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Ben jij de nieuwe voorzitter
van stichting Ruimte voor de Buurt?
Je hebt hart voor je Rivierenwijk, en
voor de diversiteit aan bewoners die
onze wijk rijk is.
Je zou best wat willen betekenen voor
die bewoners.
Dat kan in de stichting Ruimte voor de
Buurt.
Deze stichting maakt projecten in
zelfbeheer in de wijk mogelijk.
De belangrijkste zijn het kleine buurthuis het Trefpunt (Rijnlaan 165) en de
buurtkrant de Rivierwijker, die je nu
leest.

In ons gezellige bestuur komt de rol
van voorzitter vrij. In die rol zoek je
vooral de verbinding 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? En je onderhoudt contacten met zakelijke partners, wijknetwerken en de gemeente.

Van de redactie

Groet Maaspleinschool!

Als deze editie van de Rivierwijker bij
u op de mat of in de brievenbus ligt,
dan is het hele warme weer waarschijnlijk voorbij. Wat was het heet!
Nu zitten we als redactie en vormgever nog met het zweet op de neus
de kopij te verwerken tot een mooie
krant. Maar met plezier, want wat is
het leuk dat we zelfs in de vakantietijd
zulke mooie stukjes binnenkrijgen over wat zich afspeelt en af
gaat spelen in onze buurt. Blijf dat
vooral doen!

Deze prachtige tekening kwam net te laat binnen en kon niet meegaan met het
vorige nummer.
We worden vrolijk van deze tekening en willen u allen alsnog laten meegenieten.

Je komt in een team van in totaal
4 bestuursleden; we vergaderen
ongeveer 6 keer per jaar in het
Trefpunt.
Heb je interesse?
Bel of mail dan – geheel vrijblijvend –
naar onze huidige voorzitter Lonnie
Ploegmakers, via 030-2895977 of
lonnieploegmakers@gmail.com.
Zij vertelt je graag hoe leuk het is om
deze rol te vervullen (niet voor niets
deed zij het meer dan 10 jaar!)

We kijken uit naar een fijne nazomer
en najaar met elkaar. Pas op jezelf en
op elkaar en houd de basisregels om
heftige uitbreiding van het coronavirus buiten de deur te houden nog
even vol!
Hartelijke nazomergroeten van de
redactie
In dit nummer: Socialrun pagina 5 | Stichting Thuisgekookt pagina 6 | Waalstraatplantsoen pagina 7 en nog veel meer!
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Yoga Centrum Rivierenwijk
Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”

Sinds 1 juli is het Yoga Centrum
Rivierenwijk weer helemaal open.
Er zijn volop yogalessen volgens een
zomerrooster, en je bent van harte
welkom om yogales te komen volgen ín
het yogacentrum!
De yogalessen zijn voor iedereen
toegankelijk. Yoga-ervaring is niet nodig.
Dus wil je kennismaken met yoga, wil je yoga weer
oppakken of de verdieping in, kijk op onze website voor
alle mogelijkheden!
Yoga maakt je lichaam soepeler en je voelt je na een
yogales fitter en vitaler. Door yoga te doen (her)vind je
je rust, raak je ontspannen en sommige yogalessen zijn
zeer actief. Ook brengt yoga je in het hier en nu, het ‘zet
je hoofd even uit’ en geeft je een moment helemaal voor
jezelf.

Tai Chi Chuan / Taijiwuxigong (Qigong)

Yoga Centrum Rivierenwijk is gevestigd op de Rijnlaan 167,
Utrecht.

Start Maandag 7 september 2020 van 20.30-21.30 uur
Gymzaal Lingestraat 2b

Voor meer informatie:
Kijk op www.yogacentrumrivierenwijk.nl voor een tijd of
yogales die bij jou past, en meld je aan voor een proefles.
Je kan ons bereiken via de website, via mail
info@yoga-asana.nl of via 06-23855516.

Ontspannen van lichaam en geest, door eenvoudige
oefeningen, waardoor je je stress loslaat en lichter naar
huis gaat, goed en diep slaapt. Hoofdpijn, rug-, nek- en
schouderklachten verdwijnen of nemen sterk af.
Versterkend bij een Burn-out en evenwichtsproblematiek.
Je concentratievermogen vergroot, je wordt leniger en krijgt
zelfs een betere conditie! Een uitweg bij depressiviteit.
Staande meditatie is vast onderdeel van
de les, alsmede valpreventie.
Thuis oefenen helpt je nog makkelijker te ontspannen.
Voel je welkom voor een try-out van 3 proeflessen € 25,-.

Utrecht Schone Stad Coach
Beste lezer uit Rivierenwijk
Hierbij wil ik mij voorstellen:
ik ben Farid Chami,
werkzaam bij de gemeente
Utrecht als Utrecht Schone
Stad Coach.
Iedereen wil graag een
schone wijk zonder
ongedierte!
Voorkom bezoek van ratten
en muizen!

Met warme Chi-volle groet,
Henny Zerstegen
www.tai-chi-b-one.nl
hennyzerstegen@hotmail.com
Tel. 06-30152519

Tips van deze week:
– gebruikt de GFT Container of de Broodcontainer
– gooi geen etensresten in het toilet, ratten komen uit het
riool
– geef vogels en dieren geen voedsel! dit trekt ongedierte
aan
– zet geen zakken en grofvuil naast de ondergrondse
container

Colofon
De Rivierwijker
is een uitgave
van, voor en door
wijkbewoners.

Wil je iets plaatsen,
heb je ideeën of
vragen? Mail naar
rivierwijker@live.nl

Vorm en opmaak:
Grietje Henken
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Heeft u grofvuil? Bel gratis 14030 en maak een afspraak of
regel het online, dan wordt het gratis opgehaald.
Utrechtschonestadcoach@Utrecht.nl
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Nieuwbouw Reitdiepstraat 2021 van start!
Woningcorporatie Bo-Ex wil in de Reitdiepstraat in Rivierenwijk 150 tot 160 nieuwe woningen bouwen in de categorie
sociale huur en middenhuur. De markante, maar sterk verouderde portiekwoningen uit de jaren ’50 van de vorige
eeuw die er nu staan zullen worden gesloopt!
De bouwplannen hebben betrekking
op zo’n honderd sociale huurappartementen en ongeveer 35 appartementen en woningen in de categorie
middenhuur, vrije sectorwoningen
met een huurprijs tussen € 737,- en
€ 991,- per maand.
Welzijnsorganisatie Lister biedt via
woningcorporatie Bo-Ex 20 woningen
beschermd wonen aan voor mensen
die psychologisch kwetsbaar zijn.
De woningen komen in de plaats van
81 portiekwoningen die momenteel
op deze plek staan en die geen vaste
bewoners hebben.
Jongere inwoners
“In deze plannen is ook aandacht voor
levensloopbestendige woningen in de
wijk, waardoor oudere mensen die
kleiner willen gaan wonen dit in hun
eigen wijk kunnen doen”, verklaarde
wethouder Klaas Verschuure van
Ruimtelijke Ontwikkeling eerder op
DUIC.nl.
“De vrijkomende woningen elders in
de wijk bieden kansen voor bijvoorbeeld jongere inwoners, die hun

eerste stappen op de woningmarkt
zetten.”
De gemeente stemde eerder in met
het startdocument met voorwaarden.
De bouw zou begin 2021 kunnen
starten. Op basis van dit startdocument wordt een zogeheten
bouwenvelop opgesteld. Onderdeel
daarvan is een participatietraject met
buurtbewoners en andere belanghebbenden.
Participatie op gang!
Na een rondwandeling en oriënterend gesprek in september 2019 zijn
circa 40 omwonenden medio januari
2020 in Buurthuis De Nieuwe Jutter
geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van de plannen.
De gemeente en Bo-Ex zijn met elkaar
en met bewoners in gesprek over
de randvoorwaarden waarbinnen de
nieuwbouw gaat plaatsvinden, zodat
vroegtijdig bekend is wat er speelt,
waar zorgen en wensen liggen.
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Informatie over de ontwikkelingen is
te vinden op www.boex.nl/project/
reitdiepstraat

BuurtAED voor Maasplein

ZWANGERSCHAPSYOGA in de Rivierenwijk
Ben je zwanger? Wil je fit blijven
tijdens je zwangerschap? Wil je rust en
ontspanning ervaren? En wil je je bewust
voorbereiden op de bevalling?
Dan is de zwangerschapsyoga wat voor
jou!
De Yoga voor Zwangeren is een uurtje
helemaal voor jezelf.
l Je blijft in beweging en fit, ook met je zwangere lichaam.
l Er is veel ruimte voor ontspanning en alle aandacht is voor
jou en voor de baby.
l Je leert het zwangere lichaam beter kennen, beter
(aan)voelen en je ontwikkelt meer vertrouwen;
vertrouwen in jezelf en in je lichaam.
l Zwangerschapsyoga is een goede voorbereiding op de
komende bevalling.
l Yoga helpt om bewuster toe te kunnen leven naar de
komst van het nieuwe kindje.

Onze buurt heeft een extra AED nodig, zo redden we
levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

Als vrijwilliger bij HartslagNu kreeg ik onlangs een oproep
om een AED te brengen naar een noodsituatie. De AED die
ik moest ophalen zou bij Valtech hangen (naast de Mobach,
aan de Kanaalweg). Ik twijfelde geen moment, en rende
naar buiten. Ik trok de deur achter mij dicht, en sprong op
blote voeten op mijn fiets. Ik fietste zo hard als ik kon naar
de Valtech, en buiten adem sprong ik daar van mijn fiets.
Maar wat bleek? De AED daar hing binnen, en het pand
was verlaten en op slot. Ik stond met lege handen, en de
tijd drong.
Gauw keek ik op mijn app om te zien waar de dichtsbijzijnde hing. Dat moest bij de Praxis zijn, leek het. Eenmaal
daar aangekomen bleek dit echter niet te kloppen, en ze
verwezen mij naar de Coolblue. Daar hadden ze er eentje
in het magazijn (puur voor intern gebruik). Met deze AED
om mijn nek sprong ik weer op mijn fiets, en racete naar
het ongeval.
Opnieuw buiten adem kwam ik daar aan, maar de hulpdiensten waren reeds ter plaatse. Ik hoop maar dat zij op
tijd waren, want ik was inmiddels al 15 minuten onderweg.
En dat terwijl de snelle actie cruciaal is bij levensbedreigende situaties!
Ontdaan door deze situatie stapte ik weer op mijn fiets
naar huis, en besloot direct eens langs de AED's in onze
eigen wijk, de Rivierenwijk, te fietsen. Ik wist ongeveer wel
waar ze moesten hangen, maar het blijkt dat er eentje vrij
noordelijk in onze wijk hangt, en de andere nog onder
‘t Goylaan. Daar zit nog een aardig stuk tussen. Tussen de
Waalstraat en ‘t Goylaan hangt niks. Na de proef op de som
te nemen bleek dat ik deze AED's niet binnen 5 minuten
kon ophalen. En dat was voor mij de druppel.

Vanaf 15 augustus zijn er weer 3 zwangerschapsyogagroepen:
op maandagavond om 20.00 uur, op dinsdagavond om 19.00
uur en op zaterdagochtend om 11.30 uur.
Wil je meer weten? Alle informatie staat op
www.zwangerschapsyogautrecht.nl;
mail naar info@yoga-asana.nl of bel 06-23855516.
De lessen worden gegeven door Esther Hazendonk, een ervaren
en gecertificeerd zwangerschapsyogadocent; de lessen worden
(deels) vergoed door de zorgverzekering.

Yoga in de zaal en live thuis
Drie keer per week Yoga. Gewoon in de zaal of live op
je laptop of telefoon. Samen met buurtgenoten blijf
je fit en verhoog je je kracht, lenigheid en veerkracht.
Ontspan en geniet!

Daarom vind ik het hoognodig dat er eentje in het midden
van onze mooie wijk komt, en wel ter hoogte van de
school Maasplein, zo te midden tussen de Waalstraat en
't Goylaan. Dit is ook het midden tussen de andere AED's in
de omgeving, en zou het mij en andere vrijwilligers in staat
moeten stellen om snel ter plaatse te zijn.

Midden in de Rivierenwijk verzorg ik lessen in een
ruime zaal en daarnaast live yogalessen om thuis te volgen.
De yoga is een combinatie van actieve
Hatha yoga, vloeiende Vinyasa en ontspannende
Nidra yoga, allemaal zeer toegankelijke yogavormen.
Het is luchtig, soms stevig, altijd gevarieerd en geschikt
voor elke leeftijd en elk niveau.
Na de fysieke inspanning volgt steevast de
weldadige ontspanning.

Doneer je daarom ook? En wat als het om jouw leven zou
gaan, of een dierbare?
www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-maasplein3522-utrecht
Deze actie duurt tot eind augustus, maar zal verlengd worden om ook de lezers van de Rivierwijker de kans te geven
te doneren.

Lessen van 70 minuten: dinsdagavond om 19.30 en
20.50 uur in de zaal (Noordzeestraat 20), donderdagavond
om 19.30 uur via zoom (eventueel ook in de zaal).
Kosten € 8,67 per week op periode basis.
Kom eens meedoen of mee kijken!
Contact en info:
www.yogalife.me | info@yogalife.me
06-37409890 | Hans Bootsma

Namens Hartslag Nu,
Jesse Macco
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Socialrun - 19 september is het zover!

gezocht:

Dan vindt de Socialrun weer plaats.
De Socialrun is een estafetteloop die
jaarlijks door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd. Stichting
Socialrun wil letterlijk en figuurlijk
de beweging zijn, die openheid over
psychische aandoeningen en
sociale acceptatie van mensen met
een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Door middel van de estafetteloop vragen we aandacht voor deze
groep en proberen we sponsorgeld op
te halen. Dit jaar is de loop door Coronamaatregelen anders dan anders.
Normaal gesproken lopen heel veel
lopers gezamenlijk de route (550 km)
met start en finish in Soesterberg. Dit
jaar is besloten om de route in delen
op te knippen en per regio 185 km te
lopen met een veel kleiner team.
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Ik, Dorota Bunte, ben de aanvoerder
van het sub-team Utrecht en mag met
mijn team de 185 kilometer door onze
mooie provincie lopen. We starten
op zaterdag 19 september om 12.00
uur, en de finish is uiterlijk op zondag
20 september om 12.00 uur. In totaal
gaan we dus 24 uur hardlopen. De
definitieve looproute zal nog bekend
worden gemaakt.
In ieder geval gaan we door mijn
eigen wijk – de Dichterswijk – lopen.
Hopelijk zullen de start en het einde
bij restaurant: De Pomp kunnen zijn.
Er wordt zelfs gedacht om daar actief
te hardlopen op locatie met lopende
band en -fietsen.
Het zou fijn zijn wanneer er mensen
langs de weg staan om ons aan te
moedigen en ons op welke andere
wijze dan ook te kunnen sponsoren.
We zoeken ook nog mensen die mee
willen lopen/fietsen of eten/drinken
voor ons willen verzorgen, muziek
maken langs de kant van de weg en
ons aanmoedigen natuurlijk. Alles is
welkom.
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We willen graag sponsorgeld ophalen
om onze onkosten te kunnen dekken
(denk aan eten/drinken, verlichting/
veiligheidshesjes, truien/shirts, benzine) en om uiteindelijke een donatie
te kunnen doen aan de Stichting
Socialrun en hun projecten rondom
inclusie.
Wie weet iemand/een bedrijf die ons
wil sponsoren?
Het lijkt ons handig dit z.s.m. rond te
maken zodat we de teamnaam nog
aan kunnen passen en op tijd de shirts
kunnen laten drukken en de naam al
een beetje rond te laten gaan.
Wist je dat donaties boven 1.000 euro
volledig ANBI aftrekbaar zijn?!
Wil je meer over Socialrun weten of
een bedrag doneren? Gan naar
www.socialrun.nl/teams/team-snh/
Wil je ons helpen of meedoen?
Neem contact op via:
info@elandor.nl

Graag tot 19 september!

Toekomst Balijelaan

De verkeersdrukte in de straten van
onze wijken is alweer goed op gang
gekomen na de stilte van de coronacrisis in het voorjaar. Bij mij voor de
deur, op de Balijelaan, staat eind van
de middag alweer een rij auto’s te
wachten voor het stoplicht. Hoe zal
dit straks verder gaan, wanneer de
nieuwe wijken aan de overkant van
de Merwede gebouwd gaan worden?
Wanneer er een herinrichting plaats
gaat vinden bijvoorbeeld ook op de
Rijnlaan en Jutfaseweg? Waar blijven
de auto’s, fietsers, wandelaars, hulpdiensten? En ook: wat betekent dat
voor ons als bewoners aan de straten
als het gaat om onze leefbaarheid?
Wat gebeurt er met het plein? Zullen
de aanliggende winkels nog makkelijk
en aantrekkelijk bereikbaar zijn? Waar

moeten de ondernemers rekening
mee houden in hun plannen? Hoe
wordt aandacht gegeven aan de leefbaarheid van dit stukje tussen twee
wijken in, zodat er geen stedelijke
verruiging plaatsvindt en de sociale
veiligheid niet in het geding komt?
Antwoorden op deze vragen, een
herinrichtingsplan of andere aanwijzingen voor plannen van de Balijelaan
en het ‘Balijeplein’ konden we, hoe
we ook zochten, niet vinden. We
keken eens om ons heen en zagen
herinrichtingen van straten die aan
alle gebruikers recht deden. Ook
kijken we met belangstelling naar de
huidige plannen van de Socrateslaan.
Hoe mooi zou het zijn als ook de
Balijelaan zo groen en zo toegankelijk
zou worden en de winkels en andere

ondernemers echt een plek krijgen
in die nieuwe inrichting. We kunnen
niet wachten tot de uitvoering van
de plannen aan de andere kant van
de Merwede. De Balijelaan mag geen
sluitpost worden.
Met die vragen en met allerlei kleine
en grotere ideeën in het achterhoofd
hebben we met een aantal betrokkenen het initiatief genomen voor het
oprichten van de groep Toekomst
Balijelaan.
We zijn vindbaar op Facebook waar
we een – in eerste instantie besloten –
groep voor bewoners en ondernemers van de Balijelaan en het aanliggende plein zijn gestart.
We willen graag vanaf het begin
constructief meedenken aan een
prettige, leefbare, groene, duurzame,
veilige inrichting van de Balijelaan
voor bewoners en ondernemers én
de voorbijgaande stadsgenoten. De
komende maanden zal u ons ook op
straat tegenkomen.
Groet van Toekomst Balijelaan!

Stichting Thuisgekookt
Stichting Thuisgekookt verbindt al 8 jaar buurtgenoten
met elkaar door het delen van maaltijden. Dat is voor
iedereen fijn, maar extra prettig als je je (tijdelijk) in een
kwetsbare positie bevindt. De afgelopen maanden werd
de stichting positief verrast door de enorme hoeveelheid
mensen die zich bij de stichting meldde om hun buren
– juist in deze spannende tijd – te kunnen helpen als dit
nodig is. Aangezien er bijna 1.000 aangesloten Utrechtse
thuiskoks meedoen, kunnen zij op deze manier heel veel
mensen een hart onder de riem steken. En dat is waar
Stichting Thuisgekookt voor staat: het creëren van kleine
geluksmomentjes. Ook als het even extra moeilijk is.

“Losse maaltijden”. Als je daar je postcode intypt dan verschijnen alle maaltijden die op dat moment door thuiskoks
worden aangeboden en die eenmalig te bestellen zijn. Het
is ook mogelijk om maaltijden met je U-pas te bestellen.

Ken of ben jij iemand die hulp kan gebruiken of zou jij
juist iemand willen helpen?
Ga naar www.thuisgekookt.nl. Hier staat voor alle situaties
uitgelegd waar je terecht kunt. Het is fijn als je je gegevens
achter laat, want er zijn heel veel mensen die graag willen
helpen en willen koken, maar nu niet actief een maaltijd
aanbieden op de site. Als je geen internet hebt helpen wij
natuurlijk ook graag! Dan kun je bellen met 06-83447197.
Wil je liever af en toe een maaltijd van een buur proeven?
Dat kan ook! Kijk dan op www.thuisgekookt.nl en ga naar

Foto Oranjefonds
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Waalstraatplantsoen op de schop
deel van de omwonenden voorstander is van herinrichting,
mits het plantsoen beperkt toegankelijk blijft. Daarnaast hebben diverse mensen te kennen gegeven dat zij
actief betrokken willen worden bij de herinrichting en het
uiteindelijke onderhoud van het plantsoen.

Aan het einde van de Scheldestraat ligt het Waalstraatplantsoen. Sinds jaar en dag is dit stukje grond van 25 bij
52 meter een ondergeschoven kindje. Het wordt onderhouden door een hovenier die er het gras maait en het
onkruid weg schoffelt tussen het plantgoed op de binnenste strook.
Initiatieven om het plantsoen anders in te richten en een
wat meer toegankelijk karakter te geven stuitte op de
weerstand van omwonenden, die willen voorkomen dat
het plantsoen een hangplek wordt voor jongeren. In de
buurt gaan er stemmen op die zeggen dat de gemeente er
op termijn een parkeerterrein van wil maken om het tekort
aan parkeerplaatsen in de buurt aan te vullen.
Het plantsoen wordt niet tot nauwelijks bezocht en over
het algemeen heeft men weinig affiniteit met wat er groeit
en bloeit.

De opzet is om onder professionele begeleiding van een
tuinman de aanleg en onderhoud van het plantsoen samen met bewoners, basisscholen uit de buurt en stagiaires
van STIP (opleiding voor jongeren met een beperking) aan
te gaan pakken.
De komende periode gaan we in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit plan
te bespreken en te bekijken hoe het één en ander georganiseerd en gefinancierd kan worden.
Aangezien we via de enquête alleen de omwonenden
hebben kunnen bereiken wil ik via de Rivierwijker een
beroep doen op buurtgenoten die mee willen denken en
een bijdrage zouden willen leveren aan de aanleg en het
onderhoud van het plantsoen.

In gesprek met buurtgenoten komt vaak naar voren dat er
behoefte is aan een betere invulling en gebruik van de
weinige groene plekken in de wijk en dat mensen bereid
zijn hier ook energie en tijd in te steken.
Dit was dan ook aanleiding voor Pieter Wagenborg en
Tsjerk Holtrop om d.m.v. een enquête te inventariseren wat
de bewoners rondom het plantsoen willen en of er animo
onder hen is om het plantsoen te gaan herinrichten. Uit
de eerste resultaten van de enquête blijkt dat het grootste

Wilt u betrokken worden bij dit project stuur dan
een email met uw gegevens aan,
info@tuinwijzerwagenborg.nl

Rebus

Voor een luisterend oor:
ANBO – 0348-466666 | de Luisterlijn – 0900-0767
Rode Kruis – 070-4455888
Voor kinderen:
0800 - 0432 of www.kindertelefoon.nl

- n + rg
7

h = g

V +

- b

- t + ar

Aan de bewoners van de
Rivierenwijk & Dichterswijk!

Zin om

aan de slag
te gaan

met jouw
idee
voor Utrecht?
Voor je Stadsie is hét platform voor
initiatieven die Utrecht leuker, socialer
of groener kunnen maken. Via Voor je
Stadsie kun je geld, hulp en materiaal
ophalen voor jouw idee.
Op 2 september organiseren we
van 19.30 tot 21.00 uur
een Meet-up.

Dynamisch organische
beeldhouwkunst van Jan Pijpker
Nabij Rotsoord en station Utrecht Vaartsche Rijn opent Het Hapsis Huis op
vrijdag 16 oktober, zaterdag 17 oktober en zondag 18 oktober van 13.00
tot 17.00 uur de deuren met een tentoonstelling van beeldhouwkunst van
Jan Pijpker. Toegang tot de expositie is gratis.
Organische kunstwerken van steen
van Jan Pijpker (1951) zijn sterk verbonden met de omliggende ruimte,
waarmee ze naast de organiek een
extra dynamiek krijgen. De beeldhouwer heeft van oorsprong een
technische opleiding en volgde later
uitgebreide scholing in diverse tekentradities. Hoewel Pijpker les geeft
in tekenen richt hij zich in de eigen
artistieke ontwikkeling momenteel
vooral op het maken van beelden uit
grote brokken steen.
Afhankelijk van het verloop van de
coronacrisis zullen na deze expositie
meer evenementen volgen.
In december exposeert fijnschilderes
Madelonne Tegelaar onder de titel
‘de Verbinding’ en in maart vindt
een muziekvoorstelling van

Bouke Hennipman plaats onder de
noemer ‘Kracht van contact’.
Om anderhalve meter afstand te garanderen geldt een maximum aantal
bezoekers dat tegelijk aanwezig kan
zijn.
Het Hapsis Huis is een cultuurhuis op het snijvlak van haptonomie, kunsten en filosofie.
Adres: Eemstraat 7.
Alle informatie over activiteiten
van Het Hapsis Huis is op internet
te vinden via
hrrps://hethapsishuis.nl.
Daar is sinds kort ook internetradio
Het Hapsis Huis radio te
beluisteren.
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Locatie Stadstuin Overvecht,
toegang is gratis.

Tijdens de Meet-up vertellen we je,
onder het genot van een drankje, wat
wij voor jouw initiatief kunnen betekenen. Je kan al je vragen en ideeën
voorleggen aan ons, of één van onze
aanwezige samenwerkingspartners.
Zo leer je veel mensen kennen die
een bijdrage kunnen leveren aan
de realisatie van jouw idee. Je gaat
naar huis met concrete vervolgstappen en een beter overzicht van alle
ondersteuning die je kan krijgen van
Utrechtse organisaties. De Meet-up is
ook toegankelijk en interessant voor
(wijk)professionals die graag willen
verbinden.
Meld je aan op
voorjestadsie.nl/meetup

Uit de Nicolaikerk
Wat een zomer hebben we achter de rug
Ongekende hitte, de zee trekt gevaarlijk, Beiroet ontploft... En wereldwijd het
Covid-virus, dat zich niet onder controle laat brengen als mensen zich niet aan de
afspraken houden.
Een pessimist zal gauw tot somberheid vervallen. Een optimist ziet snel ergens
hoop. Beiden hebben meestal ongelijk, al is de optimist het meest gelukkig.
Laten we proberen noch optimist, noch pessimist te zijn, maar ons
ver-antwoord-elijk te gedragen. Dat wil zeggen: we proberen te beantwoorden
aan een uitnodiging om bij alles wat op ons af komt méns te blijven.
Mededogen, verstand en het vermogen om lief te hebben hebben we als mens
gekregen van onze Schepper. Die geschenken kunnen we goed gebruiken in
deze bijzondere tijd. We zijn niet angstig, maar realistisch en gedragen ons
verantwoordelijk.
In de Klaaskerk wordt nog steeds niet gezongen, maar wel gebeden, naar de
bijbel geluisterd, genoten van muziek, koelte en momenten van inspiratie.
Hartelijk welkom, en een goed najaar gewenst.
Zolang het weer het toelaat kunnen we na de diensten op de zondagochtend
elkaar ontmoeten in de tuin. Wanneer het koud of regenachtig is, kan dat niet
doorgaan en gaat ieder naar eigen huis voor een kopje koffie. Dat is nog steeds
de ‘corona-gewoonte’.
De middagvespers om 17.00 uur op de 1e en 3e zondag van de maand zijn altijd mooi en hebben soms een bijzonder
karakter.
13 september een Evensong [op de 2e zondag, aansluitend aan OMD].
4 oktober Een Jazzvesper, m.m.v. Henk Kraaijeveld bariton.
Voor alle diensten en vespers geldt: aanmelden via ikwilnaardekerk@nicolaikerk.nl.
Kerken Kijken Utrecht.
Met toepassing van de nodige coronamaatregelen zijn de binnenstadskerken tot 12 september
(OpenMonumentenDag) open voor bezoekers, globaal tussen 12.00 en 16.00 uur.
Voor kinderen ligt er in elke kerk een zoekplaat/ kinderspeurtocht.
Voor exacte dagen en uren per kerk zie: www.kerkenkijkenutrecht.nl
I.v.m. de Landelijke Orgeldag – ook op 12 september – is er een orgelconcert door Ko Zwanenburg om 12.00 uur en
een concert om 14.00 uur door het HOT-trio (jazz) + Brass (trombone en trompet) rond de nieuwe cd ‘Reflections of
Duke’.
Voor alle concerten geldt i.v.m. corona: aanmelden via www.nicolaiconcerten.nl
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Houd Rivierenwijk leefbaar
Tevens bezinnen wij ons op dit moment over een activiteit in
het voorjaar van 2021. Wij houden u op de hoogte.
Dat er onder de Rivierenwijkers gelatenheid over alle plannen leeft begrijpen wij. Ook wij horen regelmatig geluiden
als: "Het heeft allemaal toch geen zin" en "Ze doen toch wat ze
willen". Of: “Maar er moet toch gebouwd worden? iedereen wil
graag woonruimte”.
En dat laatste ondersteunen wij ook, alleen wel met het
behoud van onze prachtige Rivierenwijk, dus zonder
extra bruggen over het Merwedekanaal.
Daarom roept de werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar u op om juist NU, aan de vooravond van de besluitvorming over de MWKZ, opnieuw uw standpunt te
laten zien en horen.

De zomervakantie is voorbij. Hopelijk kunt u er weer tegenaan! Op weg naar het kleurrijke najaar.
Zoals het er nu uitziet zal het College van Burgemeester
en Wethouders haar visie (Omgevingsvisie deel 2) over de
MerwedeKanaalZone (MWKZ) en haar advies aan de Gemeenteraadsleden kenbaar maken. Ook stelt het College
het Stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5 vast. In
haar advisering aan de Gemeenteraad verwerkt het College de in februari/maart 2020 ingebrachte zienswijzen van
bewoners en belanghebbenden. Hierna is het pakket van
zienswijzen en gemeentelijke antwoorden ook in te zien
door de burgers.
Volgens de planning zullen de gemeenteraadsleden in het
eerste kwartaal van 2021 hun stem uitbrengen over de
plannen van de MWKZ. Dit is een zeer belangrijk moment
voor Rivierenwijk, zoals u zult begrijpen!
Om die reden willen wij, in samenwerking met het
Stadspodium, op 4 november 2020 in de buurt een politiek forum organiseren. De gemeenteraadsleden worden
hiervoor uitgenodigd. Noteer die datum alvast in uw
agenda.

Wij vestigen onze hoop op u in de periode, waarin de besluiten genomen worden.
Met dank voor uw inzet de afgelopen jaren.
Houd Rivierenwijk leefbaar.
houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.com

Buurtkamer Strandpaviljoen
De buurtkamer is een ruimte in het Strandpaviljoen bij Noordzeestraat 20. De ruimte wordt beheerd door DOCK.
Iedere donderdagmiddag 14.00-16.00 komen mensen uit de buurt daar samen om koffie en thee te drinken en
te kletsen. Iets drinken of soep kost niet meer dan 50 eurocent. Soms doen we spelletjes of bingo. Soms zijn er uitjes,
het is verschillend waar we heen gaan. Soms huren we de ZUID-bus een halve dag. Soms een hele dag.
Nu is het door de corona nog even stil.
Maar straks is iedereen uit de buurt weer welkom.
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Jutfaseweg 92a | Korenmolen De Hoop
Deze achtkantige Korenmolen is in
1845 gebouwd, door Herman Hoefsmit
en zijn zoon Johannes. De grond kostte
500 gulden en was gesitueerd in de
overtuin van buitenplaatsje Rotswijk.
In 1848 werd Johannes alleen eigenaar;
Herman ontving 8.000 gulden. Deze
molen, voorzien van 4 paar maalstenen,
had een capaciteit van 7.000 à 8.000
mudden per jaar (à 70 kilo).

Aart Aardewiel (molenaarsknecht),
Maarten Leewis en Kees Spruitenburg
(beiden molenaar).
Op de eerste verdieping was de maalzolder. Op de tweede lagen de molenstenenkoppels. De derde etage deed dienst
als opslagplaats. Tot het molenaarsvak
behoorden ook het ‘billen’ van de
molenstenen. Voor het malen zijn 2
stenen nodig. De bovenste draait en de
onderste ligt stil. Daar zitten kerven
in die heel nauwkeurig met de hand
zijn uitgehakt. Maar door de wrijving
raakt de scherpte van de onderste steen
afgestompt, waardoor de molenaar de
onderste steen moest gaan scherpen, ook
wel ‘billen’ genoemd. De wijze waarop
de onderste steen was uitgehakt bepaalde
ook hoe er gemalen werd.

1852: Johannes verkoopt de helft van
de molen aan Joris Ambrosius Boerenboom. Deze mocht het huis bewonen als
tegenprestatie voor het alleen bedienen
van het bedrijf. Hoefsmit diende een
knecht te leveren indien hij niet zelf zou
werken.
1860: opnieuw verkoop van de helft
van de molen.
1869: omdat Hoefsmit niet aan zijn
financiële verplichtingen kon voldoen,
kwam de andere helft in handen van
Dirk Andries Boerenboom.
Rond 1900 brandde de molen geheel
af. Hij werd herbouwd en men ging
met stoom werken. Later kwam er een
zuiggasmotor. Daarna bediende men de
molen met elektriciteit. Voor de molen
staan (foto rechtsboven) van links naar
rechts J. Klooster (voorman),
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De producten die uit Indië kwamen
werden vanuit Amsterdam via de
waterwegen aangevoerd, en ook de gort
en het koren uit eigen land. Vandaar de
ligging nabij het water.
Toen er in 1925 huizen gebouwd
moesten worden voor de uitbouw van
Rivierenwijk was het lot van de molen
beslist. Het woord verdringing bestaat al
sinds 1925.
Met vriendelijke groet
Co Scherrenberg
Tel. 030-8901323
Email: coscherrenberg@gmail.com
Voor Foto’s-Knipsels-Praatjes over
de JUTFASEWEG VAN TOEN en de
HISTORIE VAN RIVIERENWIJK

Groen in de wijk
Het afgelopen half jaar wandel ik
vaker door de wijk dan anders. Ik heb
dan plezier in het kleine groen dat
ik tegenkom; een paar bomen, een
plantsoen, een mooie struik in een
tuin. Groen is niet altijd even rijk gezaaid in Zuid-West, maar het is er wel.
Het is nog leuker om op de fiets te
stappen om naar onze volkstuin te fietsen, maar een paar minuutjes van huis.
Op Rotsoord wordt veel gebouwd,
maar er is gelukkig ook nog veel groen.
Bij kinderboerderij Nieuw Rotsoord,
maar ook in volkstuin De Briljant. Die
ligt ernaast. We hebben daar een klein
moestuintje en leren al doende hoe
je dat doet, groenten verbouwen en

bloemen kweken en bessen plukken.
Weer een heel andere manier om te
genieten van klein groen!
Het is een ecologische moestuin die
in de jaren tachtig werd opgezet door
bewoners. De Briljant is een vereniging, de leden huren een lapje grond.
En moestuin moet je breed opvatten,
ze zijn zo verschillend als de huurders,
er groeit van alles, van bloemen tot
bonen.
Er wordt getuinierd op een natuurlijk
manier. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er niet wordt gesproeid met water
uit de kraan, maar dat er een pomp is
geslagen waarmee water wordt op-

gepompt om grote tonnen op de tuin
te vullen. Daar kun je dan je gieters
vullen en water geven. Vanwege deze
manier van tuinieren heeft de tuin
sinds 2016 een keurmerk Natuurlijk
Tuinieren van de AVVN. Alle leden van
de vereniging dragen een steentje
bij om de tuin te onderhouden, door
paden te maaien of de vlinderlinie om
de tuin te onderhouden of de tonnen
te vullen.
Samen met Nieuw Rotsoord (en iets
verderop het terrein van De Tafelboom) is de Briljant een groene long
van Rotsoord en Zuid-West.
Ine van Emmerik

Uw makelaar in Rivierenwijk!

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