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Bezoek aan OBS Maasplein

Van de redactie

OBS Maasplein besteedt
veel aandacht aan het
versterken van de sociale
binding in en rond de
school. Kinderen en ouders
moeten zich veilig voelen
en zich thuis voelen op
school, en daarbuiten. Als
je je thuis voelt, ben je ook
weerbaarder. Na inspanning van verschillende
betrokkenen zoals
de leerkrachten, ouders en de directie is de school erin geslaagd de verbinding
met ouders en de wijk te verbeteren.
Dat de OBS Maasplein daarin mooie stappen heeft gezet gaf groen licht voor
deelname aan het Programma Straatwaarde(n), dat na de zomer volledig van
start gaat. Dit was voor minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en
Veiligheid aanleiding om de school te bezoeken. Hij nam daarbij ook uitgebreid
de tijd om met twee leerlingen te spreken, die hem de school lieten zien.

Inmiddels is de maatschappij weer
een beetje op gang gekomen. Het
wordt er niet altijd makkelijker op en
bijna iedereen heeft wel te maken
met dilemma’s over hoe we zelf met
de nieuwe regels om moeten gaan.
Daarnaast zullen er nog steeds veel
mensen zijn die de nare gevolgen van
de coronacrisis nog dagelijks ondervinden. Daar besteden we in deze
editie ook weer aandacht aan.
Als je door de wijk loopt of fietst zie
je hoe gevarieerd en divers onze wijk
is. Wie kennen we eigenlijk? Maken
we makkelijk een praatje met elkaar?
Weet iedereen wat er in de wijk te
doen is en waar dan en hoe?
Hoe gaan we eigenlijk in de Rivierenwijk en Dichterswijk met elkaar om?
Wonen we toevallig naast elkaar of
leven we ook een beetje met elkaar?
Om een start te maken met elkaar
beter kennen en de Rivierwijker een
gezicht te geven, stellen wij onszelf
als redactieteam voor. Dan wordt het
misschien ook iets makkelijker om
ons te mailen rivierwijker@live.nl.
Kom met je nieuws over de wijk en
vertel je verhaal! Zodat we nog beter
een buurtkrant voor en door alle bewoners uit deze wijken worden.

B(l)oeiend Maasplein!
Vorig jaar februari zijn voor de Maaspleinschool en in de punt bij de ondergrondse vuilcontainers jaarrond-bloeiende en groene plantjes geplant door
schoolkinderen en de gemeente.
Het Maasplein is zo aardig wat groener en gezelliger geworden! Nu staat
de lavendel vol paars te bloeien en
eerder dit jaar kleurde het plein al wit,
geel en roze… zo hebben we het hele

jaar een fijne plek om samen te spelen
en te zijn. Fijn om te zien dat zoveel
mensen er van genieten.
De gemeente vond het een goed
idee om het plein te vergroenen en
waarschijnlijk krijgen we nog meer
planten. De gemeente legt de plantvakken aan als we in ruil daarvoor de
planten zelf onderhouden. Daarom
staan we regelmatig te wieden met
enkele ouders en kinderen.
Vindt u het ook leuk om een handje
te helpen? Alle hulp is welkom, net
als de gezellige praatjes tijdens het
wieden! Wil je meedoen? Stuur dan
een berichtje naar:
maaspleinrivierenwijk@gmail.com.
Bloeiende groeten, Melanie Brunings

V.l.n.r.: Marlies, Annerieke, Jan en Grietje

In dit nummer: Nieuwbouwplannen pagina 3 | Dock pagina 6 | Noordzeestraat pagina 11 en nog veel meer!
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Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong
Zoekt een buitenlocatie in de Rivierenwijk om Tai Chi
te beoefenen. We zijn met 5-7 man/vrouw.
Een ruime tuin zou fijn zijn, of een ruime besloten plek.
De Tai Chi-lessen lopen van 20 juni t/m 27 juli 2020,
elke maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur.
Rust, balans, anti-stress, zelfvertrouwen, beter slapen.
Momenteel Skype-les, z.s.m. weer buitenles of
vanaf 1 juli 2020 de gymzaal Lingestraat 2b.
Proeflessen 3 voor € 25,- Of alle 6 lessen vanaf 22 juni € 30,-.

Makkelijk bewegen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend
Heeft u last van een blessure, ziekte of een pijnlijk
bekken tijdens of na uw zwangerschap?
Door uw lichamelijk functioneren te herstellen, te
verbeteren of te onderhouden verbetert uw kwaliteit
van leven. Daar zijn onze behandelingen op gericht.

Met warme Chi-volle groet,
Henny Zerstegen

Heeft u last van oedeem (vocht)?
Heeft u een vervelende sportblessure?
Heeft u acute rugklachten?
Of bent u helemaal klaar met die aanhoudende
knieklachten?

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

Aarzel dan niet, maak een afspraak!
Info@fysiobalijelaan.nl
030-2943606
Of kijk voor meer informatie op
www.fysiobalijelaan.nl
Dat we dit seizoen anders dan anders gaan beleven is
zeker. Toch hebben we een aantal mededelingen die we
graag met jullie delen.
Vanwege de Corona hebben we tijdelijk aangepaste regels
voor de speeltuin en het spetterbadje. Zie het hek bij
binnenkomst of vraag naar de aangepaste voorwaarden.

ZWANGERSCHAPSYOGA 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.
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.

Activiteiten van aanbieders in De Boog
Stralenderwijs presenteert MeidenPower. Creatieve Expressie
en Yoga - zie www.stralenderwijs.nl
Sport Utrecht op 2 en 6 juli voor sportieve activiteiten
Stichting Move in 1 dag op 6 augustus
Moestuinieren vanaf zaterdag 18 juli (zie onze website)
Zomeropenstelling:
Heden tot en met 30 september 2020.
Maandag tot en met vrijdag 09.00-18.00 uur.
Zaterdag gesloten. Zondag 12.00-17.00 uur.
Voor de vakantie gelden aangepaste openingstijden.
Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van al
onze updates.
info@wijkspeeltuindeboog.nl
www.wijkspeeltuindeboog.nl

Vanaf 1 juli is het Yoga Centrum Rivierenwijk aan de
Rijnlaan 167, Utrecht weer open! Er zijn 3 zwangerschapsyogagroepen: op maandagavond om 20.00 uur, op dinsdagavond om 19.00 uur en op zaterdagochtend om 11.30 uur.
Wil je meer weten? Alle informatie staat op
www.zwangerschapsyogautrecht.nl;
mail naar info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516.

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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Nieuwbouwplannen Jutfaseweg 178

Van bedrijvenlocatie naar woongebied
Het gebouw van tegelfabriek Westraven voorheen Ravesteyn. Foto www.Usine-Utrecht.nl

Op de plek van de voormalige
tegelfabriek Ravesteyn-Westraven
aan de zuidzijde van de Jutfaseweg
zullen op termijn woningen komen.
De gemeente heeft het Intentieplan
van ontwikkelaar MOZAIEK goedgekeurd. De geplande bouw start naar
verwachting in 2021.
Samen met eigenaar Van der Zandschulp Beheer B.V. wil MOZAIEK tot
een plan komen met sloop en sanering
van de verouderde aanwezige bedrijfsbebouwing en garageboxen, de
ontwikkeling en realisatie van nieuwe
woningen én tevens de renovatie en
herbestemming van het monument

naar appartementen/studio’s.
De locatie aan de Jutfaseweg biedt
volgens MOZAIEK volop mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit op
deze plek in de Rivierenwijk te verhogen en de overlast van de bedrijven
voor de omwonenden weg te nemen.
De plannen voorzien daarnaast in
de behoefte aan betaalbare woningen enerzijds en aan differentiatie
anderzijds door in dit deel van de wijk
ook een duurder segment woningen
toe te voegen. De plannen maken ook
renovatie en herbestemming van het
monumentale hoofdgebouw van de
voormalige tegelfabriek mogelijk.
Het college van burgemeester en

wethouders heeft ingestemd met het
Intentieplan. Bij het verdere proces
worden ook buurtbewoners en belanghebbenden betrokken. Het gaat
daarbij om de bewoners van de direct
aangrenzende woningen, de huurders
van de woningen en bedrijven in het
plangebied en de eigenaar van het
monument. Het uitgangspunt daarbij
is informeren en raadplegen, zodat
inzichtelijk is wat de belangen van de
bewoners zijn en hoe die meegenomen kunnen worden. Zo kan volgens
MOZAIEK een optimale afweging
gemaakt worden voor de nieuwe
situatie vanuit zowel bestaande als
nieuwe bewoners. Het gaat dan om
onderwerpen als privacy, bezonning/
schaduwwerking, verkeer, parkeren
maar ook de beleving en toegankelijkheid van het aan te leggen
binnenterrein vanuit (de tuinen van)
omliggende percelen. MOZAIEK zal
een participatietraject organiseren
en daarover rapporteren aan de
gemeente.
Meer informatie over de plannen:
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/
bouwen/bouwprojecten/
jutfaseweg-178-nieuwbouw/
Meer informatie over de oude tegelfabriek: www.usine-utrecht.nl/
tegelfabriek-ravesteyn-westraven/

Droom voor een groene Merwede
16 jaar geleden verhuisde ik naar
Rivierenwijk en kwam ik te wonen
naast onze grootste groenstrook aan
de Merwedekade. Prachtige oude
bomen met hier en daar gigantische
wortelstelsels. Door de gemeente
goed onderhouden grasveldjes met
voorjaarsbloemen. En door bewoners
gemaakte ontmoetingsplekken, waar
het gezellig toeven is. Hondenbezitters worden met hondentoiletten op
hun wenken bediend. Het Merwedekanaal met de af en aan varende
boten van de roeiverenigingen is een
plezier om naar te kijken. Alleen:....
waar kun je dat nog?
Van de Socratesbrug tot aan de Balijebrug en verder ontnemen woonboten
en hun tuinen het zicht op het water.

Dat was niet altijd zo. Maar het lijkt
wel of de boten steeds meer eigen
paleisjes zijn geworden. En of de
hekken steeds hoger en de heggen
steeds dichter zijn geworden. En op
de enkele plek tussen 2 boten waar je
aan de waterkant zou moeten kunnen
komen staan grote bosschages of
liggen roeiboten op de kant. Wat zou
het mooi zijn als er overal uitzicht was.
Daarom heb ik een droom.
In mijn droom komt er een open
verbinding tussen het groen van de
Merwedekade en het beloofde park
van de nieuwe wijk Merwede. Allereerst een open visuele ruimte zonder
hekken en heggen.
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Maar ook een concrete verbinding in
de vorm van een brede wandelpromenade. Niet om zo snel mogelijk
over het water te komen, maar om te
verwijlen, over het water uit te kijken,
een ijsje te halen bij de ijskar van
Lorenzo, afspraakjes te maken, een
ommetje te lopen, ruimte te ervaren
en de stress van de dag van je af te
laten glijden. Voor jong en oud, kinderwagen en rollator. Maar niet voor
de fietser. Die gaat over een van de
andere bruggen die er gaan komen.
Groen met groen verbinden, dat kan
de groen-armste wijk van Utrecht wel
gebruiken.
Marlon
Juni 2020

Het Trefpunt weer
in gebruik

Bericht van de
Buurtkamer

Wie zo af en toe langs het Trefpunt op
Rijnlaan 165 loopt en wel eens naar
binnen kijkt, heeft gezien, dat het
Trefpunt een enigszins ander aanzicht
heeft gekregen. Foto's op het raam en
een andere opstelling binnen.
Onze gebruikers van het Trefpunt
stonden te popelen om weer bij
elkaar te komen. Onder strikte
voorwaarden zijn er weer activiteiten
begonnen.
Met een beperkt aantal deelnemers.
We hebben de tafels uit elkaar geplaatst en met elkaar regels opgesteld. In goed vertrouwen, dat ieder
die naleeft.
En wellicht biedt onze nieuwe
opstelling ook aan anderen de kans
om met een paar mensen in levende
lijve bij elkaar te komen, een overleg
te voeren of een werkbijeenkomst te
houden.
Er zijn nog uren daarvoor beschikbaar.
Kosten daarvan zijn € 25 voor 2 uur,
€ 50 per dagdeel.
Wilt u daar meer over weten,
neem dan contact op met
lonnieploegmakers@gmail.com.

Helaas kunnen we nog niet opengaan. Cor en Paula hebben samen
overlegd, met Leonie, dat we voor
onze gezondheid willen waken.
We missen jullie heel erg. Ons kletspraatje, de gezelligheid en het koffie/
thee drinken. We houden telefonisch
contact met jullie over hoe het gaat.
We houden een gezellig babbeltje
over alles en hoe we ieder op zich
deze coronasituatie ervaren. Iedereen
ervaart het op zijn eigen wijze en een
luisterend oor is soms even nodig. Ik
ben nog druk geweest met verhuizen
en klussen en moet nog veel dingen
doen. Tien verhuisdozen moeten nog
een plek krijgen. Komt allemaal in
orde op zijn tijd.
Wat we wel mee kunnen delen, onder
voorbehoud, in overleg met Cor en
Leonie hebben we in gedachten om
in Augustus weer te beginnen. Zeker
is het nog niet
We houden telefonisch contact en wie
ons telefoonnummer heeft mag ook
best een keer bellen. Verder wensen we
jullie veel sterkte en gezondheid toe.

Verdriet dat is wat God in je ogen ziet.
Soms heb je buien.
Dan moet je erg huilen.
Dan ben je alleen er is niemand om je
heen.
Wat is er loos er is geen mens die je
troost.
Er is niemand aan je zij, maar god
staat je bij.
Je weet niet hoe het moet.
Men zegt huilen doet je goed.
Maar dat is niet fijn verdriet doet erg
pijn.
Broers en een zus en ouders hebben je
verlaten.
Je kan er niet over praten.
Maar God zegt wees wijs.
Ze komen in een nieuw paradijs.

Groetjes van Cor en Paula,
de Buurtkamer

Angenita
Graag tot ziens.

Houd Rivierenwijk leefbaar
De afgelopen maanden hebben corona en de gevolgen hiervan centraal
gestaan in het leven van de meeste
mensen. Nu de maatregelen tegen
de verspreiding ervan versoepeld
zijn, komt het "normale" leven weer
enigszins op gang.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat
bij u de plannen aan de overkant
van het Merwedekanaal door deze
speciale omstandigheden naar de
achtergrond verdreven zijn. Echter,
de gemeente stond niet stil in die tijd
en zal ook in de komende tijd niet
stil staan. De (geplande) bouw van
de vele projecten in Nederland en
Utrecht gaat gestaag door en staat
zelfs onder druk.
Onze werkgroep zat in dezelfde
stroom van relatieve rust. Ook al pro-

beren we het een en ander te blijven
volgen. Zo wachten wij met spanning
op de omstreeks juni beloofde reacties van de gemeente op de door vele
wijkbewoners ingediende zienswijze
ten aanzien van de plannen aan de
MerwedeKanaalZone (MWKZ).
In april 2020 verscheen een persbericht (bron DUIC) dat de provincie
Utrecht akkoord is gegaan met de
gestelde doelen in de MWKZ wat het
aantal woningen betreft (er worden
12.000 woningen benoemd als toekomstbeeld) en daarmee met de extra
bruggen. In zeer algemene termen
spreekt de provincie over het bestaan
van wat knelpunten in het verkeer,
waarnaar door de gemeente gekeken
moet worden. Tevens zegt de provincie dat er aandacht moet zijn voor de
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effecten van de bouw op de omliggende wijken. Inhoudelijke feiten en
oplossingen worden in dat artikel niet
door de provincie aangedragen.
Wellicht is dit provinciale besluit voor
u een reden om aan de provincie uw
mening kenbaar te maken over de
MWKZ en de gevolgen voor onze
wijk?
Na de zomer hopen we als werkgroep
weer meer nieuws te kunnen brengen
over de beslismomenten in het hele
traject. Hopelijk kunnen we dan wederom op uw inzet een beroep doen
om te voorkomen dat onze prachtwijk
wordt verkwanseld.
Prachtige zomermaanden toegewenst in goede gezondheid!
Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar

Gesprek in gedichten
Alweer jaren geleden leerden Ida Stuyvenberg en ik elkaar kennen. Ze
schoof aan bij een open Schrijftafel die ik organiseerde in De Nieuwe Jutter.
En toen die stopte bleven we in gesprek. Soms even bijpraten bij haar thuis,
met een kopje koffie. Soms stuurden we elkaar wat op.
Kopjes koffie zitten er nu niet in, maar gelukkig is er de post.
Zo ontstond dit poëtisch gesprek.
18 juli - Sjamanistische ceremonie:

Stap in het Nieuwe
In het veld van het Medicijnwiel ga je
voelen en zien waar je nu staat
en waar je heen wilt. Je maakt contact
met je verlangen, je droom.
Welke beweging wil jouw ziel maken?
Welke transformerende stap wil jouw
ziel maken? Op weg naar iets nieuws,
in het Nieuwe.
Deze dag organiseer ik samen met
mijn collega Mirjam Schoon en vindt
in de buitenlucht plaats. Deelname
kost 40 euro en we werken van
13.30 tot 17.30 uur.
Werkvormen: veld met spirits openen,
kleine opstellingen, inquiery, werken
met de natuurelementen, werken met
het spirituele veld, lichaamswerk.
Naast dit soort bijeenkomsten
organiseer ik ook Sjamanistische Soul
Retrieval, ademsessies, vrouwencirkels en opstellingen.
Voor meer informatie neem contact
op met Ineke Gorter:
www.inzich-t.nl of mail naar
info@inzich-t.nl

Op straat is ‘t stil
De zon schijnt
‘t Is een beetje onwerkelijk
Corona
De mensen zijn in rep en roer
Zijn bang dat alles komt
Zonder eten drinken en voer
Gaan hamsteren
Een druppel of niesje
Geeft een bacterie een dun vliesje
Worden mensen daardoor
aangestoken
Alles ligt stil
Alle mensen met goede wil
’t Kost tijd geld en veel verdriet
We komen er door
Gaan er met zijn allen voor
Wees solidair
Jullie zijn de helden met flair
Ida
Cirkeltjes van gedachten
over het virus
rennen door je hoofd
Of we hier goed uit komen?
Niemand kan ’t antwoord geven
Ademhalen, gewoon maar blijven
ademhalen
Ine

Loopje
Ben even weer vrij
De zon schijnt
Voel een bedrukte angst
Als in de oorlog
En toch niet
Dit is een gluiperige toestand
Afstand houden
Virus
Denk aan de zieken en doden
Kijk naar de grond
Zie in het gras madeliefjes
En een hond
We komen hier weer uit
Een meisje op de fiets fluit
De mens is recht en krom
Ga naar huis
Het loopje is weer om
Ida
Het bijpraten doen we ondertussen
via de telefoon.
Er zullen nog wel meer gedichten
aan deze ketting worden
geregen.
Ine van Emmerik

Voedselbank Utrecht
Producten voor de voedselbank kunt u afleveren vrijdag tussen 10.00 en 12.00 in buurthuis De Nieuwe Jutter.
Doneren? NL87INGB0004793940 tnv Stichting Ruimte voor de buurt, onder vermelding van donatie voedselbank.

In memoriam Piet Rietveld
Tot onze verbijstering ontvingen we het bericht dat Piet op 5 juni is overleden, Piet was pas 65 jaar
oud. Piet is vanaf de oprichting van de Stichting De Nieuwe Jutter bestuurslid geweest en is hier
pas zeer onlangs mee gestopt. Al met al is hij ruim 11 jaar penningmeester geweest en hij heeft er
al die jaren voor gezorgd dat de financiële situatie van De Nieuwe Jutter goed op orde was.
Wij kennen Piet als een energiek, opgewekte, zeer betrokken man die veel interesse had in de
gebruikers van De Nieuwe Jutter, hij was dan ook zeer geliefd bij de bezoekers, de mensen van de
beheergroep en het bestuur. Hij was voor ons de rots in de branding.
Piet stond nog volop in het leven en had nog veel plannen, hij genoot met volle teugen van zijn kleinkind.
We wensen zijn vrouw en dochters en hun partners heel veel sterkte met die enorme verlies.
Het bestuur en de beheergroep van De Nieuwe Jutter
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Berichten van DOCK
o

o

o

o

o

Team Dock uitgebreid met
Belkis Kurdal
Sinds 2 maart 2020 werkzaam als
Sociaal-beheerder op de vestiging
Strandpaviljoen/Rivierenwijk van
DOCK.
Op maandag en vrijdag tussen
11.00-14.00 uur.
Sinds 1996 ben ik werkzaam als onderwijssecretaresse aan een basisschool in Overvecht.
In de afgelopen jaren heb ik diverse
functies gehad binnen de school.
O.a. veel met ouders en vrijwilligers
gewerkt.
Afgelopen jaren was ik als vrijwilliger
actief in diverse buurthuizen in Kanaleneiland. Activiteiten georganiseerd
en begeleid en mee gedaan.
De afgelopen 23 jaar heb ik met diverse groepen samen gewerkt.
Toen ik deze vacature zag dacht ik
meteen ‘Ja deze functie past bij mij!
Nu kan ik mijn ervaringen professioneel inzetten’.
Ik ben supergelukkig met mijn baan
bij DOCK.
Mijn werkzaamheden zullen bestaan
uit:
o Coördineert het gebruik van de
wijk- en activiteitencentra van
DOCK.
o Onderhoudt actief een netwerk van
(potentiële) gebruikers, “driehoek”
zodat we pro-actief kunnen inspelen
op wat in de wijk speelt en wie facilitaire ondersteuning kan gebruiken.
o Faciliteert bewonersinitiatieven met
ruimte en denkt met ze mee over
hun organisatie, deels in samenspraak met de agogisch medewerkers.
o Begeleidt vrijwilligers, gastvrouwen/-heren.

Toezicht houden op het gebruik van
de ruimtes en de inventaris.
Onderhouden contacten met
(potentiële) huurders en samenwerkingspartners; Gemeente Utrecht.
Melding onderhoudsklachten bij de
Gemeente.
Verricht interne activiteiten, zoals
registratie in ons verhuursysteem.
Beheren en bijhouden van het driehoek budget.

Met vriendelijke groet,
Belkis Kurdal | Sociaal-beheerder
06-59954782 | bkurdal@dock.nl
Memoryspel
Laatst ontstond zomaar het idee om
een memoryspel te maken met foto’s van onze wijk! Oude foto’s, nieuwe foto’s of een combinatie ervan.
Bijvoorbeeld één foto van vroeger
en één foto van nu, op dezelfde plek
gemaakt. Het is tegenwoordig makkelijk om zo’n spel te laten maken, we
hebben alleen veel foto’s nodig.
Dus… heeft u foto’s die we goed kunnen gebruiken voor een memoryspel,
stuur ze dan naar Berry Kluinhaar:
berrykluinhaar@gmail.com.
Wilt u ze liever ergens afgeven? Doe
ze dan in een envelop met uw naam
en hoe we ze terug kunnen geven in
de brievenbus van De Nieuwe Jutter.
Dick van Schip, Berry Kluinhaar,
Nienke Zeeman

Souvenirs van de wijk
Omdat veel mensen binnen zitten
en het leuk vinden om wat te máken
kwamen we met wijkbewoners op
het idee om souvenirs van de wijk te
maken. Bijvoorbeeld sleutelhangers
of onderzetters of theedoeken, maakt
niet uit, als het maar iets met de wijk
te maken heeft. Voor de souvenirs
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zoeken we ondernemers uit de wijk
die ze willen verkopen. De opbrengst
gaat naar een goed doel (in de wijk)
dat uitgekozen wordt door de maker
van de souvenirs. Leuk om bezig te
zijn, beetje extra aanloop en contact
in de winkels én wat hulp aan de goede doelen en mooie bewonersinitiatieven in de wijk. Vindt u het leuk om
mee te doen? Als maker of verkoper?
Neem dan alstublieft contact op met
Nienke, sociaal makelaar,
nzeeman@dock.nl | 06-27309873

Zomerprogrammaboekje
De vakantie staat voor de deur maar
dat zal er dit jaar anders uit zien dan
anders. Veel mensen zullen thuis
blijven in verband met corona. Maar
wij willen toch dat iedereen in de wijk
een fijne zomer heeft! Daarom is er
met verschillende organisaties in de
wijk (Dock, Brede school Rivieren-/
Dichterswijk, Sport Utrecht, Kanaal
030, de speeltuinen uit Rivieren-/
Dichterswijk en nog meer organisaties) een zomerprogramma-boekje
gemaakt. Het boekje staat vol met
activiteiten die plaatsvinden in
en aan de rand van Rivieren-/
Dichterswijk. Dit programmaboekje
zit vol met activiteiten voor alle kinderen t/m 12 jaar, maar ook enkele activiteiten voor andere leeftijden. Van
spelletjes en sport tot moestuinieren,
genoeg te doen voor kinderen!
Op deze manier willen we toch iedereen een leuke vakantie laten vieren in
hun eigen wijk!
Het boekje wordt verspreid via scholen,
bso, speeltuinen, buurthuizen etc.
Samen maken we er een mooie
zomer van!

gaan om te inventariseren wie er mee wilde doen. Als mensen wel een tuintje wilden maar niet konden helpen met
aanleggen moest dat geen probleem zijn: we zouden het
met elkaar en voor elkaar gaan doen. Met dit idee hebben
we aangeklopt bij het initatievenfonds van de gemeente
en meteen kregen we groen licht om een kostenraming te
maken en een tuinman in te schakelen om ons te helpen.
Toen het budget goedgekeurd was konden we beginnen
met het echte werk! Meteen op dag 1 stonden er 10 buren
klaar om te helpen. Via de straat-appgroep wordt er elke
dag gevraagd wie er beschikbaar is om te helpen scheppen, sjouwen en opruimen. Gaandeweg zijn er steeds meer
mensen enthousiast geworden en inmiddels krijgt bijna
elk huis een geveltuintje. Ook de boomspiegels in de straat
worden opgeknapt, op de kop van de straat komen bloembakken en her en der worden vogelhuisjes opgehangen.
Alles uit het budget van het initiatievenfonds.
We zitten nu op dag 10 van de werkzaamheden en alle geveltuintjes zijn uitgegraven en netjes omrand met betonbanden
(dank aan Pieter de tuinman!). Volgende stap is het leukste
deel van het project: het aanschaffen van de planten! En dan
is het nog een paar dagen voordat onze straat compleet getransformeerd is van kale wit-taupe gevels naar een gezellig
ratjetoe van tuintjes. Het resultaat vieren we met een straatborrel. Die wordt vast veel gezelliger doordat we elkaar tijdens
het gezamenlijk zwoegen veel beter hebben leren kennen.
Katja Kinkhorst

Geveltuintjes in de P.C.
De P.C. Hooftstraat staat niet bekend als de mooiste straat
van Utrecht. Niet verrassend dus dat mijn vriend en ik overwogen om wat tegels voor ons huis weg te halen en daar
plantjes te planten om de gevel wat groener te maken. Dat
idee is uitgegroeid tot een monsterproject waar de hele
straat inmiddels aan mee doet.
Wat kleine plantjes en een rekje naast de deur waar een
kamperfoelie tegenop kon klimmen, dat was het. Toch viel
het op: er kwamen veel positieve reacties op ons “geveltuintje” en mensen vonden dat het de straat wat opleukte.
Zo werd het idee geboren om de hele straat te gaan vergroenen. Iets beters hadden we dankzij Corona toch niet te
doen in de weekenden.
Jorg Damen is als initiatiefnemer bij alle buren langsge-

In de riksja met… Nathan
Nathan is 12 jaar en woont met zijn
ouders al evenzoveel jaren aan de rand
van Dichterswijk, tegen Rivierenwijk
aan. Het is er mooi en rustig, waar zij
wonen.
Als Nathan vertelt wat hem bevalt
aan zijn woonplek raakt hij niet
uitgepraat. Het uitzicht op de lucht
en de wolken, noemt hij, gewoon als
je op bed ligt en een Suske en Wiske
aan het lezen bent. Het geluid van
de krekels, en van de storm, als het
onstuimig weer is. Het kijken naar de
mensen die voorbij lopen in de avond
om nog even een wandelingetje te
maken. Als Nathan ze groet, groeten
sommigen terug. Niet allemaal, dat
vindt hij wel jammer.
Sommige mensen vinden het eng als
hij in de opening van het raam zit,
maar hij weet precies hoe hij dat moet
doen. Het liefst zou hij het dak op
kunnen klimmen, via steigers, zoals
de steigers die neergezet waren toen
er aan de huizen gewerkt werd. Maar
dat mocht toen helaas niet.

Nathan’s favoriete winkel is Bij Kees,
voor lekkere kaas. In het groen in de
buurt is Nathan altijd op zoek naar
goede stokken, die legt hij in de
voortuin. Baasjes met honden weten
dat die stokken daar liggen, én dat ze
een stok mogen komen pakken. Op
die manier voorziet Nathan alle honden in de buurt van goede stokken
om mee te spelen. Soms gaat hij zelf
Winnie uitlaten, hun leenhond, die af
en toe komt logeren.
Sinds een tijdje heeft Nathan een
drone en kan hij buiten “dronen”. Nog
een buitenactiviteit is vissen, vlakbij.
Nathan heeft daar al zwartbekgrondels en snoeken gevangen!
Toch zijn er nog verbeterpunten te
noemen voor de buurt: er ontbreken
in de speeltuin nog een draaimolen
én een echt hoge glijbaan, met bochten. Een goede brede boom waar je
een hut in kan (en mag) bouwen staat
ook op het wensenlijstje.
Voordat ik vertrek krijg ik nog een
flinke beker vlierbloesemsap, zelf
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gemaakt door de oma van Nathan,
van vlierbloesem die Nathan aan de
overkant van hun huis geplukt heeft.
Het sapje smaakt heerlijk! Het was
leuk om met Nathan over de buurt
te praten en ik ben onder de indruk
van wat er allemaal te beleven valt zo
dicht bij huis.
Bedankt voor dit mooie interview in de
riksja en een hele fijne zomer gewenst!

De Nieuwe Jutter: we zijn weer open
Helaas mag nog niet alles: zo mogen
er nog geen dansavonden of dansles
gegeven worden. Ook line-dance en
volksdansen mag niet, zingen ook
nog niet.
Er mag ook nog niet gekaart worden:
de 1.5 meter afstand zou wel lukken,
maar je raakt andermans kaarten aan.
Hopelijk mogen we, als het krantje
verschijnt wel weer de yoga, Pilatus
en ook de gym en aerobic opstarten.
En kunnen we ook snel weer kaarten,
maar dat is afwachten.
Zolang de gemeente geen toestemming geeft kunnen we het niet door
laten gaan, we willen geen boete van
€ 4.000 riskeren.
De gemeente speelt een grote rol:
als het van hen mag dan doen we
het met alle voorzorgmaatregelen.
Daarvoor hebben we protocollen met
alle voorzorgmaatregelen moeten
opstellen, hoe wij te werk gaan en
hebben allerlei maatregelen moeten
treffen. Deze zijn goedgekeurd door
de gemeente.

Deze kunt u vinden op onze vernieuwde website
www.denieuwejutter.nl
De hele inrichting van het buurthuis
is anders, zo mag je niet in de hal
zitten, dit is alleen een doorloop
route. En mogen er maar maximaal
30 personen binnen zijn, inclusief het
personeel.
Alle maatregelen zijn voor uw en onze
gezondheid!
Wat mag wel
De pedicure en de massage-therapeut zijn vanaf 11 mei weer begonnen.
Zij hebben allebei hun eigen zeer
strenge protocol van hun beroepsorganisatie.
Op 1 juni konden de buurthuizen
weer open, maar helaas alle activiteiten die we hebben mochten toen nog
niet.
We hebben gelobbyd bij de gemeente voor het kaarten en biljarten.
Nou, eindelijk kon er weer worden ge-

biljart vanaf 15 juni, maar… beperkt
met maximaal 7 man in de ruimte en
1.5 meter afstand.
Meer mogen er niet in en met overleg
is besloten dat er één biljart open
is. Men mag alleen komen als je een
afspraak gemaakt hebt bij Joop.
De afspraak geld voor elke activiteit
die er plaats vindt: alleen op afspraak met het buurthuis.
Zo hebben we al een paar vergaderingen gehad, die op afspraak kwamen
en de presentielijst hadden ingevuld.
De GGD of het RIVM kan ernaar
vragen als er een besmetting plaats
vindt, zo kan men sneller reageren.
We hopen dat er binnenkort weer
meer mogelijk is.
Zo kunt u wel even binnenwippen
voor een koffie To-Go.
Een lekker bakje koffie of thee of een
bekertje fris kopen aan de bar en
buiten opdrinken.
Wilt u op de hoogte blijven van onze
ontwikkelingen, wanneer er gekaart
mag worden of andere activiteiten,
abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@
denieuwejutter.nl dan krijgt u zodra
er weer nieuws is een bericht.
Ook kunt u onze website in de gaten
houden daar staat ook alle informatie
op.
www.denieuwejutter.nl en op facebook, www.facebook.com/
denieuwejutter
Ik hoop u gauw
weer te mogen
ontvangen.

Judoschool Barberio
Halverwege maart brak ook voor
Judoschool Barberio een moeilijke
tijd aan. Door de coronamaatregelen
waren er geen trainingen meer in de
gymzaal in de Lingestraat. Ook
alle toernooien en het clubkampioenschap kunnen voorlopig niet
doorgaan. Om toch onze judoka’s
te laten trainen heeft de judoschool
besloten om op 11 mei buiten te gaan
trainen bij het grasveld van sporthal
Hoograven. Tot 12 jaar in de 1e groep,
tot 18 jaar in de 2e groep. Omdat judo
een contactsport is en het niet mogelijk is te judoën op 1,5 meter wordt er

in eerste instantie conditie en krachttraining gegeven. Gelukkig mochten
de kinderen onder de 12 jaar elkaar
wel aanraken, daar werd voorzichtig
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begonnen met judo. Het valt niet mee
om zonder matten te vallen, dus echt
judo kan nog niet. Vanaf 1 juni mochten ook de 12+ kinderen weer contact
maken. Ook hier geldt, niet gooien
met elkaar zolang er geen matten zijn.
Alles wel op 1,5 meter afstand van
meester Edwin.
De verwachting is dat op 1 juli de
binnensporten, dus ook judo, weer
opengaan. Op de persconferentie van
24 juni wordt dit definitief bekend
gemaakt. Hopelijk mogen ook de volwassenen van onze judoschool gauw
weer judo trainen.

Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

Per 1 juli is het Yoga Centrum Rivierenwijk
weer open. Jullie zijn dus weer van harte
welkom om yogales te komen volgen ín het
yogacentrum!
Tijdens de corona-lockdown hebben we
ONLINE yogalessen georganiseerd, deze
lessen gaan zeker de hele zomer door.
Daarnaast is er 3x in de week BUITENYOGAles in Park Transwijk, verzorgd door de ervaren yogadocenten
van het yogacentrum.
Dus wil je kennismaken met yoga, wil je yoga weer
oppakken of de verdieping in, kijk op onze website voor alle
mogelijkheden!
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.
Yoga Centrum Rivierenwijk is gevestigd op de Rijnlaan 167,
Utrecht.
Voor meer informatie:
Kijk op www.yogacentrumrivierenwijk.nl voor een tijd of
yogales die bij jou past, en meld je aan voor een proefles.
Je kan ons bereiken via de website, via mail
info@yoga-asana.nl of via 06-23855516.
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Uit de Nicolaikerk
Langzamerhand komen we weer een beetje in beweging, uit de meest vreemde stilstand die
we ooit meemaakten. Opnieuw naar school, werk, en bioscoop. Vakantieplannen? Of niets van
dat alles? Wat heeft de coronacrisis uitgericht in onze levens?
‘Nood leert bidden’ luidt het gezegde. Nooit eerder kwam het voor dat de kerken in tijden van
nood juist leeg bleven. Mondjesmaat komt daar nu verandering in. We kunnen ons nu opgeven
om de opname van een kerkdienst bij te wonen. Dat is fijn, maar ook een beetje onwennig. We
mogen niet meezingen. We zitten ver uit elkaar. Maar toch is het fijn om weer in de ruimte van
de Klaas te zijn en een aantal mensen weer tegen te komen.
Wat is er door sommige mensen veel werk verzet om de kerkdiensten op te nemen, te
monteren en op internet beschikbaar te maken!
We weten nog niet wat het ‘nieuwe normaal’ zal zijn. Maar we hebben vaardigheden ontwikkeld en creatieve oplossingen
gevonden. Iets daarvan zal blijven.
We komen langzaam als rupsen uit onze cocon en we weten nog niet hoe we ons zullen ontpoppen. Maar we hopen en
bidden dat we vleugels krijgen en de wereld kunnen opvrolijken met kleur en dans.
Nu komt de zomer. We zijn aan vakantie toe. Dicht bij huis, op gepaste afstand van elkaar, maar wel verbonden. Kerken
Kijken begint weer. Als u dat nooit eerder deed, is dit uw kans!
Kinderkerk in coronatijden
De kerkdiensten op de zondagochtend zijn nog steeds te beluisteren/mee te maken via de
link op onze website. Deze diensten worden al eerder in de week opgenomen en dat geeft
op zondagochtend de ruimte om voor de kinderen iets te organiseren.
Op 7 juni zijn we begonnen, met de jongste en de middengroep en met Klaas junior. Elk
met een eigen verwerking. Fijn om elkaar weer te zien en we zien uit naar de volgende
keren!
Zondag 14 juni zijn we voor de 2e keer in de kerk bij elkaar gekomen. Dit keer waren er 15
kinderen van de jongste en middengroep aanwezig en hebben we naar het verhaal van de
arbeiders in de wijngaard geluisterd. Het was heel erg gezellig.
Bij Klaas junior hebben we nagedacht over de Heilige Geest. We hebben vruchten van de Geest opgehangen in grote
takken. Het was erg leuk om elkaar weer te zien.
Kerken Kijken Utrecht
Dankzij alle ruimere mogelijkheden binnen de samenleving ziet KKU kansen om een deel van de monumentale
binnenstadskerken deze zomer open te stellen.
De teams van een aantal kerken is zich aan het voorbereiden om binnen alle regels rond hygiëne en afstandhouden,
bezoek mogelijk te maken. Ook in de Klaaskerk bent u vanaf 1 juli welkom tot en met 12 september.
Om te weten welke dagen en uren de kerk open is kunt u t.z.t op de website www.kerkenkijken.nl of www.nicolaikerk.nl
kijken.
Kerken Luisteren
Deze zomer kunt u weer volop genieten van muziek in het prachtige decor van de Utrechtse binnenstadskerken. Kerken
Luisteren verzorgt wekelijks op woensdag en/of vrijdag lunchconcerten, uitgevoerd door een gevarieerd aanbod van
musici. De genres lopen uiteen van klassieke aria’s, Middeleeuwse wereldmuziek, hits uit de fifties, tot aan nederpop.
De concerten van Kerken Luisteren worden gratis aangeboden; een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten, na afloop van
het concert wordt gewaardeerd. Per concert geldt een maximumaantal bezoekers (i.v.m. de corona-maatregelen), u dient
daarom te reserveren via www.kerkenkijken.nl. Daar is ook het volledige programma te lezen.
Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht, ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg.
Woensdag 5 augustus CAROLE ET BRULLARE Tijd: 13.15-14.00 uur. Locatie: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9
Performance: kwintet Middeleeuwse stijl – authentieke instrumenten
Genre: kerkelijke en wereldlijke muziek. Toegang: gratis, gift na afloop. Reserveren: www.kerkenkijken.nl
Woensdag 26 augustus SAMANTHA LENSSINCK Tijd: 13.15-14.00 uur. Locatie: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9
Genre: Nederlandstalige en Engelstalige lichte muziek. Toegang: gratis, gift na afloop. Reserveren: www. kerkenkijken.nl
ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN NICOLAÏKERK Iedere zaterdag van 1 augustus t/m 12 september. Aanvang: 13.00 uur.
Toegang: vrij, gift na afloop. Locatie: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9. www.nicolaiconcerten.nl
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NOORDZEESTRAAT 20
Openbare Lagere school Utrecht

1924 Openbare Lagere school, gebouwd
naar een ontwerp van stadsarchitect
Johannes Izak Planjer van Utrecht. In
de stijl van de Amsterdamsche school.
1949 Kreeg deze school de naam
Prinses Ireneschool.
De school had ook De Irenebode
Schoolkrant, samengesteld en gedrukt
door leerlingen van de school die er hun
verhaal in kwijt konden. Zag er leuk en
professioneel uit.

1955 Er waren ook schoolvoetbal-toernooien, daar deden ze graag aan mee.
Zie krantenknipsel met een geconcentreerde keeper Frans de Bruyn met zijn
schooljongens achter hem staand. Die de
lucht in sprongen als hij er een uit zijn
doel hield.

Op school werd op Progressief-Individuele grondslag les gegeven.
Peter Harmsen vertelt: we moesten zingen van Hoofdmeester Versluis: “Steden
en Dorpen kunnen vergaan, maar de
Prinses Irene School blijft bestaan.” En
ja, het staat er nog.
1964 Tweede school voor kinderen met
een leer- en opvoedingsmoeilijkheden
tot 1972. Deze school was gericht op
handenarbeid. Ook leerlingen van de
v/d Palmschool Maasplein 1 konden op
de woensdagmiddag, tegen een kleine
vergoeding, een houtbewerkingscursus
volgen.
1991 KANS Gemeentelijk Instituut
voor volwassenen Basis Educatie, afdeling Zuid.
2009 ’t Strandpaviljoen, huis in de buurt.
In dit mooie oude
pand van Doenja is
van alles te doen. Je
kunt er binnen lopen
voor ’n kop koffie of
thee en een praatje
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maken. Buurtkamer voor mensen die
contact willen maken, gezelligheid staat
centraal! Kosten zijn 1.50 inclusief kop
koffie of thee.
Er zijn veel activiteiten voor jong en
oud:
e
e
m Vrij dansen 2 en 4 vrijdagavond
van de maand, kosten 3.00 per keer.
Wordt verzorgd door de echtparen
Lhar en Goene.
m Klaverjassen iedere vrijdag middag
13.30-16.30 met ’n leuk klein prijsje
voor de winnaars, kosten 2.50 per
keer, wordt verzorgd door de dames
v/d Kley en Coo.
m De Branding, inloop voor integreren
en activeren deelnemers met problemen op allerlei gebied.
m Samen eten, Bingo, Exposeren voor
mensen met een hobby, Kinder activiteiten, Timmerclub, Muziek.
2010 Peuterdans, openhuis SBWU
Stichting Beschermde Woonvormen
Utrecht zelfstandig wonen, Djembé-lessen voor 8- tot 12 jarigen, of een Kerstdiner, georganiseerd door De Kleine
wijk in 2013.

2015 Oscar heeft er een ruimte voor
zijn Weggeefhoek, waar iedereen spullen
kan brengen of meenemen, maximaal
2 stuks. Voor niets, op vrijdag rond het
middag uur.
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

Archeologen leggen de restanten
van een fabriekscomplex bloot
aan de Kruisvaart
Advocaat François van Oort was
als 24-jarige afgestudeerd in 1666
in beide rechten. Hij zou vervolgens
tientallen jaren o.a. de belangen van
alle Utrechtse pan-, steen- en tegelbakkers behartigen, waaronder zijn
eigen belang. In juni 1674 namelijk
richtte hij met G. Schut een dakpannenbakkerij op aan de Kruisvaart. De
stad Utrecht moest daartoe de stenen
Jeremiebrug wijzigen in een ophaalbrug.
De aanvoer van klei en turf en de
afvoer van de dakpannen via de
Kruisvaart naar de Vaartsche Rijn was
voor beide partners van levensbelang.
In 1676 werden o.a. zwarte en witte
geglazuurde pannen geleverd aan
zijn broer Gerardus van Oort voor zijn
nieuwe buitenhuis De Liesbosch.
De uitvoering was uniek (het octrooi
had vader Adriaan verworven).
In 1688 liet François zich uitkopen.

Een groot deel van het kapitaal ging
op aan de bouw van buitenplaats
Rotsoord, met als architect Isaac de
Moucheron. Oplevering 1700. (Aan de
horizon is een toren van de Klaaskerk
te zien).
Na ambtelijke posten in Oost-Indië
vestigde de familie Rose zich in 1808
in Utrecht. In 1817 kochten ze de
baksteen- en dakpannenbakkerij aan
de Kruisvaart.
Na het overlijden van Simon zette zijn
vrouw samen met haar oudste zoon
het bedrijf met groot succes voort. De
andere zoon Willem Nicolaas Rose werd
naar de beste scholen gestuurd. Hij
zou naast Cuypers en Berlage een van
belangrijkste architecten van de 19e
eeuw worden. Als stadsarchitect van
Rotterdam was het hoogtepunt van zijn
oeuvre de bouw van het Coolsingelziekenhuis in 1842. Ook hiervoor werd
bouwmateriaal geleverd door het bedrijf van zijn moeder aan de Kruisvaart.
Hardgebakken klinkers, geglazuurde
stenen en tegels van gemalen gebakken klei etc. In 1836 zijn bijv. 136.000
vuurvaste stenen voor ovens e.d. gefabriceerd voor binnen- en buitenland.
Vanwege de aanleg van een spoorwegemplacement werd de fabriek in 1868
opgeheven en de grond verkocht.

Omstreeks 1835 was door de familie
Rose een buitenhuisje gebouwd aan
de Jutfaseweg juist ten zuiden van de
huidige Amaliastraat.
Enige weken zijn archeologen bezig
geweest om de resten bloot te leggen
van met name de droogschuren van
de dakpannen. De pannen moesten
in rekken drogen (hoe meer vocht
des te meer brandstof ). De panoven
stond iets zuidelijker van de loodsen.
Blauwe en rode pannen al dan niet
geglazuurd was de hoofdproductie.
Er had enige tijd ook een potterij gefunctioneerd iets ten noorden van de
droogschuren. Mogelijk kwamen hier
alle afwijkende vormen (ornamenten)
vandaan die je bijvoorbeeld op oudere daken nog weleens ziet.
Peter Sprangers, secretaris Stichting
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven

Uw makelaar in Rivierenwijk!
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