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Bezorger voor

VOEDSELBANKEN.NL
Utrecht

Nieuw adres voor de Voedselbank Rivierenwijk!

Wie komt ons helpen?
Vindt u het fijn dat u deze Rivierwijker op de deurmat vond?

O

nze trouwe bezorger Henny moet helaas mee stoppen met het rondbrengen
van de RIvierwijker. En dus zoeken we iemand die ons komt helpen. Het liefst
iemand met een auto, want het is best sjouwen en De Rivierwijker komt niet alleen in
de Rivierenwijk maar ook in de Dichterswijk. We kunnen een vergoeding geven voor
de kosten. De Rivierwijker wordt op vrijdag bij De Nieuwe Jutter gebracht en moet dan
nog worden gevouwen. En bezorgd.

Dus: vind jij het ook fijn dat de Rivierwijker
en wil je graag helpen? Stuur dan een
bij de
of loop een keer binnen
Berry Kluinhaar.

V

anaf vrijdag 20 september heeft
het uitgiftepunt van de Voedselbank dat jarenlang vanuit het
Trefpunt op de Rijnlaan voedselpakketten heeft uitgegeven een nieuwe locatie.
De uitgifte zal per die datum iedere vrijdag
op de gebruikelijke tijd vanuit de Nieuwe
Jutter plaatsvinden aan de Amerhof 66.
De Voedselbank heeft nog dringend behoefte aan vrijwilligers die ons op de vrijdag willen helpen! Interesse? Neem contact op met Catharina van der Veeken op
06-40954356.

elke keer bij je thuis wordt bezorgd
mailtje naar rivierwijker@live.nl

Nieuwe Jutter en vraag naar

Petra 121/2 jaar vrijwilliger bij de Voedselbank Rivierenwijk

van harte gefeliciteerd!!!

Pertra
vrijwilliger
bij de
voedselbank
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ZWANGERSCHAPS-YOGA in de Rivierenwijk
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:
Je blijft in beweging en fit, ook met je zwangere lichaam.
Er is veel ruimte voor ontspanning en alle aandacht is voor jou en
voor de baby! Je leert het zwangere lichaam beter kennen, beter (aan)
voelen en je ontwikkelt meer vertrouwen; vertrouwen in jezelf en in je
lichaam. Zwangerschapsyoga is een goede voorbereiding op de komende bevalling. Yoga helpt om bewuster toe
te kunnen leven naar de komst van het nieuwe
kindje.
Elke maandagavond en dinsdagavond is er
zwangerschapsyoga in Yoga Centrum Rivierenwijk,
Rijnlaan 167, Utrecht. Wil je meer weten?
Alle informatie staat op www.yogacentrumrivierenwijk.nl of bel 06-23855516.
De lessen worden gegeven door Esther Hazendonk, een ervaren en gecertificeerd zwangerschaps-yogadocent; de lessen worden (deels)
vergoed door de zorgverzekering.

Maandag 2 september 20.30-21.30 uur
Lingestraat 2b de Gymzaal
3 proeflessen € 25,‘Traag’, eenvoudig en met aandacht bewegen.
Zelfstandigheid, Zelfvertrouwen en Zelfbewustzijn zijn vaardigheden
die je bij de Tai Chi/Taijiwuxigong eigen maakt. Door wekelijks te oefenen word je stabieler, je balans verbetert en je leert je eigen lichaam
van binnen kennen. Door deze aspecten word je steeds bewuster van
wat bij jou past en wat je los kunt laten, je leert te luisteren naar je innerlijke stem en je zelfvertrouwen groeit.
90 % van de leerlingen slaapt dieper na de Tai Chi les
Tel. 0161226246 // 0630152519 hennyzerstegen@hotmail.com
www.tai-chi-b-one.nl
Colofon
De Rivierwijker is een uitgave
van, door en voor wijkbewoners.
Stuur uw berichten naar de
redactie: ’t Trefpunt,
Rijnlaan 165, 3522 BJ Utrecht.
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Ellen van Dilst
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Een nieuw koor in Rivierenwijk!
Onder leiding van Anne Stokman
zingen we van alles en nog wat:
levensliederen, Hollandse hits,
musicalnummers en wat we nog
meer leuk vinden. We zingen
natuurlijk voor ons plezier, maar
we willen ook af en toe optreden
voor mensen die wel eens een
opkikkertje kunnen gebruiken.
Repetitie maandag van 20 tot 22
uur in De Nieuwe Jutter. De eerste
keer is op 9 september, inloop
vanaf 19.30 uur. Meteen meezingen of eerst even kennismaken,
het kan allemaal!
Meer informatie krijgt u op die
avond, maar u kunt ook contact
opnemen met Catharina van der
Veeken: catharinavanderveeken@
live.nl 06-45152125
Zingt u mee?
U bent van harte welkom!

Handwerkclub
De Nieuwe Jutter
zoekt nieuwe
haak en breisters.

Hou je van handwerken en gezelligheid, dan ben je bij ons aan het
goeie adres. We starten na de
zomervakantie op maandagavond
2 september om 19.00 u weer in
buurthuis De Nieuwe Jutter. Leeftijd: 45-85jr Info:06-48812327

3

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? Dan bent u bij Massage Therapie
Tanyusha aan het juiste adres. U kunt tijdens de
openingstijden terecht voor een heerlijk ontspanningen
massage maar ook voor een medicinale massage voor
uw spieren wat eventueel vergoed kan worden door uw
ziekenfonds. U komt weer helemaal los en als herboren
en kunt er weer even tegenaan.
Kijk voor meer informatie op de website
www.massagetherapietanyusha.nl
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. Massages Therapie Tanyusha is CAT
Complementair Aanvullende Therapeut: CM1246-17-03-18 en is aangesloten bij GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten.

Het is weer bijna zo ver: Burendag!
Zaterdag 28 september is het als vanouds groot feest op het
grote plein bij de Amerhof.

Goedendag!

Ik ben Christa Vroegh en thuisorganizer.
Organizen is één woord voor opruimen
en ordenen.

Wat doet een thuisorganizer?

Een thuisorganizer of opruimcoach
adviseert en begeleidt iedereen die
meer structuur, overzicht en orde in tijd
en ruimte wil hebben, zodat zij zich met
meer plezier, rust en ontspanning kunnen
richten op hun dagelijkse activiteiten.

De vrijwilligers van Buurthuis De Nieuwe Jutter hebben alles uit de kast gehaald
om er een feestelijke dag van te maken. Met en voor buurtbewoners!
Allerlei groepen die gebruik maken van het buurthuis laten zien wat ze kunnen.
De kinderen van dansgroep Petra Moves en de volwassenen van volksdansgroep
Pieremagoggel gaan met de beentjes van de vloer. Afrikaans koor Bongani zingt
de sterren van de hemel. Stichting Tamount zorgt voor de lekkerste hapjes.

Rijd een rondje mee in de riksja van “alle jaren fietsen” en bekijk je wijk met nieuwe
ogen. Een echte fanfare blaast feestmuziek.
En of dat nog niet genoeg is: er is kleedjesverkoop voor kinderen en kraamverkoop
voor volwassenen. Dus heb je nog spullen over waarvan je denkt: hé, daar kan iemand anders nog veel plezier van hebben………er zijn nog enkele kramen te huur.

Wat houdt dat concreet in?

Ik help en begeleid bij een (grote)
opruimklus, verhuizing of orde aan te
brengen in agenda of email. Samen gaan
we, met respect voor uw spullen of verzamelingen, ordenen en opruimen.

Hoe werkt het?

Je kunt reserveren via Arnold of in het Buurthuis,
een kraam kost 12,50 euro
Het feest is mede mogelijk gemaakt door donaties van Boex,
Buurtfonds en Oranjefonds.

u/jij bent van harte uitgenodigd deze burendag met ons mee te vieren!
Zie posters in winkels!

We starten met een gratis intakegesprek
bij u thuis. Gaan we samen aan de slag,
dan maak ik eerst een plan dat compleet
aangepast is aan uw persoonlijke wensen en situatie.
Tijdens de huisbezoeken bewaar ik het
overzicht en zorg voor rust en orde.
Maar u houdt zélf de regie in handen,
waardoor u zelf keuzes maakt en na elke
keer een voldaan gevoel heeft.

Contact

Wilt u vrijblijvend kennis komen maken?
Dat kan elke 1e en 3e donderdagavond
van de maand van19.00-20.00u op
Diezestraat 10 in Rivierenwijk.
Vriendelijke groet, Christa Vroegh
06-48812327
christamaaktruimte@gmail.com
www.christamaaktruimte.nl
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Yoga in ’t Strandpaviljoen
Elke week 4x yoga midden in de Rivierenwijk. Verhoog je kracht, lenigheid en
veerkracht. Ontspan en geniet!

Yogalife yoga is een combinatie van actieve Hatha, vloeiende Vinyasa en
ontspannende Nidra yoga. Het is luchtig, soms stevig, altijd gevarieerd
en geschikt voor elke leeftijd en elk niveau. Na de fysieke inspanning
volgt een weldadige ontspanning die je lekker mee naar huis neemt.
Kom eens proeven, in september voor maar 5 €.!
Tijden: 19.30 - 20.40 en 20.50 - 22.00 uur op dinsdag en donderdagavond. Locatie: ’t Strandpaviljoen, Noordzeestraat 20, Rivierenwijk.
Kosten: € 8,67 per keer op seizoenbasis. Een lessenkaart kan ook. Je
kunt bijna overal instromen want alle groepen hebben zowel beginners
als gevorderden. Meer info: www.yogalife.me / info@yogalife.me / 0637409890 - Hans Bootsma.
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Gewoon. Buiten
Zoiets heeft u nog nooit gezien!

Komt dat zien, komt dat zien! Er is een
bijzondere voorstelling in buurthuis
De Nieuwe Jutter op 9 november. Hij wordt
gemaakt door Stut Theater en gespeeld
door mensen die zich af en toe een buitenbeentje voelen. Stut Theater bestaat al heel
lang. In de voorstellingen die ze maken
gaat het altijd over een thema dat we allemaal wel herkennen, maar kwetsbare
BuitenGewone mensen nog wat meer.
Zij zijn de toneelspelers en vertellen hun
levensverhalen, juist omdat ze krachtiger
worden als ze die verhalen delen met
anderen. Het gaat ze er om te ontdekken
wat wel mogelijk is. In de voorstelling is er
niet alleen tekst, maar ook muziek, dans en
beeld. De artistiek leider van Stut Theater,
Donna Risa: ‘Een belangrijk thema dat in
de voorstelling aan bod komt, is vooroordelen. Alle spelers hebben daarmee te
maken. Bijvoorbeeld Anton omdat ‘ie
Surinaams is en Corrie omdat ze een
fysieke beperking heeft. Daardoor worden ze vaak in een hokje gestopt. Het probleem met dit soort stereotypes is niet dat ze onwaar zijn, maar
dat ze onvolledig zijn. In de voorstelling willen we een breder beeld schetsen van wat hen - net als u en mij - mens maakt.’
Noteer het in je agenda: zaterdag 9 november om 20.00 uur.
Meer informatie over de voorstelling vind je op de website, www.stut.nl. Je kunt daar ook een kaartje kopen.
Dat kost €10, met U-pas/CJP/65+ €5.
Ine van Emmerik
Onder begeleiding van Munir, Tom en Mick was de workshop graffiti
spuiten voor senioren op 13 juli in speeltuin de Boog een succes.
Munir is illustrator/kunstenaar en vertelt verhalen met beeld.
Tom is afgestudeerd aan het Grafisch Lyceum te Rotterdam.
Naast zijn eigen kunstwerken, kleding, muurschilderingen en grafisch
werk organiseert hij evenementen. Mick is afgestudeerd aan de
Evans hogeschool en heeft daar de Communication and Multimedia
Design gevolgd. Na afloop werd er onder het genot van
koffie, thee, fris of een advocaatje nagepraat over
het mooie werk van de senioren.

Paul van Santen
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Waterplezier in de stad

We gaan het alweer bijna vergeten, die
hete dagen van deze zomer. Op een van
die hete dagen liep ik speeltuin De Boog
binnen, om mijn wekelijkse groentetas op
te halen. Tuinderij de Volle Grond heeft
daarvoor een afhaalpunt in De Boog, in
een schuurtje naast het zwembadje en
de zandbak. Die gouden combinatie
van zand en water ligt daar al sinds de
start van De Boog, begin jaren vijftig.
Op zomerse dagen veranderen de
gebruikelijke speeltuingeluiden die ik
als buurtbewoner hoor in zwembadgeluiden. Die zijn nog een graadje
vrolijker. Ik nam een foto van
het speelplezier. Wat die foto
niet laat zien is het ‘strandje’
eromheen, van alle begeleiders van de kinderen die in
de schaduw een plekje zochten
op bankjes en aan picknicktafels.
Ik bedacht me dat er heel wat goede
herinneringen op dat strandje moeten
liggen, van kinderen en volwassenen
die door de jaren heen genoten van dit
waterplezier in de stad. Wie heeft
een mooi verhaal? Laat het
horen! Mail naar
ine.vane@hotmail.com

Eet je graag samen? Schuif aan bij iemand thuis die met liefde voor je kookt!
Hoe gezellig kan het zijn om af en toe bij iemand in de buurt mee te eten.
Aan de eettafel raak je makkelijk met elkaar in gesprek en leer je nieuwe
mensen kennen. Er zijn buurtgenoten die je graag ontvangen! Zij zijn heel
blij met hun gast, en de verhalen die je meebrengt.
Stichting Eet Mee realiseert dit. Wij brengen sinds 2009 doorlopend mensen
met elkaar in contact via etentjes bij mensen thuis. Daarbij hebben we speciale aandacht voor mensen met een vluchtelingachtergrond en voor ouderen.
We doen dit in Utrecht in alle wijken.
Ben jij iemand die het leuk vindt om af toe gezellig bij iemand anders te
eten? Of heb jij als buurtbewoner een plaatsje vrij aan je eettafel? Je kunt op
zoek zijn naar nieuwe contacten en verhalen, een warm ‘thuisgevoel’ willen
ervaren, de Nederlandse taal willen oefenen, of het gewoon leuk vinden voor een ander te koken. Wat je reden ook is, meld je aan
bij Eet Mee. Wij maken een mooie match tussen eetadres en gast. Daarbij houden we rekening met je wensen en mogelijkheden.
Je kunt ook meedoen als je niet meer zo mobiel bent, wat achteruit gaat, of specifieke dieetwensen hebt.
Als oudere heb je ook de mogelijkheid je aan te melden als vaste gast, dan zoeken we een vast eetadres voor je waar je 1x per
maand kan eten. Bij aanmelding als vaste gast of vast eetadres komt een intakemedewerker langs om je wensen en mogelijkheden met je door te spreken. We maken een match op maat. Je kunt ervoor kiezen om van tevoren eerst met elkaar kennis te
maken. Na de eerste etentjes volgt een korte evaluatie om te kijken of er een klik is.
Aanmelding of vragen
Heb je vragen of wil je je aanmelden als gast of eetadres? Dat kan via info@eetmee.nl, de website www.eetmee.nl of bel
030-2213498. Aanmelding en deelname aan Eet Mee is gratis en vrijblijvend.
Na aanmelding als vast eetadres of vaste gast nemen wij contact met je op en komen we langs.
Van jong tot oud, alleen of met vrienden: iedereen is welkom!
Foto: Thaeer Muhreez
Stichting Eet Mee!
Molenkamp 48 | 3732 EV De Bilt
030 221 34 98 | eetmee.nl

●
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OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP
Het gaat erom spannen de komende tijd. Maanden, waarin de gemeenteraad beslissingen gaat
nemen over de MerwedeKanaalZone. Besluiten over de nieuw te bouwen wijk Merwede, grenzend aan Rivierenwijk, aan de andere kant van het Merwedekanaal. Besluiten over de door
de gemeente geplande twee tot drie extra bruggen voor langzaam verkeer vanuit de wijk Merwede. Loop- en fietsbruggen die uitkomen in Rivierenwijk bij de Waalstraat, Zijldiepstraat en
Zuiderzeestraat.

Spannend!

Een nieuw schooljaar!

In het verleden is al gebleken dat veel Rivierenwijkers het niet eens zijn met de plaatsing van
deze extra bruggen. Ze vrezen dat plaatsing ervan ten koste gaat van de rust en veiligheid in
Rivierenwijk. Dat het authentieke karakter van de wijk verstoord
wordt. Dat het kostbare groen van het Merwedeplantsoen vernietigd
wordt. Herhaaldelijk is door ons bij de gemeente ingebracht dat de
bestaande Balijebrug en Socratesbrug prima kunnen functioneren voor
de ontsluiting van de nieuwe wijk, zo nodig met aanpassingen hiervan.
WAT KUNT U DOEN?

Om de stem van Rivierenwijkers concreet te maken, komen wij binnenkort bij u langs met een PETITIE.
Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar hoopt van harte dat
ook u uw stem laat horen en massaal deze petitie ondertekent.
U kunt de petitie ook vinden op internet als u zoekt op de woorden:
Rivierenwijk + petitie.nl (bv in Google)
Laten we tezamen Rivierenwijk leefbaar houden en onze visie hierop aan de gemeente
kenbaar maken.
Met dank.
Werkgroep “Houd Rivierenwijk Leefbaar”
Wilt u meer over ons en onze ideeën weten, bezoek onze website: https://www.
leefbaarmerwede.nl/ of Facebookpagina: “ houd rivierenwijk leefbaar

Mantra zingen

Op zondag 8 september 2019 van 15:00 - 16:30 uur geeft Ganga Ma een
workshop Mantra Zingen in het Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167,
Utrecht. Samen zingen werkt verbindend en helend, en ik nodig je van
harte uit om dit te komen ervaren! Als je graag zingt, wil je deze bijzondere
workshop niet missen. Mooi kunnen zingen of zangervaring is NIET nodig.
Iedereen is welkom. Ganga Ma: “Yoga van het hart, zo wordt het zingen van
mantra en kirtan ook wel genoemd, en het is een belangrijk (en heerlijk)
onderdeel van de yoga traditie. Je zou het kunnen zien als een levendige en
liefdevolle meditatie met je stem. Tijdens deze workshop leer je verschil-

lende mantra’s zingen en krijg je meer inzicht in de principes die de verschillende Indiase godinnen en goden vertegenwoordigen. We zingen samen
verstilde en extatische chants, dit is alleen maar genieten!" Ganga neemt je
mee in een moeiteloze stroom van klanken waarin zelfs de meest verlegen
zanger zich thuis voelt. Voor informatie en inschrijven zie www.yogacentrumrivierenwijk.nl of mail naar info@yoga-asana.nl

Wanneer deze nieuwe Rivierwijker uitkomt staat
het schooljaar weer op het punt te beginnen. Ik
weet nog goed dat ik, toen ik nog fulltime voor de
klas stond, de laatste nacht van de zomervakantie standaard slecht sliep. En ik weet bijna zeker
dat meer leerkrachten hetzelfde ervaren. Hoeveel
jaar je ook voor de klas staat, een nieuwe klas en
een nieuw schooljaar blijft spannend. Aan de ene
kant is er die fijne spanning, omdat je je verheugt
op alle leuke dingen die er staan te gebeuren, en
aan de andere kant is er een klein deel dat zich
zorgen maakt. Wat nu als de klas niet leuk is? Wat
nu als er iets heel vervelend gebeurt? Wat nu als ik
niet meer kan lesgeven? Diep in de nacht zijn sommige zorgen iets realistischer dan andere, maar je
begrijpt vast wat ik bedoel. En altijd valt die eerste
dag mee, en blijkt het ook een mooi jaar te worden,
maar toch was die laatste nacht voor de start vrijwel
nooit zorgeloos. Als dat voor leerkrachten zo kan
gelden, dan kan ik me voorstellen dat de start van
een nieuw schooljaar voor sommige kinderen nog
veel spannender kan zijn. En voor jou als ouder
misschien ook wel. Misschien herken je jezelf ook
wel in je kind en zie je in hem/haar terug hoe jij
omgaat met de spanning van iets nieuws. Dan weet
je waarschijnlijk ook wel wat je het beste kunt doen
om je kind te steunen. Spanning is helemaal niet
erg, en het is alleen maar goed om het te ervaren
en er zo beter mee om te leren gaan. Wanneer je
ergens zenuwachtig voor bent, en het blijkt achteraf
mee te vallen, dan neem je dat mee voor een volgende keer en bouw je aan je zelfvertrouwen, dan
kun je trots zijn op jezelf. Wanneer ik iets nieuws
doe, of mij iets onbekends of spannends staat te
wachten probeer ik te denken aan de welbekende
woorden van Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit
geprobeerd, dus ik denk dat ik het wel kan.” Misschien geeft deze zin jouw kind ook net dat zetje
om met vertrouwen een nieuwe stap te nemen. Ik
wens alle kinderen en ouders een prachtig schooljaar met veel mooie momenten! En mocht ik iets
voor jullie kunnen betekenen, sta ik weer graag
voor jullie klaar!
Renata Roos is al jaren leerkracht en heeft daarnaast 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.
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Stichting

Historische Kring

Tolsteeg-Hoograven www.hkth.nl
Gansstraat (en Koningsweg)100 jaar geleden

Beste liefhebbers van de historie,
Na een uitgebreid onderzoek laat de Historische Kring u een reconstructie zien van
de Gansstraat (en Koningsweg tot de huidige Waterlinieweg) van ca.100 jaar geleden. Eeuwenlang was het een in- en uitvalsweg naar de gebieden en plaatsen ten
zuidoosten van de stad. Tot ca 1900 was de benaming Ganssteeg.De Gansstraatbuurt was een typisch overgangsgebied tussen stad en agrarisch achterland,
goed vergelijkbaar bijvoorbeeld met de uitvalsweg naar Vleuten. Herbergen en
veerhuizen in de buurt van de stadspoort, een enkele molen en een buitenplaats
als Soestbergen op iets meer afstand. Halverwege de 19e eeuw kwamen er opvallende wijzigingen. De komst van de eerste begraafplaats, de spoorwegen en een
handelskolonie van arme Duitsers. Omstreeks 1900 werd het gebied aan de oever
van de Kromme Rijn ook ontdekt door industriëlen. Metaal, hout, asfalt en wasserijen. Een variatie in bedrijfsgebouwen, afgewisseld met vele rijtjes arbeiderswoningen en een enkel hofje. De middenstand manifesteerde zich op vele straathoeken
en in de buurt van het Ledig Erf, bijna huis aan huis. Presentatie op zaterdag 31
aug. Aanvang 11.00, in de bibliotheek op het Smaragdplein. Duur ongeveer 1½ uur.
Gansstraat (en Koningsweg) is tevens het thema van de expositie van 31aug t/m
28 sept op dezelfde locatie.
Vriendelijke groet, Peter Sprangers,
secretaris st. HKTH

Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: "voor iedereen een yogahouding”
De zomervakantie is vrijwel voorbij en het werkende of
studerende leven gaat weer van start. Graag zou je het
fijne vakantiegevoel willen vasthouden. Het gevoel van
vrijheid, van niets moeten, het gevoel van rust, of jouw
eigen vakantiegevoel.
Kom daarom yoga doen! Yoga voorkomt dat je snel in het
drukke stressvolle dagelijkse leven gezogen wordt. Yoga
brengt je in het hier en nu, het ‘zet je hoofd uit’ en geeft
je een moment helemaal voor jezelf.
In Yoga Centrum Rivierenwijk kan je jouw vakantiegevoel
hervinden! Tijdens de yogalessen heerst er rust, en er
wordt behoorlijk fysiek bewogen. Je raakt er ontspannen, het maakt je lichaam soepeler en je voelt je na een
yogales fitter en vitaler dan tevoren.
Als je wilt weten wat voor effect Yoga op jou heeft,
wees dan van harte welkom en kom
meedoen met de yogalessen in Yoga
Centrum Rivierenwijk.
Voor meer informatie: Kijk op www.
yogacentrumrivierenwijk.nl en meld je
aan voor een proefles via de website,
via mail (info@yoga-asana.nl )
Yoga Asana
of bel 06-23855516.

BUURTKAMER NOORDZEESTRAAT

Beste wijkbewoners, de zomervakantie zit er
weer op helaas. Daarom willen wij van de buurtkamer Noordzeestraat 20 u uitnodigen om eens
een keertje langs te komen voor een kopje koffie/thee of een kopje soep. U bent van harte
welkom. Wilt u niet alleen komen, neem gezellig
een vriendin/ buurvrouw mee naar de club. We
organiseren regelmatig leuke dingen/uitjes enz.
Misschien zien we u binnenkort. We draaien iedere donderdag van 14.00 – 16.00 u. Onze ingang is speelplaats Drakenplein.
Groetjes gastvrouwen Cor en Paula.
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Hoi creatieve
wijkbewoner,

Hoogbegaafd?

Mag ik mij even aan je voorstellen? Ik werk in
een atelier in Utrecht-Oost, kwartiertje fietsen
vanuit Rivierenwijk. Ik vind het heerlijk om
daar bezig te zijn met mozaïek en het werk
onder mijn handen te zien groeien. Prachtige materialen en combineren van kleuren.
Tijdens het mozaïeken kun je nergens anders
meer aan denken en kom je los van je dagelijkse beslommeringen.
In het atelier worden mooie projecten
gerealiseerd. Zoals het SDG tegelpad op
de Croeselaan. Een project waaraan een
paar maanden is gewerkt om de Sustainable
Developments Goals, (de duurzame ontwikkelingsdoelen, opgesteld door de VN) meer
bekendheid te geven. De samenwerking
onderling, de gesprekken tussen de deelnemers en de opkomst van vrijwilligers waren
super. Je kunt de kleurrijke tegels bekijken
op de Croeselaan. Het pad start ter hoogte
van Rijkswaterstaat de Knoop tot aan het
eind van de Rabobank, aan de kant van de
Rabobank.
SDG 12, Verantwoorde consumptie en
productie, bracht mij op het idee om circulair mozaïeken meer onder de aandacht te

brengen. Behalve (nieuwe) tegels, ook reeds
bestaand servies, aardewerk en porselein
hergebruiken. De mogelijkheden zijn oneindig: diversiteit in materiaal, veelkleurigheid,
verschillende motieven, pimpen van meubels.
Op 14 september kun jij, tussen 12.30
en 16.30 uur, gratis deelnemen aan een
circulaire mozaïekworkshop. Op de Adr. van
Ostadelaan is er die dag feest. Tegels, oud
porselein en serviesgoed zijn de basis voor
een verbluffend kunstwerkje, zoals bijvoorbeeld een pannenonderzetter of kleurrijk
schilderij. Of neem je eigen ontbijtbord mee,
voor het maken van een tapas bord. Maak
een sparkling mozaïek, dat je blij maakt
iedere keer dat je ernaar kijkt.
Kijk op www.mozaiekmonumenten.nl of stuur
een sms/whatsapp voor deelname.
Creatieve groet,
Marné van Veenendaal
Adr. van Ostadelaan 54
3583 AK Utrecht
0645724576

Ontwikkelingsvoorsprong?

Tijdig onderkennen
Doe je kind en jezelf niet te kort. Vaak constateren ouders dat ze het te lang hebben aangezien. Terwijl je soms al vroeg het gevoel hebt dat je een ander kind
hebt, met andere vragen en behoeftes.
Gevolg: geen (h)erkenning, gebrek aan uitdaging, verveling, dagdromen, hiaten.
Of: geen zin meer hebben, moedeloosheid, verdriet, verzet, onderpresteren,
faalangst, niet meer zo sprankelend en blij.

Signalen en vragen?
■
■
■
■
■
■
■
■
■

waarom gaat het minder goed op school dan verwacht?
waarom verveelt ze zich en is ze niet gelukkig ?
waarom gedraagt hij zich thuis zo anders dan op school?
overvraagd of ondervraagd?
onvermogen, luiheid of verveling?
school saai, gemakkelijk en faalangst?
buikpijn, hoofdpijn, geen zin
weinig aansluiting/vriendjes
druk en beweeglijk

Geen etiketten maar maatwerk. Wat heeft jouw kind nodig? Wat heb jij nodig?
Intake, onderzoek, adviesgesprek, gesprek op school met dezelfde persoon en veel ervaring.
Wij kunnen er moeilijk mee leven dat we kinderen spreken die zeggen maar te moeten accepteren dat school
niet leuk is. Kinderen moeten kunnen floreren, thuis en op school.

Meer weten? www.ppcampstede.nl of gewoon bellen.

Een afspraak maken? 06-319 355 09

Dichtbij. In de Dichterswijk!

43 Jutfaseweg; zoon
Adriaan de Lange Café.
1927/1951 DE RIJNBAR
Adriaan. Zijn vrouw Rika
achter de tap

Het was een café met een biljartclub
W.I.K. actief. Daar hing ook een mooie
prijzenkast. In het café werd ieder jaar
met Kerstmis ‘n Duivententoonstelling
gehouden. Want duivensportvereniging De STORMVOGEL had hier zijn
thuisbasis. Familie de LANGE waren
diervriendelijk en gingen goed om met
de duivenmelkers van de vereniging.
Zondagochtend kwamen de duiven,
die de vorige dag waren ingekorfd en
naar de plaats van de lossing gebracht, kwamen terug van de vlucht.
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Dan moest iedereen weg, uit de buurt
van de hokken blijven en maar wachten totdat de duif via de klep binnen
kwam, om de ring af te nemen en in de
klok te doen. De klokken werden bij de
vereniging afgeslagen, en de banden
waar de tijden op waren gedrukt ingeleverd. Aan de hand van de tijd van
binnenkomst en de afstand werd dan
precies vastgesteld hoe lang de duiven
gevlogen hadden. Er kon namelijk
ook gegokt worden, men kon inzetten,
5/10/en 25 cent. Woensdag werd de
uitslag gepubliceerd. Voor een feestje
was het daar altijd gezellig.
Foto dochter Rie van Adriaan en Rika
showt haar nieuwe fiets aan de overzijde Jutfaseweg 1939. Arthur zoon
van Rie bedankt. Vader Arie en vrouw
de Lange hadden een viswinkel in de
Amaliastraat 61 1925/1927.

Arie ventte vis in Rivierenwijk met de
handkar. Daar kreeg hij koude handen
van. De vrouw van Arie overleed tussentijds. Arie verhuisde toen naar het
café van zijn zoon Adriaan om daar te
helpen. (Nou ja, hij lustte graag een
borrel…) dat kwam goed uit. Hij bleef
graag bij de gasten zitten om deze
langer in het café te houden. Zelfbelang en voor de inkomsten. Er moest
toch geld in het laadje komen. Arie
was met zijn grappen en gedichten
een trekpleister, en hij klaverjaste of
schutjaste altijd mee. Later is Arie bij
zoon Jo de Lange in gaan wonen op de
Amaliastraat 9.

Op de FOTO staat hij middenvoor.
Ook de meisjes van de Wolkam maakte
even pas op de plaats in het café tijdens
de pauze s om een bakkie te doen. 951
v Loveren 2 jaar. 1953 Arie Roverts
caféhouder, hij was ook duivenmelker.
Maar de duiven die van een ander
waren en kwamen aanvliegen werden
de nek omgedraaid en in de Vaartserijn gegooid. Want terugsturen van die
duiven naar de eigenaar vond hij te
veel werk. Degene die het water van de
Vaartserijn niet haalde beurde ik (CO)
op. En legde deze op de stoep bij de
voordeur. Ik belde aan (Hij was bij zijn
hok op het dak) en ik liep weg alsof er
niets aan de hand was. Fam Roverts,
waren geen cafémensen, tot 1957.

1957 werd deze extra ruimte (café) geheel ontruimd en gebruiksklaar gemaakt
voor de WOLKAM deze had daar baat
bij om de productie op te voeren.

Met vriendelijke groet,
Co Scherrenberg
Tel 0308901323
Email coscherrenberg@gmail.com Voor
Foto's-Knipsels-Praatjes over de JUTFASEWEG VAN TOEN en de HISTORIE VAN
RIVIERENWIJK .

Katten
J

e houdt van ze, of je haat ze: katten.
Bij mij in de straat wonen ze allebei,
de kattenliefhebbers en de kattenhaters. Gelukkig zijn de kattenhaters,
hele lieve haters want er wordt bij ons
geen kattenhaar gekrenkt. Nou jou, de tere
ziel van menig poes is de afgelopen jaren
zwaar gekrenkt als zij weer eens een plens
water over haar mooie vacht heen kreeg.
Ik zit er een beetje tussen in, tussen haten en
houden van. Ik houd van poezen, kan uren
naar kattenfilmpjes kijken op internet. Ik hou
van hun eigenwijzigheid, hun slimheid en hun
lenigheid. Maar, ik ben allergisch voor katten.
Geef mij een kat op schoot en vijf minuten
later huil ik tranen met tuiten, als een kind
van vijf dat net een standje heeft gehad.
En ik nies, overtuigend.
Maar dat is niet het enige bezwaar dat ik
tegen katten heb. Ik deel een bezwaar met
veel van mijn buren. Ik heb een tuin en die
heb ik met zorg aan laten leggen, ik heb niet

zulke groene vingers. Dezelfde tuinman komt
nog steeds regelmatig langs om het netjes te
houden. Ja ik heb een tuinman, soms laat ik
het breed hangen. De rest van mijn huishouden doe ik zelf, inclusief de strijk. Maar ik
dwaal af, die vermaledijde katten toch.
En wat doen ze in mijn tuin? Juist ja, schijten.
Mijn tuinman wordt er gek van en het is nog
slecht voor de planten ook.Nu heeft mijn
tuin aan veel zijden muren. Het laatste open
stukje heb ik sinds kort afgeschermd met een
visnet. De katten blijven weg, de tuinman is
blij, net als mijn planten. Maar dat geldt niet
voor de buren verderop in de straat die hun
tuin niet zo makkelijk kunnen afschermen.
Zij klagen dat het een lieve lust is, als een
kind van vijf dat een standje gaat krijgen.
In de buurt-app heb ik laatst een slim voorstel
gedaan. En daarmee ga ik terug in de tijd.
Ruim tien jaar geleden gleed je op het trottoir
van hondendrol naar hondendrol. Ik had in
die tijd een aparte borstel in huis om mijn

schoenen poepvrij te maken.
Tegenwoordig kennen we dat probleem
nauwelijks nog. Hondeneigenaren zijn
verplicht de poep zelf op te ruimen. En dus
zie je vrolijke Bello's met grappige zakjes
aan hun halsband door de wijk banjeren, een
trouw baasje aan de anderen kant van de
riem. En als Bello dan toch nog midden op
het trottoir zijn behoefte doet, zie je baaslief
enigszins gegeneerd de poep met het zakje
weer oprapen. Eureka! Als we dat nou ook
eens voor kattenbezitters invoeren. Het is
onmogelijk om altijd achter je kat aan te
lopen. Maar ik nodig de kattenliefhebbers in
mijn buurt van harte uit eens per maand met
een plastic zakje en een schepje bij mij en bij
mijn kattenhatende buren alle poezendrollen
op te komen scheppen en in de eigen tuin te
begraven. Of weg te gooien, natuurlijk. Dat
mag ook. Ik durf te wedden dat binnen een
vloek en een zucht alle buurtkatten braaf op
een kattenbak zitten.
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