realisatie hiervan, waaronder: alle donateurs, de GEZ
Rivierenwijk, minimarkt Saadi, Mitros, de Maaspleinschool en BuurtAED. Zonder
jullie was het niet gelukt.
En hij hangt er nu al niet voor niets: in de korte tijd dat hij er hangt is hij al een
keer gebruikt en is er een oproep voor binnengekomen.
Merci,
Jesse Macco
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dinsdagavond 29 september drie
inloopbijeenkomsten op het stadskantoor geweest. Alle opmerkingen
en suggesties worden, waar mogelijk,
verwerkt in het definitieve ontwerp.
Het college stelt dit IPvE eind 2020
vast. Daarna werkt men de ontwerpen uit en volgt de uitvoering. Wilt
u graag op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen? Kijk dan op www.
utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/socrateslaan-herinrichting/ of stuur een
e-mail naar socrateslaan@utrecht.nl.
Maurice Hengeveld

5 Jaar Buurtkamer
Beste bewoners,
Iedereen is al druk bezig met de kerstboom op te zetten,
terwijl het Sinterklaas-gebeuren nog moet komen. Ja, het
zijn gezellige feesten. Alleen dit jaar wordt het anders en
kunnen we niet de hele familie uitnodigen. Ieder doet op
zijn/haar manier wat goed voelt.
Intussen bestaat de Buurtkamer 5 jaar deze maand
november. In 2015 is de buurtkamer opgestart door
verschillende medewerkers. Er zijn vele gezellige feesten
geweest en etentjes. Toen Yvon er nog was hebben we
met medewerkers en buurtbewoners een groot kerstdiner
gehad met heerlijk eten/ drinken [geen alcohol].

Hoe ons feest eruit gaat zien weten we nog niet en voor
de kerstviering idem dito in verband met de corona.
In ieder geval wil ik vanuit de buurtkamer iedereen een
gezond uiteinde wensen en een gezond 2021. En dat
we weer kunnen gaan genieten en wat meer vrijheid
mogen beleven, en dat de corona mag afzwakken en
verdwijnen.
Veel liefde / geluk / licht en kracht
in deze roerige tijden
Groetjes Cor en Paula van de buurtkamer
Strandpaviljoen, Noordzeestraat 20

Courage
In de voormalige conciërgewoning
van Nieuw Leeuwenbergh aan de
Vondellaan nr 72 is tijdelijk een
bijzondere groep mensen neergestreken: meer dan een dozijn Utrechtse
“makers”, die zich allemaal bezig
houden met het maken van mooie
nieuwe producten uit reeds gebruikte
materialen. Circulair mag dat tegenwoordig met een mooi woord heten.
Het schattige huisje is omgetoverd
tot een reeks knusse pronkzaaltjes,
waar je je kunt vergapen aan kunst,
aantrekkelijke spulletjes en design.
Van werken gemaakt van oud plastic
speelgoed, nu ook te gebruiken
als lamp, kunst voor aan de muur,
sieraden, fashion, prachtig gedecoreerd oud aardewerk, wasbakken en
wc-potten, houten producten van

oude Utrechtse bomen, glaswerk,
kleden van vilt, tassen gemaakt van
banners en met liefde opgekweekte
groene planten.
De groep heeft gekozen om het
geheel de naam “Courage” te geven,
geïnspireerd door het woord COURAGE wat lang -in de Utrechtse kleurenop een bord op het gebouw erachter
prijkte.
Woensdag t/m zaterdag van 11.0018.00 uur is ieder welkom een kijkje
te komen nemen. Of je het nou leuk
vindt om de kans te grijpen eens door
dit unieke huisje te slenteren, of graag
kennis wilt maken met de kunst en
nijver van deze Utrechtse makers, of
met de makers zelf natuurlijk!
De meeste items zijn te koop, en dat
komt mooi uit voor wie nog op zoek
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is naar een bijzonder cadeau voor
de komende feestdagen. Maar het
belangrijkste zijn de gezellige uitstraling en het bewonderen van de vele
mooie, duurzame, circulaire én lokaal
geproduceerde producten, allemaal
onder één dak. En wat voor dak!
Een aantal van de makers had al
eerder zo’n gezamenlijke, tijdelijke
locatie ingericht, en toen de kans zich
voordeed om dat ook hier te doen,
aan de rand van Rivierenwijk, met
als uitzicht het levendige verkeer
langs en over de Vondellaan, hoefden
ze niet lang na te denken. Tot eind
december blijft Courage op deze plek,
daarna krijgt de woning weer een
andere bestemming. Het adres is Vondellaan 72. Er is niet veel parkeerruimte, maar wie echt met de auto wil of
moet komen, mag gebruik maken van
een parkeerplek bij het Rudolf Magnus
gebouw, zoals het voormalige Nieuw
Leeuwenbergh nu heet.
Courage is ook te vinden op Instagram en Facebook, en presenteert
zich als pop-up, circulair warenhuis.
Maar echt “live” een kijkje nemen is
zeker nog veel leuker!
Iris Tjong

Ruimte voor alles dat borrelt in de buurt
Op 13 oktober nam Stichting Ruimte voor de Buurt afscheid van de vrouw die veertien jaar voorzitter van het bestuur
is geweest, Lonnie Ploegmakers. Een vrouw met een visie! In deze Rivierwijker kijken we met haar mee – wat was haar
drijfveer en hoe is haar liefde voor de Rivierenwijk ontstaan?
Lonnie, ‘maar ik had er weinig idee van wat het allemaal in
zou houden. Maar zo is het begonnen’.
Ik vraag Lonnie wat haar mooiste herinnering is. Ik zie de
hele afgelopen veertien jaar in een flits aan haar voorbij
gaan. ‘Er zijn zoveel mooie herinneringen. Weet je wat ik
het meest heb geleerd? Ik heb een enorm respect gekregen voor hoe iedereen zijn best doet om zijn leven op de
rails te houden. Hoe moeilijk hun situatie soms ook is. En
wat mooi was: als er iets moest gebeuren in bijvoorbeeld
de schoonmaak, dat er dan een club vrouwen voor de deur
stond: we komen je helpen! Geweldig!’
We praten over de veranderingen in de wijk. Nieuwe inwoners van buiten, verlies van de oude saamhorigheid en het
zoeken naar nieuwe saamhorigheid. Nieuw gemeentebeleid.
Soms was Lonnie het niet eens met wat er gebeurde. Maar
wat belangrijk was, vertelt ze, is dat iedereen die met de
stichting te maken had, alle betrokkenen, hun best deden
om sociaal beleid te maken en de stichting te ondersteunen.
De eetclub en het grenen kastje
Het was de liefde, die Lonnie in 2004 vanuit Lisse naar
Utrecht bracht, maar zoals ze zelf zei: ‘Het is de liefde voor
de Rivierenwijk, die gemaakt heeft dat ik ben gebleven’.
Hoe raakte ze eigenlijk betrokken bij de Stichting?
Ze was inmiddels gepensioneerd en wilde graag haar
kennis en ervaring inzetten
voor anderen. En die kennis
en ervaring, dat kon van alles
zijn, want Lonnie was ook
handig in de kleine klussen.
Niet om wat te verdienen, maar in ruil voor iets anders. Een
cake. Of een boek.
Om mensen te leren kennen haakte ze aan bij een eetclub.
Daar leerde ze iemand kennen die een grenen kastje had.
En dat kastje moest geschuurd en geschilderd worden.
Het contact was gelegd en het kastje werd geschilderd.
Maar een ander resultaat was dat Lonnie, toen destijds de
voorzitter voor Stichting voor de Buurt vertrok, gevraagd
werd om voorzitter te worden. ‘Ik dacht, dat kan ik wel’, zei

‘Het blijft heel waardevol, zeker nu met de corona, dat
de Stichting bestaat. Voor mij als voorzitter was de stichting een mooie manier om te verbinden in de buurt.
Dat mensen niet alleen staan en gezien worden. Dat we
concretiseren en realiseren waar behoefte aan is in de wijk.
Er komen alleen activiteiten
als die door de bewoners zelf
worden opgericht, omdat
ze zelf die behoefte of wens
hebben. Het Trefpunt, het
buurthuis aan de Rijnlaan, wordt gebruikt voor allerlei
activiteiten. Van eetclub tot Koranlezen. Clubjes gaan en
komen. Dat geeft ook niet. Want het gaat om wat de mensen in de wijk zelf willen. Dat geeft de Stichting betekenis’.

“Het gaat om wat de mensen
in de wijk zelf willen”

Met die woorden gaan we uit elkaar. Bedankt Lonnie, voor
alles wat je voor de Stichting en voor de wijk hebt betekend.
Marlies Bos

Stichting Ruimte voor de Buurt bestaat al ruim 20 jaar, sinds 1999 Titus Schlatmann, de toenmalige buurtpastor,
was een van de aanjagers van de Stichting. Deze had als doel om de bewoners van de
Rivierenwijk een plek te bieden om bij elkaar te komen en de gelegenheid om clubjes te organiseren voor
hun behoeften of wensen.
Het Trefpunt, het buurthuis aan Rijnlaan 165, kon van Mitros gehuurd worden als plek voor de activiteiten.
Het buurthuis valt onder beheer van de Stichting.
Daarnaast werd binnen de Stichting de Voedselbank opgericht en deze krant, de Rivierwijker.
Lonnie geeft het stokje van het voorzitterschap over aan Annerieke Klomp.
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Het koor met een beetje
meer…

Schone wijk is fijne wijk

...wil zingen,
toch gaat het nog eventjes duren voor het zover is…
We hopen begin februari weer te beginnen:
op dinsdagavonden
van 20.30 tot 22.00 uur
in buurthuis De Nieuwe Jutter.

Een bericht van de Schone stad Coach
Grofvuil
Voor het gratis ophalen van grofvuil belt u tel. 14030
Of meldt u aan via www.utrechtafval.nl.
Zet het afval op een vrije plek! Dus niet naast een auto.
De gemeentelijke kraanwagens mogen niet over auto’s
heen werken. En ook niet bij de ondergrondse containers.

We wensen iedereen alle goeds voor
december 2020 en in het
nieuwe jaar dat komen gaat!!!!

Mini kilo’s
Als de kliko vol is graag aanbieden op de daarvoor aangewezen plekken. Bij een volle kliko het handvat naar de weg,
als de kliko leeg is dan handvat naar de woning/gevel.

Wordt vervolgd!
Catharina en Annerieke

Dank u wel!

Eten op woensdag in De Nieuwe Jutter
In De Nieuwe Jutter hebben we een
heel mooie professionele keuken.
Aan de ene kant een fornuis met 6
gaspitten, een bakplaat en twee frituurpannen, aan de andere kant een
doorschuif spoelkeuken.
Een geweldige keuken om in te
werken!
Ooit was er altijd eten op maandag en
woensdag, helaas stopte dat...

Maar... gelukkig heeft een kok zich
gemeld om op woensdag weer voor
mensen in de buurt te gaan koken.
Hij gaat een heerlijk warme maaltijd bereiden met de ene keer een
voorgerecht en de andere keer een
nagerecht.
De ene keer zal het een stamppot zijn
en de andere keer een nasischotel of
heel wat anders.

Voor het luttele bedrag van € 3,50
kunt u heerlijk en gezellig uit eten
gaan, andere mensen ontmoeten en
even uit de sleur van thuis.
Helaas zijn we wel beperkt in deze tijd
met het aantal mensen in de zaal.
Dus u moet zich wel van tevoren
opgeven.
Dat kan bij Marjan 06-12901075 of
bij Berry 06-13698549 of via de mail
buurthuis@denieuwejutter.nl
U moet uiterlijk op maandag voor
22.00 uur opgeven om woensdag
mee te kunnen eten, of eerder natuurlijk en VOL=VOL.
We hopen u dan te ontmoeten bij het
gezellige woensdagdiner.
Ton, Marjan en Berry
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Video-etentjes van Eet Mee
Eet Mee, het platform van mensen die graag anderen ontmoeten via gezellige etentjes thuis, blijft na veel positieve
reacties Video-etentjes aanbieden.
Het wordt allemaal flink spannender
met de toenemende coronabesmettingen en we blijven meer thuis. Veel
mensen verruilen hun bureau op
kantoor weer voor de keukentafel
thuis, studenten zijn hun studiejaar
achter hun laptop begonnen en ook
de uitjes in onze vrije tijd worden
minder. Het is voor iedereen opnieuw
doorbijten en daarom is het des te
belangrijker dat we in contact blijven
met elkaar.
Uit je thuisbubbel met
Video-etentjes
Tijdens de lockdown in het voorjaar
zijn we bij Eet Mee begonnen met het
aanbieden van Video-etentjes. Die
maken het mogelijk om toch even
uit je eigen omgeving te stappen en
nieuwe mensen te leren kennen. Je
kookt voor jezelf, maar zit toch samen
aan tafel – met mensen die door de
speciale matchapplicatie van Eet Mee
aan jou zijn gematcht.
De Video-etentjes zijn een groot
succes en worden door deelnemers
gemiddeld met een ruime '8' beoor-

deeld. Van studenten tot ouderen, van
expats tot mensen met een vluchtelingachtergrond, de etentjes trekken
een verrassende mix van mensen
aan. "Leuk om in deze tijd uit je eigen
bubbel te komen en nieuwe mensen
te leren kennen op een heel laagdrempelige manier!" aldus een 26-jarige deelnemer. Een ander zei: “Het was
leuk! Ik heb nog nooit zo lang achter
elkaar Nederlands gepraat.”
Maak er wat bijzonders van!
Je kunt van jouw Video-etentje iets
bijzonders maken door bijvoorbeeld
iets speciaals te koken, iets leuks aan
te trekken of kaarsen aan te steken
of. Of organiseer een Video-etentje
tijdens de lunch om lekker even je
werkdag te breken. Alles is mogelijk
bij Eet Mee.
Hoe werken de Video-etentjes?
Aanmelden voor een Video-etentje
kan via www.eetmee.nl. Het enige dat
je nodig hebt is een mobiel, tablet
of laptop en een wifi-verbinding. Op
basis van jouw profiel maken wij een
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match op maat. Je krijgt vanzelf een
uitnodiging voor een etentje – of je
organiseert er zelf eentje.
Ingewikkeld?
Zou je wel mee willen doen maar lijkt
het je zo ingewikkeld? Neem contact
met ons op, we helpen je graag met
een test.
Eet Mee brengt al ruim 10 jaar mensen via de keukentafel met elkaar in
contact
Eet Mee is een landelijk platform van
mensen die graag anderen ontmoeten, die houden van een goed
gesprek en van lekker eten. ‘Mensen
samenbrengen door thuis-etentjes.’
Met die gedachte is Stichting Eet
Mee in de regio Utrecht opgericht.
Zo ontstonden er al meer dan 10.000
matches. Na dit succes krijgt het platform nu landelijk vervolg.
Meer informatie:
Wil je meer weten, neem dan contact
met ons op via info@eetmee.nl of
030-2213498

Nieuws uit buurthuis De Nieuwe Jutter

2020 Wat een jaar
Het oude jaar loop bijna ten einde,
en wat een jaar was dat!. Het begon
zo goed, maar al snel was het anders.
Eind maart werden we gedwongen
door corona om een paar maanden
het buurthuis te sluiten. Gelukkig
mocht er wel worden doorgewerkt
door de bouwvakkers, die allemaal
nieuwe kozijnen en dubbelglas in zet-

ten. Die konden lekker doorwerken...
Dat was het enige pluspuntje... eigenlijk was er niets aan.
Nu zitten we vlak voor een bijzondere
Kerst en een Oud en Nieuw.

In ieder geval wensen we u een hele
goede kerst en een heel goed begin
van 2021.

Laten we er maar het beste van maken, al is het in een klein gezelschap.

Bestuur en beheergroep van
De Nieuwe Jutter

Nieuwe plannen

De Nieuwe Jutter
is op zoek
naar vrijwilligers!

De Nieuwe Jutter is een broedplaats voor nieuwe ideeën.
Wij hebben de ruimte voor uw activiteit en we willen u
graag helpen om deze activiteit te verwezenlijken.
Kom gerust eens langs of stuur een mailtje naar
buurthuis@denieuwejutter.nl.

Als je vrijwilliger wilt worden hoeft dat niet elke week
of op een vaste dag.

Natuurlijk hebben we ook zelf goede ideeën! Zo willen we
volgend jaar gaan starten met een

Wat je kan doen?
l

l

l
l

We zien u graag op een van de activiteiten.

De website verbeteren en
moderniseren.
Een nieuwsbrief schrijven of helpen
bedenken wat ons bekendheid kan
geven.
Ook als je voor school een project zoekt
in communicatie kun je ons buurthuis
benaderen.
Barvrouw of barman.
Klusjesman.

culturele middag/avond in het
weekend
met een keur aan optredens, van zangers tot bandjes of
toneel en cabaret.
Heeft u zin of lijkt het u wel om een optreden te geven
voor een klein publiek of wilt u kijken hoe mensen reageren of gewoon lekker jammen? Laat het weten!

Draag je De Nieuwe Jutter een warm hart toe?
Wil je wat doen of heb je een idee?

Wanneer we kunnen beginnen ligt natuurlijk aan de
corona-regels. Zodra we met meer mensen bij elkaar
mogen komen, willen we van start gaan. Ik hoop dat u erbij
bent als publiek of met een optreden.

Meld je dan aan via buurthuis@denieuwejutter.nl
of stuur een Whatsapp bericht
naar Berry 06-13698549.
Je kan ook Vriend
van De Nieuwe Jutter
worden voor
2,50 per maand
of 30 euro per jaar.

Hou dit krantje in de gaten, maar ook onze nieuwsbrief en
kijk op onze website www.denieuwejutter.nl
Heeft u interesse of wilt u meer weten stuur dan een mail
naar buurthuis@denieuwejutter.nl
Of vraag naar Berry, zie ik u dan?
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Op weg naar Kerst
Als we dit schrijven is de Sint thuis aan het werk en zetten kinderen hun schoenen. Het is allemaal wennen voor iedereen, maar met veel creativiteit, flexibiliteit,
innerlijke rust en vooral een positieve welwillende instelling komt alles toch weer
goed. Dát is precies de kracht van de Sint. Wat de goede Sint kan, moeten we in
de kerken toch ook kunnen. Zeker in de Nicolaïkerk, die naar hem genoemd is.
Dit jaar geen massale kerstnachtviering met prachtige muziek en een verlichte
kerk, geen kerstmarkt, geen Weihnachtsoratorium en geen groot kinderkerstfeest.
Alles versobert en brengt zichzelf terug tot de kern. Donkerte is er niet alleen
vanwege het virus en de pandemie, maar ook vanwege de verdeeldheid tussen
mensen, landen, volken en vertrouwde bondgenootschappen. De roep om vrede
wordt steeds nijpender. Maar midden in de donkerte kan een licht schijnen.
Wijze mensen zien een ster aan het firmament en gaan op weg om die ster ‘hulde
te brengen’. De reis die zij maken zal hen veranderen. Hun bestemming blijkt niet
in het paleis van de heersende koning, maar de beestenstal waar een vrouw haar
kind moet baren, omdat er voor hen nergens plaats is. Niet het Witte Huis, maar
kamp Moria op Lesbos. Niet de feestelijk verlichte kerstdiners, maar de Voedselbank.
Wij mijden het reizen nu zo veel mogelijk. Maar Dag Hammarskjöld, als secretaris-generaal van de Verenigde Naties immer in dienst van de vrede, zei het al: ‘De
langste reis is de reis naar binnen.’ Die reis te maken, dat zou een mooi voornemen
zijn voor het komende jaar. ‘Waar gaat het nu allemaal écht om in mijn leven?’
Kerstnachtdienst op 24 december
Fysiek de kerstnachtdienst bezoeken is maar voor 30 bezoekers toegestaan. Daarom nodigen we u uit de dienst bij te
wonen via internet. De dienst zal op 24 december om 22.00 uur beginnen. Kijk voor de benodigde informatie die avond op
www.nicolaikerk.nl, daar zal de link om in te loggen te vinden zijn.

Kinderkerstfeest op 20 december
Dit jaar een belevingstocht door de kerk en de museumtuin. De tocht duurt ongeveer 60 minuten. De kerk is open vanaf
18.50 uur en we hanteren tijdsloten van 10 minuten, waarbij maximaal 3 gezinnen zich aan kunnen melden per tijdslot.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar huupenannet@gmail.com waarbij u aangeeft of u om 19.00, 19.10, 19.20,
19.30, 19.40, 19.50 of 20.00 uur wilt starten.
Voor alle diensten en vespers geldt: aanmelden via ikwilnaardekerk@nicolaikerk.nl
Voor alle actuele informatie i.v.m. corona: www.nicolaikerk.nl

H H
H

Voor alle lezers/-essen wensen we:
Een gezegende kerst, een goede afsluiting van
het oude jaar en een heel goed begin van 2021!
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Rivierenwijk en Dichterswijk in cijfers
De Rivierenwijk en de Dichterswijk zijn de laatste tientallen jaren sterk veranderd. Winkels zijn verdwenen, oude buren
zijn verhuisd en er kwamen nieuwe mensen wonen. Met de bouw van nieuwe aangrenzende wijken en buurten zal ook
het straatbeeld de komende jaren in meer of mindere mate veranderen. Maar wie zijn nu eigenlijk die Dichterswijkers
en Rivierenwijkers? Op allecijfers.nl vonden we interessante wijkinformatie, samengesteld uit onder andere het bevolkingsregister.
Dichterswijk
Deze wijk telde eind 2019 5.265 bewoners, 85 meer dan in
2013.
Met 2.170 in aantal is de leeftijdsgroep 25-45 jaar het best vertegenwoordigd, gevolgd door de groep 45-65 jaar met 1.070.
Er wonen ongeveer evenveel mannen als vrouwen in de
wijk (49 om 51 procent). Verdeeld naar afkomst is
74,4 procent van de bewoners (3.915 in aantal) autochtoon,
12,8 procent (675) migratie niet-westers en tevens
12,8 procent (675) migratie westers.
Op 1 januari 2019 was 70,8 procent van de bewoners ongehuwd 23 procent gehuwd.
De wijk telt 2.264 woningen voor 2.815 huishoudens en de
gemiddelde WOZ-waarde in 2019 was € 350.000 tegen
€ 268.000 in 2013.
Het gemiddelde inkomen per bewoner ligt op € 35.400.
Tegenover 87 procent gebruikers van alcohol, 33 procent
met overgewicht en 21 procent rokers staat dat 67 procent
van de wijkbewoners aan een vorm van sport doet.
In de leeftijdsgroep 19-65 voelt 85 procent zich goed gezond en vanaf 65 jaar 58 procent.
De wijk telt 515 bedrijfsvestigingen, waarvan ook het merendeel in de categorie zakelijke dienstverlening.
Anders dan in Rivierenwijk is vernieling is de meest voorkomende vorm van criminaliteit in Dichterswijk, gevolgd
door diefstal en geweld en seksmisdrijven.
Meer cijfers en informatie op
www.allecijfers.nl/buurt/dichterswijk-utrecht.

Rivierenwijk
Deze wijk telde eind 2019 9.285 bewoners. Ten opzichte
van 2013 zijn dat er 2.095 (3 procent) meer.
Met 3.470 in aantal is de leeftijdsgroep 25-45 jaar het best
vertegenwoordigd in Rivierenwijk, gevolgd door de groep
45-65 jarigen met 2.145.
Er wonen ongeveer evenveel mannen als vrouwen in de
wijk (49, 2 procent om 50,8 procent).
Verdeeld naar afkomst is 69,6 procent van de bewoners
(6.460 in aantal) autochtoon, 19,3 procent (1.790) migratie
niet-westers en 11,1 procent (1.035) migratie westers.
Op 1 januari 2019 was 65,4 procent van de bewoners ongehuwd en 25,4 procent gehuwd.
De wijk telt 4292 woningen voor 4840 huishoudens en de
gemiddelde WOZ-waarde in 2019 was € 296.000 tegen
€ 227.000 in 2013.
Het gemiddelde inkomen per bewoner ligt op € 28.500.
Tegenover 80 procent gebruikers van alcohol, 40 procent
met overgewicht en 23 procent rokers staat dat 59 procent
van de Rivierenwijkers aan een vorm van sport doet.
In de leeftijdsgroep 19-65 voelt 79 procent zich goed gezond en vanaf 65 jaar 50 procent.
De wijk telt 865 bedrijfsvestigingen, waarvan het merendeel in de categorie zakelijke dienstverlening.
Diefstal is de meest voorkomende vorm van criminaliteit in
Rivierenwijk, gevolgd door vernieling. Geweld en seksmisdrijven komen het minst voor.
Meer cijfers en informatie op
www.allecijfers.nl/buurt/rivierenwijk-utrecht

Maurice Hengeveld
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Vakschool voor de Typografie
Jutfaseweg 3

Ruim Honderd Jaar Grafisch Onderwijs in Utrecht

De ‘Vakschool voor de Typografie’ startte
op 2 juli 1907 aan de Wolvenstraat 6-8
met 1 directeur, 2 leraren en 12 leerlingen. In 1908 waren er al 20 Leerlingen
en nog eens 3 leraren erbij. In 1909
werd er een kleine ruimte aan de Van
Asch van Wijckskade gehuurd.
Door de vele nieuwe leerlingen was uitbreiding, dus nieuwbouw, nodig. Deze
ruimte werd gevonden aan de Jutfaseweg 3. De eerste steen werd gelegd op
10 september 1909. Op 20 april 1910
werd deze school officieel geopend onder
de naam ‘ Vakschool voor de Typografie’.
Leren werken in de drukkerij met de
snelpers, degelpers en tweetoerenmachine vereiste veel vakkennis. Het zijn
kolossale machines. Maar het ging veel
sneller dan letterzetten met de hand en
de els, wat de typograaf daarvoor deed.
Met de Engelse en Duitse machines kon
men in hoog tempo afleveren wat nodig
was voor de chemigrafen die de clichés
maakten voor de kranten, boeken en

tijdschriften. Op de boekbindersafdeling
stonden de lineer-, vouw- en naaimachines, die nodig zijn voor school- en
kantoorboeken, en boeken in het
algemeen.
Op 27 maart 1916
komt Koningin
Wilhelmina een bezoek brengen aan de
school. In 1950 komt
Koningin Juliana op
bezoek in het
bijzijn van Burgemeester De Ranitz.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgden
de leerlingen schriftelijk onderwijs.
Begin 1950 waren er alleen al 310
leerlingen die een avondcursus volgden.
Daarom moest men in 1951 ter plekke
uitbreiden, dus aanbouw was nodig
en dat gebeurde. In 1958 kwam er
klasruimte aan de Opaalweg. In 1959
kwam er een school aan de Diamantweg (hoek Briljantlaan), in 1961 aan
de Briljantlaan/1e Da Costa school/

2e Da Costaschool. En in 1966 kwam
er een grote noodschool aan de Briljantlaan/Helling die op 16 augustus 1966
officieel werd geopend en in gebruik
genomen .
In 1991 kwamen de grafische lyceums
samen, en de samenwerking verliep
goed. In 1997 kwam de grote nieuwe
school aan de Vondellaan 178 en werd
de Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
opgericht. Nu waren de grafici weer
bij elkaar na de vele wisselingen en
vertoonde Grafisch Lyceum Utrecht
weer stabiliteit. Op dit moment volgen
2000 leerlingen en studenten onderwijs
bij Grafisch Lyceum Utrecht (MBO)
en X11 School voor Grafische Media
(VMBO).
Nico Dielen 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
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Openbare binnentuin

In dit jaar zijn we extra blij met een
tuin. Niet alleen om te kunnen genieten van het buiten zijn en alles wat
er groeit en bloeit. In de zomer is het
een extra koele kamer bij ons huis.
Het is een plezier om allerlei klein vogelgrut (mezen, vinken, merels, roodborstjes) af en aan te zien vliegen.
Buiten de muren van dat tuintje
kijken we uit op een groot stuk extra
tuin, die van speeltuin De Boog. Het
is eigenlijk een soort park, tussen de

huizen van Merwedekade, Heycopstraat, Jekerstraat en Balijelaan. Het
groen in De Boog is een van de redenen waarom ik zoveel vogels langs zie
komen. In onze tuin is voor hen wat
te halen, maar De Boog geeft ze een
veel groter gebied om te foerageren.
Daar heeft een specht het bijvoorbeeld ook naar zijn zin. Ik kijk uit op
een grote plataan, die vlak naast de
BSO staat. Als ik op de bomenkaart
van de gemeente Utrecht kijk, zie ik
dat hij is geplant in 1960. Zestig jaar
oud. Nog niet zo oud als de speeltuin,
want die dateert van 1950. Iedere
dag laat die plataan mij zien in welk
seizoen we leven.
Oorspronkelijk was de tuin een grote
zandvlakte, waarop kinderen hutten
bouwden en speelden met wat ze
maar konden verzinnen. Gaandeweg
zijn in de jaren vijftig het onvolprezen
zwembadje en de zandbak aangelegd en zijn er veel bomen geplant.
Er stond bijvoorbeeld ook een groep
grote iepen, maar die zijn al jaren geleden gekapt vanwege iepziekte. Nu
is deze plataan de oudste boom van
de speeltuin, tussen een grote diversiteit aan andere bomen en struiken
die worden onderhouden door een
enthousiaste groep vrijwilligers, in
samenwerking met de gemeente.
De inhoud van de tuin blijft onveranderlijk jong. Behalve het extra groen

Groe
in de n
wijk
(3)

en de ruimte die De Boog ons geeft,
horen we ook het hele jaar het vrolijke
geluid van spelende kinderen. De
stemmen van ouders die op bankjes
toekijken en met elkaar kletsen gaan
op in dat geluid. Op een warme dag
versterken de zwembadgeluiden het
zomergevoel. Op ieder moment van
het jaar is De Boog een wijkpark, niet
alleen voor kinderen.
Ine van Emmerik

Uw makelaar in Rivierenwijk!
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