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Rivierenwijkers staan naast
elkaar in coronatijd

Van de redactie
Hoe hadden we bij het maken van de vorige Rivierwijker
kunnen denken dat we dit keer elkaar alleen op het
scherm van onze telefoon of laptop zouden zien tijdens
de redactievergadering? De coronacrisis heeft op alles en
iedereen impact. Voor de sommigen is die impact heel
groot en is de hulpvraag urgent. Daar besteden we in deze
editie aandacht aan.
Heel fijn dat er zoveel kopij is binnengekomen, bedankt
daarvoor. In deze Rivierwijker vind je een groet van de
buurthuizen en andere buurtorganisaties, lees je over
verschillende buurtinitiatieven in de coronatijd. Ook is
er de historische bijdrage van Co Scherrenberg en zijn er
advertenties te vinden hoe je thuis tóch kunt bewegen met
online hulp.
We hopen met deze editie van de Rivierwijker iedereen een
hart onder de riem te kunnen steken.

Wat gebeurt er met de wijk en met de bewoners in een tijd
waarin we te maken hebben met strenge maatregelen in
verband met de coronacrisis? Een kleine rondgang door
de wijk laat zien hoe snel bijvoorbeeld de ondernemers
aanpassingen gedaan hebben aan hun winkels zodat
klanten toch nog hun boodschappen kunnen doen. Linten,
strepen op de grond, een afscheiding tussen verkoper en
klant… De meeste klanten blijven gelukkig trouw komen
vertellen de winkeliers van de Rijnlaan, en houden ook
geduldig rekening met de nodige afstand. Ook als dat
betekent dat je even buiten wachten moet.
In sommige straten, zoals aan de Noordzeestraat en
aanliggende straten waar tuinen en balkons aan elkaar
grenzen, werd het initiatief genomen om een gezamenlijk
tuinfeest te organiseren. Al moest iedereen wel in zijn
eigen tuin blijven. Studenten maakte een playlist van
muziek die elke bewoner kon insturen en op 4 april was er
een succesvol gezellig feestje.
Een kunstzinnige bewoner biedt aan om kaarten te
schilderen en te versturen aan mensen die wel even een
steuntje in de rug konden gebruiken.
Studenten of mensen die op dit moment niet kunnen
werken bieden hun hulp aan met boodschappen doen
of de hond uitlaten voor hen die de deur beter niet uit
kunnen gaan. Hulpvraag en hulpaanbod vindt elkaar via
de buurthuizen maar ook door whatsappgroepen die
ontstaan zijn in straten of buurten, de app Nextdoor, of
gewoon door even op het raam te tikken of te zwaaien:
Gaat het goed? Kan ik wat doen?
Buurtbewoners passen een beetje op elkaar, of ze elkaar
nu kennen of niet. Laten we hopen dat we dat zo houden.
Want geen buurtbewoner zou zich, zeker nu niet, alleen
moeten voelen in de wijk.
Voor een luisterend oor:
ANBO – 0348-466666 | de Luisterlijn – 0900-0767
Rode Kruis – 070-4455888
Voor kinderen: 0800 - 0432 of www.kindertelefoon.nl

Dit was in onze buurt , wat een vrolijke verrassing. Ze speelden
ook een liedje dat wij zingen met het Koor Met ‘n Beetje Meer:
O wat ben je mooi. Dankjewel, orgeldraaiers!!!

In dit nummer: Hulpnetwerkje ouderen pagina 3 | Voedselbank pagina 5 | Biljartclub pagina 7 en nog veel meer!
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ZWANGERSCHAPSYOGA in de Rivierenwijk

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong

Ben je zwanger? Wil je fit blijven tijdens je
zwangerschap? Wil je rust en ontspanning
ervaren? En wil je je bewust voorbereiden
op de bevalling?
Dan is de zwangerschapsyoga wat voor jou!
De Yoga voor Zwangeren is een uurtje
helemaal voor jezelf:
l Je blijft in beweging en fit, ook met je zwangere lichaam.
l Er is veel ruimte voor ontspanning en alle aandacht is voor
jou en voor de baby.
l Je leert het zwangere lichaam beter kennen, beter (aan)
voelen en je ontwikkelt meer vertrouwen; vertrouwen in
jezelf en in je lichaam.
l Zwangerschapsyoga is een goede voorbereiding op de
komende bevalling.
l Yoga helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de
komst van het nieuwe kindje.

wekelijkse lessen per SKYPE te volgen. (3 x per week).
Ma 10-11.15 uur Di 20-21.15 en Vrij 13.30-14.45 uur
Normaal zijn de lessen maandag 20.30-21.30 uur (nu niet dus!)
Door het Coronavirus uiteraard geen les in de gymzaal
Lingestraat.
Het is natuurlijk vreemd als je nog
nooit Tai Chi les hebt gevolgd om dan
met een Skype les te beginnen.
Mocht je dit toch overwegen ben je
van harte welkom.
Persoonlijke aandacht mis je dan wel.
Maar ontspannen van lichaam en
geest staat dan bovenaan. En als er vragen zijn kan dat na de
les of via de mail.
De lessen zijn niet moeilijk, nodig: pc met camera en
microfoon of een webcam en ruimte thuis om te bewegen.
Je wordt voor de les uitgenodigd via een link.
Ook als je geen Skype hebt, kun je via de link toch deelnemen
per keer.

Vanwege de Corona-crisis zijn de zwangerschapsyogalessen
nu ONLINE te volgen op je eigen tijd.
Na Corona gaan de lessen door in het Yoga Centrum
Rivierenwijk, Rijnlaan 167, Utrecht.

Speciale aanbieding van 3 proeflessen voor € 18,-

Wil je meer weten? Alle informatie staat op
www.zwangerschapsyogautrecht.nl of bel 06-23855516.
De lessen worden gegeven door Esther Hazendonk, een ervaren
en gecertificeerd zwangerschapsyoga-docent;
de lessen worden (deels) vergoed door de zorgverzekering.

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

In een kinderyoga
les is er ruimte voor
plezier, yogahoudingen,
ontspanningsverhalen en
creatieve opdrachten.
Vanuit een veilige sfeer
kunnen kinderen werken
aan hun zelfvertrouwen en
het leert kinderen omgaan met spanningen en
onzekerheid. Kinderyoga bevordert de kracht, concentratie
en balans van kinderen.

Buurtbewoners die herstellende zijn van corona en lichamelijk
klachten ondervinden, kunnen ook bij onze praktijk terecht voor
ademhalingsoefeningen en advisering voor de opbouw van
conditie en belastbaarheid.
De praktijk is fysiek gesloten tot (in elk geval) 28 april, echter
kunnen patiënten wel bij ons terecht voor acute problemen of
vraagstukken. We proberen deze mensen zo goed mogelijk van
zorg te voorzien via video-consulten.

De kinderyoga is voor kinderen van 6-11 jaar.
Mail naar kinderyogafemke@gmail.com om je kind aan te
melden voor een gratis proefles of losse les.

Fysiotherapie Balijelaan
Balijelaan 27 | 3521 GK Utrecht | 030-2943606
info@fysiobalijelaan.nl

Ik ben Femke Koopman en werk als
Kinder- en jeugdpsycholoog
en ben gecertificeerd
Kinderyogadocent.

Colofon
De Rivierwijker
is een uitgave
van, voor en door
wijkbewoners.

Wil je iets plaatsen,
heb je ideeën of
vragen? Mail naar
rivierwijker@live.nl
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Hulpnetwerkje voor ouderen
Op 13 maart moest De Nieuwe Jutter dicht in verband
met de coronacrisis en meteen werd er een hulpnetwerkje
gestart voor de deelnemers van de Ouderensoos.
Acht mensen wilden er aan meedoen en we zijn met elkaar
een groepsapp gestart. Zo houden we onderling contact.
Alida Bouw, actieve bewoner en vrijwilligster bij de
Ouderensoos is de spin in het web. Zij belt iedere
woensdag alle deelnemers op om hallo te zeggen en om te
vragen of er iets nodig is. Alle deelnemers zijn er blij mee.
Als er vragen zijn dan geeft Alida ‘opdrachten’ door aan het
hulpnetwerkje. Zo hebben we bij iemand batterijen voor
haar gehoorapparaat bezorgd. Maar we doen meer.
We doen zo’n beetje om de week een leuke actie.
We hebben iedereen een kaartje gestuurd en rond de
Pasen een paas-/lunchpakketje langs gebracht.
We maken dan ook even een praatje om te horen hoe het
gaat. Op gepaste afstand, natuurlijk.
Onze volgende actie komt er al weer aan. We gaan een
tube handcrème langsbrengen. Want van al dat handen
wassen, krijg je een droge huid.

Judoschool Barberio
Zaterdag 7 maart vierde Judoschool Groot Houten zijn
40-jarig bestaan. Diverse Judoscholen waren uitgenodigd
voor een clinic met wereldkampioen Noël van 't End.
Zondag 8 maart was het toernooi met in de ochtend
Che Arnhem (2e plaats), Friso Garben (2e plaats), Boike
Jagernath (kampioen) en Thijn Zwartsenberg. In de
tweede groep Indra Duijveman (2e plaats). In de derde
groep Gabriël Pluijgers en Xabi Salom (2e plaats). In de
laatste groep Lodewijk van Leerdam (3e plaats) Tjaling van
Leerdam (2e plaats) en Jeroen Rose (2e plaats).
Alle judoka's hebben mooi judo laten zien, we zijn trots op
jullie!

Het hulpnetwerkje is ook verbonden met andere groepen
van De Nieuwe Jutter. Dat is mooi want zo houden we
contact met een groep ouderen die groter is dan de
mensen van de Ouderensoos.
En we blijven op die manier met elkaar verbonden, of zo als
iemand het zei: ‘zo hoor je er toch nog bij’.

Hart onder de riem

Contactpersoon: Alida Bouw, T 0687724124

Beste buurtbewoners,
Met dit berichtje willen we u namens
De Nieuwe Jutter graag een hart
onder de riem steken in deze moeilijke tijd. We missen
het samenkomen in De Nieuwe Jutter enorm – net als u.
We wensen u en uw familie alle gezondheid en rust toe
en... kijken er naar uit om u weer te zien in betere tijden.
Dan bent u weer van harte welkom om te komen dansen,
sporten of bijvoorbeeld biljarten!
In de tussentijd kunt u ons natuurlijk bereiken. Heeft u
behoefte aan wat gezelligheid, beweging of heeft u ergens
hulp bij nodig? Of wellicht wilt u uw normale activiteiten
nu online aanbieden (dansen of spelletjes)? Laat het ons
weten; dan zoeken we samen naar een manier!
Je kunt ons bereiken via: 0612901075 (Marjan) of
buurthuis@denieuwejutter.nl
Tot slot: In deze moeilijke tijden is extra belangrijk om
ook aan leuke dingen te denken. Daarom halen we mooie
herinneringen en verhalen op over De Nieuwe Jutter. Heeft
u als deelnemer, huurder of betrokken buurtbewoner een
mooie herinnering of ervaring over De Nieuwe Jutter?
Dan horen we dat heel graag en delen we dat met andere
buurtbewoners op onze website.
Alvast bedankt en hopelijk tot snel – in goede gezondheid!

Jutfaseweg rond de eerste
wereldoorlog
De belangrijkste uitvalsweg van Utrecht naar het zuiden.
De Jutfaseweg heeft rond 1900 nog een landelijk
karakter met opvallend veel dakpan-, baksteen- en
tegelfabrieken, afgewisseld met kapitale herenhuizen en
vaak eenvoudige eenkamerwoningen voor de arbeiders.
U kunt bij De stichting Historische Kring TolsteegHoograven een presentatie aanvragen, die via
we-transfer verzonden wordt.
Mail daarvoor naar info@hkth.nl
Namens de st.HKTH, Peter Sprangers, secretaris

Bestuur en Beheergroep De Nieuwe Jutter
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In de riksja met… Victor
Er wordt op dit moment niet gefietst met de riksja, zeker
niet met passagiers, maar in verband met onderhoud en
het in conditie houden van de accu maakten we toch even
een rondje door de wijk. Alle bomen stonden in prachtig
in bloei, het leek wel een mini-bloesemtochtje. Op het
fietspad langs het Merwedekanaal klonk ineens mooie
gitaarmuziek.
Hij woont niet in Rivieren-/Dichterswijk,
maar net over het Merwedekanaal en doet
wel altijd zijn boodschappen in de wijk, bij
AH op de Vondellaan. Zijn onderkomen
is niet heel groot, als het mooi weer is zit
Victor Evers dus meestal met zijn gitaar
buiten bij het water te spelen, aan de
andere kant van het kanaal. Maar daar was
het vandaag een beetje druk. “Ja, en je
probeert toch een beetje op afstand van
elkaar te blijven hé”. Daarom zit hij eens een
keer aan deze kant van het water. Blues,
jazz en flamenco zijn de favoriete stijlen
van de sympathieke lange man. Hij voelt
zich een gelukkig man, is net voor het eerst
opa geworden van een kleinzoon. De nieuwe wereldburger
bezoeken is op dit moment helaas niet mogelijk, maar hij is
er niet minder gelukkig om. Het zijn moeilijke en vreemde
tijden, we verliezen veel mensen, maar er komen gelukkig
toch ook weer nieuwe mensen bij, constateert hij.
Victor denkt dat het nog een tijd zal duren, dat het allemaal
anders is dan we gewend waren. Hij hoopt dat we er in
ieder geval door zullen inzien dat het steeds maar streven
naar meer bezit niet tot geluk leidt. Rijkdom is “een state of

mind”, een gevoel dat je zelf bepaalt, meent Victor. Ik heb
mijn werk, mijn eigen plek, mijn mensen, mijn muziek en
mijn gitaar, dat is genoeg, ik voel mij enorm rijk. Vrienden
vragen mij wel eens wat ik zou doen met een miljoen, maar
ik zou daar alleen maar last van hebben. Het enige wat
hij graag nog zou willen doen is weer een tijd door ZuidEuropa reizen en muziek maken met de
mensen daar. Na een studie HEAO en
10 jaar werken als leraar economie besloot
hij ooit naar Portugal te gaan, ontmoette
een jongedame en bleef daar wonen.
De manier waarop er muziek gemaakt
wordt, van jongs af aan, heeft grote indruk
op hem gemaakt.
Victor wil best even plaatsnemen in de
riksja zonder bestuurder, om een foto te
laten maken onder de bloesemboom.
Nee, die afstand van het bankje naar de
bestuurder is inderdaad geen anderhalve
meter, dat ziet hij nu wel, zegt hij lachend.
Hij snapt dat er voorlopig geen ritjes zullen
plaatsvinden met passagiers. Maar hij
vindt het wel een hele mooie fiets. Bedankt voor je muziek,
verhalen, foto en complimenten Victor!

Het Koor Met n Beetje Meer

Hoe gaat het met de
huisartsenzorg in de wijk?

Voorlopig kunt u ons niet benaderen voor het maken van
riksjaritten i.v.m. de coronamaatregelen.
Als u op een andere manier de riksja zou willen inzetten voor
een maatschappelijk doel, kunt u ons benaderen via
utrecht@fietsenallejaren.nl of 06-81876018. Blijf veilig,
blijf gezond.

Zingt deze weken een paar toontjes lager.
En heel veel minder...
Helaas pindakaas!
Zingen in je eentje is leuk,
Maar zingen met elkaar nog leuker.
We houden het nog een poosje vol zo.
Daar is niets aan te doen...
Over een paar weken hopelijk
Staan we weer zij aan zij
Te galmen in het buurthuis:
“Alles ziet er beter uit...”
“Oh, wat ben je mooi”
“Het dorp“
En “Una paloma blanca”,
zo vrij als n vogel!!!

In Rivieren-Dichterswijk blijft uw huisarts gewoon
bereikbaar voor klachten en vragen. Enkele assistentes en
artsen hebben corona gehad in de afgelopen tijd, maar
gelukkig zijn de meesten weer helemaal hersteld.
De anderen herstellen goed en zijn nog thuis in
quarantaine. We werken in de wijk samen om de patiënten
met mogelijke corona klachten, veilig te kunnen helpen.
Hiervoor zien we deze patiënten zo veel mogelijk op één
locatie in de wijk. Ook als u geen corona klachten heeft
kunt u veilig terecht bij uw huisarts. Kom niet zomaar naar
de praktijk, maar bel ons eerst!
Met vriendelijke groet
Het team van assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen
in de wijk
Bekijk de website van uw eigen huisarts
voor meer informatie

het Koor Met n Beetje Meer
elke maandagavond
in De Nieuwe Jutter, maar… nu even niet!!!
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Avondvierdaagse
afgelast
Helaas moeten wij u mede delen
dat de avondvierdaagse editie 2020
is afgelast, wij zien u graag volgend
jaar bij de editie van 2021.
Namens het bestuur van de
Avondvierdaagse Utrecht
Sophia Besamusca, Joan Mulder en
Marian Kikkers

Het onzichtbare
Onzichtbaar waart de dood in ’t rond
Met onberekenbare willekeur
Tussen mij en mijn lief
Mijn buur en de boer
De broer en de beiaard
De prins en zijn lakei
En mij.
Ga ik? Ga jij?
Zonder aanziens des persoons
Treitert hij de zoons
Kietelt hij de oma’s
En pakt de opa.

Dág dood,
Ben jij daar ook?
Ik had je niet herkend
Maar in deze kalmte weet ik je wel
Niets anders dan anders,
Dichterbij, dat wel.
De angst voor jou is weg
Mijn leven is mijn leven
Mijn sterven is mijn sterven
Ik geef me over aan het onzichtbare
En voel me geborgen.
© ineke gorter

Onzichtbaar zaait hij angst
En bij sommigen vertrouwen
Bij mij? Bij jou?
Een rilling kou.

Buurthuis
Het Trefpunt
Als ik dit schrijf, gaat het met de
deelnemers van Het Trefpunt gelukkig
goed. De mensen van de koffieclub,
van de eetclub, de tekenclub en de
Marokkaanse vrouwen.
“Ja, we hebben wel contact met
elkaar. Maar we missen het Trefpunt
om samen te komen. Om te koken
en te tekenen. Om elkaar te zien en
verhalen te vertellen.”
“Goh”, dacht ik, “wat fijn, dat ze Het
Trefpunt missen”. Ja, zo kun je het als
bestuurslid ook bekijken.
Het bestuur van Stichting Ruimte
voor de Buurt haalt opgelucht adem.
Omdat er geen grote geldzorgen zijn
en we niet failliet gaan. Zodat over
een tijdje het Trefpunt weer open kan
voor activiteiten.
En ook omdat er – met behoud van
afstand – weer zo’n mooie Rivierwijker
is gemaakt. Zelfs zonder vergadering
in Het Trefpunt. En de bezorgers het
allemaal belangrijk vonden om het bij
u thuis te brengen.
We hebben het eigenlijk nog best
getroffen. Met al die mensen, die
zich om elkaar bekommeren. Veel
leesplezier.

Opgesloten met het onzichtbare
Het onberekenbare
Bonkt mijn hart
Ik word verward
Ik beuk tegen jou, tegen mij
En de glazen wanden van mijn
bestaan.
Zoek ik naar de uitgang
Zoek houvast bij de ingang
Zoek licht in donker
Grond onder mijn voeten
Richting in denken en voelen
Rust in contact
Op de toegestane afstand.
Ik kijk en kijk...
Ik luister en luister....
Ik voel en ervaar...
Ik vertraag...
Ik spreek de waarheid...
Van dit moment en
zonder opsmuk.
Ik word stil, stiller stilst...
Levensgrenzen
vervagen...
Tijd en ruimte...
Oneindigheid in licht en
liefde.
Dat is bekend
Dat ontspant
En herstelt de band
Met het leven.

Lonnie Ploegmakers,
Stichting Ruimte voor de Buurt
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Wellicht kan dit gedicht wat hoop
geven in deze lastige tijden.
Iedereen zal het anders ervaren.
Toch is er nu meer gezamenlijkheid
dan ooit. Ik hoop dat het gevoel van
verbondenheid mag blijven.
Ik wens een ieder gezondheid en
licht.
Ineke Gorter
Coachingbureau INZICH-T
Praktijk voor sjamanisme,
vrouwencirkels en opstellingen.
Aanbod:
Mijn praktijk is open voor een ieder die
het hart eens wil luchten.
Je mag 30 minuten van mijn tijd
hebben als het je even teveel wordt.
Bel gerust met 06-28642905 om
een afspraak hiervoor te maken
(of als ik tijd heb mag je meteen
losbarsten)

De Voedselbank vraagt om uw steun!
Voedselbank uitgiftpunt Rivierenwijk
is officieel geopend in juni 2007. Er
waren verschillende initiatiefnemers
die de noodzaak van een voedselbank
in de buurt zagen. Catharina van
der Veeken werd al snel coördinator.
Met niet te stuiten enthousiasme en
doorzettingsvermogen heeft
zij anderen weten te binden.
Met haar man Joop en een grote
groep vrijwilligers is het uitgiftepunt
gemaakt tot wat het nu is.
Nu, in deze tijd van beperkingen en
maatregelen, vragen de vrijwilligers
van de Voedselbank Rivierenwijk met
klem om uw hulp.
Aan mankracht is geen gebrek.
Het uitgiftepunt beschikt over een
ervaren ploeg vrijwilligers die zorgt
voor het inpakken en het distribueren
van de producten.
Er is echter wel een nijpend gebrek
aan producten. Omdat veel mensen
op dit moment meer inkopen dan
normaal gesproken en zelf voorraden
aanleggen is er veel minder aanvoer
van houdbare en verse etenswaren
voor de voedselbank dan normaal
gesproken.
Je zal je maar in de situatie bevinden
dat je niet elke dag een maaltijd
kan maken voor jezelf of voor je

gezin. Een steentje bijdragen kan op
verschillende manieren.
Doneren van houdbare producten
Er is behoefte aan verse producten,
zoals groenten en fruit maar ook aan
verschillende basale, houdbare en
eetbare producten waar gezonde
maaltijden mee gemaakt kunnen
worden bijvoorbeeld pasta en
pastasaus, rijst, couscous, soep,
broodbeleg, pannenkoekenmix,
olijfolie of houdbare melk. Producten
als shampoo en tandpasta zijn ook
welkom.
Misschien heeft u ook nog een
spelletje of kinderspeelgoed dat als
een mooi kadootje kan dienen voor
een jarig kind. Ook dat is welkom bij
de voedselbank.
Een goede maaltijd kunnen maken
blijft echter het belangrijkste. Ook
kleine donaties, als een paar appels
of een blik sperziebonen, zijn heel erg
welkom.
Afleveren van de producten
U kunt de producten afleveren op
vrijdagen tussen 10.00-14.00 uur
in buurthuis De Nieuwe Jutter,
Amerhof 66. Let op de aangepaste tijd
in verband met de maatregelen rond
corona.

Voor telefonisch contact met Joop of
Catharina, bel met 0640954356
Financiële donatie
Is het voor u lastig om producten
te kopen en af te leveren bij het
buurthuis? Kunt u het huis niet
verlaten maar wilt u toch iets doen?
Dan is de voedselbank ook blij
met elk bedrag dat u stort op het
rekeningnummer NL87 INGB 0004
7939 40 ten name van
Stichting Ruimte voor de Buurt i.z.
voedselbank, onder vermelding van
donatie voedselbank.
Het geld komt direct ten goede
van de voedselbank Rivierenwijk.
Er worden dagverse producten
van gekocht of andere belangrijke
basisproducten die missen in de
voorraad.
Ook de voedselbank houdt natuurlijk
rekening met de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus. Houdt
u zelf de afstand van 1,5 meter in de
gaten?

Hoi creatieve Rivieren- en Dichterswijkers
Of zoals een cursist beschreef:
'Het mozaïeken is voor mij
een weerspiegeling van de
weerbarstigheid van de week. En
aan het eind van de avond is alles
weer opgelost en geordend.'

Ik ben reuze benieuwd hoe jij je
creativiteit tot uiting brengt.
In de Utrechtse Geuzenwijk zijn
door het kernteam Roobolkapel, op
een zaterdagmorgen 5 stoeptegels
gemaakt. Ze hebben in beeld
omgezet waar de Roobolkapel voor
staat: Lief en leed delen, samen
eten, een kopje koffie drinken, een luisterend oor bieden en
hoop, geloof en liefde.
Deze dienen als startschot voor een project waarbij de buurt
wordt uitgenodigd om de wijk meer kleur te geven door
gemozaïekte stoeptegels. Het ontwerp en uitvoering wordt
gemaakt door henzelf, waarin ik hen mag begeleiden.

Sascha
En je creativiteit ontplooien kan op veel manieren, kijk eens
hoe je je salade kunt opmaken, met schijfjes komkommer,
stukjes tomaat en reepjes paprika, hiermee kun je al een
mozaïek creëren.
Maak er een mooie week van,
Marné van Veenendaal

Wil je ook zo'n kleurige stoeptegel voor je deur?
Kom dan eens deelnemen aan een workshop mozaïek
en maak kennis met een het spel tussen kleur en vorm
waardoor je je dagelijkse beslommeringen vergeet en je
hoofd helemaal leegmaakt.

www.mozaiekmonumenten.nl

Voor momenten die ertoe doen.
M: 06 4572 4576
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Biljartclub Buurthuis
De Nieuwe Jutter

Tekenlessen voor beginners
in Buurthuis De Nieuwe Jutter
Lessen om iets nieuws te leren en te genieten van de
gezelligheid.
Ik werk met duidelijke opdrachten waardoor het voor
iedereen mogelijk is om er aan mee te doen.

Wie wil onze biljartclub komen versterken?
Het maakt niet uit of je beginner bent of gevorderde.
Bij ons kan je op een gezellige en ontspannen wijze de
biljartsport beoefenen.
Wij hebben op dit moment een kleine 40 leden en als lid
kunnen we je het volgende aanbieden.

Dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
1, 8, 15, 22 en 29 september | 5 lessen voor 25 euro
voor info en opgeven:
06-83237916 of gcozijnsen@gmail.com

l

Gerda Cozijnsen
docent tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen

l

l

Nieuws van het wijkbureau

l
l

Zoals overal heeft de coronacrisis ook op invloed op
de werkzaamheden van het gemeentelijk wijkbureau
voor Rivierenwijk en Dichterswijk. Waar Loog Landaal
(wijkadviseur op het Wijkbureau) eerder meerdere
overleggen per week voerde met bewoners en met
verschillende wijkorganisaties, vaak over initiatieven vanuit
de wijk. Initiatieven op sociaal vlak, of over speeltoestellen
of groen in de buurt. Deze overleggen worden nu
uitgesteld of per telefoon gehouden. ‘Als het gaat om
zaken die niet met de corona crisis te maken hebben, is
er wat vertraging op de lijn gekomen’, zegt Loog in een
telefonisch interview. ‘Niet alle iedereen is evengoed
bereikbaar, sommige mensen zijn ziek of hebben even
andere dingen aan hun hoofd met een nieuwe situatie op
hun werk en thuis. Sommige doelen die we ons gesteld
hadden zijn op dit moment niet haalbaar of hebben in
deze omstandigheden even geen prioriteit. Sommige van
mijn collega’s bij het gemeentehuis hebben andere taken
gekregen om zieken te vervangen of worden ingezet waar
nu extra mankracht nodig is. Een hele rare tijd waarin we
alles doen wat we kunnen.’
Loog heeft er bewondering voor hoe bewoners in de
Rivierenwijk en de Dichterswijk elkaar vinden en hulp aan
buurtbewoners bieden. ‘Er zijn verschillende initiatieven
opgestart die ontstaan zijn bijvoorbeeld in bestaande
whatsapp groepen uit de buurten. Ook het buurtfonds
krijgt hulpvragen voorgelegd. Mensen passen op elkaar en
mensen weten ook in veel gevallen waar ze moeten zijn
met een hulpvraag. Dat is heel mooi om te zien.’
Het wijkbureau krijgt soms signalen van buurtbewoners
die zich zorgen maken over een kind op straat of over
spanningen in gezinnen.’ Daar zijn natuurlijk zorgen over.
Wij proberen de signalen te interpreteren en verder door te
zetten naar experts in de wijk die daar verder aandacht aan
geven. Het is mooi dat mensen ons weten te vinden. We
moeten het vooral nog volhouden en vol kúnnen houden.
Daar kunnen we elkaar bij helpen. Het zou mooi zijn als de
verbinding die we nu zien tussen bewoners, ook na de crisis
levend blijft’ aldus Loog.

Deelname aan Interne competitie op de
maandagmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Deelname aan Stedelijke Utrechtse Biljart Competitie op
de dinsdagmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Deelname aan avondcompetitie KNBB op de maandag-,
woensdag- en/of donderdagavond.
Vrij biljarten op woensdag, donderdag en vrijdag.
Mogelijkheid voor het volgen van biljartlessen.

Je maakt je eigen keuzes voor wat betreft wel of niet
deelnemen aan één van de competities.
Op onderstaande afbeelding het biljartlokaal van Buurthuis
“De Nieuwe Jutter”.

We beschikken over een goed geoutilleerd biljartlokaal
met 2 biljarttafels, timerklokken en een modern digitaal
scoresysteem.
De jaarlijkse vaste bijdrage voor leden is op dit moment
30 euro per jaar en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Deelname aan één of meerdere competities kunnen extra
kosten meebrengen.
Voor nadere informatie kan je contact opnemen met
Dhr. Joop Faasen, bereikbaar onder telefoonnummer
030-2892363.

Gevonden op de Merwedekade;
een lief kleinood.
Ben jij het verloren?
Stuur een mailtje naar
Rivierwijker@live.nl
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En toch werd het Pasen!
maar desondanks
levensecht in hun
midden
aanwezig… niet
als voorheen.
Maar toch…
onmiskenbaar.
Ik wens iedereen
die ervaring van
Pasen toe. Van het
‘En Toch’, dat
sterker is dan alle
onheil en verdriet.

Het is bijna niet voor te stellen: zonder kerkdiensten,
zonder paasjubel op het Domplein, zonder klokgelui bij
zonsopgang…
De geluiden in de stad zijn veranderd. We horen vogels
luider en duidelijker. De geluiden die de mensen maken
zijn veel stiller geworden. Ook onze Paasgeluiden.
Er voltrekt zich een stille wereldwijde ramp door een
onzichtbaar virus. Zowel lijfelijk als economisch zijn we
in zwaar weer beland. En er speelt meer: er woedde een
gevaarlijke natuurbrand bij Tsjernobyl, landen in Afrika
worden geteisterd door enorme sprinkhanenzwermen en
er zijn diverse dodelijke en verwoestende aardbevingen en
tornado’s… En ook de politieke verhoudingen in ons veilige
Europa worden er voorlopig niet beter op. We voelen ons
hier machteloos bij en houden ons hart vast.

Zoals alle openbare gebouwen is ook de Nicolaikerk tot
nader order gesloten voor bijeenkomsten. Er zijn dus
geen ochtendvieringen, geen vespers, maar ook geen
koorrepetitie en voor de musical Jozef, bijbelkring,
tentoonstelling enz. en ook geen verhuuractiviteiten.
Gelukkig zijn we al jaren aangesloten bij
www.kerkomroep.nl. Daar zijn alle vieringen te
beluisteren tot 3 maanden erna.
Een kleine groep – voorganger, organist, ouderling/ lector,
en leden van de cantorij – verzorgen nu iedere viering, met
gepaste onderlinge afstand. Sinds Palmpasen is de dienst
ook via youtube te zien! Dit is een heel mooie toevoeging,
met dank aan een aantal gemeenteleden. Daar horen én
zien we ook hoe de voorganger ons aan het eind van de
dienst zegent om anderen tot zegen te zijn.
Inmiddels duurt deze situatie nu al vanaf 22 maart. We
weten ons toch met elkaar verbonden door de wekelijkse
Nieuwsbrief; we worden opgeroepen met elkaar te bellen,
elkaar een kaartje te sturen, en er staat elke keer een foto in
hoe iemand thuis haar of zijn vieringsplekje inricht.

En toch…
bij alle akelige berichten over het virus dat de hele wereld
verlamt en verandert, en dat onzegbaar leed aanricht in
families, zorginstellingen en ziekenhuizen, is er de ervaring
van de ontluikende lente die zich niet laat stoppen.
Mensen genieten van het mooie weer en van elkaar, van
de vriendelijke sfeer op straat, waarin mensen meer dan
anders oogcontact maken en elkaar groeten. Er zijn de
beren voor het raam, de spontane concerten en uitingen
van creativiteit, de behulpzaamheid en de vindingrijkheid.
We ontwikkelen in hoog tempo nieuwe vaardigheden.
Dat is wat een crisis óók allemaal met ons doet. Er worden
bronnen van goedheid aangeboord, waar we het bestaan
niet van vermoedden.
Pasen vertelt een ongelofelijk verhaal over leven dat
sterker is dan de dood. Het feest van ‘EN TOCH’.
Het is niet onder woorden te brengen, niet in begrippen
te vangen. Maar mensen hebben het ervaren. Destijds,
rond Jezus van Nazareth. Gemarteld en ter dood gebracht,

www.nicolaikerk.nl | www.nicolaiconcerten.nl

Geboortefotografie
Door het corona-virus is het helaas niet mogelijk om een prachtige reportage van de
geboorte van jullie kindje te laten maken of zelfs maar een newbornsessie te boeken.
(Soms is het in overleg met de verloskundige wel mogelijk een thuisbevalling te
fotograferen).
Het is nu wel heel leuk om een mini reportage te boeken waarbij ik jullie fotografeer
door het raam.
Een herinnering aan deze bijzondere tijd op een spontane, natuurlijke manier en
bovendien op een veilige afstand.
Wil je ook een mooie mini-shoot van jouw gezin, of wil je het wellicht iemand cadeau doen, misschien alvast met moederdag in
gedachte?
Stuur dan een mailtje naar monique.verbeek@gmail.com
Mooie reportages zijn te bekijken op mijn website: www.moniqueverbeekfotografie.com of op mijn insta:
instagram.com/moniqueverbeekfotografie
Wil je graag informeren naar een prachtige geboortereportage en een kennismakingsgesprek aanvragen?
Doe dat dan het liefst via het contactformulier op de website.
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Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

Nu we met de Corona-crisis de hele dag
thuis zijn en veel zittend doorbrengen kan je
lichaam wel wat beweging gebruiken.
Voel je je moe en lusteloos? Loopt je
hoofd over, door alle onzekerheden in
deze Corona-tijd of ben je druk met wat je
allemaal nog moet doen? Kom je tijd tekort
voor jezelf en ben je op zoek naar rust?
Yoga maakt je lichaam soepeler en je voelt je
na een yogales fitter en vitaler. Door Yoga te doen (her)vind je
je rust, raak je ontspannen en sommige yogalessen zijn zeer
actief. Ook brengt Yoga je in het hier en nu, het ‘zet je hoofd
even uit’ en geeft je een moment helemaal voor jezelf.
Als je wilt weten wat Yoga voor effect heeft op jou, voel je
welkom en doe mee met de ONLINE yogalessen van Yoga
Centrum Rivierenwijk. Door Corona is het yogacentrum
gesloten, maar de Yogalessen worden opgenomen en op
youtube gezet, zodat je de yoga op een voor jou passende tijd
thuis kunt volgen.
Als Corona voorbij is gaan de lessen live weer door in het Yoga
Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167, Utrecht.

Adres: Buurthuis de Nieuwe Jutter - Amerhof 66 Utrecht
Werkt u veel achter de computer en zit u veel in dezelfde houding?
Werkt u in de horeca en moet u met zware dienbladen lopen?
Heeft u veel last van stress?
Dan bent u bij Massage Therapie Tanyusha aan het juiste adres.
U kunt terecht voor een heerlijk ontspannende massage, maar
ook voor een medicinale massage voor uw spieren. Deze kan
eventueel vergoed worden door uw ziektekostenverzekering.
Ik doe ook behandelingen lichaamsgerichte psychotherapie en
overige natuurgeneeskunde. U komt weer helemaal los, voelt
zich als herboren en kunt er weer even tegenaan.
Kijk voor meer informatie op de website
www.massagetherapietanyusha.nl
Kijk op de website of we weer open zijn in deze corona tijd.
Voor een afspraak kunt u bellen, sms’en of appen naar
0644424909 of kijk eerst op mijn website
www.massagetherapietanyusha.nl en klik op de “Boek Nu”
button voor beschikbaarheid. U kunt ook mailtje sturen naar
massagetherapietanyusha@gmail.com.
Ik werk alleen op afspraak. Kijk ook voor onze voordelige
arrangementen.

Voor meer informatie:
Kijk op www.yogacentrumrivierenwijk.nl voor een tijd of
yogales die bij jou past, en meld je aan voor een gratis ONLINE
proefles. Je kan ons bereiken via de website, via mail
info@yoga-asana.nl of via 06-23855516.

Massages Therapie Tanyusha is CAT Complementair Aanvullende
Therapeut: CM1246-17-03-18 en is aangesloten bij GAT Geschillen
Alternatieve Therapeuten.

Yoga in je eigen woonkamer
Twee keer per week thuis Yoga, live op je laptop
of telefoon samen met buurtgenoten.
Blijf fit, verhoog je kracht, lenigheid en
veerkracht. Ontspan en geniet!
Nu de zaal in de Rivierenwijk dicht zit verzorg ik
interactieve live yogalessen, echt Yogalife live!
De yoga is een combinatie van actieve Hatha yoga,
vloeiende Vinyasa en ontspannende Nidra yoga,
allemaal zeer toegankelijke yogavormen.
Het is luchtig, soms stevig, altijd gevarieerd en
geschikt voor elke leeftijd en elk niveau.
Na de fysieke inspanning volgt een weldadige
ontspanning.
Tijden: dinsdagavond om 20.00 uur en
donderdagavond om 19.30 uur, duur: 70 minuten.
Kosten: € 8,00 per week (voor beide avonden) voor
april/mei. Proefles en losse les tijdelijk € 6,00.
Je kunt zo mee doen, neem contact op en je krijgt
een link voor een proefles.
Meer info: www.yogalife.me | info@yogalife.me
Hans Bootsma | 06-37409890
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Buurthuis De Nieuwe Jutter in corona tijd
Wat is De Nieuwe Jutter in corona tijd?
Nou heel simpel: DICHT!
Omdat we met te veel mensen in
een ruimte zitten en dus geen
1.5 meter afstand kunnen houden zijn
we voorlopig gesloten.
Geen activiteiten, maar er was wel iets
anders aan de hand.
De Bo-ex, waar we het pand van
huren, was bezig met een renovatie.
Vorig jaar was al bekend dat het zou
gebeuren, alleen wisten we nog niet
wanneer.
Het hele gebouw zou aan de
buitenkant geschilderd worden.
En er zou dubbelglas in de ramen
gezet worden.
Deuren, glaswerk, kozijn en
gevelplaten zijn vernieuwd. Het
asbest is gesaneerd. Een hele grote
klus!!!
Dus het kwam prima uit dat er geen

activiteiten waren, zo konden de
werklui ongestoord door met hun
werk.
Daarna kwam de grote schoonmaak.
Met een aantal vrijwilligers zijn alle
ruimtes grondig schoongemaakt.
We kunnen dus weer met een frisse
start beginnen aan een nieuwe
periode.
Maar wanneer dat is weten we nog
niet als dit naar de redactie van de
Rivierwijker gaat.
Hopelijk kunnen we na 28 april weer
(beperkt) open...
Misschien mogen we kleine
activiteiten weer door laten gaan.
We hopen natuurlijk wel op uw
begrip als het één wel kan en het
ander niet!!
Misschien flexwerken in het
buurthuis? We hebben genoeg plaats
om werkplekken te creëren met meer

dan 1.5 meter afstand. We hebben
redelijk goede wifi, dus meld je aan
voor een keer uit huis werken.
Stuur even een mail naar
buurthuis@denieuwejutter.nl
Het staat ook allemaal op onze
vernieuwde website.
Ja, de website wordt vernieuwd!
www.denieuwejutter.nl was even uit
de lucht door een programma hack,
niet zo leuk maar wel goed voor een
nieuwe start.
Heeft u nog op- of aanmerkingen,
feedback is altijd welkom.
Heeft u nog ideeën of foto’s, video
van voorheen, dan zien we die graag.
Verder wenst de Nieuwe Jutter u veel
info en kijkplezier op de website.
En wensen u een goede gezondheid en
zien u graag spoedig weer in de Nieuwe
Jutter.

Houd Rivierenwijk Leefbaar
Beste bewoners van Rivierenwijk,
In deze tijd van corona is het nieuws
over de Merwedekanaalzone wat
minder actueel. Goede gezondheid
is voor iedereen natuurlijk het
allerbelangrijkst. Achter de schermen
wordt er wel hard gewerkt door de
gemeente en grondeigenaren om het
project zo weinig mogelijk vertraging
op te laten lopen.
Dus willen wij ook daar alert op
blijven.
Allereerst willen wij iedereen
heel hartelijk danken voor uw
inspraakreactie die u bij de Jutter
hebt afgegeven of ingediend bij de
gemeente.
We hebben gelezen dat er 400
reacties zijn binnengekomen bij de
gemeente, waaronder een aantal
groepsreacties. Alle ingediende
reacties worden beantwoord in een

inspraaknota. Dit kan even duren.
Burgemeester en wethouders
beslissen over de antwoorden.
Daarna wordt het voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Als u hier verder over wil lezen
kijk dan op www.utrecht.nl/
merwedekanaalzone.
Met de huidige problemen van het
coronavirus zou de gemeente Utrecht
nog eens extra moeten nadenken of
de bouw van zóveel woningen in de
Merwedekanaalzone wel acceptabel
is. In een crisissituatie zoals nu
kunnen mensen geen kant op. Als
je zo dicht op elkaar woont, is het
onmogelijk om afstand van elkaar te
houden. Hoe moet dat passen in een
anderhalve-meter-samenleving? Al
die kleine appartementjes, oftewel
kleine hokken, zijn dan echt uit den
boze. Zoveel mensen vlak op elkaar
blijkt nu juist een belangrijke bron
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van besmetting zijn. En gebrek aan
sociale cohesie is een zwakke basis
om goed met elkaar rekening te
houden bij de uitbraak van een ziekte.
Laat de gemeente zich vooral houden
aan de huidige richtlijnen van de
Milieu Effect Rapportage (MER), waar
maximaal 6000 extra woningen in het
hele gebied zijn toegestaan. En dat
is al héél véél, vooral de 4000 voor
deelgebied 5 op 24 ha, tegenover
Rivierenwijk..
Hopelijk blijft u samen met ons de
ontwikkelingen volgen, we hebben
elkaar de komende tijd nog hard
nodig.
Wij wensen u allen een goede
gezondheid toe.
Met hartelijke groet,
Houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.
com

219 Jutfaseweg – Café De Kampioen

1950 – Piet en Mien Verweij waren de
uitbaters, met Dochter Annie. Kastelein
Piet kon geen alcohol verdragen.
Ook kwam Kees Arts er helpen als
het nodig was. Biertje 55 – Kleintje
(Cola glas) 50 cent, dat waren nog ‘‘ns
prijzen.
Het was er altijd gezellig, er zat een vast
clubje Miens Broers-Marie en Arie.
Mien stond bekend, omdat ze de
lekkerste gehaktballen van Utrecht
maakte. Oma Marg werd ook vaak
gevraagd te helpen bij het maken van de
gehaktballen (Sandra Eskens-Sonnema).

Annemiek v Lint vertelt: Tja tante
Mien... Dat weet ik nog heel goed. Ik
was 14 jaar toen zij haar vader op
zondagmiddag altijd uit het café kwam
halen als zij gingen eten. Kreeg altijd
een reep of pinda’s.
Ruud Berkouwer vertelt: Heeft zijn
vader vaak opgehaald. Moest van zijn
moeder. Met een flinke slok op. Na zijn
werk even, een potje kaarten liep altijd
uit.
Joop Rietveldt vertelt: De chauffeurs
van de Ubica-matrassenfabriek aan de
Kanaalweg kregen daar op vrijdag
17.00 uur hun salaris uitbetaald. Joop
kwam er vaak aangeschoten vandaan.
Groenteboer Van Leeuwen van het
Balijelaan 44 was de leverancier. Zoon

Willem hielp zijn vader op de zaterdag.
Achter in de keuken stond een gokkast,
hij was nieuwsgierig naar die kast en
mocht van zijn vader zijn dagloon van
1 gulden in de kast gooien... DOM...
Hij won 3 gulden en had die dag
4 gulden, dacht Willem. Helaas moest
hij dat delen met zijn broer Thijs.
Ieder 2 piek in de spaarpot van de
Boerenleenbank op de Rijnlaan 34.
Duivenvereniging De Getrouwe
Doffer hield er eens per jaar hun
tentoonstelling.
Het kwam ook voor dat wij, jongens
uit Rivierenwijk / Mijdrechtstraat /
Jutfaseweg na een bezoek aan zwembad
de Liesbosch, een drankje en een hapje
gingen gebruiken. Ook biljarten deden
wij er wel eens.
Buurtvereniging Nieuwravenstraat
vierde er St Nicolaasfeest na 1945.
Daar hebben wij veel beleefd.
1961 – Arie Roelofs kocht de Kampioen
voor de band The Driftin Five om er
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te repeteren en op elke vrijdag te gaan
optreden voor de fanclub leden.
1969 – Wij, An en Co Scherrenberg,
maakten toen ook gretig gebruik om
er op de zaterdagmorgen een bakkie
te doen, om er effe uit te zijn als wij
een ommetje gingen maken met onze
zoon Peter. Het was voor ons een soort
familie, wij voelden er ons thuis.
1971 –
Fanclub De
Bolle met als
draaier DJ De
Bolle werd druk
bezocht, Cor de
Bruin.
1981, 29-12
– Trouwdag
van Joska
Scherrenberg met Joke Westerman.
Het was gezellig met goed eten, geheel
verzorgd door de mensen. Niemand
kwam echt ook maar iets tekort. En
voldaan gingen we naar huis.
B J v.d. Sande koffiehuishouder 1930 –
W H van Kesteren – Piet en Mien met
Annie Verweij 1950 – Roelofs 1961 –
Later verkocht aan Jan Vonk.
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

IJsvrij
daar aan de Rijnlaan.
Iedereen houdt braaf
afstand, zelfs meer
dan anderhalve
meter. Vroeger was
het gezellig in de rij
voor het ijs, kinderen
kunnen opgewonden
geen keus maken,
stelletjes vergeten
hun verliefdheid voor
een paar tellen, en
volwassenen staan
gewoon te genieten
van het vooruitzicht
op een lekker ijsje.
Maar vandaag de dag praat men alleen maar over de
toestand in de wereld. “Ik ben het spuugzat,” vertrouwt een
wat oudere vrouw me toe. “Houd er maar rekening mee dat
dit nog wel een jaartje kan duren,” zegt een ander in de rij.
Op de ramen zitten posters die de klant oproepen om
afstand te houden. Een QR-code helpt om buiten, met
je telefoon alvast je smaak te kiezen. En binnen hangen
linten om de looproute aan te duiden, en kruizen op de
vloer geven aan waar je niet mag staan. Het ijsje (malaga,
stracciatella met slagroom in een bekertje) smaakt als
vanouds. Geen wonder dat een deskundige jury Lorenzo
in de prijzen heeft laten vallen. Wij van de Rivieren- en
Dichterswijk weten al lang waar je moet zijn voor een
lekker ijsje. Maar toch geniet ik minder van dit allereerste
ijsje, dan vorig jaar. Het zijn gekke tijden, misschien dat dat
er iets mee te maken heeft.

Het is lente in de stad.
Ik weet natuurlijk
niet wat het weer is,
op het moment dat
u deze column leest.
Maar tijdens het
schrijven er van, zit
ik in mijn achtertuin,
in de schaduw van
een boom omdat het
anders te warm is.
Het is een heerlijke
lente, met veel zon
en fantastische
temperaturen.
De lente, ik verheug me
er maanden op. De eerste keer in de tuin, het eerste biertje
op het terras en natuurlijk Koningsdag, wat ik nog steeds
Koninginnedag noem. Trouw aan tradities, zullen we maar
zeggen.
En even traditioneel als Koninginnedag is mijn eerste
ijsje bij Lorenzo op de Rijnlaan. “Malaga, stracciatella
met slagroom in een bekertje, alstublieft”. In december
weet ik al wat ik in april zal bestellen als ik de eerste keer
verlangend de ijssalon binnenloop.
Maar in deze gekke tijd is alles anders. Koninginnedag (ja ik
weet het, ik schrijf het fout) is afgelast. Het eerste biertje op
het terras zal waarschijnlijk pas ergens midden in de zomer
gebeuren. En al mijn vakantieplannen zijn in het water
gevallen. Wat rest is een glas cola in mijn eigen achtertuin,
in de schaduw van die boom, omdat het anders te warm
wordt. Mijn lot is niet anders dan het uwe, we zitten
allemaal in hetzelfde schuitje.
Maar één ding blijft, dat eerste ijsje bij Lorenzo. Toch is het
anders, zo ontspannen als normaal is het dit keer niet,

Blijf gezond!
Marc van Rossum du Chattel

12

