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Thema: groen, groener, groenst
Duurzaamheidsdoolhof
Oorlogsdagboek kapelaan Egberts:
uniek kijkje in de wijk
Redactioneel

Wanneer deze editie bij u in de bus
ligt, zal er wel weer wat meer leven
in de wijken zijn. Kinderen weer
naar school, de meeste mensen weer
aan het werk. Fietsers in de vroege
ochtend in een nazomerzonnetje
en ’s avonds – als we nog het geluk
hebben van een warme zomeravond

in de tuin of op het balkon – moeten
de lampjes alweer aan. Het was een
groene zomer en daar gaat ook een
deel van onze wijkkrant over: groen
in de wijken en alles wat we daaraan kunnen doen als bewoners. Dat
groen leeft! Letterlijk en figuurlijk.
Ook voor deze editie hebben we ons
best gedaan om als redactie voor u,

bewoner van Rivierenwijk en Dichterswijk een fijne krant te maken die
informeert en verhalen vertelt. Heeft
u een verhaal of kent u iemand met
een verhaal? Of zit je op de basisschool en wil je een keer meedoen
met de kinderpagina of heb je een
idee? Laat het ons weten op
redactie@rivier-dichter.nl

In dit nummer: Duurzaamheidsdoolhof p. 3 | Jeugdpagina p. 7 | Thema p. 8 | Oorlogsdagboek p. 10
Nieuwe peutergroep in Rivierenwijk p. 11 | en nog veel meer.... | neem ook een kijkje op www.rivier-dichter.nl
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Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong
Gymzaal Lingestraat 1b, Utrecht

Maandag 6 september 2021 starten de lessen.
Ontspannen door te bewegen.
Lichaam en geest in balans brengen en
rust ervaren.
3 proeflessen € 25,-.

Yoga Centrum Rivierenwijk

Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”
Yoga is goed voor je lichamelijke en
geestelijke gezondheid, en iedereen
kan yoga beoefenen. Per 1 september
start het Najaars-Yogaseizoen bij Yoga
Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167,
Utrecht. Kom eens een (proef) yogales
volgen bij ons. Ervaring is niet nodig.
En of je nou wilt beginnen met yoga of je
yogabeoefening wilt verdiepen, iedereen
is welkom!
Yoga maakt je lichaam soepeler en je voelt je na een
yogales vitaler, prettiger en energieker. Yoga brengt rust,
je raakt meer ontspannen en het ‘zet je hoofd even uit’,
het brengt je in het hier en nu, en een uurtje yoga is een
aandachtsmoment voor jezelf.

Info/opgave: 06-30152519
www.tai-chi-brabant-utrecht.nl
Geen ervaring/lenigheid
nodig, geschikt voor elke leeftijd.

RECREATIEF BASKETBAL

Reactie van cursisten:
“Door Yoga ben ik meer in balans en heb ik een betere
focus gekregen. Ik kan mij nu tijdens mijn werk beter
concentreren!”
“Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor
deze yogaschool. Vooral het kleinschalige en persoonlijke
vind ik fijn. En natuurlijk dat het bij mij ‘om de hoek’ zit.”

ZOEKT NIEUWE LEDEN!

Meer informatie vind je op onze website
www.yogacentrumrivierenwijk.nl.
Daar kun je je ook aanmelden voor je
favoriete yogales.
Je kunt ook mailen: info@yoga-asana.nl of
bellen naar 06-23855516.

zondagavond | 19.30 vrouwen | 21.00 mannen
Hou je van balsporten in teamverband?
Wil je je vrijblijvend verbinden?
Kom dan recreatief én fanatiek met ons meespelen!
Basketbalervaring is niet vereist.
Locatie: de Halter, Dichterswijk
Aanmelden of meer info: info@dehalter.com

Colofon
De Rivier-Dichter is een onafhankelijk wijkkrant van, voor en door wijkbewoners
van de Rivierenwijk en Dichterswijk.
Jaargang 17, nummer 4. Oplage: 4.500. Volgende nummer: oktober 2021
Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen?
Mail naar redactie@rivier-dichter.nl Of lever je kopij in voor 28 september op
Balijelaan 40. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen die te lang zijn
in te korten.
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
Bezorging: Nicole en Ruud Rosé, Helen de Ruiter, Willem de Groen,
Marjolein de Graaff, Judi Romijn en Sweder Kraan
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Duurzaamheidsdoolhof
Ik ontmoet Pet van de Luijtgaarden
op zijn terrein aan de Jutfaseweg. Pet
is een kunstenaar met heel wat grote
werken op zijn naam en hij had onder andere tentoonstellingen in de
Kunsthal in Rotterdam en in museum
Kröller-Müller (kijk op zijn site
www.hotstar.nl). Ik was al eens
voorbijgefietst en werd nieuwsgierig van de kleurige caravans.
Nu hebben we een afspraak. Sinds
begin van deze zomer heeft Pet een
duurzaamheidsdoolhof. De buiten-

kant – een container en
wat caravans aan elkaar
geschakeld – verraadt niets. De
toegangsdeur wordt speciaal voor
mij open gemaakt en ik stap in een
fascinerende wereld van herkenning,
betovering en confrontatie tegelijk.
Hier zijn geen woorden nodig, ik
voel gelijk waar dit over gaat. Nee, ik
vertel niet wat ik zag. Dat kunt u zelf
ervaren. Het duurde niet lang, maar
toen ik weer buiten stond had ik het
vrije open gevoel dat ik ken na een

bezoek aan een tentoonstelling die
mij raakt of een theater op een open
plek in het bos. Een gevoel dat het
beleven van kunst je kan geven.
Elke vrijdag stellen Pet en zijn team
het doolhof open voor bezoek. Buren,
schoolgroepjes, nieuwsgierigen,
kunstzinnigen, voorzichtigen, gezinnen… iedereen is welkom. Pet maakt
zich op dit moment met het duurzaamheidsdoolhof sterk voor meer
cultuur in de wijk op het terrein aan
de Jutfaseweg. Hij doet dat niet
alleen. ‘Kunst maken met
elkaar is leuker en je komt
tot mooiere dingen als
je samen bezig bent. We
hebben met zijn allen
gewerkt aan het duurzaamheidsdoolhof’.
Wat drijft hem? . ‘Tja,’ zegt
hij, ‘het is datgene wat nu
allemaal gebeurt. De heftige
regens, de droge zomers, de klimaatproblemen. Moet je kijken wat we allemaal denken nodig te hebben, wat
we kopen en weer weggooien, wat
we allemaal denken te moeten doen’.
‘Wat kunnen we daaraan doen,’ vraag
ik... hij kijkt me aan: ‘. ..misschien wat
meer bescheiden leven’.
Marlies Bos

Wil jij je talenten inzetten voor een leefbare en sociale Rivierenwijk?
Kom in het bestuur van Stichting Ruimte voor de Buurt!
In het gezellige bestuur van Stichting Ruimte voor de Buurt kunnen we nieuwe
leden gebruiken. Heb jij hart voor de Rivierenwijk? Wil jij bijdragen aan een aantal
mooie en belangrijke initiatieven in de buurt, zoals buurthuis-in-zelfbeheer het
Trefpunt?
We zijn op zoek naar:
l Voorzitter/coördinator: je vindt het leuk om de verbinding te leggen met de
gebruikers van het Trefpunt – van tekenclub tot leesclub van Marokkaanse
vrouwen, heel divers dus. Je vindt het daarnaast leuk om na te denken over
de rol van het buurthuis in de wijk: hoe blijft het Trefpunt een veilige en
laagdrempelig thuishonk voor onze wijkgenoten? Uiteraard doe je dit samen
met de andere bestuursleden.
l Secretaris: je bent een kei in het op orde houden van de correspondentie en
de overige administratie van de stichting. Je maakt de notulen van de vergaderingen, en denkt natuurlijk mee over de projecten van de stichting.
We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar in het Trefpunt, Rijnlaan 165.
Interesse? Neem geheel vrijblijvend contact op met Jan Michielsen, via
jan@janmichielsen.nl of 06-24965449.
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Bieb is buiten

Nieuws
Wist je dat Wijkspeeltuin De Boog verschillende openingstijden hanteert voor het hoog- en laagseizoen en
vakanties/feestdagen? We zetten ze nog even op een
rijtje:
Maandag 30 augustus t/m donderdag 30 september:
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
Zaterdag gesloten | Zondag van 12.00-17.00 uur

Laagseizoen

Vrijdag 1 oktober 2021 tot vrijdag 1 april 2022:
Maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag gesloten | Zondag 12.00-17.00 uur

Wijkspeeltuin De Boog is dankbaar

In de zomervakantie zijn vrijwel alle speeltuinfietsjes
vervangen voor nieuwe en uitdagende exemplaren. Ook
de zwemplankjes zijn vervangen. Met dank aan BSO De
Boog/KMN Kind & Co die deze hebben gedoneerd.
Hier gaan de speeltuinbezoekertjes en de BSO-kinderen
enorm van genieten.

Fortnite
Water Battle

Wat een
geweldig
spektakel
was dat op
zaterdag 3 juli.

De Bieb is Buiten
was op dinsdag
3 augustus. De
leukste verhaaltjes
over eten, beestjes en scheetjes
werden voorgelezen bij ons in de
speeltuin.

Groendagen

Sinds een aantal jaren heeft
stichting Wijkspeeltuin De Boog
het groenbeheer
overgenomen van
de gemeente.
Dat betekent dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het
groen in de tuin.
Op Groendagen kunnen geïnteresseerden meehelpen
want op zaterdag 11 september van 13.00-17.00 uur
is de speeltuin alleen toegankelijk voor grote en kleine
tuinlieden. Iedereen die de handen uit de mouwen wilt
steken is welkom. Op deze Groenmiddag staan planten,
bollen poten en snoeien centraal.
Heb je geen groene vingers? Geen nood. De activiteit
staat onder leiding van ambachtelijk tuinman Pieter die
indien nodig aanwijzingen geeft.
Aanmelden op 06-36056645 is niet verplicht, maar wordt
wel gewaardeerd.
De eerstvolgende Groenmiddag staat weer gepland op
zaterdag 6 en 20 november 2021.
Struinen in de Tuinen: zondag 5 september. Nog geen
info beschikbaar, maar save the date.
www.wijkspeeltuindeboog.nl

Judo, een sport voor iedereen,
jong, oud, wedstrijdjudoka of recreant
De vakantie is voorbij en we mogen
weer judoën. Ook in onze wijk gaat
Judoschool Barberio weer van start
en nu met een officiële Dojo-assistent, want mini-meester Jeroen heeft
zijn diploma gehaald.
Judoschool Barberio is al ruim 30
jaar een begrip in Utrecht en omgeving. Ze geven er les aan kinderen
vanaf 4 jaar en de lessen staan in
het teken van plezier, discipline en
samenwerken. Judo is de ideale sport
om te leren vallen en opstaan en
met respect met elkaar omgaan. Elk

kind is anders en door onze ervaring,
kunnen wij elk kind de juiste begeleiding geven. Het gaat er niet om de
beste prestatie te leveren, maar wel
om te leren om op een evenwichtige
manier om te gaan met jezelf, met
andere kinderen en volwassenen.
Daarom onderscheidt onze judoclub
zich in het bijzonder van andere.
Wil je een keer gratis meedoen?
Kijk op onze site
www.judoschoolbarberio.nl voor de
locaties en lestijden.
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Industrialisatie Merwedekanaal 1914-1954
(van A12 tot en met het jaarbeursterrein)
Beste liefhebbers van de historie van Utrecht,
De Historische Kring brengt voor het eerst in beeld hoe
de polders van het later genoemde Kanaleneiland een
enorme golf te verwerken kregen van industrieën en overige bedrijvigheid. Tegelijk met de bouw van Rivierenwijk en Dichterswijk kregen de uitgestrekte weilanden
aan de westkant van het Merwedekanaal uit 1892 nieuwe eigenaren. Dat waren niet alleen bedrijven uit de
stad die uit hun jas dreigden te groeien. Ook kwamen er
onder meer dependances van Rotterdamse nationaal- en
internationaal opererende bedrijven. Vóór 1960 kwam
hier een ongelooflijk groot aantal Utrechters te werken.
De combinatie van (bedrijfs-)scholing, wonen, recreatie/
sport en werk binnen fietsafstand is daarna compleet
op de schop gegaan. De dagelijkse file-ellende rond
Utrecht getuigt daar onder meer van.
Pionier was pottenbakkerij Mobach van de Jutfaseweg
die zijn nieuwe bedrijf opende in januari 1914 waarbij
hij het zonder gas, elektra of stromend water moest
stellen. Het Rotterdamse confectiebedrijf Rocobé wist
in de oorlogstijd de zaak aardig uit te breiden. De Shell
en de Texaco zaten ideaal, centraal in het land met hun
brandstoffenopslag. Het bedrijf Jongerius werd onder
meer een gerenommeerd carrosseriebouwer van alle
typen vrachtauto’s t/m bussen. Het coveren van vrachtautobanden bij de UBO liep op tienduizenden per jaar.
De firma Coq kwam tot ver over de landsgrenzen in
hoog aanzien met in eigen beheer ontwikkelde hoogspannings-schakelmateriaal.

Een zeer grote werkgever werd de HAKA (foto boven),
die vanaf 1927 uitbreiding op uitbreiding tot stand
bracht. Bij deze productiemaatschappij van de landelijke
coöperatieve winkels werd een reeks levensmiddelen
vervaardigd, maar ook zaken als zeep en schoenpoets.
Branden en sloop teisterden de fabriekspanden met
name na 1960. Het enige bedrijf dat stand hield is dat
van pionier Mobach (rechts op foto).
De powerpoint-presentatie is op zaterdag18 september
aanvang 11.00 uur in de bibliotheek op het
Smaragdplein, duur ongeveer 1½ uur. Toegang gratis.
Op 10 augustus start de expositie, die zal duren
t/m 30 sept. (openingstijden bibliotheek).
Peter Sprangers, secretaris st.HKTH, www.hkth.nl

Muziek in de Wijk - Astrid
In een zinderend warme speeltuin de Boog zit ik te
wachten op het bankje onder de boom naast het speeltuingebouw. De perfecte plek om te wachten: lekker koel
en iedereen die arriveert komt er langs, dus je kunt elkaar
niet mislopen. Ik heb een afspraak met Astrid Bleys, van
Arion Muziek, maar we kennen elkaar nog niet. Een uurtje later is dat wel anders!
Als Astrid aankomt is een korte begroeting voldoende om
een levendig gesprek te beginnen. Deze vrolijke sprankelende dame is al sinds de start van het jaar 2000 in de
wijk actief als muziekdocent en muziektherapeut. Voor
Astrid staan de mens, betrokkenheid en verbinding centraal. Opgegroeid in een gezin waar iedereen bezig was
met muziek, ontwikkelde ze vroeg het vermogen om zich
in te stellen op de ander via muziek. Die vaardigheid zet
ze nu in bij haar muzieklessen voor jong en oud, individueel en in groepjes, en bij de begeleiding via muziek: muziektherapie. Zij richt zich met volwassenen op zang en
piano, kinderen kunnen daar ook les in ritme- of blaasinstrumenten aan toevoegen: trommel, blokfluit, saxofoon.
Astrid zou Astrid niet zijn zonder bijzondere ideetjes. Zo
zocht zij een aantal jaar geleden contact met het circus op het Wielingenplein. Daar kwam een geweldige
samenwerking uit voort: leerlingen mochten meedoen
tijdens de officiële show in de tent. Elk jaar weer! Als
wederdienst kookte een groepje kinderen voor het circus.
Na de show leverden zij hun zelfgekookte maaltijd af in
de woonwagens bij de clowns en acrobaten. De Coop
sponsorde een aantal vrijkaartjes, zodat alle BSO-kinderen konden komen kijken. Positieve energie, daar houdt
Astrid van en zij verspreidt die graag en veel!
We nemen nog een kijkje in het speeltuingebouw, waar
Astrid die middag haar lessen voor kinderen verzorgt.
Het is er knus en aangenaam koel vergeleken met buiten.
Astrid heeft een scala aan instrumenten staan waar kinderen mee aan de gang kunnen en vertelt er enthousiast
over. Wat een leuke middag is dit geworden!
Wil je meer weten over het muziekaanbod van Orion
Muziek, kijk dan op de website www.arion-muziek.nl
Iris Tsjong
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Uit de Nicolaïkerk

MerwedeKanaalZone

Beste wijkbewoners
In het jaar 1122 kreeg
Utrecht stadsrechten. Dat
wordt volgend jaar vast
groots gevierd.
De Nicolaïkerk was toen
in aanbouw – de noordertoren, het koor en
het dwarsschip waren al
gebouwd en in de ruimte
daartussen werd aan het
schip gewerkt.
Dat is dus al 900 jaar geleden, maar wij ervaren de
kerk niet als ‘oud’.
Dit mooie gebouw inspireert nog steeds de mensen die
er komen.
Om te leren leven vanuit goedheid, oprechtheid, waarheid
en: schoonheid.

Na een natte zomer melden we de volgende wetenswaardigheden rond de MerwedeKanaalZone
Het tv- programma Hollandse Zaken zond in juli een
uitzending uit over de bouwplannen aan de andere kant
van het Merwedekanaal. Naast het hoe en waarom van de
hoge huur- en koopprijzen kwam onze actiedag van 29
mei even in beeld.

Zo staan er ook weer een aantal bijzondere concerten/
uitvoeringen op de agenda voor september/oktober.
Wees welkom en laat u inspireren!

De raadsbehandeling start direct na de zomervakantie.
Op 2 september staan de plannen voor Merwedekanaalzone op de agenda van de commissie Stad en Ruimte
vanaf 10.30 uur. De gemeenteraad heeft hiervoor 5 uur
uitgetrokken.
Op 2 september besluit de commissie aan het einde van
de bespreking of ze meer tijd nodig heeft, of dat ze doorgaat naar besluitvorming in de gemeenteraad, gepland
op 30 september. Als meer tijd nodig is, dan wordt de
bespreking voortgezet op 23 september en de besluitvorming verzet naar 14 oktober.
Alle bijeenkomsten zijn te volgen via de website van de
gemeente. Kijk voor meer informatie op
www.utrecht.nl/gemeenteraad.

Waar besluit de raad over?

11 september, 13.00 uur
OpenMonumentenDag/Landelijke Orgeldag

Concert door Ko Zwanenburg, orgel; Karel Demoet,
klavecimbel; HOT Het Orgel Trio bestaande uit Berry van
Berkum, orgel; Steven Kamperman, klarinet/saxofoon en
Dijon Nijland, contrabas.
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

18 september, 20.30 uur
Een bijzonder concert onder de noemer ‘Ritual
Bells, Global Gongs’

Dit theatrale concert is een gezongen vertelling die de
historische relatie tussen Nederland en Indonesië vanuit
verschillende invalshoeken reflecteert.
De uitvoerenden zijn onder meer het gamelanorkest
Ensemble Multifoon en het koor Neon; het geheel staat
onder leiding van de Utrechtse dirigent Fokko Oldenhuis
(tevens een van de artistiek adviseurs van de Nicolaiconcerten). Reservering niet nodig, kaartverkoop aan de deur.
Voor meer informatie: kijk op www.muziekgebouw.nl.
Zoek: ‘ritual bells, global gongs’.

10 oktober, 20.15 uur
Wishfulsinging

Planning besluitvorming

Beleef het meeslepende verhaal van ‘Der müde Tod‘ op
groot scherm met live muziek uitgevoerd door Wishful
Singing en percussionist Modar Salama.
Speciaal voor deze filmvertoning componeerde Steven
Kamperman spannende muziek die de filmklassieker uit
1921 nieuwe betekenis geeft.
Toegang € 17,50, kaarten via www.wishfulsinging.nl.

Op 10 maart 2021 heeft het college van B&W de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, het Stedenbouwkundig Plan Merwede en het voorstel Invoering Betaald
Parkeren Omgeving Merwedekanaalzone naar de gemeenteraad gestuurd. De documenten zijn te vinden via
iBabs Online (nummer 3, 4 en 5).
In ons Politiek Forum van 3 maart 2021 werd de behoefte
aan een onafhankelijk onderzoek naar de (uitbreiding)
van de bestaande bruggen ruim ondersteund. Ondanks
meerdere vragen van ons aan de gemeenteraadsleden
naar initiatieven op dit gebied is er niets gebeurd.
Als u nog vragen, waarschuwingen of goede raad heeft
voor de 45 gemeenteraadsleden die moeten gaan stemmen over dit megalomane project, is het nú het moment
om hen dat te laten weten.
Stuur een bericht naar raadsleden@utrecht.nl
In de vorige Rivier-Dichter besteedden wij aandacht aan
de petitie Geef Utrechters méér invloed.
Op 10 augustus stond de teller op 1010 handtekeningen,
een aantal waar de gemeenteraad niet omheen kan!
Vanaf 250 handtekeningen moet over de voorstellen uit
de petitie gestemd worden. Mocht je nog willen tekenen
of petitie delen:
www.petities.nl/petitions/geef-utrechters-meer-invloed?locale=nl
Voor nu een mooie nazomer toegewenst.
Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar
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Kinderpagina
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Zomers spelen

We zijn alweer op
de helft van de
zomervakantie! En w
at is er allemaa
l gebeurd in
Rivieren-/Dicht
erswijk?
In de wijk is er ee
n zomer DOE-B
oek
verspreid via de
basisscholen. H
ierin staat
een overzicht va
n activiteiten om
te doen.
Voor kinderen
van alle leeftijde
n; van peuters tot en met
groep 8-leerlin
gen.
Er is van alles w
at: iets maken,
doen of ontdekken. Buiten
of binnen spor
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de speeltuin, sp
elletjes doen of
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n workshop waarbij je
iets kan leren.
Daarnaast staa
t de DOCK Bus
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Deze zomer he
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Wat willen kinderen nog het lief
doen deze zomer?
Vooral lekker weer en een grst
oot watergevecht!

weer
naar
school

thema: groen, groener, groenst

Dichterswijk vergroent!
Juni 2020

Een warme dag. Op de Tesselschadestraat zit een groepje
buurtbewoners op krukjes op twee lege parkeerplaatsen
voor hun huizen te borrelen. Een idee komt bij ze op: hoe
zou het zijn als ze hier een groene plek voor de buurt
zouden creëren?
En… dat er dan op deze parkeerplekken geen auto's meer
zouden staan? Op dat moment zag Ieke Benschop, die
al sinds 2010 in de Tesselschadestraat woont, een oude
droom herleven. Een droom van een groenere buurt…

Juli 2021

Op de Tesselschadestraat lopen twee buurvrouwen af en
aan met enorme gieters. Twee parkeerplekken zijn weg.
Daarvoor in de plaats staan roodbruine stalen bakken in
verschillende hoogtes met allerlei plantjes zoals vrouwenmantel, herfstanemoon, akelei en vingerhoedskruid.
Een sierperenboom die er al stond is geïntegreerd in de
bak.
Twee bewoners van een paar straten verder lopen verrast
langs: ''Bedankt voor het opleuken van onze buurt!'',
roepen ze.

Hoe hebben deze Tesselschaders dát voor elkaar
gekregen?

2. Het Wijkbureau helpt je met de aanvraag bij het Initiatievenfonds. Een handtekeningenactie in de buurt is
hier onderdeel van.
3. Wees zo concreet mogelijk in je aanvraag. Je mag veel
zelf doen, zo heeft de burengroep Tesselschade een
hovenier ingeschakeld die met biologische/inheemse planten werkt. Verder is de tuin ontworpen door
één van de initiatiefnemers, de jonge architecte Julia
Beekmans
4. Tot slot verspreidt de gemeente een huis-aan-huisbericht over het initiatief.
Hierop kwam in dit geval een handvol reacties, zowel
positieve als minder positieve. Sommige mensen vreesden dat de straat er rommelig of onoverzichtelijk uit zou
gaan zien en/of dat parkeren moeilijker zou worden. De
gemeente weegt per project de argumenten en heeft in
dit geval besloten dat aan het verzoek van de aanvragers voldaan zou worden. Het plan past immers binnen
de Regeling voor meer ruimte in de wijk, bedoeld om de
leefbaarheid te vergroten. De gemeente heeft zichzelf
de opdracht gegeven de komende 20 jaar 440 hectare
groen toe te voegen aan de stad. Er mag per parkeerrayon maximaal 2% van de parkeerplaatsen weggehaald

Tips van deze bewoners:
1. Ga met je directe buren in gesprek. Hoe zouden zij zo'n
tuintje vinden?
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"We zijn nog steeds een beetje beduusd dat
het echt gelukt is", zegt Ieke stralend.

thema GROEN, GROENER, GROENST
worden voor groen, fietstrommels of speelvoorzieningen.
In Rivierenwijk kunnen nog 15 parkeerplekken getransformeerd worden!

Ja leuk, maar mijn auto dan?

We moeten in de stad steeds meer schaarse ruimte delen.
Het is onderzocht dat een auto 95% van de tijd stil staat.
De openbare ruimte waarin die auto staat is van ons
allemaal. Er zijn allerlei initiatieven zoals Snappcar of
samenslimrijden.nl zodat je als het nodig is altijd een
auto bij de hand kunt hebben. Overigens hebben er van
de huishoudens die dit plan geïnitieerd hebben twee zelf

geen auto. De bakken dienen ook als wateropvang nu er
vaker extreme regenval zal zijn, en helpen de straat te
verkoelen in hete zomers. En natuurlijk is het voor bijen
en andere insecten weer een extra pleisterplaats, wat
bijdraagt aan de biodiversiteit. Een van de initiatiefnemers, de gepensioneerde Maria de Haas, zegt: ''Voor de
duidelijkheid: de tuin is voor iederéén, hè! Ik heb zo'n zin
om als straks de bankjes er zijn (van Tafelboom) met de
kinderen uit de buurt daar te zitten kletsen!''
Marjolein de Graaff

Waalstraatplantsoen: groene oase in de Rivierenwijk
die echt van de Rivierenwijkers is.
Sinds een aantal weken zijn we echt
aan de slag, met een gemêleerde
groep buurtgenoten van alle leeftijden (de jongste tuinier is 6!). Onder
leiding van Pieter ontstaat er iets
moois. We plaggen, spitten, planten,
wieden dat het een lieve lust is.
Zelf ben ik bijna iedere tuinierbijeenkomst in het Waalplantsoen te
vinden, weer of geen weer. Heerlijk
om op deze manier fysiek bezig te
zijn, zeker als je zoals ik 8 uur per

Foto: Cobie Bladeren

Het project “Waalstraatplantsoen”
krijgt steeds meer vorm. Vorig jaar
zijn Pieter Wagenborg en Tsjerk Holtrop al begonnen de buurt hiervoor
warm te laten lopen. Want je kunt
wel aan de gemeente vragen om
iets leuks te bedenken, maar het is
veel mooier als de omwonenden
zelf meedenken en vooral meedoen
aan de invulling. Zodat we samen
dat onbestemde rechthoekje op de
hoek van de Waalstraat en de Scheldestraat tot een groene oase maken
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dag achter een scherm zit. En ik leer
steeds weer nieuwe buren kennen!
Jan Michielsen
Zelf ook meedoen? We gaan nog
het hele jaar door. Kom op woensdag van 7 tot 9 of zaterdag om de
twee weken van 1 tot 4 gewoon
eens langs (in je oude kleren!).
Voor meer info kun je terecht op
waalstraatplantsoen@gmail.com.

Zwangerschapsyoga in de Rivierenwijk
Ben je zwanger en wil je je bewust voorbereiden op de
bevalling? Wil je vitaal blijven tijdens je zwangerschap en
tegelijkertijd rust en ontspanning ervaren? Dan is deze
Zwangerschapsyoga wat voor jou.
Met de Zwangerschapsyoga heb je een
uurtje voor jezelf. Samen met andere
zwangere vrouwen kun je hier lekker
zwanger zijn. Naast de oefeningen is er
veel ruimte voor ontspanning, en alle
aandacht is voor jou en voor de baby.
Privéles Bevalvoorbereiding
Ben je al wat verder in je zwangerschap (>30 weken) en
wil je samen met je partner voorbereiden op de bevalling?
Boek dan een privéles bevalvoorbereiding. In deze les
krijg je praktische informatie en oefeningen, die helemaal
afgestemd zijn op jou en je partner en wat jullie nodig
hebben.
Resultaten
• Na afloop weet je wat je kunt doen voor en tijdens de
bevalling, én je partner weet ook wat hij/zij kan doen
om jou te ondersteunen.
• Je bent helemaal voorbereid op de komende bevalling
en je gaat vol vertrouwen de bevalling in.
• Het helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de
komst van het nieuwe kindje.
De lessen worden gegeven in Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167 door ervaren en gecertificeerd yogadocent Esther Hazendonk. De lessen worden (deels) vergoed
door de zorgverzekering. Meer informatie:
www.zwangerschapsyogautrecht.nl.

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

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)

Coronarevalidatie bij Fysiotherapie Balijelaan
We horen steeds meer over de
langetermijneffecten van COVID; vermoeidheid, weinig energie en soms
ook nog steeds snel benauwd zijn.
Dit is het verhaal over de ervaringen
van Rein Boverhuis uit de Dichterswijk.
‘’Eind oktober 2020 kwam ik onverwacht met corona in het ziekenhuis,
12 dagen aan het zuurstof en vooral
qua conditie was ik heel erg achteruitgegaan. Begin november mocht ik
weer naar huis, veel was nog ondui-

delijk, maar fysiotherapie werd wel
geadviseerd. Het leek me dan ook
logisch om dat te gaan doen. Thuis
was het een vreemde ervaring om
na elke stap te moeten rusten of op
de eerste verdieping 10 minuten uit
te rusten voordat ik door kon lopen
naar de tweede verdieping. De week
na mijn thuiskomst gestart bij fysiotherapie Balijelaan. In eerste instantie viel het erg tegen, om zo laag in
je energie te zitten en eigenlijk geen
vooruitgang te ervaren. De adviezen,
stimulans en zorg van Anouk, en
later van Sanne, hebben mij enorm
geholpen om te horen dat ik vooruit
ging en stappen zette. Tijdens de
training heb ik geleerd mijn grenzen
aan te geven en te luisteren naar
mijn lichaam. De combinatie van
conditie en krachttraining hebben
mij erg goed geholpen. Inmiddels
zijn we 5 maanden verder en hebben
we de behandeling positief kunnen
afronden.
Ik heb het als heel professioneel en
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prettig ervaren, in een ontspannen
en gezellige sfeer werken aan je herstel. Het doel is zeker bereikt. Inmiddels heb ik het gevoel weer op mijn
oude niveau te zijn qua conditie.
Kortom: een positief coronaverhaal
mede door de ondersteuning van de
fysiotherapeuten van de Balijelaan!”
Heb jij ook klachten overgehouden na
COVID?
Heb je vragen aan een van onze
COVID-therapeuten of wil jij ook graag
weer de draad oppakken na COVID?
Twijfel niet en bel of mail voor het
maken van een afspraak. Ook en misschien juist als je opziet tegen trainen
vanwege de klachten. Laat Reins verhaal over zijn ervaringen je overtuigen!

030-2943606 of
info@fysiobalijelaan.nl

Oorlogsdagboek kapelaan Egberts: uniek kijkje in de wijk
Christa van Hees-Koot is geboren in de Huygensstraat en woonde in haar jeugd op het Wielingenplein. Bij toeval kreeg ze
een kopie van het dagboek van kapelaan Egberts van de Gertrudisparochie onder ogen waarin hij tussen november 1944
en 14 mei 1945 schreef. Ze werd zo geraakt door zijn belevenissen dat ze besloot het dagboek in eigen beheer uit te geven
samen met haar zwager, vormgever Nico Dielen. Een prachtig, rijk geïllustreerd boek van meer dan 200 pagina’s.
keukens voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen
opgezet. Veel kinderen dreigden van honger dood te
gaan. De kapelaans regelden dat ruim driehonderd van
de allerergste gevallen naar Twente konden worden
geëvacueerd.
Voor het boek heeft Christa een aantal mensen, die toen
als kind die tijd beleefden, geïnterviewd. Over het bedrijf
Jongerius, toen één van de grootste werkgevers van
Utrecht, valt ook het nodige te vertellen in het boek. En
natuurlijk over de persoon Theo Egberts, die in 1975 in
Twente als pastoor stierf.
Kindergaarkeuken (foto: Wim de Beer, Het Utrechts Archief)

Uniek beeld van de wijk in oorlogstijd

Korting voor lezers Rivier-Dichter

Theo Egberts beschrijft hoe troosteloos die periode was,
geen brandstof, geen licht en geen eten.
Op straat hoopte het huisvuil zich op. De honger was
vanzelfsprekend het allerergst. In maart 1945 hadden de
mensen zelfs geen schillen meer voor de schillenboer.
Wat eerst veevoer was, at men nu zelf. De kerk probeerde
iets voor de mensen te doen. Kapelaan Bernard Koopmans had veel familie in Twente wonen. Met behulp
van transportbedrijf Jongerius werden tonnen voedsel
opgehaald door de kapelaans Egberts en Koopmans. Met
kerst kreeg men wat extra’s. Daarnaast werden er gaar-

Vanaf 28 augustus is het boek te koop voor € 19,95.
Lezers van dit blad kunnen het boek met korting bestellen
voor € 17,50 (exclusief € 4,50 verzendkosten). Het boek
kan eventueel opgehaald worden bij Co Scherrenberg
in de Hunzestraat. Kijk voor meer informatie en het
bestelformulier op
www.kapelaaninoorlogstijd.nl.
De kortingscode is: RIDI-2808.
Bij opmerkingen aangeven of het
boek wordt afgehaald of verzonden
moet worden.

indicatie. Een indicatie (ook VEindicatie genoemd) is een advies van
het consultatiebureau. Met dit advies
krijgen kinderen met een taal- of
onderwijsachterstand extra aandacht
en begeleiding op de peutergroep.
Zo kunnen de kinderen goed van
start op de basisschool.

Alles onder één dak

Nieuwe peutergroep in Rivierenwijk
Vanaf maandag 30 augustus is
Rivierenwijk een peutergroep rijker.
In de basisschool Wereldwijzer opent
de gelijknamige peutergroep van
Kind & Co.

Op deze peuteropvang kunnen kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar terecht.
Hier leren ze samen spelen en krijgen ze voorschoolse educatie. In de
groep zitten kinderen met en zonder
de Rivier-Dichter 11

Er is al een buitenschoolse opvang
van Kind & Co in de basisschool
gevestigd. Opvang en basisonderwijs
in één gebouw biedt een vertrouwde omgeving voor de kinderen. De
overstap naar de basisschool en
de verschillende opvangsoorten is
daardoor klein en prettig voor de
kinderen.
Meer informatie over de opvang
vindt u op www.kmnkindenco.nl

Foto gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuidwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/rivierenwijk-samen-groenermaken/

Rivierenwijk samen groener maken
Samen met bewoners is de gemeente aan de slag gegaan
om Rivierenwijk te vergroenen. De wijk heeft van alle
Utrechtse wijken/buurten namelijk relatief weinig groen
en het groen dat er is, ligt redelijk verspreid over de wijk.
Op sommige plekken verder dan 200 meter, de norm
die in Utrecht geldt. De inzet is er daarom op gericht
om meer groen te realiseren. Voordelen van meer groen
zijn een andere en positievere beleving van de eigen
woonbuurt, makkelijker spelen, bewegen of een ommetje
maken in de buurt (goed voor de gezondheid), verkoeling door meer groen en bomen, een betere opvang van
regenwater, wat weer bijdraagt aan minder overlast bij
hevige regenbuien, en tot slot meer ruimte voor planten
en dieren.
Het plantsoen in de Waalstraat heeft de afgelopen jaren
erg weinig ‘groene’ aandacht gekregen, maar sinds juni
doet lokale hovenier Pieter van Tuinwijzer Wagenborg samen met omwonenden het onderhoud van het plantsoen.
Er is onkruid verwijderd en er zijn borders aangelegd. Er
wordt getuinierd op natuurlijke en ambachtelijke wijze
om zo het plantsoen een 'fleurige boost' geven.
Ook het plein van de Maaspleinschool vraagt om vergroening. Ouders, leerlingen en inwoners maken daarvoor
samen een nieuw ontwerp voor het schoolplein met
als doel dat de leerlingen lekker kunnen spelen op een
groen schoolplein. Ook wil men op de punt van het plein
bij de Roerstraat meer groen, minder stoeptegels en een
meer veilige verkeerssituatie. En dan is er nog de Willem
Sluyterstraat, een voetgangersgebied dat grenst aan de
Vondellaan. Het ligt tussen het Grafisch Lyceum en het
ROC Midden Nederland. Voor de scholieren is er in de
pauzes en zowel voor als na schooltijd weinig te doen. Ze
trekken daarom vaak de wijk in en dat zorgt soms voor
overlast. Samen met beide onderwijsinstellingen en omwonenden wordt er daarom een ontwerp gemaakt voor
een aantrekkelijke, groene en koele Willem Sluyterstraat.

Wijkbewoners die meer informatie willen over het vergroenen, mee willen doen of nadenken over bijvoorbeeld
het aanleggen van een geveltuintje, kunnen contact
opnemen met hun buurtgenoten of mailen naar
rivierenwijkgroen@utrecht.nl.
Maurice Hengeveld

Drumles voor iedereen!
Midden in de Rivierenwijk
(Volkerakstraat) is Drumschool
Utrecht gevestigd.
Drumleraar Bram Jacobs is
gediplomeerd docent en een
ervaren allround drummer.
Tijdens de privé-lessen staat plezier met een
persoonlijke aanpak voorop, in een ontspannen sfeer.
• Gratis en vrijblijvende proefles van 30 minuten
• Lessen op maandagavond tussen 18.00-22.00 uur
(mogelijk uitbreiding extra lesdag)
• Geen inschrijfkosten etc.
• Lespakketten van 4 lessen (22,50 euro per
30 minuten privé les)
• Tot 21 jaar vrijgesteld van btw
• Naast les in de studio ook online lessen via Skype
mogelijk
• Aangesloten bij Jeugdfonds Cultuur (subsidieregeling
in geval laag inkomen ouders)
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Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342

info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.nl

Nieuws uit Buurthuis De Nieuwe Jutter
Bewonersavond Rivierenwijk/Dichterswijk

Op dinsdagavond 7 september organiseert De Nieuwe
Jutter in samenwerking met de Gemeente Utrecht een bewonersavond voor Rivierenwijk. Tijdens deze avond gaan
we met elkaar in gesprek over wonen in Rivierenwijk,
nieuwe initiatieven of ideeën. Het wijkbureau Zuidwest en
De Nieuwe Jutter krijgen graag veel input.
Ben je er ook bij? Wees welkom op 7 september om
19.30 uur in De Nieuwe Jutter!

Voorzitter gezocht

Ken jij of ben jij de nieuwe voorzitter van de Nieuwe Jutter? Helaas gaat onze huidige voorzitter Marina, na drie
mooie jaren, met pijn in haar hart stoppen. Het bestuur
is daarom per september 2021 op zoek naar een nieuwe
voorzitter van de stichting.
Het bestuur heeft een beleidsvormende rol, gericht op
het versterken van het zelfbeheer. Je bent voorzitter van
een divers, enthousiast en pragmatisch bestuur waarbij
inzet van eigen talenten, humor en samenwerking centraal staan. Bekijk de vacature op onze website voor meer
informatie.
Heb je interesse in deze functie, neem dan contact op
met Marina Slijkerman via 06-40324575 of
m.a.slijkerman@gmail.com.

Vanaf oktober: Digitale Buddies

Kelderuitverkoop 4 september

Wij ruimen op! Voor 1 dag zijn we een pop-up kringloopwinkel: van cd’s tot bokshandschoenen en een fiets. Kom
je ook even rondneuzen? Veel leuke spullen voor kleine
prijsjes! We zien je graag op zaterdag 4 september tussen
12.00 en 17.00 uur.

Zin in een gezellige ochtend? En wilt u iets leren over de
computer en het internet? Meld u dan aan voor
Digitale Buddies! Uw favoriete muziek luisteren, uw route
van A naar B plannen of online contact onderhouden met
familie en vrienden? Dat kan bij Digitale Buddies! Samen
met studenten gaat u (meer) computerervaring opdoen
en ontdekt u het plezier van internet. Vanaf oktober start
er een 10-weekse cursus. De cursus is gratis.
Op dit moment is nog niet bekend op welke dag, maar
het zal een doordeweekse ochtend of middag zijn.
Wilt u meer informatie over aanmelden?
Bel naar De Nieuwe Jutter 030-2883190 of loop even
binnen.

Springtij buurtfestival 2 & 3 oktober

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober is het zover! Het Springtij buurtfestival in de Nieuwe Jutter. Een weekend vol
leuke activiteiten, workshops, eten, muziek en voorstellingen van het Utrechtse STUT theater. Voor jong en oud.
Voor elk wat wils. Met als thema: kom erbij!
Kom je ook langs op zaterdag 2 en zondag 3 oktober
tussen 13.00-20.00 uur?
Het is gratis en je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Houd onze website en de social media in de gaten voor
het programma!

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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Toekomst Balijelaan: van asfalt naar groen en leefbaar
advies. Hierover in het oktobernummer van de wijkkrant meer.
Nu, in de zomervakantie is het even
rustig aan het front, maar houd de
facebooksite Toekomst Balijelaan en
de facebooksites van de Rivierenwijk
en 030Dichterswijk in de gaten voor
aankondigingen van bijeenkomsten.

Goed nieuws!

Het afgelopen jaar heeft de belangengroep van bewoners en ondernemers
van Balijelaan en omgeving hard
gewerkt om de Balijelaan (en omgeving) op de agenda te krijgen van de
gemeente. Met alle veranderingen om
ons heen en in de buurten, vonden
we het bijzonder dat de Balijelaan
nergens genoemd werd. Terwijl de
effecten op de Balijelaan als het
gaat om mobiliteit (meer verkeer) en
dus ook om leefbaarheid groot zijn.

We kunnen het goede nieuws met
jullie delen dat het gelukt is om op
die gemeentelijke agenda te komen
staan. Wat dat betekent is nog niet
te zeggen, maar een stap naar een
meer groene, duurzame, leefbare
en vooral ook veilige Balijelaan (en
omgeving) is gezet. En daarbij hoort
ook een levend winkelgebied op het
Balije’plein’ en in de aangrenzende straten. We hebben een prettig
contact met contactpersonen bij de
gemeente en krijgen professioneel

Wil je actief deelnemen aan de kerngroep van Toekomst Balijelaan? Wil
je je de komende tijd committeren
aan regelmatig vergaderen, stukken
lezen en dingen organiseren of uitzoeken? Wil je op een andere manier
bijdragen?
We zoeken nog naar mensen die met
enthousiasme en positieve energie
willen bijdragen aan dit project.
Meld je dan graag per mail bij
Marlies Bos, de contactpersoon van
Toekomst Balijelaan. Emailadres:
maryeibos@gmail.com
Marlies Bos

BuurtAED-actie in Veilingstraat groot succes
Sinds kort (juli 2021) hangt in de Veilingstraat op het terras van Beers & Barrels een AED. Een aantal hofbewoners
startte een inzamelactie voor een AED, via het platform
BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot
succes, ondanks de onderbrekingen door de coronamaatregelen. Dankzij een genereuze gift van Beers & Barrels
en soepele afstemming met de bewonersverenigingen,
kon de AED met bijpassende buitenkast gekocht worden.
Initiatiefneemster Ardi Roelofs: “Ik was nooit bezig met
wat een AED eigenlijk is. Totdat totaal onverwacht een
collega van 60 een hartaanval kreeg en vlak daarna ook

een kennis. Dat was voor mij het alarm. Toen ben ik
gaan uitzoeken hoe je 24/7 zo’n kastje in je woonbuurt
kunt hebben hangen. Het kan je buren, ouders die op
bezoek zijn of jezelf overkomen. Dan wil je wat kunnen
doen, sterker nog: dan moet je wat doen.”
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de
gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. Een AED is
van levensbelang: de kans op overleven is het grootst
als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en
een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal
niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een
AED aanwezig is.
Zodra iemand het alarmnummer 001 belt om een
hartstilstand te melden, worden burgerhulpverleners
opgeroepen die de AED kunnen ophalen. De AED is
namelijk aangemeld bij het lokale oproepsysteem. En
hangt expres buiten, zodat die 24/7 bereikbaar is.
In het gebied van de Veilinghaven hangen nu buurtAED’s, dus buiten en 24/7 bereikbaar op terras Beers &
Barrels Veilingstraat, terras Gran Cafe Brava Brederoplein, Coop Croeselaan, portiek Eelderdiephof.

AED-kast op terras Beers & Barrels aan achterzijde pilaar i.v.m.
vermijden zonlicht

Ardi Roelofs
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Waalstraat 26 - Herenkapper Gijs de Bruin
Gijs de Bruin werd in 1918 geboren.
Getrouwd met Bep, samen kregen
ze 3 zoons. De herenkapper voor
Knippen-Scheren-Wassen, van
1941/1960. Openingstijden: maandag tot vrijdag van 7.00-19.00 uur en
op zaterdag van 6.00-19.00 uur.
Voor de openingstijden stonden de
klanten al te wachten. Het was een
goed lopende zaak met altijd veel
klanten. Vooral kolenboeren zoals
Tielen, Van Berkel, Coöp. Soesbergen
waren vaste klant
Ook politieagenten die de motor
neerzetten en zich lieten verzorgen
bij kapper Gijs de Bruin, een soort
aflossing van de wacht was het. En
dat zes dagen lang, twaalf uur per
dag. En op zaterdag dertien uur. Dat
waren nog eens werkdagen, verteld
Gijs aan mij. Op de woensdagmiddag

voor 25 cent knippen. Dat was ongeveer in 1950. Je zat op een hoge stoel.
Soms knipte zijn vrouw alvast het
meeste weg, en hij maakte het netjes
met de tondeuse. Natuurlijk model
bloempot, dat was standaard.
Gijs de Bruin was ook medeoprichter
van De Rivierwijkers Voetbalvereniging die speelden toen aan de Mereveldseweg (direct na de paardenrenbaan Mereveld). Ook Gijs maakte

deel uit van het voetbalelftal. De
voetballers konden zich na de wedstrijd koud douchen. Dat was een
goede accommodatie voor die tijd.
Het was bij andere voetbalclubs wel
anders, daar werd een soort houten
trog vol geschept met water uit de
sloot. En daar moest je jezelf mee
wassen. Dan op naar de kantine om
aan de bar 'n versnapering te kopen
en de wedstrijd na te bespreken.
Gijs de Bruin 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.

Zoon Frans werd een zeer goede keeper, zowel bij handbal als bij voetbal. Hij bracht het zelfs zo ver dat de KNVB hem
uitnodigde om te komen trainen. Maar zijn voorkeur lag meer bij feesten. Opende in 1976 – na inwendige verbouwing een café The River Bar op de Jutfaseweg 119. Met genodigden Herman Berkien, Oscar Harris en een buikdanseres.
Hij zou er 8 jaar blijven tot 1984.
Zoon Cor de Bruin – ofwel D.J. De Bolle –
richtte in 1971 een fanclub op in de
zaal van café De Kampioen
Jutfaseweg 219 waar de feesten
werden gehouden.
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Groe
in de n
wijk
(7)

Groen geheugen
Het mooie van schrijven over wat je allemaal ziet en denkt
over "Groen in de wijk" is dat er lezers meekijken. Dat is
natuurlijk ook de bedoeling.
Zo kreeg ik een aardige reactie van Peter Robbe op mijn
stukje over de pionierende lindeboom op de Balijelaan. Hij
vertelde me hoe hij er toentertijd, met een paar telefoontjes zo her en der, aan heeft bijgedragen dat die boom er
toch kwam. Hij heeft daar nog iedere dag plezier in. En
gelijk heeft hij.
Ik krijg ook regelmatig tips over nieuwe onderwerpen.
Op deze boom werd ik meermalen gewezen. Het is dan ook
een bijzonder exemplaar. Ergens in de jaren vijftig is deze
plataan geplant. Hij is dus zo'n zeventig jaar oud. Hij stond
dicht bij een hek, zo dichtbij dat hij ermee vergroeide.
Boom en hek vormden een mooie symbiose tot er dingen
gingen veranderen rondom die boom. Niet ver daarachter
verscheen een nieuw woonwijkje, het hek was niet meer
nodig en kon worden verwijderd. Maar ja, verwijderen van
het hek in de boom zou ook het einde van die plataan hebben betekend. Er is een praktische oplossing verzonnen:
gewoon een stukje hek laten zitten.
Alle bomen in de wijk kunnen wel verhalen vertellen over
wat er door de jaren aan hen is voorbijgegleden, maar deze
boom heeft een zichtbaar geheugen aan de tweede helft
van de vorige eeuw. Toen er nog geen woonstraten achter
hem lagen. Toen Rotsoord nog vol stond met allerlei bedrijfjes. Toen er nog geen station Vaartsche Rijn was en er
een klein bruggetje de kades verbond met Vondellaan en
Jutfaseweg. Toen... Hoeveel verhalen zitten er niet in zo'n
enkele boom?

Gastvrije plataan
Vergroeit langzaam met een hek
Ze blijven samen
Ine van Emmerik

De plataan vergroeid met het ijzeren hek aan de Jutfaseweg.

Uw makelaar in Rivierenwijk!

Rijnlaan 7 | T 030 288 06 00 | www.willems-steinvoort.nl
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