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Samen gezonder
Beste buurtbewoners
Weet je nog, het begin van de corona crisis? Alle sportscholen gingen
dicht, de restaurants en terrassen moesten sluiten. We gingen massaal
thuiswerken. De een pakte het thuis sporten goed op, de ander maakte het
nog gezelliger in huis met lekkere hapjes/baksels. Helaas zien wij hierdoor dat de gezondheid van de Nederlander verminderd is het afgelopen
jaar. Logisch? Zeker! Nu wordt het weer tijd om de gezondheid van jou
te gaan verbeteren. Doe je mee? Samen met de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en de beweeg- en sociaal makelaar van de Rivieren- en Dichterswijk zijn wij een
initiatief gestart om jou te helpen naar gezonder! Zo kun je bijvoorbeeld vrijblijvend (en kosteloos) contact op nemen met
de beweegmakelaar, die zal je helpen om passend beweegaanbod te vinden (dennis.schoonhoven@sportutrecht.nl/
06-51296963). De sociaal makelaar wijst bewoners de weg naar een gewenste activiteit in de wijk en helpt om zelf
actief te worden bij initiatieven in de wijk (lweesing@dock.nl/06-12603091). Nieuwsgierig en zelf op onderzoek uit
willen? Kijk eens op www.sportutrecht.nl. Wil je er met de huisarts/praktijkondersteuner over praten? Dat kan zeker!
Neem zelf contact op met je huisartsenpraktijk. De fysiotherapeut of diëtist kun je ook altijd raadplegen. Bovenstaande
afbeelding toont de wegen die je kunt bewandelen. Wij gaan voor samen gezonder! Doe je mee?
Huisartsenpraktijk De Greev

Spetterbad De Boog
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Inmiddels draait het
hoogseizoen op volle
toeren. We hebben flink
wat mooie dagen gehad en hopelijk volgen
er meer. Zo mooi dat
zelfs ons pierenbadje
weer gevuld kon worden. Tot grote
vreugde van iedereen. Het badje gaat aan vanaf
25 graden. De beslissing van de dienstdoende
speeltuinmaker is leidend.
Houd er alstublieft
rekening mee dat
wij bij drukte met
maximum bezoekersaantallen
kunnen werken. Dit
geven wij aan middels een stoplicht.
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Wijkspeeltuin
De Boog

Van de redactie
Wat leuk dat we zoveel positieve reacties kregen op de nieuwe
vormgeving van de krant en op de kinderpagina. De kinderpagina
in deze krant is natuurlijk ook door kinderen geschreven en dit
keer onder andere met hulp van Charmaine van Rossum. Wil je ook
een interview doen voor de krant? Hartstikke leuk!
Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar
kinderredactie@rivier-dichter.nl. We gaan met je in gesprek
over je idee of helpen je met een interview. We hopen elke keer
weer meer lezers uit onze buurten te informeren of inspireren
of gewoon een plezier te doen met een artikel. Gelukkig versterken Dirk van Haastrecht en Yvon van der Veen de redactie om dit
allemaal voor elkaar te krijgen. Én, we hebben een website! Om
mee te starten, maar de uitnodiging ligt er om ons van ideeën
en feedback te voorzien: www.rivier-dichter.nl. Het mooie is dat
de krant op de website in pdf geopend kan worden en digitaal
leesbaar is voor wie moeite heeft met kleine letters of voor wie
gewoon liever digitaal leest. Ook geeft dit de mogelijkheid om de
krant te vertalen in je voorkeurstaal. We komen zo steeds dichterbij
ons doel dat deze wijkkrant voor iedereen moet zijn. Het themanummer over ondernemen in de wijken is hier een impressie van.
Hele fijne zomer gewenst door de redactie
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Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

Het Yoga Centrum Rivierenwijk, Rijnlaan 167, is weer
geopend na de lockdown voor alle yogalessen, en we
hebben erg veel zin om samen met jou yoga te beoefenen in
onze fijne yogacentrum!
Yoga is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid,
dus kom weer in beweging en volg een (proef) yogales bij
ons. Ervaring is niet nodig. Of je nou wilt beginnen met yoga
of je yogabeoefening wilt verdiepen, iedereen is welkom!
Er is keuze genoeg, de gecertificeerde en ervaren docenten
verzorgen de volgende yogalessen:
• actieve vinyasayoga
• krachtige poweryoga
• klassieke hathayoga
• ontspannen yoga nidra
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.
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!”
“Esther, bedankt voor de lessen die zoveel meer zijn dan
oefeningen!”
“Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor deze
yogaschool. Vooral het kleinschalige en persoonlijke vond ik
fijn. En natuurlijk dat het bij mij ‘om de hoek’ zat.”

AANBIEDING:

Zomerabonnement, geldig van 1 juli t/m 31 augustus
voor € 65,- (1x yogales per week)
5x-lessenkaart, geldig van 1 juli t/m 31 augustus voor
€ 50,Meer informatie vind je op onze website
www.yogacentrumrivierenwijk.nl.
Daar kun je je ook aanmelden voor je
favoriete yogales.
Je kunt ook een mailtje sturen naar
info@yoga-asana.nl of bellen naar
06-23855516.

Colofon
De Rivier-Dichter
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van, voor en door
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redactie@rivierdichter.nl Of lever
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Waarom STOEIEN EN WORSTELEN
bij de Halter Utrecht?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Rivier-Dichter 2

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)

Eindelijk weer binnen trainen bij Judoschool Barberio
Alle judoka’s van Judoschool Barberio mogen weer binnen trainen. Eindelijk kunnen de worpen weer geoefend
worden. Dat betekent helaas wel dat de examens uitgesteld worden tot na de zomer. Na de zomer staan er ook
weer judotoernooien op het programma. Het eerste toernooi is op 25 september, het BUSHi-toernooi in Arnhem.
Voor judoschool Barberio doen Indra Duijveman mee in
de -15 jaar klasse en Jeroen Rose in de -18 jaar klasse.
Het eerste instaptoernooi voor beginnende judoka’s is
nog niet bekend, hou de site in de gaten voor de agenda
www.judoschoolbarberio.nl of vraag het aan meester
Edwin.
De dinsdaggroep

BuurtAED
Vrijdagavond, 21.00 uur 's avonds.
Lekker voetballen op het hoofdveld
van Kampong met mannen op leeftijd. Je denkt dat je nog 25 bent en
lekker een beetje hollen en dollen.
Tot het moment dat één van ons in
elkaar zakt bij het oprapen van de
bal buiten de zijlijn. Grapje? Nee
zeker niet! Hij blijkt een hartinfarct
te hebben.
Wat een geluk dat er onder de spelers
ook een huisarts is en in de kantine
de fysio van FC Utrecht een biertje
aan het drinken is. Binnen 6 minuten
staat de ambulance voor de deur,
maar binnen 3 minuten moet je al
bezig zijn met reanimeren, wil het
geen hersenschade opleveren. Dat de
aanwezigen getrainde Helden direct
met de AED (Automatische Externe
Defibrillator) aan de gang gingen,
maakte alleen het echte verschil.
Jemig, je zou het maar zelf zijn en er
zou maar niemand in de buurt zijn,
die weet wat ie moet doen. Of erger…
diegene die wèl weet wat ie moet

doen, is eerst 6 minuten bezig met
het zoeken en ophalen van een AED.
Voor ons de aanleiding om allereerst op BHV (Bedrijfshulpverlening)
cursus te gaan. Dat kon redelijk snel
en goed, in één avond op Kampong;
gratis, en met 20 anderen leren wat
je wèl en ook wat je níet moet doen.
Bovendien wilden we ook zorgen dat
er een AED dichterbij komt. Want de
AED’s bij Café de Branding (toen nog)
en station Vaartsche Rijn zijn echt te
ver weg. En ook aan de AED’s die binnen hangen bij de ROC’s hebben we

Erfgoed…
Het lijkt erop dat de Rivierenwijk een stukje erfgoed gaat
missen waar heel veel bewoners nog herinneringen aan
hebben. De ramen zijn al geruime tijd dichtgetimmerd.
Er is eerder door Co Scherrenberg aandacht aan besteed,
maar het kan geen kwaad dat nog eens te doen met deze
foto, honderd jaar geleden gemaakt.
Peter Sprangers, secretaris st.Historische Kring Tolsteeg-Hoograven – www.hkth.nl

niets buiten werktijden. Dus met de
buurt hebben we met de Da Costakade en de Hendrik Tollenstraat in
totaal bijna 1600 euro opgehaald om
een AED buiten te kunnen hangen
waar we direct bij kunnen als het
nodig mocht zijn. Nou maar hopen
dat we het nooit nodig hebben!
Mocht u ook een AED in uw buurt
willen? Start dan een actie: kijk op
www.buurtaed.nl. Elke minuut telt!
PS: Het gaat nu goed met de voetballer.

Barend Sneller en Arem Detmers

1906-07 café De Kampioen van J. Vendrig Jutfaseweg 199
later gewijzigd in 219.

Uit de Nicolaïkerk
Het goede leven:
activiteiten in de
Nicolaïkerk

Eindelijk komt er weer
ruimte. De zomer grijpt
om zich heen en laat zich
gelden. De stad bruist weer
en de mensen genieten. Een
verademing.
Ook in de Nicolaïkerk zijn er
weer verschillende activiteiten.

Wie doet er mee???

Kerken Kijken Utrecht, 29 juni-11 september

Door corona waren we het afgelopen jaar meer aan huis
gebonden. Thuiswerken, kinderen die thuis schoollessen
volgen. Met al die tijd rondom het huis, zijn er ook veel
nieuwe hondeneigenaren bij gekomen. Een ommetje met
de hond is een zeer populaire bezigheid geworden. Zo
ook in het mooie Vondelparc.
Aan de ene kant heel gezellig aan de andere kant geeft
het soms ook overlast.
Helaas houden niet alle hondenbezitters zich aan de
regels van het park – die duidelijk op de borden vermeld staan – om hun hond aangelijnd en op de paden te
houden. De grasperken in het Vondelparc zijn de voortuin
van de bewoners maar worden nu regelmatig gebruikt als
hondentoilet. Het wordt niet altijd netjes opgeruimd. En
dat is vies en hinderlijk, vooral voor de kinderen die hier
willen spelen.
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan degene die
willen genieten van het “ommetje” door het park, laat uw
hond aangelijnd en houd de grasperken – onze voortuin
– schoon.
Dank, zo houden we het park voor iedereen een fijne en
prettige plek.
Ruud Eling vz VvE Vondelparc Utrecht

De meeste monumentale binnenstadskerken gaan deze
zomer weer gewoon open voor toeristen en stadsbewoners, wel met aandacht voor coronaregels.
Ook in de Klaaskerk bent u welkom (12.00-16.30 uur).
Voor openingsdagen en tijden zie: www.kerkenkijken.nl of
haal in een van de kerken de folder van KKU.

Kerken Luisteren

Deze zomer kunt u weer genieten van muziek in het
prachtige decor van de Utrechtse binnenstadskerken.
Kerken Luisteren verzorgt wekelijks lunchconcerten, uitgevoerd door een gevarieerd aanbod van musici.
De concerten zijn gratis; een vrijwillige bijdrage voor de
muzikanten, na afloop van het concert wordt gewaardeerd. Volledig programma en reservering op
www.kerkenkijken.nl.
Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht,
ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg.

Zomerse ‘Muziek in de tuin’

Voor stads-, wijk- en buurtbewoners en andere muziekliefhebbers zal er zes keer een concert gegeven worden in de
gezamenlijke tuin van Nicolaïkerk en Centraal Museum.
Kaartverkoop gaat via het Centraal Museum:
www.centraalmuseum.nl.
Programma: alle concerten starten om 20.00 uur.

Duurzaamheidsdoolhof
Een kunstbeleving over
afval

Op zaterdag 19 juni opende
kunstenaar Pet van de Luijtgaarden aan de Jutfaseweg
156 zijn Duurzaamheidsdoolhof met muziekoptredens.
Ook daarna is het Duurzaamheidsdoolhof nog te bezoeken.
In de volgende editie van
de krant zullen we aandacht
besteden aan deze bijzondere
kunstenaar en aan deze kunstbeleving over afval.

23 juli – Vers uit Utrecht: muzikale poëzie
24 juli – Nawras Altaky en Dyar: East meets West
20 augustus – Jim van der Zee, singer/songwriter.
Winnaar Voice of Holland
21 augustus – Jessica Manuputty: Molukse avond
3 september – Julia Philippens ontmoet Ramon Valle
(klassiek en jazz)
4 september – Trio Açai: een avond in Rio (Braziliaanse
muziek)

Meer informatie op
www.centraalmuseum.nl/nl/agenda/centraal-live.
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Nieuw zijn onder meer wilgentunnels en een wat hoger dijkje nabij de
Kruisvaart, met daaraan een steiger.
Alle zijn speelaanleidingen voor de
jeugd. Terwijl hier ook nog steeds gevoetbald, gebadmintond of gebuurtbarbequed kan worden.

Groene Laan en
Veilinghavenkade

Wandelaars lezen informatiebord, kinderen varen heen en weer.

Ringpark Dichterswijk: 't Is nooit af
In 2014 gebeurde het. Drie landschapsontwerpers uit Dichterswijk dachten Is het
niet leuk om écht wat voor de wijk te betekenen? Ze kwamen op het idee voor een
Ringpark. Om stukjes groen in de wijk beter met elkaar te verbinden en in te richten. Een wandelgesprek met landschapper Michiel Huls en bewoner Albert Meijer.

Groenbeleving en wensen
bewoners centraal

Een Rabobank prijsvraag ‘Samen
voor de wijk’ werd gewonnen; het
plan werd verder gebracht en een
stichting opgericht. Michiel: “Een
met ‘een groot bestuur’; waarin niet
alleen wij landschappers zitten
maar ook wijkbewoners, als Albert”.
Albert: “Het Ringpark is een park dat
de groenbeleving in de wijk moet
vergroten. De Dichterswijk is toch vrij
stenig".

Pont maakt Ringpark rond

Gesproken werd met Wijkbureau
Zuid-West, een stedebouwkundige
ambtenaar (al bezig na te denken
over meer groen vanwege de diverse
bouwplannen in de wijk. zie QRcode) én... de wijkwethouder.
Budget werd ter beschikking gesteld. Bijvoorbeeld om het rondje te
sluiten. Bij het groentje aan de Da
Costakade (naast het Trimbos-instituut) ligt nu een trekveer. Dit
pontje maakt het Ringpark werkelijk
rond. Want via de oude spoorbrug
– achter restaurant De Pomp – in
‘Hefbrugpark’, loop je nu zo door
een groen bosgebiedje tussen spoor,
nieuwbouwlocatie Kruisvaartkade
en de Kruisvaart. De oever langs de

Kruisvaart zal straks niet opgaan
in privétuinen. Albert: “Deze blijven
publiek toegankelijk”. Dus net als bij
het Merwedekanaal. De verbindingen
dwars op de Croeselaan zijn wel ‘een
uitdaging’.

Schommel en Herfbrugpark met
‘speelaanleidingen’

Bij het Brederoplein werd aan een
bestaande boom simpelweg een
schommel gehangen. Michiel: “Hij
wordt meer dan verwacht gebruikt”.
Achter restaurant De Pomp is als
onderdeel van Ringpark al een stukje
groen door de gemeente juist opnieuw ingericht. Dit na samenspraak
met omwonenden.
De jeu-de-boules baan is verdwenen.

Aan de overzijde van de Croeselaan
lopen groen en openheid kort door,
zonder functie. De waarschijnlijke
sloop van de koelhal voor woningbouw biedt nog onbekende kansen
voor de Veilingstraat. Hogerop in de
straat zal het Ringpark aansluiten
op de ‘Groene Laan’ op bouwlocatie Heycop. Deze loopt straks vanaf
het monumentale Veilinggebouw
(Heycopstraat) helemaal tot de
Veilinghaven. Geen autorijbaan,
maar groengebied met voetbalveld.
Omwonenden brachten dit in bij de
gemeente. Het bouwbedrijf gaat de
Groene Laan in 2022 verder met bewoners invullen. Ringpark zorgt voor
goede aansluiting.
Voor de Veilinghavenkade is, na
gesprekken met de woonbootbewoners, het idee om het lage deel tegen
de kademuur, te vergroenen. Met
vaste planten, struiken en klimplanten. Officiële participatie met direct
omwonenden zal door de gemeente
worden opgestart. Mogelijk zien
we voorjaar 2022 al een groenere
Veilinghavenkade. Nieuwsgierig? Kijk
dan op www.ringparkdichterswijk.nl
Langzamerhand wordt Ringpark
een parelsnoer van allerlei groene
en leuke, soms verrassende plekjes.
Waarin het prettig wandelen is, je rust
kunt nemen, spontaan andere wijkbewoners ontmoet. Of een activiteit
onderneemt zoals zwemmen, pontje
varen of simpelweg schommelen.
Dirk van Haastrecht
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Vervolg MOVE project groep 5/6 Maaspleinschool
Groep 5/6 van de Maaspleinschool is een paar maanden geleden begonnen
met het MOVE project. Het MOVE project is en project dat georganiseerd is
door studenten van de Universiteit van Utrecht. Met het project proberen we
de wijk groener te maken. We deden dat door prullenbakken naast en op ons
schoolplein aantrekkelijker te maken, zodat mensen sneller hun afval in de
prullenbakken doen. Met dit artikel willen wij u bewijzen, dat we goed voor de
natuur en onze wijk kunnen zorgen.

Eindresultaat MOVE project

Op de foto hiernaast ziet u een van de prullenbakken die we hebben versierd.
Op de prullenbak ziet u een tekening met een zon, wolken, een bord met als
opschrift ‘prullenbak’ en een poppetje dat zijn afval in de bak gooit. Wij hopen
dat dit vaker voor zal komen, maar dan in het echt. Wilt u ook een steentje
bijdragen aan het groener maken van de wijk? Probeer dan vaak uw afval te
scheiden en zo weinig mogelijk afval op straat te gooien. U kan ook afval dat
op straat slingert in de prullenbak gooien. Wij hopen dat u graag helpt met
het groener maken van de wijk!

Intervieuw juf Maaike van Maaspleinschool
Kinderen: “Wat vindt u van de Rivierenwijk?”
Juf Maaike: “Ik vind het een gezellige wijk met mensen van verschillende
achtergronden.”
Kinderen: “Heeft u ook ergernissen als u door de wijk loopt?”
Juf Maaike: “Er waait vaak afval van de prullenbakken op het schoolplein.
Dat moeten wij dan opruimen. Gelukkig zijn er veel kinderen bij ons op
school die dat graag doen.”

Growwizzkid

Kinderen: “Waarin kan de wijk nog verbeteren?”
Juf Maaike: “Er kan nog veel meer groen groeien. Gelukkig worden er
plannen gemaakt om
het Maasplein te veranderen in een geheel
groen schoolplein!”
Kinderen: “Kunt u
voorbeelden noemen
van buurtprojecten die
georganiseerd kunnen
worden?”

De kinderen van groep 5/6 van de
Maaspleinschool zijn op school met
een kas van Growwizzkid bezig om
planten, bloemen en groente te kweken. De kas kunnen wij gebruiken om
de wijk groener te maken. We gaan
bloemen uitdelen aan mensen die
we kennen of bellen zomaar ergens
aan en verrassen ze met een vrolijk
bloemetje. Wie weet krijgt u er wel
een!

Onze conclusie

Juf Maaike: “Er kunnen
bijvoorbeeld bloemzaadjes worden uitgedeeld in de buurt, die
mensen dan in ergens
kunnen planten.”

De wijk moet groener en daar kunnen wij samen voor zorgen! Help
mee de wijk groener te maken en
red daarmee de natuur en de dieren
die hier leven. #maakdewijkgroener!
Alleen samen komen we uit de klimaatcrisis die heerst op de aarde.
Bedankt voor het lezen!
Door:
Alex, Fenne, Younnes, Kevin & Sjirk
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Kinderpagina
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Speurtocht

Een nieuwe rubriek van de kinderpagina: de Speurtocht
Jelle nam deze foto in één van de twee wijken tussen Waalstraat en de Heycopstraat, Merwedekanaal en Jutfaseweg.
Waar is dit???
Weet je dit? Stuur dan een mailtje met je naam en telefoonnummer naar kinderredactie@rivier-dichter.nl
Onder de inzendingen met het juiste antwoord loten we wie de
volgende foto mag maken.

Interview met Sydney Door Juul (8

Jelle: Woon je in de Dichtersw
ijk of de
Rivierenwijk?

Sydney: Ik woon niet in de Dic
hterswijk en niet
in de Rivierenwijk, maar ik geef
beweeglessen aan
senioren (65-95 jaar) in het buu
rthuis. Ook geef
ik hier wijkvoetbal voor de kind
eren uit de buurt.
Daarom ben ik verbonden met alle
bei de wijken.
Juul: Waar speel je graag?

Sydney: Op veel plekken. Ik vind
de Speelplaats
de Heycopstraat een fijne plek
om te voetballen
met veel bomen rondom het veld
en langs het
water.
Jelle: Wat wil je nog graag in
de wijk?
Sydney: Een Johan
Cruijff Kooi, want
soms kan je niet
zoveel doen. Dan
gaan de voetballen
alle kanten op.
Jelle: Ik zou dat
ook chill vinden,
dan kan je overal
tegenaan schieten.
Nu moet ik daarvoor
fietsen voorbij station
Vaartse Rijn.
Sydney: Wat zouden we hieraan
kunnen doen of
kunnen we iets anders doen voo
r de wijk?

jaar) en Jelle (10 jaar)

Jelle: Ik denk dat we eerst een
lege plek moeten
vinden om een Johan Cruijff koo
i neer te zetten.
Ook wil ik iets voor de wat oudere
kinderen,
klimmen is bijvoorbeeld erg leuk
.
Sydney: We kunnen wel een kee
r samen een
parcours op stellen!
Jelle & Juul: Ja, dat lijkt ons leuk
! (Sydney geeft een

box aan Juul en Jelle).

Sydney: Wat doen jullie in je vrij

e tijd?
Juul: Ik zit op hockey en ik spe
el bij Kampong. Ik
speel nu wedstrijden met een ech
te keeper. En we
hebben maar 1 keer verloren, de
rest gewonnen!
Sydney: Echt een talentje! Ik ben
trainer geweest
bij Kampong en ik heb nog steeds
contact met het
team, omdat het zo’n leuk team
is.
Jelle: Wat vind je leuk aan de wijk
?

Sydney: Ik hou van de mensen.

Dat het gezellig is.

Jelle: Ja, geen chagrijnige men

chagrijnig persoon na).

sen (Jelle doet een

Juul: Ik wil ook geen stomme men
sen in de wijk,
die zijn niet leuk. Wat doe je vaa
k in de wijk?
Sydney: Ik doe aan Freerunnen,
voetbal en fietsen
of gewoon chillen langs het water,
even gewoon
relaxt. En voetballes geven aan
kinderen in de
wijk. Jullie zijn welkom om een kee
r om met de
wijkvoetbal mee te doen die ik hier
in de wijk geef.
Jelle & Juul: Dat klinkt leuk en
we willen wel een
keer meedoen! Dank je wel voor
het interview!

thema Ondernemem

Ondernemen in Rivierenwijk
en Dichterswijk
Na een jaar met corona en lockdowns wilden we graag de ondernemers van de
Rivierenwijk en Dichterswijk in het middelpunt zetten van de wijkkrant. Hoe hebben ze het jaar beleefd en wat willen ze voor de toekomst in de wijken, ook als het
over ondernemen gaat. We stelden een paar vragen op die we aan alle ondernemers rondbrachten of mailden, die we konden vinden in de wijken. Winkels van
ketens uitgezonderd voor deze keer. Dat doen we wel even, dachten we…
.Maar weet je wel hoeveel ondernemers er wel niet in onze wijken zijn
en hoe gevarieerd het aanbod is? In
onze wijken kan je je kleren laten verstellen of stomen en je schoenen laten lappen. Je kan terecht voor allerlei
ambachtelijke etenswaren van brood,
vis, vlees, kaas en groenten en haalt
tot slot een Italiaans ijsje. Voor iedereen is er wel een kapper om het haar
te doen of een schoonheidsbehandeling. Je gezondheid heeft genoeg
aandacht bij huisartsen, fysio’s of met

massage of Chinese geneeswijze. Je
interieur kan je voorzien van parket
en matrassen, tot bloemen op tafel
en je huisdier is goed verzorgd bij de
dierenwinkel en dierenartsen. Als je
dat allemaal gedaan hebt kan je bij
verschillende horecagelegenheden je
koffietje to go halen, lekker lunchen
op een terrasje, een pitabroodje gyros
halen of dineren aan de haven. Dan
hebben we nog alle lesmogelijkheden die de wijk biedt voor muziek,
yoga, drummen, vechtsport, tai chi of

dans. En tot slot: de coaches en zelfs
onze eigen geboortefotograaf.
Een aantal ondernemers reageerden.
Die reacties hebben we in een impressie samengevat. Dit is dus maar
een tipje van de sluier. We komen
zeker nog eens op dit thema terug.

Sommige ondernemers zitten
hier al tientallen jaren, anderen
zijn net gestart

Om met twee van de langst bestaande ondernemingen te beginnen: de
slagerij, eerst van Rijn, nu Keurslager
van Schip, en kapperszaak van der
Vlist. Zij bestaan al sinds de oprichting van de wijk rond 1920.
Er zijn ook nieuwkomers, zoals de
Nostro Bar. Andere ondernemers
vieren hun jublileum, zoals Bij Kees
(5 jaar) en Willems en Steinvoort (20
jaar). Sommige ondernemers moesten
helaas stoppen dit jaar... pijnlijk en
verdrietig.

Een jaar met Corona

Dit jaar was het moeilijkst voor mensen met een contactberoep zoals de kapper en therapeuten. Zij konden hun beroep een lange tijd echt
niet uitoefenen. Sommige ondernemers die lesgaven ontdekten dat online les een mogelijkheid was, al waren de inkomsten vaak minder. Die
online-lessen hebben wel geleerd dat de lessen soms door kunnen gaan, al is een klant niet in staat om zelf te komen. Bij andere ondernemers lukte dat niet, zoals bij mozaïek maken. Winkels met verse etenswaren voelden zich vaak gesteund door buurtbewoners omdat ze net

even wat vaker in de winkel kwamen om wat lekkers te halen om te koken.

al die jaren de betrokkenheid van
en met de buurt uit, contact met
de mensen en respect voor wat
de ondernemer in de wijk doet en
betekent.

www.massagetherapietanyusha.nl

www.moniqueverbeekfotografie.com

Tetiana van Tanyusha massage
en therapie: dat extra dat je voor
mensen kon betekenen door een
massage of door yoga, dat kon nu
niet terwijl mensen het juist zo hard
nodig hadden door bijvoorbeeld veel
thuis werken en zitten.

tje erbij!!! Want mijn hart is door en
door rood/wit!

Monique Verbeek, geboortefotograaf: het was en is dit jaar erg lastig
omdat er geen extra mensen mee
mogen bij een ziekenhuisbevalling.
Gelukkig wel bij een thuisbevalling.
Dan denk ik; ha, weer een Utrechter-

.

Raymond van der Vlist van kapper
Van der Vlist: voor mij springt er in

www.vandervlistkappers.nl
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www.salonjohanna.nl
Johanna van Lieshout van Salon
Johanna: ik heb een moeilijk jaar
gehad omdat we niet open mochten,
maar had gelukkig mijn webshop
nog.
Artikelen bracht ik vaak zelf naar
de klant. Ik miste het persoonlijke
contact wel heel erg.

thema ondernemen

06-86375977

www.willems-steinvoort.nl

Koetchia The Barber van Barbershop
Maasplein: het was een heel moeilijk
jaar. Het is alsof ik helemaal overnieuw moet beginnen. Maar ik heb
een passie, namelijk dat mensen blij
de barbershop uit gaan en daar ga ik
gewoon mee door.

Ruud Willems van Willems en Steinvoort: door corona, met thuiswerken
en veel thuisblijven, is de kijk op
wonen veranderd. Wonen is ook een
beetje werken geworden. Mensen
willen meer ruimte of een fijnere
locatie. Die goede locatie is hier te
vinden, deze twee wijken bieden
zoveel! Ik hecht er wel waarde aan
dat we blijven zorgen voor iets dat
vroeger meer vanzelfsprekend was:
dat er verbinding is tussen de bewoners onderling en met ondernemers,
dat we geen vreemden zijn voor
elkaar. Dat we als ondernemers ook
iets betekenen willen voor de wijken.
En ik zou aandacht willen voor de
inrichting van de wijken, meer groen
bijvoorbeeld en een beter parkeerbeleid zodat het prettig en veilig is op
straat.

www.vanschiputrecht.keurslager.nl
Dick van Keurslagerij van Schip: we
konden een paar dingen niet doen
dit jaar, maar het was fijn om te
merken dat mensen vaak wat extra
kwamen halen en nieuwe lekkere
dingen gingen koken thuis. Samen
met elkaar eten, voor zover dat kon,
bleef belangrijk voor de klanten.

Ondernemen ín maar ook
vóór de wijk

Uit alle antwoorden lees je dat
de ondernemers hart voor de
wijk hebben en nog meer verbinding zouden willen. Ondernemers willen vooral graag een fijn
winkelgebied met veel aanbod,
horeca met een terras en wat
meer ontmoetingsplekken in de
wijk bij de winkels.

www.mixandparty.nl
Bram Jacobs van Mix&Party: dit jaar
vervielen bijna alle optredens en
lessen gaf ik ook niet meer. Gelukkig
heb ik ook een baan ernaast, anders
had ik het niet gered. Ik zet me graag
in voor mijn bedrijf maar zeker ook
voor de wijk door een mooie ruimte
te regelen voor kunst en cultuur met
kleine podiums.

www.arion-muziek.nl
Astrid Bleys van Arion muziek: ik
geef sommige dagen les in de Boog
de Rivier-Dichter 9

en ik zie dat de hele familie soms
meekomt als een familielid pianoles
krijgt, om daar met elkaar en met
andere kinderen buiten te spelen.
De combinatie van lesgeven en
speeltuin geeft verbinding. De online
lessen kunnen nu helpen als een
kind niet fit is om te komen of er een
vervoersprobleempje is, maar fysiek
is het fijnst. Ik wens voor de wijk
vooral saamhorigheid.

www.mozaiekmonumenten.nl
Marné van Veenendaal van
Mozaïekmonumenten: ik zou graag
willen werken aan een ontmoetingsplek zoals een mozaïekbank, samen
met kinderen uit de wijk. Ik heb al
eerder dit jaar voor de intensive care
afdeling van het Diaconessen ziekenhuis een mozaïekhart gemaakt. Op
basis van datzelfde ontwerp doneer
ik bij verkoop van een mozaïek
hart-pakket een derde van de opbrengst aan Het Vergeten Kind.

www.facebook.com/visdock/?fref=ts
Latif van Visdock: het is belangrijk
dat we als ondernemers de winkels
en de omgeving schoonhouden
zodat de winkels aantrekkelijk zijn
en een goede sfeer hebben én dat je
de mensen kent. Dat ze zich welkom
voelen. We moeten allemaal een
beetje op elkaar letten, dat geeft een
gevoel van veiligheid. Dat is belangrijk, zeker ook voor de kinderen in de
wijk.

thema ondernemen
met plezier omdat ik kinderen een zo
fijn mogelijke kindertijd gun. Dan kan
je iets toevoegen aan de wijk door het
coachen van ouders en kinderen.

www.bijkees.com
Kees van Bij Kees: ik ben met de
winkel begonnen omdat ik het contact miste met de mensen, onderdeel
wilde zijn van de samenleving. Dat
ben ik nu. Door klanten soms wat
extra te helpen, dragen we als team
een steentje bij aan een levendige
wijk waar mensen oog voor elkaar
hebben. Dat doe ik nu al vijf jaar
met plezier. Ik heb me dit jaar extra
gesteund gevoeld door mijn klanten
die toch graag lokaal kopen.
Pepijn en Marcel van Nostro Bar: wij
willen graag een tweede huiskamer
zijn voor mensen uit de buurt. Om

www.nostrobar.nl
elkaar te ontmoeten, voor een koffie
of wat te eten samen. Aansluiting bij
de wijken vinden we erg belangrijk.
Renata Roos van de Klimroos: ik ben
heel trots op onze wijken en werk hier

www.klimrooscoaching.nl

www.yoga-asana.nl
Esther Hazendonk van Yoga Asana:
yoga helpt om te ontspannen en jezelf en je lijf gezond te houden. Dat
heeft iedereen nodig, zeker in deze
crisis. Dat wil ik de wijk graag geven.
Verder hoop ik dat de wijk levendig
blijft met een gemêleerd aanbod van
winkeliers en ondernemers.
Marlies Bos

Brede School Rivieren-Dichterswijk
In de Brede School Rivieren-Dichterswijk dragen we bij
dat een kind kan zijn wie die is en wilt worden, mee kan
doen en zich veilig voelt op school en na-schooltijd. Dit
doen wij met scholen (Maaspleinschool en De Kleine
Dichter) en verschillende wijkpartners en ouders.
Het meest bekende van een Brede School is het naschools aanbod. Zo zijn er muziek- en sportlessen, maar
ook bijvoorbeeld striptekenen of yoga. Hierdoor kan een
kind ontdekken wat hij/zij leuk vindt en misschien ook
wel waar ze goed in zijn. Dit is voor alle kinderen, zodat
iedereen nieuwe ervaringen meekrijgt, maar met name

voor kinderen waarvoor dit anders financieel niet haalbaar
was geweest.
De activiteiten wisselen per blok en hierbij zijn we altijd
op zoek naar leuke aanbieders. Mensen, liefst in de buurt,
die iets kunnen organiseren voor de kinderen en iets willen
bijdragen. Mocht je dus bepaalde vaardigheden hebben,
bijvoorbeeld goed zijn in koken, houtbewerking etc. en die
wilt delen, neem dan contact op met Judith Loffeld via
j.loffeld@bredeschoolutrecht.nl voor meer informatie.

Het water met zijarmen (Vaartsche Rijn)
Een rechte laan met zijstraatjes
(Croeselaan)
Gaan samen een mooie toekomst aan
Twee wijken verbinden met elkaar
Dat moest meer gebeuren met dingen in
deze wereld
Ida Stuyvenberg
naar aanleiding van de nieuwe naam van de
wijkkrant
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Groe
in de n
wijk
(6)

Groene verbindingen
Juni is een bloeimaand. En veel van
wat er dan bloeit ruikt ook lekker,
zoals de lindebomen. Vooral in de
ochtend en avond kun je daarvan
genieten. Er zijn er genoeg in de wijk.
Langs de Croeselaan bijvoorbeeld.
Daar staan Hollandse lindebomen,
de eerste zijn in 1965 geplant. Er
staan ook jongere, er werd er wel
eens eentje vervangen. Op een
enkele plek in de rij staat een iep.
Als je de Croeselaan verder afrijdt,
richting station, gaat dat over in
nieuw groen, de bomen die zijn ge-

plant rond de beeldentuin. Een deel
daarvan zijn iepen, van andere staat
op de bomenkaart: ‘soortnaam nader
te bepalen’. Daar is de administratie
nog niet op orde. De Croeselaan en
het verlengde vormen zo een lange
groene laan.
Eén lindeboom in de wijk valt extra
op. Die staat sinds een aantal jaren
midden in het plantsoen op de Balijelaan. Of moet ik Balijeplein zeggen?
Officieel heet het niet zo, maar
waarom eigenlijk niet? Er ligt zoveel
asfalt tussen de huizen aan de
kant van de Croeselaan en die aan
de kant van de Rijnlaan, dat heeft
wel de omvang van een plein. De
solo-linde was een soort compromis,
heb ik begrepen. Er waren mensen
die geen bomen wilden, er waren er
die er juist meer wilden. Het werd
deze linde, een Hollandse polderoplossing. Dapper houdt hij stand in
het plantsoen-eiland waar door het
jaar heen allerlei bloemen bloeien.
Ik beeld me vaak in dat hij een soort
pionier is. Deze linde is dan de eerste
van een klein groepje bomen, of een
rij. Ze staan op een Balijeplein dat
echt een plein is, in plaats van een
brede strook asfalt tussen Rivieren-

wijk en Dichterswijk. Een mens mag
tenslotte dromen.
Lindeboom alleen
Rijen maatjes om de hoek
Groen kan verbinden
Ine van Emmerik

Zomerprogramma

Jutfaseweg

Nog even en dan begint voor alle kinderen de zomervakantie. Misschien gaan jullie op vakantie. Maar veel
kinderen zijn ook een groot deel van de zomer thuis. Dan
is het leuk om samen iets te doen! Met andere kinderen
uit de buurt, met broers en zussen, neven en nichtjes of
met elkaar als gezin.
Daarom hebben we dit jaar ook weer een zomerprogramma in Rivieren-/Dichterswijk. Er zijn veel verschillende
activiteiten te doen. Voor kinderen van alle leeftijden; van
peuters tot en met groep 8-leerlingen.
Er is van alles wat: iets maken, doen of ontdekken. Buiten
of binnen sporten, spelen in de speeltuin, spelletjes doen
op straat of binnen of een workshop waarbij je iets kan
leren. Veel activiteiten zijn dichtbij huis en bijna alles is
gratis. Nieuwsgierig geworden? Voor de zomervakantie
begint wordt het boekje uitgedeeld bij alle basisscholen
en de speeltuinen in de wijk! Je kan ook de facebook:
DOCK Rivieren-/Dichterswijk in de gaten houden voor updates. Het boekje is gemaakt met Brede school Rivieren-/
Dichterswijk, DOCK en
Sport Utrecht.

Onze wijken zijn volop in beweging. Er worden niet
alleen veel huizen gebouwd, maar er wordt ook gewerkt
aan de wegen in de wijken. Aansluitend aan onder andere
de plannen voor Zuidpoort, waaronder Ledig Erf, wordt
ook gewerkt aan de herinrichting van de Jutfaseweg. Meer
ruimte voor groen, de wandelaar, de fietser en de auto
te gast. Afvoer van hemelwater is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. Dit alles past in het idee over de
inrichting van de stad zoals beschreven in de Ruimtelijke
visie 2040 en het Mobiliteitsplan. Er is gelegenheid tot
inspraak geweest. De Jutfaseweg maakt deel uit van een
fietsroute van IJsselstein en Nieuwegein naar Vaartsche
Rijn station en sluit aan op de Utrechtse Singelroute.

Foto Gemeente Utrecht, visualisatie van de herinrichting

RECREATIEF BASKETBAL

Drumles voor iedereen!

ZOEKT NIEUWE LEDEN!

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.

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

• 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)
Contactgegevens Drumschool Utrecht
Bram Jacobs | Tel: 06-41367342

Aanmelden of meer info : info@dehalter.com

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

Zwangerschapsyoga
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.
Voor de Zwangerschapsyoga kan je weer naar het yogacentrum komen, zodat je een uurtje voor jezelf hebt en samen
met andere zwangere vrouwen lekker zwanger kunt zijn. In
de les doen we oefeningen en krijg je informatie. Er is veel
ruimte voor ontspanning en alle aandacht is voor jou en
voor de baby.
Resultaat van regelmatige zwangerschapsyoga:
• je bent voorbereid op de komende bevalling, en weet wat
je zelf kunt doen.
• je begint vol vertrouwen aan de bevalling;
• het helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de komst
van het nieuwe kindje.
Privéles Bevalvoorbereiding
Ben je al wat verder in je zwangerschap (>30 weken) en heb
je door de lockdown alleen theoretisch kunnen voorbereiden op de bevalling? Boek dan een privéles voor jou samen
met je partner. In deze les krijg je praktische informatie en
oefeningen, die afgestemd zijn op jou en je partner.

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong
Gymzaal Lingestraat 2b
Na de lockdown’s eindelijk weer ‘normaal’. Spanningen kwijtraken en kalmte hervinden, je eigen balans
in beweging vinden en rust in je hoofd, daar helpt
het beoefenen van deze specifieke
bewegingsleer voor.
97% van de beoefenaars slaapt goed na de les.
Ervaren meer energie en voelen zich
soepeler.
Proefles op maandag 5 juli 2021
20.30-21.30 uur in de Gymzaal Lingestraat 2b,
Prijs € 5,-

Resultaat privéles:
• Na de les 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.
• Na de les ga je vol vertrouwen de bevalling in.
Investering voor de privéles is € 143,- (incl. handout).
Meer informatie op de nieuwe website;
www.zwangerschapsyogautrecht.nl.
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.
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www.tai-chi-b-one.nl
Tel. 0630152519 of mail:
hennyzerstegen@hotmail.com

www.denieuwejutter.nl

Nieuws van De Nieuwe Jutter
zitten Loog (wijkadviseur Zuidwest)
en Britt (coördinator bij De Nieuwe
Jutter) voor je klaar. Met enige regelmaat sluiten ook de wijkagent en het
wijkteam aan. Heb je een goed idee
voor Rivierenwijk? Heb je ergens hulp
bij nodig? Of lijkt het je leuk om iets
te doen bij De Nieuwe Jutter? Haal
een bakkie koffie en schuif aan!

Organiseren week tegen
eenzaamheid
Zomerprogramma

Na bijna een jaar dicht te zijn geweest, blijven we nu de hele zomer
open. We zijn blij dat er steeds een
beetje meer kan. Daarom organiseren
wij deze zomer een aantal leuke zomeractiviteiten. Bekijk het programma, schrijf je in voor de nieuwsbrief
via buurthuis@denieuwejutter.nl of
volg ons op Facebook of Instagram.

Wijktafel Rivierenwijk

Nieuw bij De Nieuwe Jutter! Een wijktafel voor Rivierenwijk op de dinsdagochtend. Vanaf nu kun je iedere
dinsdag tussen 09.00-12.00 uur binnenlopen bij De Nieuwe Jutter. Daar

Van 30 september t/m 5 oktober is de
landelijke week tegen eenzaamheid.
Vanuit De Nieuwe Jutter willen we
een week lang activiteiten organiseren, gericht op ontmoeten. We
zoeken daarvoor mensen die het leuk
vinden om hierbij te helpen. Bij de
organisatie van deze week, bijv. bij
het samenstellen van de activiteiten
en het programma, bij de promotie,
koken, of iets anders?
Mail naar britt@denieuwejutter.nl

Rijdende mini-bieb

Misschien heeft u de riksja weleens
zien rijden? Na een jaar stil gestaan
te hebben door de lockdown, was de
riksja afgelopen week weer in de wijk

te zien: als rijdende
mini-bieb. Dit ging zo
leuk dat we dit komende
zomer willen herhalen.
Maar nu ook op bestelling! Wij
vullen de riskja met leuke boeken en
jij kunt een boek uitzoeken óf boeken
toevoegen. Lijkt het jou leuk als de
rijdende mini-bieb bij jou thuis voorrijdt en woon jij in Rivierenwijk of
Dichterswijk? Reserveer hem dan nu
voor zaterdagen 10 juli, 31 juli of 14
augustus door een mailtje te sturen
naar buurthuis@denieuwejutter.nl.
We laten je een dag van tevoren via
de mail weten hoe laat we ongeveer
langskomen. Uitgezochte boeken mag
je houden, ze hoeven niet teruggegeven te worden. Boeken die je
eerder kwijt wilt, kun je ook naar het
buurthuis De Nieuwe Jutter brengen. We leggen ze daar in de kast en
nemen ze mee in de mini-bieb bij een
volgende rit. Tot ziens bij de rijdende
mini-bieb!
Joosje Eelkema

De ouderensoos: los programma, hechte groep – Interview met Ingrid Correljé
Binnenkort starten alle activiteiten weer. Een mooi moment om eens stil te staan bij een groep die bijna de hele
coronatijd mocht doorgaan: de ouderensoos.
De ouderensoos is een vaste groep ouderen die elke
woensdag samenkomt. Vanaf 10.00 uur druppelen zo’n 15
mannen en vrouwen binnen voor koffie of thee, een praa
tje, een spelletje. Voor gezelligheid. Om 12.00 uur wordt
er samen geluncht. Sommigen gaan daarna naar huis en
komen later weer terug. Alles mag.
Er is geen vast programma. Wil je handwerken of de krant
lezen: ga je gang. Wel is er een namenlijst en is het de
bedoeling dat je afbelt als je niet komt. Want hoe vrij het
ook is, de ouderensoos is een groep die lief en leed met
elkaar deelt. De dag dat ik Ingrid sprak, was er net een
overledene te betreuren. Mensen deelden hun verdriet,

maar wilde je er alleen mee zijn, dan was daar ook respect
en ruimte voor. Bijzonder om te zien hoe mensen er zijn
voor elkaar. En tegelijk gezellig samen kunnen geinen.
Ali Bouw was jarenlang de spil van de ouderensoos. Na
haar overlijden heeft Ingrid Correljé het stokje overgenomen, al kwam ze zelf net uit de revalidatie. Werkzaam
geweest in de zorg, vertelt Ingrid hoe het buurtteam soms
mensen doorverwijst. Mensen die er even uit willen zijn
en behoefte hebben aan gezelligheid. Ondanks corona
mocht de ouderensoos doorgaan, omdat het een belangrijke plek is voor ouderen. Iedereen is welkom. Dus lijkt
het u wat om een dag per week deel uit te maken van een
fijne groep, bel gerust met Ingrid: 06-14462372
Joosje Eelkema

De hobbyclub zoekt uitbreiding!

Op maandagmiddag komt de hobbyclub bij elkaar in De
Nieuwe Jutter. ‘Het is gezellig en heel ontspannen om samen iets te doen’ zeggen Wil en Ellen van de club. Je kunt
er van alles doen. Denk aan knutselen maar ook breien
is leuk, of mensen die van puzzelen houden. Je bent van

harte welkom op maandagmiddag van 14.00 -16.00 uur in
De Nieuwe Jutter. Als het je wat lijkt, neem dan contact op
met Ellen Komproe: 06-15616089
Mariska van Keulen
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Actiedag Houd Rivierenwijk Leefbaar

Beste mensen, dank voor jullie
aanwezigheid op de zeer geslaagde
actiemiddag op 29 mei. We hebben
samen met de watergebruikers goed
van ons laten horen. Wethouder Lot
van Hooijdonk en de vertegenwoordigers van de partijen uit het college
(D’66, Groen Links en Christen Unie)
zijn door ons toegesproken. Ook van
een aantal andere partijen waren
vertegenwoordigers aanwezig (o.a.
PvdA, SP, CDA, PVV, VVD). Hopelijk
zet het de gemeenteraadsleden nog
eens aan het denken.
In de afgelopen weken heeft een
aantal digitale Raadsinformatie-

bijeenkomsten plaatsgevonden, waar
belanghebbenden zich voor aan
konden melden om de gemeenteraad verder op de hoogte te brengen
van hun visie.
Komend najaar wordt de besluitvorming rondom de Merwedekanaalzone verwacht. Zoals het er nu
naar uitziet wordt dit in september
behandeld in de commissie Stad &
Ruimte, waarbij het college reactie
geeft op wensen en bedenkingen
die de afgelopen tijd konden worden
ingediend door de gemeenteraad en
reactie op alle plandocumenten. In
oktober volgt besluitvorming door
de gemeenteraad. Terug te vinden
op de website van de gemeenteraad
iBabs Online.
Op 3 juni is door het Stadspodium

Utrecht een petitie gestart om
aandacht te vragen voor het serieus
nemen van initiatieven en voorstellen van Utrechters; bij 250 handtekeningen of meer moet de gemeenteraad dit voorstel behandelen in een
plenaire sessie en er over stemmen.
De teller staat nu op 194. Graag
digitaal tekenen op:
www.petities.nl/petitions/geefutrechters-meer-invloed?locale=nl
Belangrijk! Als je ook je geboortedatum en je adres invult (bij het bevestigen) telt je stem pas echt mee.
Deze informatie blijft anoniem.
Fijne zomer, hartelijke groet,
Houd Rivierenwijk Leefbaar
houd.rivierenwijk.leefbaar@
gmail.com

Muziek in de wijk: Favoriete Liedje Box!
Deze editie van Muziek in de Wijk
willen we graag aandacht besteden
aan de muzikale smaak van onze
lezers. Daarom een bijzonder experiment: de Favoriete Liedjes Box!

l

l

Het werkt als volgt:
l in de Favoriete Liedjes Box liggen
30 enveloppen
l de ontvanger van de box kiest een
liedje/muziekstuk uit. Het kan je
favoriete liedje zijn, maar ook een
muziekstuk waar je bijzondere
herinneringen aan hebt
l vul de envelop met informatie
over het liedje/muziekstuk.Dat
kan een blaadje zijn met titel en
artiestennaam, maar mag ook
anders: een foto, muzieknoten,
kopietje van een cd-hoes etc.
l achtergrondinformatie over wat
het liedje voor je betekent, wanneer je het hebt leren kennen etc.
wordt zeer op prijs gesteld. Fijn

l

l

als je in ieder geval jouw voornaam vermeldt.
plak de envelop dicht, zodat het
voor iedereen een verrassing blijft
wat er allemaal ingeleverd is.
geef de Favoriete Liedjes Box
door aan een andere wijkbewoner,
die het leuk vindt om mee te doen
als de laatste envelop gevuld is, of
als je de box in huis hebt op
30 juli, stuur een mailtje naar
liedjesboxrivierendichterswijk@
gmail.com
we maken een afspraak om de
gevulde box op te komen halen
begin september organiseren
we een mini-evenement, waarbij
musici uit de wijk hun versie van
de favoriete liedjes ten gehore
brengen.
Of dit live of alleen online zal zijn
is nog niet bekend, maar natuurlijk liefst live!

NB:
a Vul altijd 1 envelop per persoon.
a Vul de envelop zo snel mogelijk
a Zorg ervoor dat je de box alleen
doorgeeft aan iemand die écht
mee wil doen.
a Als je de box niet kwijt kan,
omdat niemand interesse heeft,
stuur z.s.m. een mailtje aan
liedjesboxrivierendichterswijk@
gmail.com We komen de box bij
je ophalen.
l wil je meedoen, maar zie je de
box niet voorbij komen? Stuur een
mailtje aan liedjesboxrivierendichterswijk@gmail.com met alle
info die je anders in de envelop
zou hebben gedaan.
Favoriete Liedjes Box zal de wijk
rondgaan vanaf het verschijnen van
deze krant, tot aan 30 juli. We hopen
op veel mooie liedjes!
Iris Tjong
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178 Jutfaseweg – NV L. van der Hoorn

Was zijn bedrijf begonnen in 1893
in de Donkerstraat 17, Utrecht. In
1902 verhuist naar de Maliebaan.
Een fabriek van Electrische Schellen,
Nummerborden, Telephonen, Bliksemafleiders enzovoort.
Van der Hoorn leverde in 1913 een
elektronisch afmijntoestel aan het
‘Fruchthandelgesselschaft’ te Bremen, geschikt voor 250 kopers (het
grootste van Europa).
Van der Hoorn en Woude (NIEAF)
hadden samengewerkt, waarna ze
zich afzonderlijk specialiseerden. De
samenwerking bleef, bijvoorbeeld bij
de installatie van regelapparatuur
voor veilingklokken. Dat ging per
telex, deze stond bij Van der Hoorn
In 1918 kon hij het aanvankelijke te
grote pand van Westraven Jutfaseweg
verwerven. Waar hij zijn 4e Chemische Technische Industrie met het
verduurzamen van metalen producten verplaatsten.
Er was een complete installatie voor
Galvanoplastiek, Vernikkelen, Vergulden, Verzilveren. De moderne ver-

machines zijn volgens het type ‘de
UTRECHT’.
U vindt deze machines bij heel veel
fabrieken – te veel om op te noemen
– die metaal/gummi/glas of wat voor
materiaal dan ook verwerken. U vind
ze opgesteld in kelders en verdiepingen. Overal zal men u zeggen dat de
machines geruisloos lopen, weinig of
geen slijtage hebben en weinig onderhoud of bediening eisen.
Tot 1958.

nikkel inrichting waarbij de verschillende baden verwarmd worden, door
afzonderlijke centrale verwarming.
Alle machines zijn ons eigen ontwerp
en worden geconstrueerd volgens
gegevens, welke wij in de loop van
vele jaren verkregen hebben. Wij
behoeven over onze Slijp- en Polijstmachines niet nader uit te weiden.
Alle fabrikanten kennen ons merk:
‘UTRECHT’ en nagenoeg allen zullen u met voldoening zeggen: deze

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.

Foto’s van 1925: Arbeiders aan het werk bij het afwerken van de vernikkelde artikelen. Zie de vele aandrijving met leren riemen die met
nieten vastgekoppeld zaten. Het was wel heel link als er 'n riem brak dan vloog deze door de werkruimte. En uitkijken met je vingers die er
wel eens tussen konden komen. Of je kleding, was ook niet veilig.
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De Balijebrug net na de opening in 1959. Foto Wikimapia.

De Socratesbrug, de Balijebrug en de Nelson Mandelabrug

Gebouwd voor de ontsluiting!
Nu de plannen voor realisatie van de Merwedekanaalzone als nieuwe Utrechtse
stadswijk steeds meer vorm krijgen, komt er steeds meer protest tegen de geplande fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal. Zijn de bestaande bruggen
niet genoeg? Zit wat in, maar… die kwamen er ook als nieuwe verbinding en ter
ontsluiting!
De in het zuiden van Rivierenwijk
gelegen Socratesbrug over het
Merwedekanaal werd als basculebrug in 1964 geopend ter verbinding
van Transwijk en Rivierenwijk via
de Beneluxlaan en de Socrateslaan.
In het talud aan de wetszijde is in
2013 een ondergrondse waterberging geherbergd. Voordat de huidige
Socratesbrug werd gerealiseerd lag

op die plek een draaibrug over het
kanaal van hetzelfde type als de
Muntbrug, noordelijker over hetzelfde kanaal. De Socratesbrug wordt op
afstand bediend.
De Balijebrug is ook beweegbaar met
contragewicht en verbindt de Balijelaan en de Koningin Wilhelminalaan.
De brug werd in 1959 geopend ter
ontsluiting van de nieuw gebouwde

wijk Kanaleneiland. Voor die tijd
bevond zich daar een pont voor de
oversteek. De brug is gebouwd naar
ontwerp van de Dienst Openbare
Werken en (deels) vervaardigd door
machinefabriek Frans Smulders aan
de Croeselaan. Tot ongeveer 2004
bevond zich er nog een brugwachtershuisje en aan de westkant van de
brug bevindt zich de machinekamer
en het contragewicht.
Blijft over de noordelijker gelegen Nelson Mandelabrug, maar in
tegenstelling tot de Socratesbrug
en de Balijebrug heeft die geen
eigen Wikipediapagina en blijkt het
moeilijk informatie te vinden over
de aanleg. Via-via vonden wij uit dat
de Wijkraad Zuidwest ergens begin
jaren 80 van de vorige eeuw heeft
gepleit voor de aanleg ervan. Dit ter
ontsluiting van de Croeselaan via de
Van Zijstweg. De brug werd in 1990
geopend en twee woonboten moesten toen verplaatst worden!
Bij stadsuitbreiding of vernieuwingsplannen spelen regelmatig discussies over de nadelen en/of noodzaak
van plannen of onderdelen daarvan.
Hoe de discussie rond de nieuw aan
te leggen fiets- en voetgangersbruggen over het Merwedekanaal ten
behoeve van de nieuwbouw in de
Merwedekanaalzone definitief gaat
uitpakken is dan ook best spannend!
Maurice Hengeveld

Uw makelaar in Rivierenwijk!
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