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Wielerwedstrijd La Vuelta
Utrechtse Zomerspelen
Meer groen in de wijken
www.rivier-dichter.nl
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Yoga Centrum Rivierenwijk

Yoga Asana: “een yogahouding voor iedereen”
YOGA staat voor verbinding, vertrouwen, aandacht, zachtheid, liefde, licht,
bewegen en ontspanning. Kom eens een yogales volgen bij ons. Ervaring is niet
nodig. Je voelt je na de yogales vrijer, vrolijker en vitaler.
Tijdens de zomermaanden (1 juli t/m 31 augustus) blijft het yogacentrum gewoon
open, geldt er een Zomerrooster, en hebben we
Speciale ZOMER-tarieven:
ZOMER-yoga-abonnement: € 97,50
ZOMER-5x-yogalessenkaart: € 65,Proef-yoga-abonnement: € 47,50 (4 weken geldig; onbeperkt yogalessen)
Adres: Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167, Utrecht.
Reactie van yogacursisten:
“Bedankt voor de yogalessen die zoveel meer zijn dan oefeningen!”
“Ik ervaarde een ontspannen gevoel, dat ik op vakantie ook altijd heb!”

www.yogacentrumrivierenwijk.nl

RECREATIEF BASKETBAL
ZOEKT NIEUWE LEDEN!
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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.

l

voor kinderen (8-16 jaar) en ouders
sparringpartner voor ouders
maak kans op een gratis sparsessie
positief, oplossingsgericht, groeimindset,
zelfvertrouwen, emoties, slim leren
online training over complimenten geven aan
je kind
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Locatie: de Halter, Dichterswijk
Aanmelden of meer info: info@dehalter.com

Kijk op www.klimrooscoaching.nl of mail naar
renata@klimrooscoaching.nl

Colofon
De Rivier-Dichter is een onafhankelijke
wijkkrant van, voor en door wijkbewoners van de
Rivierenwijk en Dichterswijk.
Jaargang 18 nummer 3. Oplage: 4.500. Volgende
nummer: augustus/september 2022
Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen?
Mail naar redactie@rivier-dichter.nl Of lever je kopij
in voor 9 augustus op Balijelaan 40. De redactie
behoudt zich het recht voor artikelen die te lang
zijn in te korten.

Foto voorpagina: Deel van het vernieuwde
Maasplein.
Website: www.rivier-dichter.nl
Redactie: Marlies Bos, Dirk van Haastrecht,
Grietje Henken, Yvon van der Veen
Vorm en opmaak: Grietje Henken
Druk: Centrum Drukwerk
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Bezorging: Marjolein de Graaff,
Willem de Groen, Mieke Huurdeman,
Els de Jong, Sweder Kraan,
Judi Romijn, Nicole en Ruud Rosé,
Helen de Ruiter, Janneke Schouten en
Coraline Versluis

augustus) en welke feestelijkheden
er in de stad zijn rond het event.
Geïnteresseerden kunnen ook
online aansluiten
bij de informatieavond.
Tijd: 20.00-21.30 uur.
Locatie: Stadskantoor (Stadsplateau
1), 6e verdieping, zalen V32 en V33
en online. Meer info en aanmelden:
www.utrecht.nl/lavuelta.

Wielerwedstrijd La Vuelta
De wielerwedstrijd La Vuelta komt
door onze wijken, namelijk door de
Croeselaan, Balijelaan en Vondellaan.
Hét moment om als ondernemers
en winkeliers in deze omgeving de
handen ineen te slaan en het winkelgebied op te kaart te zetten. Zeker nu
er beweging komt in de herinrichting
van de Balijelaan en het Balijeplein.

Op dinsdagavond 5 juli houdt de
gemeente een informatieavond voor
bewoners en ondernemers over de
komst van de Spaanse wielerwedstrijd La Vuelta naar Utrecht.
De gemeente licht op de informatieavonden toe welke verkeersmaatregelen er zijn tijdens La Vuelta (18-20

Redactioneel
Toen het projectje voor de kinderpagina deze keer
niet doorging, zijn we maar eens de straat op gegaan. De redactie sprak voorbijgaande kinderen aan
om hen in één zin wat te laten vertellen over een
belangrijke gebeurtenis in de zomer: afscheid nemen van de basisschool. Wil je weten wat elk kind
zei? Kijk gauw op de kinderpagina. Wil je voor de
volgende editie je tips kwijt over afscheid nemen of
juist over op een nieuwe school beginnen? Mail ons
dan snel op kinderredactie@rivier-dichter.nl.
Verder staat de krant echt bomvol met mooie initiatieven, zoals De Onvergetelijke kookclub voor mensen
met Alzheimer, maar ook activiteiten rond Utrecht
900. En wist u dat La Vuelta door de Croeselaan,
Balijelaan – het plein – en over de Vondellaan komt
te rijden in augustus?
En dat de Buurtkamer en De Nieuwe Jutter ook hun
welverdiende vakantie houden? En geniet u ook van
het groen dat de grond uit bruist? Veel plezier met
deze afwisselende en groene zomereditie.
Fijne zomer, de redactie

NB. In verband met de bezorgtijd van
de krant is het niet zeker of u het
nieuws van de informatieavond op tijd
leest in deze wijkkrant.
Voor aanmelding van eigen initiatieven
vanuit bewoners of ondernemers kunt
u voor informatie ook terecht op
www.vamosutrecht.nl en
www.lavueltaholanda.com.
Samen aan iets moois werken? Meld je
dan bij Herinrichting Leefbare Balijelaan/Balijeplein (06-12135978)

Tip van de Utrecht schone
stad coach
Heeft u een hond? Leuk! Denkt u ook aan de buurt?
Een schone en leefbare omgeving voor mens en dier is
belangrijk. Er zijn 2 soorten uitlaatgebieden voor honden
met elk eigen regels.

Hondenspeelweiden

Honden mogen hier loslopen. U moet hier wel de poep
opruimen. U herkent hondenspeelweiden aan een bord
met daarop de tekst 'hondenspeelweide'.

Hondentoiletten

Een hondentoilet is een stukje gras, meestal afgeschermd
met een hek/haag. U herkent deze aan een bord met
daarop de tekst 'hondentoilet'.
Alleen op deze plekken hoeven hondenbezitters de hondenpoep niet op te ruimen. Wij maken de hondentoiletten
eens per week of eens per 2 weken schoon. Dit hangt af
van het gebruik.
Kijk op www.utrecht.nl/hondenuitlaten voor alle speelveldjes en hondentoiletten.
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Uit de Nicolaikerk
Geen enkele Utrechter zal het zijn ontgaan: de stad
viert feest! En hoe. De gezelligheid, de vrolijkheid en de
saamhorigheid werkt aanstekelijk.
De ‘Klaas’ doet ook mee met het feest. Al 900 jaar een
baken in de stad. Iedere Nicolaaskerk in Europa staat aan
het water. Als de schippers de torens in de verte zagen opdoemen wisten ze dat ze bijna thuis waren. Zo ook bij ‘onze’
Klaas. Je denkt er niet eens over na, maar al die jaren wás
die er gewoon in de levens van de Utrechters. Vrome, vrolijke en minder fraaie gebeurtenissen speelden zich af in en
om de kerk. De Klaas staat er nog steeds en maakt deel uit
van de stad. Een uitgespaarde ruimte waar God’s lof gezongen wordt, waar je stil kunt worden en samen met anderen
een gemeenschap kunt vormen. De kerkmuren bakenen die
ruimte af in een ‘binnen’ en een ‘buiten’, maar niet om de
mensen buiten te houden. We proberen de kerk zo vaak als
mogelijk is open te houden voor iedereen die wil komen.
Geen dwangburcht waar we de muren van moeten slopen
zoals in de tijd van Trijn van Leemput, maar een baken,
gekoesterd door de eeuwenoude muren die beschutting
bieden. En waar u van harte welkom bent.

KerkenKijken Utrecht

tijd, zoals o.a. Jonker
Jacob van Eyck van
bijgaande foto, ca 400
jaar geleden. Ondanks
zijn aangeboren
handicap werd hij een
belangrijk man voor
de stad. Nog iedere
dag genieten wij in
Utrecht van wat hij
bereikt heeft.
Zie www.kerkenkijkenutrecht.nl voor de
openingstijden.

Agenda:
l
l

l

Dit jaar zijn er foto’s rond 11 onderwerpen uit de 900-jarige geschiedenis van de Nicolaikerk te bekijken en te
beluisteren. Elf mensen vertellen iets over de kerk in hun

17 juli mogelijk middagconcert van de Nieuwe Philharmonie Utrecht in de tuin.
21 aug. om 17 uur: Preek van de Leek door Marieke van Willigen, journalist, docent journalistiek in
Tilburg, tekstschrijver en taaltrainer .
Op de 4 zaterdagen in augustus om 13.00 uur een
orgelconcert, zoals elk jaar.

Verdere info:
www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl

Gezellige Rommelmarkt in Dichterswijk smaakt naar meer
Bij Kim Borgstein uit de Dichterswijk
zit de liefhebberij van rommelmarkten in het bloed. Haar ouders vonden
het ook al geweldig... Spullen een
tweede kans geven. Zo ontstond haar
idee om in de buurt een rommelmarkt te organiseren. Op de speelplek tussen de Jeremias de Deckerspraat en Hubert Pootstraat (achter
restaurant ‘De Pomp’ aan de Croeselaan) – ook wel ‘De Vliet’ geheten.
Het was lastig om te organiseren
want het zou niet zomaar mogen.
Vergunningen en zo...

Toen werd DOCK om hulp gevraagd,
die het ook een leuk idee vonden.
Daar bleef het even liggen, maar
na een herinnering werd het snel
opgepakt. Een paar appjes met de
gemeente, en het kon tóch, zo bleek.
Er kwam akkoord omdat het geen
groot evenement was en ‘kort dag’.
Verfrissend!
Zo’n 16 mensen boden hun waar aan,
voor een nieuw leven. En met geld
van het buurtfonds* werd de ijscokar
van IJszaak Lorenzo van de Rijnlaan ingehuurd. Dit voor twee uur.
De Rommelmarkt achter de Pomp
stond zelfs op Google Maps, al was
de locatie niet helemaal perfect; de
speeltuin heeft niet echt een straatnaam. Toch werd de Rommelmarkt
goed bezocht. Niet van heinde en
verre, maar vooral door mensen uit
de wijk. Kim: “Diverse mensen reageerde enthousiast.”
“Gezellige Rommelmarkt smaakt naar
meer!”, aldus een bezoeker. En “Leuk
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georganiseerd. Moeten we vaker doen.”
Er werd van alles verkocht, waaronder kleding. Gedacht wordt
inmiddels aan een volgende editie.
Iets groter van opzet. Met wie weet
springkussen, schminken voor kinderen, een hapje... Als daar maar geen
vergunning voor nodig is.
* Er is een buurtfonds, (Stichting) Buurtfonds
RivierenDichterswijk, waar eenvoudig voor
buurtactiviteiten geld kan worden aangevraagd. Voor contact 030-2883190, surf
naar www.buurtfondsrivierendichterswijk.nl
of check Facebook.

Over rommelmarkten
gesproken....
Ook in de Rivierenwijk werden in
juni rommelmarkten georganiseerd.
Op 18 juni was de Rommelroute
Rivierenwijk georganiseerd en op 25
juni de rommelmarkt aan het Wielingenplein. Hiervan zullen we zeker
verslag doen in de wijkkrant die eind
augustus uitkomt.

Door de ogen van Pim, al 25
jaar wijkagent
Als ik naar de afgesproken plek loop herken ik hem eerst
niet zonder uniform. Pim, de wijkagent. Ik ben niet de
enige, in het rondje dat we lopen door de Rivierenwijk en
de Dichterswijk kijken veel mensen eerst langs Pim heen,
herkennen dan wat en roepen hem dan toe: he Pim! Ik
herken je bijna niet. Een praatje hier en praatje daar, een
geintje, een hart onder de riem – je ziet het aan alles, Pim
heeft hart voor de mensen in deze wijken.
In 1977 begon Pim bij het kantoor aan de Marco Pololaan, 'in de noodhulp' zoals hij zelf zei. Dat zijn de politiemensen die je 24/7 in touw ziet bij een incident waar
direct politie bij nodig is. En dat kan natuurlijk van alles
zijn. In 1996 werden er plannen gemaakt om per wijk een
agent aan te stellen. Dicht bij de mensen, ogen in de wijk,
vertrouwd. Het bureau zat waar ooit Scheer en Foppen
huisde en nu Sleeping Beauties het pand gaat verbouwen, op de hoek Vondellaan en Croeselaan. 'een mooie
tijd' , memoreert Pim. 'Je zag alles. Er gebeurde wel eens
wat, maar je kende de mensen. Het waren volksbuurten,
mensen waren een hechte groep bewoners. Daar kwam
je niet zomaar tussen. Maar het was ook gemoedelijk. Ik
weet nog wel dat ik een keer iemand voorbij zag lopen
die een boete had open staan. Ik klopte op het raam, hij
wachtte tot ik buiten was. Hij kon de boete niet betalen,
tja, dus maar mee naar het hoofdbureau. Maar hij had
geen fiets en ik geen auto. Dan maar achterop bij mij. Dat
kon toen gewoon'.

Wat is de grootste verandering, vraag ik...

Pim denkt even na. 'Het is meer een mix geworden van
koop en huur, van nieuwe bewoners en oude bewoners.

De meet en greet bus van de politie in de wijk

Dat oude, hechte buurtgevoel, dat is er niet meer. Mensen kennen elkaar soms niet eens. Vroeger was het wel
eens ruzie, maar mensen stonden ook voor elkaar klaar.
Accepteerden elkaar. Hielpen elkaar'. Een buurtbewoner
waar we even mee praten knikt: We zitten allemaal achter onze eigen deur. Vroeger zaten we allemaal zomers
buiten. Deed je eens een klusje voor iemand en de ander
hielp jou weer. Niks geen inhuren van een klusjesman.
Misschien komt het wel omdat we allemaal achter onze
laptop binnen zitten...' .
Als we teruglopen naar het beginpunt wijst hij aan, hier
zat een groentewinkel, daar een bakkerswinkel. Allemaal
uit de wijken verdwenen. 'Weet je wat de grootste en belangrijkste uitdaging is?' zegt Pim. 'Investeren in de jeugd.
Je moet met iedereen contact maken, maar je moet investeren in de jeugd. Op school, op straat, bij hun ouders.
Het gaat over hun toekomst.' En dat zie je, buurtbewoners
zijn nog steeds betrokken. Niet meer zo in hun buurtje of
straat, maar wel bij de wijken. En dat is mooi'.

Creatieve zomerworkshop Utrecht 900 jaar
Want Utrecht die is
jarig en de vlaggen hangen uit

Zo heet het project dat Kunstliefde
bedacht voor de viering van Utrecht
900 jaar stadsrechten.
In elk van de tien Utrechtse wijken
bedenken en maken bewoners een
wijkvaandel. Kunstenaars van Kunstliefde begeleiden het maakproces.
De tien vaandels vormen samen
een bijzonder en persoonlijk portret
van de stad. Het kunstwerk zal op
verschillende plekken in de stad te
zien zijn.
Het vaandel van de wijk Zuidwest
wordt gemaakt in de buurtcentrum
de Nieuwe Jutter. Wijk Zuidwest

bestaat uit Kanaaleiland, Transwijk,
Dichterswijk en Rivierenwijk.
Ben jij een wijkbewoner die het leuk
vindt om creatief de handen uit de
mouwen te steken? Meld je dan aan
en doe mee!
In een workshop van 5 bijeenkomsten gaan we samen aan de slag. We
praten over wat we belangrijk en
bijzonder vinden in onze wijk, wat
we wensen en hoe we dit kunnen
verbeelden in een eigen wijkvaandel.
Ontmoeting en gezelligheid staan
voorop en als je wilt kan je er ook
creatief iets van opsteken. Je hoeft
niet te kunnen naaien om mee te
kunnen doen.
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Kosten: meedoen is gratis
Wanneer: 5 maandagavonden: 18 en
25 juli & 1, 22 en 29 augustus a.s.
Hoe laat: Inloop tussen 19.00 en
19.30 uur
Waar: De Nieuwe Jutter, Amerhof 66,
3522 TR Utrecht
Aanmelden: zet je naam op de lijst
bij de bar of mail naar kunstliefdeprojecten@gmail.com
Kunstenaars: Engel Pluck &
Dorothé Arts

Foto-expositie Kijk! Samenleven
volgens kinderen geopend
Zondag 15 mei openden kinderen hun eigen foto- en interviewproject Kijk! Samenleven door de lens van kinderen in ’t Strandpaviljoen aan de Noordzeestraat.
Geen drie maar door de lockdown
wel 10(!) weken werkten tien kinderen van 10 à 11 jaar aan hun project
“Kijk! Samenleven door lens van
kinderen uit Dichterswijk”. Bij dit project, georganiseerd door de sociaal
makelaars van DOCK, de wijkagent
en gemeente Utrecht, leerden de kinderen hun wijk, en de leefwerelden
van hun buurtgenootjes (nog) beter
kennen. Dit na lessen in fotograferen en interviewen in een stiller
hoekje in restaurant “De Pomp”. Toen
de Pomp dicht moest wegens de

lockdown werden de lessen gegeven
in het Strandpaviljoen. Een fotografe
en een journalist van RTV Utrecht
verzorgden de lessen.
Na de lessen gingen de scholieren de wijken in. Met een échte
fotocamera. Hier en daar werden
wat mensen aangesproken. Ieders
mooiste foto’s zijn nu op panelen
te bewonderen, voorzien van toelichting. Van een mevrouw die een
groenperkje onderhoudt of iemand
samen met haar beste vriendin of kat
op de foto, tot de woonboten van de

Veilinghaven, de Rabotoren gezien
door de Coornhert- of P.C. Hooftstraat
en de draak van het Drakenplein in
de Rivierenwijk. Kinderen hebben
nu behalve twee nieuwe 'skills',
meer 'kijk' op wat samenleven is of
kan zijn; wat mensen bindt, of niet.
Want de scheidende laan in wijk –
de Croeselaan – zo was tijdens een
van toespraken te horen, blijkt een
hindernis in de leefwereld van de
kinderen. Soms is er aan de andere
kant sprake van een 'heel andere
wereld'. Maar... zo kon op basis van
de foto’s worden verteld, aan beide
kanten van de Croeselaan wordt van
katten gehouden! De opening – het
doorknippen van zilver- en goudkleurige serpentijne lintjes – werd
verricht door de deelnemende kinderen en de (toenmalig) wijkwethouder
Linda Voortman. Dit na speeches van
medewerkers van DOCK, de fotografe
en wijkagent Sebastiaan.

Foto-expositie ook naar
Dichterswijk?

Bekeken wordt of de foto’s ook
tentoongesteld kunnen worden in de
Dichterswijk zelf. Weet je een goede
locatie?
Neem dan contact op met Marin van
DOCK via m.zimmer@dock.nl of
06-59931584.
Dirk van Haastrecht

Nieuwe Wijkwethouder en... ‘wijkcontactpersonen’
Gemeenteraad
In maart kon er voor de Utrechtse gemeenteraad worden gestemd. Vijf partijen hebben elkaar gevonden. Zij hebben hun
ambities beschreven in het Coalitieakkoord 2022-2026. Dit akkoord is 1 juni verschenen met de titel Gelijke kansen,
betaalbaar wonen en klimaat. Op die dag is ook het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van start gegaan.
Dennis de Vries (PvdA) volgt Linda
Voortman op als wijkwethouder voor
Zuidwest. Dat omvat naast Rivierenwijk en Dichterswijk ook Kanaleneiland, Transwijk en Merwedekanaalzone. Hij woont in Maarssen. De rol van
wijkwethouder en wijkorganisaties
wordt overigens verstevigd om beter
contact te kunnen hebben met bewoners
Ook zijn er twee wijkcontactpersonen

uit de Raad voor stadsdeel
Zuidwest; deze gemeenteraadsleden wonen in
de wijk Zuid-West en zijn
betrokken bij het jaarlijkse wijkbezoek ‘Raad in de
Wijk’. “Heeft u een vraag,
zorg, wens of idee voor
uw wijk? Neem contact
op met een van deze
raadsleden.” zo stelt de
de Rivier-Dichter 6

website van de gemeente. Een van
hen, Ingeborg Hornsveld, woont
in de Rivierenwijk. Mahmut
Sungur woont op Kanaleneiland.
De wijkcontactpersonen zijn te
bereiken via de mail (zie de link
hieronder) en te volgen op social
media.
Meer info vind je op
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/

Kinderpagina
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Afscheid nemen van je oude school en beginnen
op een nieuwe school
Best gek, afscheid nemen van je oude school waar je zoveel tijd hebt doorgebracht. Soms zelfs vanaf de
tijd dat je als kleuter binnenkwam.
In de wijken heb ik zo rondlopend vijftien kinderen gevraagd wat ze het meest gaan missen van hun
oude school. Dit is wat de kinderen antwoordde op mijn vraag.
u
u
u
u
u

ik ga de lol missen die ik had met mijn klas en de juf/meester (dit zeiden alle kinderen!!!)
ik ga mijn juf/meester het meeste missen (dit zeiden twaalf kinderen)
ik ga missen dat ik iedereen ken (dit zeiden acht kinderen)
ik ga het missen dat we elkaar altijd ophaalden om naar school te fietsen (dit zeiden zes kinderen)
hahaha, ik ga het niet missen hoor denk ik, ik heb juist zin in wat nieuws (dit zeiden drie kinderen)

Herken je dit? Vind je het ook moeilijk om afscheid te nemen van je oude school?
Hoe heb jij afscheid genomen en wat helpt jou om te beginnen aan je nieuwe school? Heb je tips voor andere kinderen die ook naar het hoger onderwijs gaan volgend jaar? Mail ons dan zo snel mogelijk. mail
aan kinderredactie@rivier-dichter.nl
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Teken ook een smalle driehoek, net zo hoog als je rode cirkel.
Plak de rode cirkel gedeeltelijk over de zwarte cirkel. Plak het ijzerdraad of
pijperager od de getekende voelsprieten bovenaan de zwarte cirkel aan de
achterkant.
Plak vervolgens de zwarte smalle driehoek en de stippen op de rode cirkel en dan
is je lieveheersbeestje klaar. Veel knutselplezier!

Tai Chi Chuan/Taijiwuxigong
in de Gymzaal Lingestraat 2b
Maandagavond van 20.30-21.30 uur

Het leven geeft stress, heel normaal, zonder zouden
we tot niets komen, maar vaak vergeten we de tijd
te pakken om weer terug in balans te komen en
volgen er klachten.
De lessen helpen je, je hoofd leeg te maken en weer
terug soepel te worden of te blijven. Ruimte in je
gewrichten en rust in je hoofd, d.m.v. eenvoudige
bewegingen met de ademhaling te laten samenvloeien.
Vele van je klachten verdwijnen.
Tevens leren we de Taiji-37 vorm aan.

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

Wees welkom, kom ervaren.
3 proeflessen € 28,- tot en met 25 juli

•
•
•

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)

www.tai-chi-brabant-utrecht.nl

My Motion Dance-inn

Zomercursus

13 en 20 juli en 10 en 17 aug. 2022
Elke woensdag: (m.u.v. 27 juli en 3 aug.)
14:30 tot 15:15 uur – 3,5-5 jaar – Prinsessendans
15:30 tot 16:15 uur – 6-8 jaar – Dancemix
16:30 tot 17:15 uur – 9-12 jaar – Urban
17:30 tot 18:30 uur – 12-16 jaar – Urban
19:00 tot 20:00 uur – Pilates – volw.
Kun jij niet genoeg krijgen van dansen?
My Motion gaat door deze zomer!!
Wil jij hieraan meedoen, geef je
dan snel op via de mail,
want vol=vol!!
Kosten:
info@mymotion.nl
45 min.: 7,50 euro
Lessen: Jutfaseweg 224 te Utrecht

60 min.: 10 euro

Lessen gaan
door bij genoeg
aanmeldingen

Buurthuiskamer
Het Trefpunt zoekt
vrijwilliger voor bestuur
Het Trefpunt is een buurthuiskamer aan de Rijnlaan in
Rivierenwijk. In onze huiskamer kunnen buurtbewoners
activiteiten organiseren. We zijn laagdrempelig en voor
iedereen uit de wijk die eenmalig of vaker iets met buurtbewoners wil doen.
Momenteel zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor in
het bestuur van Het Trefpunt. Als bestuur regelen we de
randvoorwaarden die nodig zijn om de buurthuiskamer
open te houden. We komen een paar keer per jaar bij
elkaar en verdelen dan de acties. Het is een kleine tijdbesteding maar met een groot effect en dankbaarheid.
Mocht je vragen hebben of interesse mail dan naar Caspar
op stichtingrvdb@gmail.com
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De Utrechtse Zomerspelen ook in
Rivierenwijk en Dichterswijk
Voor wie zijn de Utrechtse
Zomerspelen?

De Utrechtse Zomerspelen wordt
georganiseerd namens Utrecht 900
en zijn bedoeld voor alle Utrechtse
kinderen tussen de 8 en 16 jaar oud.
Elke wijk mag één team opstellen
voor de leeftijdscategorie 8 jaar t/m
12 jaar oud en één voor 13 jaar t/m
16 jaar oud.. Een team bestaat uit
maximaal 12 deelnemers.
Daniël en Ramzi van Lunamovement

Wat zijn de Utrechtse
Zomerspelen?

De Utrechtse Zomerspelen is geïnspireerd op de Griekse Olympische
Spelen, waar alle landen bij elkaar
komen. Ons sportevenement bestaat
uit voorrondes en een eindevenement. In alle 10 wijken van Utrecht
worden voorrondes georganiseerd.
Die tien wijken bestaan uit meerdere
buurten. Rivierenwijk, Dichterswijk,
Transwijk en Kanaleneiland horen bij
Zuidwest. Ons concept bestaat uit 4
onderdelen: kracht, snelheid, coördinatie en balvaardigheid. Per onderdeel kun je punten halen voor je wijk
op individueel en op groepsniveau.

Praktische info over de
Utrechtse Zomerspelen

De Utrechtse Zomerspelen zullen
plaatsvinden op 13 en 14 augustus
2022.
13 augustus 2022: 8 t/m 12 jaar oud.
14 augustus 2022: 13 t/m 16 jaar
oud.
Locatie: Tolsteegplantsoen
Deelname: Gratis

Hoe meld ik me aan voor de
Utrechtse Zomerspelen?

Je kan je aanmelden bij onze website
www.lunamovement.nl. Houd ook
onze social media in de gaten via
@luna_movement. We houden je op
de website en via social media op de
hoogte van de activiteiten. Binnen-

Nieuwe Tattooshop
In de Balijelaan is op 7 juni een nieuwe aanwinst voor de buurten geopend:
Danique's Tattoo Fabrique. Danique is een echte Rivierenwijker. Geboren in de
Scheldestraat. Ze is verhuisd toen ze vier was en is nu weer terug op het oude
nest als 20 jarige trotse bezitter van de tattoo shop.
Toen ze 17 was zette ze haar eerste tattoo bij zichzelf en vanaf die tijd is de
hobby uitgegroeid tot professioneel werk. Voor de kenners: je kan bij Danique
terecht voor dottwork, fine line, black
work en realisme.
Wil je haar portfolio vinden op social
media? Kijk bij Tattoofabrique.nl. Dat
is ook de naam van de website van
de shop.
Wil je een tattoo laten zetten? Stuur
haar dan een bericht op whatsapp op
06-18988086 voor een afspraak.
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kort is ook de aanmeldlink beschikbaar op social media. Trommel al je
vriendjes en vriendinnetjes op om
zich ook aan te melden voor jullie
team!

Wat zijn de voorrondes en hoe
meld ik me daarvoor aan?

In elke wijk wordt er een voorronde
georganiseerd. Voor de wijk Zuidwest
gebeurt dat bij De Nieuwe Jutter in
Rivierenwijk. De dag wordt gepromoot in samenwerking met de Jonge
Jutters. Je zal ook informatie kunnen
vinden op de website van de Nieuwe
Jutter. Met de voorrondes bieden we
iedereen de mogelijkheid om kennis
te maken met een aantal onderdelen
die terugkomen bij het eindevenement. Je kunt je voor de voorrondes
op dezelfde manier aanmelden. Je
kunt bij de voorrondes ook zonder
aanmelding langskomen om te kijken of mee te doen.

De Gertrudiskerk: Te koop, verkocht... en dan?
len sectoren, met uitzondering van
bioscopen en theaters) en daaraan
ondergeschikte detailhandel en
horeca.

Foto Molenbeek Makelaars

Je kan er niet zomaar aan voorbij lopen, de Gertrudiskerk. Een imposant gebouw.
Veel bewoners weten het niet, maar de Gertrudiskerk stond te koop. Wat gaat dat
voor de buurt betekenen? in het hele proces zijn sommige buurtbewoners betrokken geweest door een kandidaat-koper om te sparren over de bestemming. Deze
koper is het niet geworden. Maar wie wel en wat gaat de invulling van de kerk
worden?
Kerst 1924 werd de Sint Gertrudiskerk met haar 42,5 meter hoge toren
ingewijd. Kerk en pastorie vormen
één geheel en zijn ontworpen door
architect Wolter te Riele in de
laat-neogotische bouwstijl. De kerkzaal bevat veel decoratie, waarvan
het meeste is aangebracht na de
Tweede Wereldoorlog. De laatste
aanpassingen dateren uit 1999 en
sinds 2018 worden er geen diensten
meer gehouden. De pastorie heeft
drie bouwlagen, hoge plafonds,

veel raampartijen en daardoor een
ruimtelijke uitstraling. Het gebouw
geeft toegang tot de grote, groene pastorietuin en naast de tuin
beschikt het gebouw over een royale
buitenruimte. De bestemming van
het gebouw is 'maatschappelijk' en
maakt toekomstig gebruik mogelijk
door maatschappelijke voorzieningen (voorzieningen inzake welzijn,
volksgezondheid, cultuur, religie,
sport, onderwijs, openbare orde en
veiligheid en daarmee gelijk te stel-

Eind 2021 kwam het nieuws naar
buiten dat de Sint Gertrudiskerk aan
de Amaliadwarsstraat te koop staat.
Namens de Parochie St. Martinus
werd Molenbeek Makelaars gevraagd
om de verkoop te begeleiden. Via
inschrijving in een zogenaamde
digitale dataroom konden geïnteresseerden verkoopinformatie inwinnen
en eventueel een bieding uitbrengen.
De inschrijvingstermijn sloot op 15
februari 2022 en eventuele schriftelijke biedingen konden uitsluitend
worden ingediend bij Hermans
Schuttevaer Notarissen. Biedingen
die te laat werden ingediend of biedingen die niet aan de voorwaarden
voldeden, werden niet in behandeling genomen.

Inmiddels is het juli 2022, maar
wat is de stand van zaken?

Op de website van Molenbeek
Makelaars staat nu: ‘verkocht onder
voorbehoud’.
Wie de kopende partij is en wat de
plannen zijn voor herontwikkeling
en/of toekomstig gebruik blijft dus
nog even gissen, maar hopelijk komt
daarover (ook) voor omwonenden
snel wat nieuws naar buiten!
Maurice Hengeveld

Buurtkamer Strandpaviljoen Noordzeestraat
Beste buurtbewoners,

Het is heerlijk warm weer. Soms is het al 30 graden, een beetje teveel van het goede, het is maar goed dat we geen
invloed kunnen hebben op het regelen van het weer. De vakantie staat bijna voor de deur. Sommige gaan lekker
weg, anderen zoeken het dicht bij huis en maken het gezellig in eigen omgeving. Nu alles steeds maar weer duurder wordt, moeten we roeien met de riemen die ieder op zich heeft. De een wat meer dan de ander.
Sterkte daar mee en toch wens ik jullie een hele fijne vakantie/dagje uit of bij familie logeren kan allemaal.
Groetjes van de buurtkamer: COBI / ROELI / RIENIE / ALBERT-JAN en gastvrouw PAULA
Tot gauw, ongeveer augustus/september. Veel liefs en maak er wat van. Doeg!!!!
Met vriendelijke groet, Paula van Lis
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Nieuws uit het buurthuis
De zomerperiode voelt toch ook als een soort jaarafsluiting. We kijken terug op
een jaar met veel mooie ontwikkelingen, reuring en nieuwe verbindingen in de
wijk. Tegelijkertijd blijft het telkens zoeken hoe we een plek zijn voor en door álle
buurtbewoners. Hoe ziet het buurthuis van de toekomst eruit? Hoe beheren we deze
bijzondere plek samen? Daarover binnenkort meer…
Van 8 augustus tot en met 21 augustus zijn we er even tussenuit. Dan zijn we gesloten. Daarna gaan we weer vol energie en enthousiasme door!

Weggeefwinkel
Word jij onze
bij De Riksja
Nieuwe
Jutter gestart
coördinator?

Sinds kort hebben we een Weggeefwinkel in de kelderruimte van De
Nieuwe Jutter! We hebben momenteel veel kleding (dames, heren, kinderen), speelgoed, fietsen & spullen
zoals bijvoorbeeld servies. Alles is
gratis en je bent van harte welkom
om een kijkje te komen nemen!
Voor Openingstijden, zie de website.
De weggeefwinkel zit in het kelderdeel van De Nieuwe Jutter. De ingang
kun je vinden bij het parkeerplaatsje
achter De Nieuwe Jutter (ter hoogte
van Amerhof 3).

Natuurlijk kan er ook gebruik van
gemaakt worden als het een keer
niet lukt om op een andere manier
boodschappen te doen of bij iemand
langs te gaan.
Daarnaast zijn we volop in overleg
met andere initiatieven in de wijk
om samen ritjes met de fiets op te
zetten. Meer informatie over hoe dat
er precies uit gaat zien volgt snel,
dus hou de nieuwsbrief in de gaten!
Word jij hier nu al heel enthousiast
van en wil je helpen? Ben jij bijvoorbeeld een echte fietsliefhebber en
lijkt het je leuk om op oproepbasis
te helpen als fietsvrijwilliger? Of ken
je mensen die slecht ter been zijn
en wel eens een rondje naar buiten
willen? Stuur dan een mailtje naar
riksja@denieuwejutter.nl

We zoeken nog mensen die het leuk
vinden om af en toe te helpen. Lijkt
dit je wat? Stuur een mailtje naar
buurthuis@denieuwejutter.nl

Buurtbakkie met
huisgemaakt
gebak

Iedere dinsdagochtend tussen 10 en
12 koffieochtend bij
De Nieuwe Jutter!
Koffie of thee met een huisgemaakte brownie voor 1,50!
Zin in een gezellig praatje met je buren? Of wil je eens een andere werk
of studeerplek? Kom een bakkie
koffie drinken bij De Nieuwe Jutter.
Sinds kort verkopen wij op dinsdagochtend ook huisgemaakte brownies
van buurtbewoner Titia. Natuurlijk
ben je ook op de rest van de dagen
van de week welkom voor een kop
koffie of thee.

Vrijdagmiddag (netwerk)borrel

Op donderdag 19 mei was de
landelijke Dag van de Buurt. Bij
de Nieuwe Jutter kwamen we met
een leuke, inspirerende groep van
initiatiefnemers en bewoners bij
elkaar. Wij werden heel blij van de
mooie uitwisseling, ontmoetingen
en netwerken. Daarom gaan we dit
voortzetten met een maandelijkse
vrijdagmiddagborrel. Op vrijdag 15
juli vanaf 16.30 uur is de volgende
editie: zet je hem in je agenda?!

Podium van Rivierenwijk
Riksja

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen, gaat de Riksja weer rijden!
Momenteel wordt er hard gewerkt
aan nieuwe plannen om de Riksja in
te zetten. De Riksja is een elektrisch
ondersteunde fiets waar twee mensen voorin kunnen zitten. Op deze
manier kunnen de mensen voorin
genieten van een heerlijk fietstochtje, zonder zelf te hoeven fietsen.

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het opstarten van het initiatief Podium van Rivierenwijk. Een plek waar je als buurtbewoners kennis
kan maken met kunst en cultuur en waar je als muzikant of artiest kan
starten en verder groeien. We hebben drie succesvolle edities achter de rug
en staan te trappelen om hier volgend jaar mee door te gaan.
In de zomer houden we een zomerstop, maar vanaf september gaan we
weer door. In de volgende Rivier-Dichter hierover meer informatie. Wil
je meedoen, samenwerken, of ons helpen (met bijvoorbeeld het licht en
geluid, het programma, of de catering)? Super fijn! Stuur een mailtje naar
podium@denieuwejutter.nl . En volg onze Facebookpagina: Podium van
Rivierenwijk!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van De Nieuwe Jutter? Kijk dan op onze website: www.denieuwejutter.nl
Je kunt je ook inschrijven voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief, via de site of per mail: buurthuis@denieuwejutter.nl
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Meer groen in de
wijken!

De Willem Sluyterstraat:
prettige verblijfsplek voor
studenten

De Willem Sluyterstraat is een plein
tussen het Grafisch Lyceum en het
ROC Midden Nederland. Samen met
de scholen en omwonenden maakte
de gemeente een nieuw ontwerp. De
focus van het ontwerp is groen en
ontmoeten. Er wordt 700m2 groen
toegevoegd, 10 bomen en verschillende zitplekken. Bekijk het ontwerp
op www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen

Een groen Amerhofje

Bij het Amerhofplein, achter buurthuis de Nieuwe Jutter, schuilt een
hofje met de bijnaam het Amerhofje.
Dit is een voormalige parkeerplaats,
maar nu ongebruikt. Samen met omwonenden maakte de gemeente een
nieuw groen ontwerp. We voegen
250m2 groen toe. Er komen bloemen,
een kruidenspiraal en grasstukken.
Bekijk het ontwerp op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen

Geveltuinen in de Amaliastraat
De Amaliastraat is groener én

Hé Midlifer!

gezelliger geworden. Samen legden
bewoners meer dan 30 geveltuinen
aan! Naast dat de tuintjes goed
zijn voor het klimaat en er mooi uit
zien, leerden buren elkaar ook beter
kennen tijdens het aanleggen van de
tuintjes.
Wilt u ook met uw straat meedoen?
Geef u op voor de geveltuinenburendag: https://geveltuinburendag2022.
eev-gu.nl/ Of kijk op www.utrecht.
nl/rivierenwijkgroen onder het kopje
“Zelf iets doen voor meer groen”.

Van Drakenplein naar
Drakenplantsoen

Bewoners werken samen met de
gemeente aan een nieuw ontwerp
voor het Drakenplein. Bewoners willen meer groen op het plein, zodat
het plein koeler blijft tijdens hete
zomers. Lees meer op www.utrecht.
nl/rivierenwijkgroen

Geveltuintjes Balijelaan

Bewoners van de Balijelaan (zowel
aan Rivierenwijk- als aan de Dichterswijkkant) hebben op eigen initiatief en met hulp van het wijkbureau
ZuidWest en het initiatievenfonds,
twee geveltuintjesdagen georganiseerd. Maar liefst 16 geveltuintjes en
5 boomspiegels werden aangelegd.
Dit project viel ook onder het landelijke project Kern met Pit. Een nieuwe

Feestelijke opening Maasplein:
24 augustus

Het Maasplein is bijna af! Het plein
is nu een stuk groener en heeft
nieuwe speeltoestellen. Reden voor
een feestelijke opening op woensdag
24 augustus van 12.15 tot 14.00 uur.
Voor kinderen is er een speciaal programma met leuke activiteiten. Zoals
het maken van zaadbollen. Er is ook
koffie en thee met iets lekkers. Het
openingsfeest is voor iedereen en
met vrije toegang. U bent welkom!

Er zijn meer burgerinitiatieven
voor vergroening

Bewoners in de Croeselaan, Noordzeestraat en de Beerzestraat willen
ook werken aan een groene straat.
Voor meer informatie kan je mailen
naar de redactie van de wijkkrant.
Wij sturen je bericht door naar de
juiste persoon.

Is motorrijden of kitesurfen niks voor jou, maar ben je wel toe aan iets nieuws?

Kom zingen bij Laat Maar Waaien!

Waarom?

- omdat we op zoek zijn naar JOU als
tenor, bas of bariton (mannenstem)
- omdat je zingen altijd alheel leuk
vond en je geen ervaring hoeft te
hebben
- omdat je houdt van gezelligheid
(net als wij!) en maandelijkse borrels

Wie wij zijn?

ronde volgt in het najaar. Mooi was
ook dat bewoners elkaar leerde kennen en met nog meer ideeën kwamen voor vergroening van de straat
en wateropvang van regenwater.

Wij zijn het Utrechtse koor Laat
Maar Waaien. We zingen driestem-

Wanneer en waar?

We repeteren elke woensdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur in buurthuis Hart van Noord op Kanaleneiland in Utrecht (vrij parkeren).

mig luister,- en levensliedjes uit het
Nederlandse pop- en kleinkunstrepertoire, de betere smartlap en ook
internationale nummers. We treden
ook af en toe op.
Zie www.laat-maar-waaien.nl
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Lijkt het je wat?

Mail naar leden.lmw@gmail.com
of vul het contactformulier in op de
site. Je bent altijd welkom om een
keer te komen meezingen. Vinden we
hartstikke leuk!
We kijken ernaar uit je snel te ontmoeten!

Wijkspeeltuin de Boog
Wist je dat Wijkspeeltuin De Boog aangepaste
openingstijden hanteert in de zomervakantie?

Ons zomervakantierooster loopt vanaf vrijdag 8 juli tot
en met zondag 28 augustus.
In deze periode zijn wij geopend op maandag tot en met
vrijdag van 11.00 - 17.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn
wij in genoemde periode gesloten.

Wist je dat ons badje aangaat bij 25 graden?

De gebruiksvoorwaarden
vind je op ons mededelingenbord tegenover de
toiletten.

Wist je dat je bij ons
terecht kan voor een
lekker kopje koffie,
glas thee een ijsje?

Je kunt deze contant
betalen, pinnen of een
prepaid-tegoed aanschaffen of te wel een
strippenkaart. Deze
strippenkaart bewaren
wij voor je en zelfs als je je portemonnee of telefoon niet
mee hebt kun je je versnaperingen op die manier afrekenen.

Wist je dat je ons kunt volgen via de volgende
sociale media-kanalen?

1) www.facebook.com/WijkspeeltuinDeBoog, of stuur
speeltuinmaker De Boog en verzoek via Facebook.
2) nextdoor.nl/speeltuinmaker
3) via Google
Wil je offline op de hoogte blijven van onze activiteiten
en updates dan kun je ze bekijken op ons mededelingenbord tegenover de toiletten.

Cynthia is vrijwilliger bij de Onvergetelijke kookclub en
wil dit mooie initiatief graag onder de aandacht brengen
van mede buurtbewoners. ‘Ik kom zelf uit de zorg en heb
een zorghart. Ik zag dit langskomen en vond het gelijk
leuk en wil hier graag aan bijdragen’. Bij de onvergetelijke
kookclub zijn bewoners uit Utrecht die lijden aan Alzheimer welkom met hun mantelzorger (partner, dochter/
zoon, broer of zus, of goede vriend). Bezoekers acclimatiseren na aankomst met een drankje en worden daarna
uitgenodigd om in de keuken te beginnen met koken. Dat
mag met de mantelzorger maar kan ook met een vrijwilliger, zoals Cynthia. Na het koken wordt er gezamenlijk
gegeten,
‘Ik wil dit graag ook bij de Dichterswijkers en Rivierwijkers onder de aandacht brengen. Voor de dementerende
is het fijn om lotgenoten te treffen in een ontspannen
sfeer waar gezellig met elkaar wordt gekookt en gegeten.
En dat geldt eigenlijk ook voor de mantelzorgers’, aldus
Cynthia. De avonden zijn door de activiteit niet geschikt
voor mensen die al ernstig dementerend zijn en in een
zorginstelling verblijven.
Het initiatief wordt ondersteund door de postcodeloterij
en Resto VanHarte trekt organisatorisch de kar van deze
speciale avonden.
Denk je nu, dit vind ik mooi, hier wil ik aan bijdragen?
Meld je dan aan als vrijwilliger bij Cynthia per mail
cynthiavarossieau@gmail.com

Op zondag 3 juli is er weer een Struinen in de
Tuinen in Wijkspeeltuin De Boog

Wat gebeurt er als je een grafisch kunstenaar laat tekenen op een notenbalk? Yin Liu doet het en Lärmschutz
speelt het real-time op trombone en gitaar.
Als overtreffende trap danst Gabriella Aidulis haar vrije
dans op basis van de tekeningen en de muziek.
www.glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma#1049

Save the date!!

De onvergetelijke kookclub Iedereen kan koken!

De clowns van "Altijd Wat" zijn bezig om een geweldig
programma in elkaar te zetten voor Wijkspeeltuin De
Boog. Houd onze sociale media kanalen in de gaten!!
"Altijd Wat" op zondag 25 september in Wijkspeeltuin
De Boog!

De avonden vinden plaats
elke 4e woensdag van de
maand van 17.00 tot 21.00
uur bij Resto VanHarte.
Buurtcentrum Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan
76 in Utrecht.
De bijdrage is € 7,50 per persoon voor een drie-gangenmenu, een welkomstdrankje en koffie/thee na afloop.
Aanmelden: stuur een mail naar
kookclub.utrecht@alzheimervrijwilligers.nl
of surf naar de website
www.alzheimer-nederland.nl/regios/gemeente-utrecht
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Repair Café Merwede is weer volop elke maand actief...
Een greep uit de spullen waar
buurtbewoners afgelopen tijd
mee binnen kwamen: koffiezetters,
blender, gemotoriseerde maaimachine die niet meer startte, hopeloos
opengescheurde broek, cd-speler,
kruiwagen met vastgelopen wielophanging, haperend fietslampje,
afstandsbestuurbare modelauto,
schemerlamp, broodrooster, rollator
met gevaarlijk lange kabels, fiets met
raar grommend geluid. Kortom: van
alles en nog wat. Niet alles lukte ons
natuurlijk, maar tot nu toe gingen de
meeste bezoekers blij naar huis met
succesvol herstelde spullen.

Een succes... maar ook heel
gezellig

Wie het kon probeerde zelf ook mee
te helpen aan de reparaties. Buurtbewoners gaven elkaar tips over duurzamer gebruik van spullen. Kinderen
speelden intussen in de speeltuin,
kregen limonade of kochten een
waterijsje bij de speeltuinmakers.

Dus we blijven doorgaan met de
leus Weggooien? Mooi niet!

Ervaren vrijwilligers uit de wijk
zorgen voor speciale gereedschappen en hebben meetapparatuur om
bijvoorbeeld breuken in kabels op te
sporen. Ook wordt sommige informatie teruggekoppeld naar fabrikanten
met de bedoeling hen te stimuleren
tot beter repareerbare apparaten of
verkrijgbaarheid van onderdelen. Dus
het is sowieso nuttig om langs te
komen.

Tip voor thuis

Doet de broodrooster het niet meer?
Dit is vaak kinderlijk eenvoudig zelf
op te lossen. Houd de broodrooster
op z’n kop en schudden maar... 200
keer doorgaan. Dit is geen grap! De

helft van de kapotte broodroosters
blokkeert door kruimels die onderin
zijn vastgebrand. Je moet wel echt
200 keer blijven doorschudden,
anders laten de boosdoeners niet los.
Ervaringsfeit: 50% van de kapotte
broodroosters krijg je op deze manier weer aan de praat.

Nog even op een rijtje

Binnenlopen kan iedere 1e zondag van de maand (of als dat een
feestdag is verschuift het naar de 2e
zondag) tussen 12.00 en 15.00 uur.
Wijkspeeltuin De Boog, Merwedekade 128 A, 3521 ER Utrecht.
Actuele info en kalender op:
www.repaircafe.org/cafe/repair-cafe-utrecht-merwede. Of mail naar
RepairCafeMerwede@gmail.com

Komende Repair Café zondagen
3 juli 2022, augustus: gesloten!)
4 september 2022, oktober 2022
6 november 2022

Tot ziens en zegt het voort!

Grote rijkdom aan reacties voor Huiskamer Dichterswijk
Op het voorpagina-artikel van vorige nummer “Huiskamer, werk-, kiem- en ontmoetingsplaats Dichterswijk? Herontwikkeling Bo-rent locatie Veilingstraat
in buurt!-perspectief” zijn veel reacties binnengekomen uit diverse delen van de
Dichterswijk.
De reacties liepen uiteen van
behoeften op het gebied van culturele en sociale activiteiten (zowel
maken als ervan genieten; muziek,
dans, toneel/theater etc., ruimte voor
expositie, en van ‘theeochtend’ naar
‘spelletjesavond’), tot broed- en ontmoetingsplaats voor ondernemers
en praktische zaken (uitleenpunt
van gereedschappen, meldpunt voor
geluidsoverlast, vergaderruimte).
Het belang van iets als een centraal
centrum alias ‘huiskamer’ in de wijk
wordt onderkend. Dit om de sociale
cohesie en ‘gemeenschapsgevoel’ in
de wijk te verstreken en eenzaamheid tegen te gaan.

Ongevraagd kwamen ook behoeften
voor ruimte voor buitenactiviteiten
naar boven. Zoals: skateparkje (nu
nog op Jaarbeursplein), een basketbal- of voetbalveldje, een (overdekte)
bootcampruimte.

Borent-locatie

Wat de locatie Veilingstraat 10
betreft: De straat mag best breder,
vindt de een, voor het Ringpark.
De ander ziet een deel van de hal
behouden voor een foodmarkt-hal wat prima zou passen bij de historie
van de locatie - of de Kringloopwinkel. Een bakkertje en zelfs zwembad
worden genoemd. En als er gesloopt
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moet worden, graag een markant
gebouw!
40% meldt spontaan dat horeca op
de locatie niet gewenst is. Dat is er
inmiddels meer dan voldoende in de
wijk; een maatschappelijke functie is
van meer waarde.

Juiste timing en vervolg

Een enquête-link https://nl.research.
net/r/BuurtcentraUtrecht2022 werd
ontvangen; de gemeente wil meer
bekendheid geven aan haar eigen
wijk/buurtcentra. Ze wil najaar 2022
in gesprek met bewoners. IDEE Dichterswijk heeft zich aangemeld. Ook
het herontwikkelingsplan voor de
Veilingstraat komt pas na de zomer.
Heb je nog ideeën, of ervaring met
opzetten of beheer, etc.? Mail dan
ideeDichterswijk@gmail.com

JEKERSTRAAT 84 - Familiebedrijf Aridjis, Griekse Wijnhandelaar

1964 – Op de allereerste Jaarbeurs Vredenburg ROKA levensmiddelenbeurs. Opa, oma en vader van Kyrillos zijn aanwezig

Het pand aan de Jekerstraat 84 was een oude
gaarkeuken in de Tweede
Wereldoorlog.
In 1948 vestigde het
familiebedrijf Aridjis zich
daar. Het was een Griekse
wijhandel, die er bleef
zitten tot 2000. In 2014
werd het bedrijf verkocht.
De gemeente vroeg of mijn
opa (kleinzoon Kyrillos verteld) mis-

schien geïnteresseerd was
om het bedrijf te kopen.
Plus 30 woningen in Oog
in Al . Dat laatste vond de
toenmalige boekhouder een
slechte investering. (Nu zou
ie bijna stokslagen op het
plein gekregen hebben met
de wetenschap van de huizenmarkt prijzen vandaag
de dag)
1964 - Allereerste Jaarbeurs Vredenburg ROKA levensmiddelenbeurs
Grote verkoop van vele soorten
olijfolie in grote vierkanten blikken
en olijven ook verkrijgbaar in pot.
Aanverwante artikelen zoals Drossa
conserven, boerenmeisjes 1000 cc fles
Cleomene met Aridjis etiket. Echte
zeesponzen in alle vormen en maten,
zo uit de zee gehaald.

Gesponsorde Studentenopdracht: Wijnhandel Aridjis Utrecht

Zoon Kyrillos

Kyrillos bedankt.
Met vriendelijke groet, Co Scherrenberg
Email: coscherrenberg@gmail.com
Tel.: 030-8901323
Voor Foto’s-Knipsels-Praatjes over de
JUTFASEWEG VAN TOEN en de
HISTORIE VAN RIVIERENWIJK.

Rond 1970 sponsorde zij de studentenvereniging Woolloomoolloo uit Utrecht. De opdracht was de wijnvaten met de
naam Aridjis Utrecht rollend door de stad te vervoeren. Start was in de Jekerstraat Rivierenwijk. Vandaaruit al rollend
naar de binnenstad. Eindbestemming de Boothstraat, dat was de thuisbasis van het studentencorps van Woo. Dat zorgde
voor veel hilariteit onderweg dat kan je wel geloven met enkele drankjes onderweg.

De studenten volop in actie, al rollend door de stad

Groe
in de n
wijk
(12)

Groene lijnen
Zeg je Utrecht en bomenlanen dan is
waarschijnlijk je eerste associatie: de
Maliebaan. Vooruit, de platanen op
de Koningsweg kun je ook wel een
laan noemen. Zo zijn er een aantal in
de stad. Maar Rivieren-Dichterswijk
heeft ook een bijzondere bomenlaan:
de Croeselaan. Op het eerste gezicht
lijkt het of de bomen gelijk zijn, maar
dat is bedrieglijk. Ze zijn in verschillende jaren geplant, de oudste in
1965, er zijn er van 1970 en 1995,
de laatste dateren van 2012. De
linde is een boom die veel voorkomt
in de stad, er staan er zo’n 14.000.
Trouwens, tussen al die lindes staan
een paar uitzonderingen, een tweetal
iepen, geplant in 1970.

Het zandpaadje dat over het gras
slingerde, gemaakt door de vele voeten die daar jarenlang wandelden, is
nu verhard. Je kunt zo rustig tussen
de bomen lopen, auto’s en fietsen
gaan over de weg ernaast. Ik verheug
me ieder jaar op juni. Dan gaan de
bomen weer bloeien. De geur van
lindebloesem is voor mij de geur van
zomer. Ik weet dat niet iedereen er
zo over denkt, want ja, je kunt er ook
last van hebben, de vlindertjes van
de bloemen vallen na de bloei, en
zijn kleverig. Maar toch. Ik moet dan
denken aan een oud rijmpje dat zo
mooi speelt met het woord lanen:
Leentje leerde Lotje lopen
Langs de lange lindelaan
En toen Lotje goed kon lopen
Is zij weer naar huis gegaan.
Bomenlanen zijn bijzonder. De Bomenstichting heeft er pas nog een
onderzoek en een boek aan gewijd.
Lanen hebben vaak een lange
historie. Ze nemen ruimte in beslag,
een schaars goed in de stad. Bomen
en veilig verkeer zijn een uitdagende combinatie. Onderhoud vraagt
aandacht. Bomen die te oud of ziek
worden moeten tijdig worden vervangen. Utrecht heeft daar gelukkig
een lange traditie in.
Maar als je die moeite doet bieden

ze een bijzondere groene ruimte,
die zorgt voor zuurstof en verkoeling in de stad, voor huisvesting van
vogels en insecten. Als je onder zo’n
bomenrij loopt is het alsof je in een
grote groene hal loopt, een openbare
kathedraal. In deze tijd wordt terecht
veel gesproken over de noodzaak
van groen in de stad, van nieuwe
parken. Denk maar aan het Ringpark.
We zouden bijna vergeten wat er al
is, zoetjesaan door de tijd gegroeid.
Niet alleen de Croeselaan, maar ook
het Merwedeplantsoen en de Jutfaseweg. Laten we er zuinig op zijn.
Lange groene lijn
lindes op de Croeselaan
bieden een groen dak
Ine van Emmerik

Uw makelaar in Rivierenwijk!
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