Jaargang 17 | nummer 1 | februari 2022

de Rivier-Dichter
W I J K K RA N T VO O R E N D O O R B E WO N E R S VA N D E R I V I E R E N W I J K E N D I C H T E R S W I J K

Herontwikkeling Veilingstraat 10
Groene initiatieven
Juf Els
Een kookboek voor de wijk
Buurt neemt afscheid van Garage Wielingenplein

www.rivier-dichter.nl
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Tai Chi Chuan/Taijiwuxigong
Vanaf 6 maart elke maandagavond in de gymzaal,
m.u.v vakanties
Lingestraat 2b

Ontspannen van lichaam, geest en beter slapen.
We bewegen traag met aandacht,
waardoor spanningen oplossen en rust in het
hoofd ervaren wordt.
Helpt depressieve gevoelens los te laten.
Wees welkom
3 proeflessen € 25,Tijd: 20.30-21.30 uur | Info: 06-30152519

www.tai-chi-brabant-utrecht.nl

Colofon
De Rivier-Dichter is een onafhankelijk
wijkkrant van, voor en door
wijkbewoners van de Rivierenwijk en
Dichterswijk.
Jaargang 18 nummer 1. Oplage: 4.500.
Volgende nummer: april 2022

Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of
vragen?
Mail naar redactie@rivier-dichter.nl
Of lever je kopij in voor 12 april op
Balijelaan 40. De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen die te lang zijn
in te korten.

Website: www.rivier-dichter.nl

Druk: Centrum Drukwerk

Redactie: Marlies Bos, Dirk van
Haastrecht, Grietje Henken, Yvon van
der Veen

Bezorging: Marjolein de Graaff,
Willem de Groen, Sweder Kraan,
Judi Romijn, Nicole en Ruud Rosé en
Helen de Ruiter

Vorm en opmaak: Grietje Henken
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Redactioneel
Beste lezers van deze wijkkrant,
Sinds onze sticker-actie in december
en januari, met een bijgaande brief
in meerdere talen, om nog meer
bewoners te kunnen bereiken en te
informeren over wat in onze wijken
gebeurt, hebben we veel positieve
reacties gehad. Bedankt daarvoor!
We hopen echt dat we ons doel
bereiken! Dat de krant in PDF online
te vertalen is, is voor sommige van
onze lezers erg fijn. Maar we hebben
meer bereikt. Ook voor slechtzienden is het lezen van de krant online

vaak fijner én ze kunnen de krant
nu ook laten voorlezen. Tot slot
zijn er mensen die gevraagd hebben of zij de krant digitaal toegestuurd kunnen krijgen, omdat ze uit
oogpunt van papierverspilling de
papieren krant liever niet ontvangen, of omdat ze digitaal lezen
gewoon prettiger vinden. We sturen
de krant niet digitaal op, maar... we
zijn wel begonnen aan een lijst met
mailadressen van lezers die graag
een berichtje krijgen als de nieuwste editie op de website staat. Als
je dat wilt, stuur dan een mail naar
onderstaand adres. Dan stuur ik jou
ook een berichtje. Kleine moeite. Je
mailadres komt overigens in de BCC

van het mailbericht te staan, dus is
niet leesbaar voor anderen.
Als makers van de wijkkrant zitten
we zo boordevol ideetjes dat we
best nog wat redactieleden kunnen
gebruiken. Je kan ook gewoon één
keer als gastredactielid meedoen.
Ook voor onze fijne groep bezorgers
zou uitbreiding fijn zijn. Verder hopen we dat jullie genieten van weer
een krant met diverse onderwerpen.
Reageren? Je aanmelden? Een
idee? Stuur dan een berichtje naar
redactie@rivier-dichter.nl of laat
een berichtje achter op de website
www.rivier-dichter.nl.

Hoi creatievelingen
Valentijn is net achter de rug, maar dat betekent niet dat je elkaar niet meer
een hart kan sturen!
Driemaal blijdschap als je een hartje koopt waar je een circulair mozaïek op
kan maken: stichting Het Vergeten Kind, jezelf en de ontvanger. Het pakketje
bestaat uit een houten hart (ongeveer 15 cm), mozaïeksteentjes, lijm, voegsel
en een beschrijving hoe je dit doet.
Je mag zelf de kleur van je hart aangeven. Je kunt het voor € 15,- bestellen op
www.mozaiekmonumenten.nl, een derde van de opbrengst gaat rechtstreeks
naar 'Het vergeten Kind".
Hartegroet, Marné
www.mozaiekmonumenten.nl

Hé, ja jij daar… wij zoeken jou!!!
Uitbreiding redactie

Iedere twee maanden maken wij, de
redactie, met veel plezier de wijkkrant. We proberen daarin zo divers
mogelijk te zijn om zoveel mogelijk
bewoners te bereiken.
Daarom zou het fijn zijn om onze
redactie uit te kunnen breiden met
een paar nieuwe leden.

Vind je het leuk om over bewoners in de Rivieren- of Dichterswijk te schrijven, of over
activiteiten die in de wijken
plaatsvinden?
n Lijkt het je leuk de website bij te
houden of uit te breiden?
n Ga je graag op pad om foto's
met een verhaal te maken in de
wijken?
n Heb je zelf een idee waarmee je
zou kunnen bijdragen?
Meld je dan aan op onderstaand
mailadres.
n

Bezorgers

De krant maken is één ding, het
bij de lezers krijgen een ander. We
hebben al een groep met superfijne
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vrijwillige bezorgers.
Om de taak van
onze bezorgers wat
te verlichten zijn we
op zoek naar nieuwe bezorgers en dan vooral voor een
deel van de Rivierenwijk. Wie heeft
interesse om de wijkkrant te bezorgen? Er is een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Wat bezorgen van de kranten leuk
maakt is dat je lekker in beweging
bent, geniet van de buitenlucht en
je de wijk en mensen op een andere
manier leert kennen.
Meld je aan:
redactie@rivier-dichter.nl

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

info@drumschool-utrecht.nl
www.drumschool-utrecht.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)
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Beeld: www.tenbrinke.com/nl/actuele-projecten/actuele-projecten-details/veilingstraat-utrec00044.html

Herontwikkeling voormalige Bo-rent locatie Veilingstraat
Er zijn plannen voor herontwikkeling van de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 10 in Dichterswijk. Als eigenaar
van de locatie wil Ten Brinke Vastgoedontwikkeling van deze markante plek een ‘mooie woon/leefomgeving’ maken. Hoe staat
het ervoor?
Bij de plannen voor herontwikkeling
wordt volgens Ten Brinke de buurt
betrokken bij de totstandkoming
en de eventuele inrichting van het
openbaar gebied door ze mee te
nemen in het proces. Stap 1 van het
te doorlopen proces is afgerond, de
vaststelling van het zogenaamde intentiedocument. Daarin wordt samen
met de gemeente afgesproken welke
punten belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan, zoals categorieën woningen, stedenbouwkundige
randvoorwaarden, openbare ruimte
e.d.. Deze uitgangspunten vormen
de basis voor de nog op te stellen
bouwenvelop, waarin ook randvoor-

waarden en kenmerken van het
toekomstig bouwplan beschreven
staan. Ook is al contact opgenomen
met de direct naastgelegen VvE’s van
gebouw Crescendo, Croeselaan 249
t/m 369 (oneven), Croeselaan 247 en
het bestuur van het rondje Ringpark.
De toekomstige herontwikkeling
betekent dat de huidige gebouwen
worden gesloopt en dat er vervolgens nieuwbouw komt met 100 tot
120 woningen. De meeste woningen
worden sociale huur, mogelijk gecombineerd met middeldure huur-/
vrije sector woningen. Het gebied zal
worden aangesloten op het Ringpark

en de ‘groene laan’ van het Heycopterrein. Naar verwachting start de
bouw nog in 2022.
Wie de verdere stappen en ontwikkelingen wil volgen kan dat doen via
www.veilingstraatutrecht.nl of via
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/
bouwen/bouwprojecten/veilingstraat-nieuwbouw/
Maurice Hengeveld
Noot redactie:
Lees ook de pagina van omwonenden (zie
Rivier-Dichter nr. 5 2021).
www.veilingstraat10utrecht.wordpress.com/
blog

Voedselbank
Lieve mensen, mogen wij als Team
van de Voedselbank Rivierenwijk u
allen hartelijk bedanken voor alle
mooie donaties die wij van u mochten ontvangen.
We hadden er geen woorden voor,
zoveel we hadden gekregen voor de
Kerstdagen.
Als vrijwilligerscoördinator (al 15

jaar) heb ik al veel meegemaakt.
Wij moeten ons nog steeds inzetten
voor voedsel, lichamelijke verzorgingsproducten en huishoudelijke
spullen en zijn dankbaar voor alles
wat wij binnenkrijgen.

Ik vraag u,
blijft u aan ons denken?
de Rivier-Dichter 5

Vrijdag vanaf 10.00 tot 13.00 uur
kunt u donaties afleveren op de
Amerhof naast de BSO.
U kunt ook een bijdrage storten:
t.n.v. Stichting Ruimte voor de
Buurt I.N.Z Voedselbank NL 87 INGB
0004793940
Nogmaals hartelijk dank, Catharina

Geboortefotografie en newbornfotografie
De aanloop naar de geboorte, de oerkracht van de aanstaande moeder,
de steun van je partner, allemaal unieke momenten die het waard zijn
om vast te leggen. Met mij als fotograaf hoef je je geen zorgen te maken
over bewogen of onscherpe foto's gemaakt door de verloskundige of
een partner die stuitert van opwinding. Ik stel mij uiteraard zo discreet
mogelijk op.
Bij verwijzing naar deze advertentie maar liefst € 100 korting op
een geboortereportage!
De allerliefste momenten, zoals het eerste huiltje, worden gefilmd en in een ontroerende slideshow geplaatst die
het waard is om iedereen te laten zien.
Tevens getraind in (moedergeassisteerde) keizersnedes.
Meer weten?
Check de website www.moniqueverbeekfotografie.com of instagram.com/moniqueverbeekfotografie
voor mooie foto's of neem direct contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via
monique.verbeek@gmail.com
De geboorte vastleggen net een stap te ver? Een mooie kraamreportage of newbornfotografie is ook mogelijk.

Groene initiatieven
Dichterswijk

In de Dichterswijk wordt al een flinke
tijd hard gewerkt aan het Ringpark.
Dit Ringpark verbindt het water van
de Kruisvaart en het Merwedekanaal
aan elkaar met groengebieden en
pleinen.
Zie voor het laatste nieuws de website: www.ringparkdichterswijk.nl

Trekpont

Rivierenwijk

• Maasplein: het schoolplein
van Maasplein wordt groener
en leuker om te spelen! Oude
speeltoestellen worden vervangen
door nieuwe en het plein wordt
opgefleurd met groen. De uitvoering van de werkzaamheden start
rond het einde van het najaar/
begin voorjaar.

• Waalstraatplantsoen: het Waalstraatplantsoen is door bewoners
omgetoverd tot een bloemenzee!
Samen met een ervaren tuinman
knapten zij het plantsoen op.
• Willem Sluyter: De Willem Sluyterstraat ligt tussen het Grafisch
Lyceum en het ROC Midden
Nederland. Samen met de onderwijsinstellingen en omwonenden
maken we de plek groener en
prettiger om te verblijven. We
starten met de uitvoering rond de
zomer/najaar van 2022.
• Geveltuinen: in de Rivierenwijk
zijn er al 40 geveltuinen bij gekomen om de straten te vergroenen!
Geveltuintjes zijn smalle voortuintjes langs de gevel van het huis.
Heeft u ook interesse? Meld u dan
via rivierenwijkgroen@utrecht.nl.
• Uit wijkberichten van de gemeente blijkt dat er nog meer vergroening aan komt in de Reggestraat
en de Amstelstraat. Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden bij
rivierenwijkgroen@utrecht.nl

Merwedeplantsoen >
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Merwedeplantsoen

• En wie kent niet de struiken, bloemen en planten die geplant en
gezaaid worden in het Merwedeplantsoen aan weerszijden van de
brug? De kant van de Dichterswijk
is onderdeel van het Ringpark (zie
Dichterswijk).

Balijelaan

• Initiatief van buurtbewoners om
de straat te vergroenen (Kern met
Pit project). Zie ook de column
Groen in de wijk. Wil je meedoen?
Aanmelden kan via de redactie,
reacties worden doorgestuurd:
redactie@rivier-dichter.nl

Juf Els
Ik werd in december uitgenodigd voor het uitzwaaien van ‘juf Els’ van de Wereldwijzerschool. Na 42 jaar en drie maanden
ging juf Els stoppen met haar werk als juf. Daar wilden we als wijkkrant wel bij zijn.
Ik sprak juf Els aan een grote tafel in
het midden van de school, waar ze in
afwachting was van een verrassing
die de kinderen en collega’s voor
haar hadden gemaakt. Een beetje
gespannen. Het is niet niks om op te
houden met het werk waar al zo lang
je hart ligt. ‘Het is dubbel’ , zei juf Els.
‘Het is een voorrecht om te kunnen
stoppen met werken als je 61 bent.
Maar ik had ook wel willen blijven. Ik
realiseerde mij dat het digitale tijdperk mij een beetje inhaalde. En ik
wil dat de kinderen daarin het beste
zouden krijgen. Dat zijn ze waard.’
Die vier woorden, met liefde uitgesproken, waren eigenlijk de rode
draad door het gesprek. Er zijn voor
de kinderen, hen helpen in hun ontwikkeling, ervoor zorgen dat elk kind
zich goed voelt. Dat was juf Els haar
drijfveer. ‘Als je je niet goed voelt,
kom je niet tot leren. Hier, op de
vreedzame school, doen we daar ook
veel aan. Ieder mag zijn zoals hij of
zij is en je moet leren met verschillen om te gaan. Daar heeft iedereen
verantwoordelijkheid in en ieder
radertje in het hele systeem is even
belangrijk. De Wereldwijzerschool
heeft bijvoorbeeld een wereldkaart
waarop vlaggetjes staan op de plek

waar de leerlingen (oorspronkelijk)
vandaag komen.’
‘Is het anders dan vroeger, die verantwoordelijkheid,’ vroeg ik aan juf Els?
‘Dit is geen makkelijke tijd, door het
internet krijgen kinderen al vroeg de
ellende van de wereld voorgeschoteld. Wat doet dat met je als jong
kind? En wat moet je wel en niet
geloven. Maar ze worden ook rijker
omdat ze kennis kunnen maken
met de hele wereld en alles kunnen
opzoeken. Het heeft ook voordelen,
je kunt dingen makkelijker bespreekbaar maken.’
Ik kijk met juf Els even terug naar
haar begintijd. ‘Als kind vond ik het
al leuk om met poppen te spelen
of schooltje te spelen. Ik volgde de
kleuterleidstersopleiding en begon
als kleuterjuf op het Brederoplein,
een mooi roodstenen gebouw. Het
was wel vaak pionieren, in het begin
nog zonder telefoon en gymmen in
een aparte gymzaal een eind lopen
bij de school vandaan. Als er wat
was, moest je het zelf maar oplossen. We tilden ook elk begin van de
dag de speeltoestellen naar buiten
en dan eind van de dag weer naar
binnen. Dat vond niemand raar. We

kregen ook veel, een bankstel van de
buren of andere stoelen voor in de
ouderkoffiehoek of speelgoed. En we
hadden creamiddag in het buurthuis
in de Jekerstraat. Ach, je deed het gewoon. Voor de kinderen, mét elkaar.
En zo heb ik het hier ook kunnen
doen, op een unieke school waarin
verbondenheid heel belangrijk is,
met een uniek team’.
De directeur en intern begeleidster
vallen bij in het gesprek: ‘Juf Els is
altijd bescheiden, maar het is haar
betrokkenheid die haar bijzonder
maakt. Ze ziet ieder kind echt en ze
maakt elke les tot een feestje. Ze
weet hoe ze aan moet sluiten bij de
leeftijd en helpt het kind om zich te
ontwikkelen, ook in zelfvertrouwen.’
Juf Els wordt zichtbaar ontroerd en
ongemakkelijk van de complimenten.
Ze wordt gered door de verrassing.
De kinderen verzamelen zich om het
podium waar ze op mag staan en
dan valt het doek. Dáár is de Juf Els
Hoek – een rustig hoekje met een fijne stoel en boeken. Voor de kinderen,
om even met jezelf te zijn. Zoals juf
Els dat ook altijd voor je deed.
Marlies Bos

Een kookboek voor de wijk
Vorige week kwam haar naam langs, Afyia. Een buur vertelde me dat zij bezig was met een kookboek voor de wijk. Daar moest
ik meer van weten en daar kwam een mooi gesprek uit voort met een enthousiaste wijkbewoner met een heel leuk idee.

Ik vroeg haar eerst iets over
zichzelf en haar idee te vertellen

Hoe heb je dat aangepakt?

Ik heb via Nextdoor en Instagram en via
buren bewoners om recepten gevraagd.
Inmiddels heb ik er al best veel waar ik
heel blij mee ben.
Het is mijn bedoeling bij elk recept
ook iets over de inzender te schrijven,
als mensen dat tenminste willen. We
kunnen dan samen gaan koken, ik
kan foto's maken voor het boek en we
kunnen in gesprek over wat koken voor
de inzender betekent, of er een verhaal
zit achter het recept of over andere
dingen die je in het boek wilt delen.

Mijn naam is Afiya Lamain. Ik woon
sinds een jaar in de Rivierenwijk.
Ik ben een kookboek aan het maken
met recepten en verhalen van bewoners uit de Rivierenwijk.
Door middel van het kookboek kunnen
we elkaar (nog) beter leren kennen.
En wie weet willen bewoners van de
Dichterswijk dat ook wel!

Dan word je als redactie
natuurlijk nieuwsgierig. Afiya, hoe
kwam je op dat idee?

In de Rivierenwijk wonen veel verschillende mensen. Werkend, studerend,
mensen met een migratieachtergrond, alleenstaanden,
starters, noem het maar op. Het idee om een boek te
maken kwam hier ook vandaan.
In eerste instantie leek het mij gewoon gezellig om meer
mensen uit de wijk te leren kennen. Ik kom bijvoorbeeld
heel vaak dezelfde personen tegen in de supermarkt,
maar ik weet helemaal niets van ze.
Het is toch best leuk om een stukje over die persoon te
lezen. Om er een leuke draai aan te geven, werd het een
kookboek. Iets dat bijna iedereen wel eens gebruikt.

Doe je ook mee?
Natuurlijk doe ik mee! Ik heb mij gelijk aangemeld en
verheug mij nu al op het boek!
Dus, beste buurman of buurvrouw, heb jij een
lekker recept?
Meld je dan nu aan bij Afiya via
kookboekrivierenwijk@outlook.com

Loop Hoograven zoekt wandelmaatjes
Houdt u ook zo van wandelen, maar
vindt u het niet gezellig alleen.
Woont u in de Dichterswijk of Rivierenwijk? Sluit u dan aan bij Loop
Hoograven. Elke donderdagmiddag
starten we vanaf de Goylaan aan de
kant van het buurthuis om 15.00 uur.

Loop Hoograven is ontstaan vanuit
de huisartsenpraktijken met als doel
de diabetes patiënten (Diabetes
Challenge) en mensen met obesitas
in beweging te krijgen. Wij passen
het tempo aan voor degenen die
nieuw zijn, maar het doel is mini-

de Rivier-Dichter 8

maal 1 uur stevig te wandelen om ze
de conditie omhoog te krijgen.
U kunt zich opgeven bij Joop Wolf op
nummer 06-20475198. Deelname is
gratis.

De buurt neemt afscheid van Garage Wielingenplein
In de vorige Rivier-Dichter was al te lezen dat Garage
Wielingenplein er per 1 december mee ging stoppen. De
buurt wilde dat na zoveel jaren niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Op 26 november stonden zij (jong en oud) op
de stoep bij de familie Mulder en hun team.
De buurt had, naast het ritje met een oldtimer Jeep, een
bijzonder cadeau voor Gerrit, Arjan en Karolien laten maken door tekenaar Madelon van der Avoort. Een blijvende
herinnering aan een belangrijk deel van hun leven, een
beeld van een stukje geschiedenis van het Wielingenplein.
Ine van Emmerik

Rommelroute
Beste buurtgenoten van de Rivierenwijk,
In het voorjaar willen mijn buurvrouw Marijke van Os
en ik, Judith Dronkers, in Rivierenwijk een
Rommelroute, in de zin van een rommelmarkt door de
buurt heen organiseren. We hebben al een tijd het idee
om dit te organiseren, maar corona liet het niet toe. Nu
gaat het lukken. Als we het als route doen, dan is het
eenvoudiger om te organiseren, zonder eisen van de
gemeente.

we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden om te helpen en om te vertalen naar het web.
We verwachten dat het regelen ongeveer 2 uur per
maand aan tijd kost. We organiseren dit in samenwerking met buurthuis De Nieuwe Jutter.
Wil je helpen organiseren of heb je een vraag,
mail dan naar onderstaand adres:
britt@denieuwejutter.nl
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

We kunnen dit natuurlijk niet alleen. Voor dit idee, waar
buurtbewoners al positief op gereageerd hebben, zijn

Marijke en Judith
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Uit de Nicolaïkerk

Agenda

Het einde van de pandemie lijkt eraan te komen, voor
Europa althans. Laten we het hopen. In de kerken hopen
we weer, voorzichtig, bij elkaar te kunnen komen. Ook de
Klaas opent weer voorzichtig de deuren. Nu moeten we
leren leven met het nieuwe virus en ons tegelijkertijd
voorbereiden op nieuwe pandemieën.

24 februari, lezing Renée van Riessen

Aan de Oostgrens van Europa rommelt het intussen en
klinkt oorlogszuchtige taal. Rusland verlangt terug naar
de tijd van het Oostblok. Welk antwoord kan Europa
daarop geven? En hoe voorkom je dat zoiets escaleert?
De nieuwe kabinetsleden staan voor enorme uitdagingen en hebben daarnaast te maken met grof verbaal
geweld. Het internet loopt ervan over. Het lijkt wel of
alles wat we na de oorlog opbouwden aan beschaving
afbrokkelt.
De beschaving die Europa heeft gevormd, valt niet te
verdedigen met wapengekletter en grove bedreigingen.
Beschaving moet geleerd, geleefd en overgedragen
worden, met een open hart, een open geest en open
armen, met gebed, gemeenschap en gastvrijheid. En met
schoonheid. Dat zijn kernwaarden. Ze zijn afhankelijk
van mensen die ze belichamen. In de kerk proberen we
ons daarin te oefenen. Ook, of misschien juist, als we de
tijdgeest tegen hebben.

‘Van zichzelf bevrijd’, over Emmanuel Levinas en zijn
visie op de kracht van relaties.
Om 20.00 uur in de Nicolaïkerk.

22 maart, Met Bach van Passie tot Pasen

Zang, verhalen en live-orgelmuziek, een programma
door onze organisten en Paulien van der Werff.
Om 20.00 uur in de Nicolaïkerk.

27 maart, Utrechtse Studenten Cantorij

Programma nog niet bekend, zie www.uscantorij.nl.

1 april, Lamentations of Judas

Een film over verraad, vergeving en liefde. Zie voor de
inhoud het jaarprogrammaboekje ‘Stilstaan’ op onze
website en ook om je aan te melden.
De film wordt voorafgegaan door een maaltijd met
elkaar.
18.00 uur maaltijd, 19.30 uur film, in de Nicolaïkerk/
tuinzaal.
De programma’s zijn afhankelijk van de coronaregels.
Kijk altijd vlak ervoor op www.nicolaikerk.nl
Bekijk ook eens het blad De PUP of neem een abonnement!
www.depup.nl

RECREATIEF BASKETBAL
ZOEKT NIEUWE LEDEN!

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
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Nieuws uit Buurthuis De Nieuwe Jutter
Podium van de wijk

Afgelopen najaar kondigden we al
aan dat De Nieuwe Jutter officieel
onderdeel is van 'Podium om de
Hoek': een programma van Dwarsverband waarin buurten en wijken
met elkaar samenwerken om te laten
zien dat cultuur overal is, van iedereen is en vooral voor alle inwoners
in elke wijk beschikbaar is. Helaas
ging de vorige editie niet door, maar
staat wel het volgende podium op
de planning: op zondag 20 maart:
van 16.30-20:00. Een hapje wordt
geregeld. Kom je ook?

En ben je enthousiast en wil je graag
meehelpen? We zijn op zoek naar
mensen (jong én oud!) die...
... Willen (leren) werken met licht en
geluid. De gloednieuwe apparatuur is bijna binnen en de eerste
workshop staat al in de steigers.
Interesse? Geef het door!
... Willen helpen met organiseren! Ken je veel mensen die een
podium verdienen? Of vind je het
leuk om juist de communicatie te
doen? Meld je bij ons!
... Houden van koken! We willen
mensen graag een hapje aanbieden. Mag jouw favoriete soep, salade of iets anders op het menu?
Laat het ons weten!
Al deze reacties, aanmeldingen, of
interesse kun je mailen naar
podium@denieuwejutter.nl. En we
zien je natuurlijk op 20 maart!

Spelletjesmiddag
Iedere dinsdag op de even
weken!
Kinderdisco’s bij De Nieuwe Jutter

De kinderdisco afgelopen oktober
was een groot succes. Hoe leuk zou
het zijn als we het aankomende jaar
ook weer regelmatig een kinderdisco
kunnen organiseren?
Daarvoor zoeken wij enthousiaste
ouders uit de wijk die hierbij af en
toe willen helpen. Het is eigenlijk
heel makkelijk. Wij hebben de ruimte, de muziekinstallatie en de limo.
Het enige wat je hoeft te doen, is
samen met andere ouders een thema
verzinnen, de uitnodiging versturen
en bij de disco zelf aanwezig zijn om
te helpen. Wil jij één a twee keer per
jaar helpen om zo’n kinderdisco te
organiseren? Stuur dan een berichtje
naar buurthuis@denieuwejutter.nl

Jonge Jutters

Ben jij (of ken jij iemand) tussen de 16 en 27 jaar? En ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk in de wijk, een plek waar je ervaring op kunt doen, impact
kunt maken en veel kunt leren? Lees dan snel verder.
Voor een nieuw project zijn wij namelijk op zoek naar jong talent! Vanaf
februari zijn wij gestart met het project Jonge Jutters.
Dit is een project via het programma “De Verschilmakers” van het Oranjefonds. Het programma is erop gericht om een nieuwe generatie vrijwilligers
en sociaal initiatiefnemers te inspireren, begeleiden en de mogelijkheid
te geven zich verder te ontwikkelen. We bieden jongeren de kans om hun
talenten te ontdekken en vanuit hun eigen interesses en kwaliteiten aan de
slag te gaan met hun eigen ideeën. Wij bieden de Jonge Jutters begeleiding,
trainingen en een leerzame en super leuke ervaring door samen te werken
met andere jongeren.
Lijkt dit je tof? Ken je een jongere voor wie dit een leuk project zou zijn?
Of wil je samenwerken of meer informatie? Neem dan snel contact op met
Britt via britt@denieuwejutter.nl

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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Wijkspeeltuin De Boog

AGENDA
WINTER

zaterdag 12 februari

Wilgen knotten en snoeien,
voorzaaien groenten en
bloemen

alle dagen
13 tot 17 uur

nazomer

zaterdag 10 september

Planten, bollen poten en
snoeien
herfst

zaterdag 5 november

LENTE

zaterdag 9 april

Voorjaarsschoonmaak:
uitplanten plantgoed en
zomerbloeiers
ZOMER

zaterdag 12 februari

Natuurwerkdag: blad ruimen
en snoeien
Doe je mee?
Voor koffie en fris wordt gezorgd

Zomers Tuinieren

www.wijkspeeltuindeboog.nl

De nieuwe data voor onze
Groenmiddagen zijn gepland!
Minimaal 5x per jaar organiseren we
een groenmiddag om groenklussen
aan te pakken.
Alle hulp is welkom.
Heb jij wensen of ideeën, wil je af en
toe helpen met tuinieren of heb je
tuinplanten in de aanbieding?
Laat het ons weten via
groen@wijkspeeltuindeboog.nl

Een creatief uitje in de
Krokusvakantie?
Kom naar Wijkspeeltuin
De Boog!

In een oogopslag kunnen zien wat
onze speeltuin te bieden heeft,
naast speelplezier en lekkere
koffie?
Bekijk onze plattegrond. Deze geeft
ook duidelijk weer hoe toegankelijk
de speeltuin is. Ontwerp is van
www.almalangerak.nl
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Zoekt u werk of een opleiding?
Wees welkom bij de Werkwinkel!
Nieuw in Rivieren- en Dichterswijk:
De Werkwinkel. Iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend is er een
open inloop in Buurthuis De Nieuwe Jutter. Iedereen die op zoek is
naar passend (vrijwilligers-)werk of
een opleiding kan zonder afspraak
binnenlopen tijdens de open inloop.
Tijdens je bezoek kijken ze samen
naar wat je wensen en mogelijkheden zijn. Ook als er nog belemmeringen zijn om te gaan werken kunnen
ze ondersteuning bieden of begeleiden ze je naar passende hulp. De
gesprekken zijn gratis en vrijblijvend.

Wij vragen medewerkers van de
Werkwinkel naar voorbeelde
Lonneke: Er is een bezoeker bij ons
langs geweest die in de schoonmaak
werkzaam is. Het probleem was
dat deze persoon fysieke klachten
ervaarde. Hierdoor was het werk in
de schoonmaak te zwaar geworden.
Samen hebben wij toen gekeken

naar alternatieven om alsnog te
kunnen blijven werken, zonder dat dit
lichamelijk te zwaar zou worden. In
een vervolgafspraak hebben we een
CV opgesteld en vacatures bekeken.
Hieruit is een keuze gemaakt en kon
er daadwerkelijk gesolliciteerd worden. Juist door de te kijken naar de
kwaliteiten van een bezoeker komen
wij tot mooie resultaten. Dit is waar
wij voor staan bij de Werkwinkel.
Margreet: Een meneer liep bij mij
binnen en vertelde al lang niet te
hebben gewerkt. Een actieve man
die zich niet wil vervelen. Hij had
ervaring als hovenier en wilde onderzoeken of hij dat werk weer kon
oppakken of dat er iets anders beter
bij hem zou passen. Samen zijn we
op zoek gegaan naar het antwoord
op deze vraag. Ik help hem bij de
praktische zaken van het solliciteren,
zoals het maken van een CV en het
opstellen van een brief. Het helpt

hem om regelmatig af te spreken, dit
geeft hem een stok achter de deur.
We kunnen de tijd nemen om op een
laagdrempelige manier mensen te
helpen stappen te zetten richting
een passende plek.
Dus voor iedereen: wees welkom, de
koffie en thee staan voor je klaar.
Graag tot ziens bij de Werkwinkel in
De Nieuwe Jutter!

Voederverbod van dieren in de openbare ruimte
In Utrecht mag u op openbare plaatsen en wateren dieren niet meer
voeren. Brood- of etensresten zijn
ongezond voor de dieren zelf. Extra
voer blijft vaak liggen en dit trekt
plaagdieren aan, zoals ratten. Ook
blijven brood- of etensresten vaak
achter in het water. Hierdoor komen
algen en bacteriën in het water. Dit
willen we voorkomen.
Er zijn 3 uitzonderingen op het voederverbod:

• Voeren op privéterrein. Denk aan
het ophangen van vetbollen of
pindaslingers in de eigen achtertuin.
• Personen die dieren voeren of bijvoeren in opdracht van de beheerder van de openbare plaats of het
openbaar water.
• Sportvissers die een geldige VISpas hebben.
Verder biedt Utrecht Natuurlijk bezoekers van de stadsboerderijen de
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mogelijkheid aan om mee te helpen
bij het voeren van de dieren. Dit
gebeurt dan onder begeleiding van
de dierverzorgers en met voer van de
stadsboerderijen zelf.
Heeft u brood- of etensresten over?
Doe het dan bij het groente-, fruit- en
tuinafval (gft). Van het gft maken we
biogas en compost.
Meer informatie vindt u op
www.utrecht.nl/voederverbod

Betaald parkeren in
Dichterswijk
De bewoners van de Dichterswijk hebben, via een internetpeiling, gekozen voor betaald parkeren. Een meerderheid was voor.
Het betaald parkeren gaat in de hele Dichterswijk van
start op 1 juli 2022. Vanaf 17 mei 2022 kun je een parkeervergunning aanvragen.
Op www.utrecht.nl/parkeren kun je terecht voor het aanvragen van de parkeervergunning en wat de voorwaarden
zijn. Je kunt er ook terecht voor een parkeerplattegrond.
Daarnaast is het mogelijk om een bewonerskorting voor
bezoek aan te vragen. Dit geldt alleen voor bewoners, niet
voor bedrijven. En niet onbelangrijk, je kunt op de site
ook zien wat het gaat kosten.

Kookclub Buurttuin de
Zandloper weer van start
De kookclub is vanaf 4 februari weer begonnen. Fijn om
elkaar weer te zien, samen te koken en leren van de kooktechnieken, recepten en/of culturen van andere deelnemers. Gezellig koken en samen eten.
Wist je dat er ook een kookclub is voor kinderen? Wil je
een keer meedoen?
Kijk op onze site: www.buurttuindezandloper.nl of op
de Facebookpagina van Buurttuin de Zandloper.
Ook voor andere activiteiten.

Parkeerdruk niet-betaald parkeren gebied

Betaald parkeren is een onvermijdelijk iets in onze wijken. Het legt wel een grote parkeerdruk op die gebieden
waar het betaald parkeren nog niet van toepassing is,
zoals bijvoorbeeld in sommige delen van de Rivierenwijk. Die krijgen dan meer en meer overlast van mensen
die hun auto’s op de gekste plekken parkeren. Al dan
niet toegestaan. Dit leidt tot onoverzichtelijke situaties
en vormen een gevaar voor fietsers en andere weggebruikers en het wordt ontoegankelijk voor hulpdiensten,
vuilniswagens en pakjesbezorgers. Oh ja… en ook voor de
bewoners.

Goed begin seizoen 2022 Judoschool Barberio

Dojo assistent Jeroen, meester Edwin.
Foto rechts: Jeroen met maat Daniël

Het jaar 2022 is goed begonnen voor
Judoschool Barberio. Eindelijk mogen
de judoka’s weer binnen trainen
en dat betekent dat ook het eerste
uitgestelde bruine band examen van
het jaar is afgenomen. Gefeliciteerd
Jeroen Rose en bedankt judomaat
Daniël v.d. Klomp, die over 3 weken
zijn bruine band examen heeft.
Ook de judotoernooien gaan weer
beginnen. Op 13 maart het Groot
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Houten toernooi tot de -15 jaar klasse
en op 20 maart het (uitgestelde)
clubkampioenschap. Meedoen? Vraag
meester Edwin of kijk op onze site.

Wil je een keer gratis mee trainen?
Kijk op onze site
www.judoschoolbarberio.nl voor de
locaties en lestijden.

Jutfaseweg 5A
Tandheelkundig Instituut

1929 - Jutfaseweg 5A, Tandheelkundig Instituut. Foto onder: 1877 Theodore Dentz oprichter
Tandheelkunde

Maar ja de behandeling was gratis.
Alleen het goud niet.
De student in de leer werd steeds
onderbroken door de professor en
de tandarts instructeur hoe het wel
moest – zij dulden geen tegenspraak.
Een student werd als kind behandeld,
wat de tijd die je in de stoel lag wel
heel lang maakte.
Door de ouderdom en geen geld
hebbende voor onderhoud, werden
de stoelen zeer slecht. Het gebeurde
in de jaren 50 dat er in een korte tijd
5 patiënten door de stoelen zakten.
Deze herstelden wij dan maar weer,
wat voor de instrumentmakers veel
werk meebracht. Deze kwestie werd
door de pers gepubliceerd, hierdoor werden de stoelen trapsgewijs
ingeruild door stoelen die 50 jaar oud
waren tot 1955. Wij ontwikkelden
veel apparatuur t.b.v. de tandartsstudenten tijdens onze werkjaren. Ook
heeft Cor van der Veen meegewerkt
aan de ontwikkeling van een Röntgenapparaat waarmee een complete
gebitsfoto kon worden gemaakt (status). Het was een idee van Prof
J. van Aken, onze uitwerking daarvan
is naderhand door Phillips/Medici
verbeterd en op de markt gebracht.
Ook werd door de afdeling Materiaalkunde Dr. Schoenmaker veel
onderzoek gedaan naar de kwaliteit
van o.a. amalgaam vullingen waarvoor wij ook een aantal druksystemen
(met gewichten) hebben vervaardigd.
Cor van der Veen bedankt!

Tandmeesters, zo heetten rondtrekkende mensen die zonder enige
opleiding – ruim 140 jaar geleden –
tanden en kiezen trokken zonder verdoving. Gelukkig kwam daar verandering in.
Theodore Dentz, geboren in 1840, vierde
generatie van het
geslacht tandmeesters. Oprichter van
het Tandheelkundig
Instituut in 1877. Hij
wordt beschouwd
als grondlegger van
de tandheelkundige
wetenschap in Nederland. Begonnen op
de Oude Gracht 156, in 1906 Payenborch en in 1929 naar de Jutfaseweg 5A. Deze was bereikbaar via de
poort rechts van het Amaliastichting
gebouw.
Links naast de ingang achter het gebouw kwam een uitbouw over de gehele diepte van het perceel. 130 meter
lang en 43 meter breed van ijzer,
beton en veel glas. Waarin moderne
praktijkruimte voor de Tandheelkunde werden onder gebracht. Met een
fietsenstalling voor 350 fietsen. Want

de studenten kwamen allemaal met
de fiets.
Cor van der Veen ging een opleiding
volgen op de Technisch onderwijsschool in de Hengeveldstraat als leerling instrumentmaker. En
ging na geslaagd te zijn
van 1 september 1959
tot 1 oktober 1971 bij het
Tandheelkundig Instituut
der Rijks Universiteit werken. Daar begon hij als
leerling Instrumentmaker.
De werkzaamheden die
bij de Heelkunde werden
verricht waren voor een
groot gedeelte onderhoud
aan de apparatuur welke
door de studenten werd gebruikt t.b.v.
de patiënten.

Deze waren in 1877 ontwikkeld en
speciaal ontworpen voor de tandheelkunde, men kon deze in alle standen
die daar voor nodig waren zetten.
Dan moest je leren hoe dat moest.
Deze stoelen kosten 100 US dollar
per stuk en zouden 80 jaar gebruikt
worden. Erg comfortabel waren zij
niet met houten rug- en zitdelen.

Het Tandheelkundig Instituut verhuisde in

1929 - Tandheelkundig Instituut met op
voorgrond Morissenstoelen

Röntgenapparaat

Druksystemen amalgaam vullingen

De Morissenstoelen

1974 naar De Uithof en is opgeheven in 1984.

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.

Groe
in de n
wijk
(10)

Groen, groener, groenst
Achter ons liggen heel veel grijze dagen. Ik begin steeds meer uit te zien
naar de lente. Dan gaat deze dubbele
sierkers in de Jekerstraat weer prachtig bloeien. Je zou het niet zeggen
als je hem daar zo kaal ziet staan. Hij
staat er alweer zo’n zestien jaar, als
resultaat van een initiatief van een
groepje bewoners om hun kant van
de straat groener te maken. Maar
ja, als er een boompje zou worden
geplant dan kostte dat natuurlijk wel
steeds een parkeerplaats! Het vroeg
wat tijd en overleg voor er uiteindelijk zo’n tien zijn geplant. Sommige
boompjes staan ook wat verder van
elkaar, een gevolg van het polderen.
Nu is er weer een nieuw plan van
enthousiaste bewoners om de straat
te vergroenen door de spiegels
rondom deze bomen te vergroten en
te beplanten. De gemeente wil dat
wel faciliteren. Er moet nog wel wat
werk worden verzet, maar dan wordt
de straat nog groener en fijner om in
te wonen.

nen met een Kern met Pitproject. Daarin kunnen burgers die
hun omgeving mooier willen maken
zich inschrijven met een plan.
Ze krijgen advies en training en als
ze het goed afronden winnen ze
aan het eind van het jaar 1000 euro.
In de Balijelaan werken ze op van
allerlei manieren aan een groenere
woonomgeving, waar mensen nog
prettiger kunnen wonen. Cher nodigt
andere enthousiastelingen uit om
met haar projectgroep mee te doen.
Heb je belangstelling, mail dan
redactie@rivier-dichter.nl Dan komt
je bericht bij haar terecht.
Dat willen de bewoners in de Balijelaan ook wel. Dat is nu een drukke
verkeersroute, je zou bijna vergeten
dat er ook nog heel veel mensen wonen. Een van die bewoners is Cher, al
jaren bezig met potten met planten
op de stoep en zonnebloemen in de
perken, op eigen initiatief. Zij en een
groepje buurtbewoners zijn begon-

een jaar Kern met Pit
bewoners aan de slag voor
groen, nog groener, groenst
Ine van Emmerik

50% korting op de opstartkosten bij de
verkoop van een woning
Tussen 1 januari en 31 maart 2022 ontvang je bij ons 50%
korting als wij jouw woning mogen verkopen!
Benieuwd naar deze actie en wat wij voor jou kunnen betekenen?
Wij komen graag kennismaken.
Een goed gevoel moet er zijn! Zeker bij iets dat zo belangrijk is als
het verkopen van je woning. Neem contact met ons op via
030 288 06 00 of via info@willems-steinvoort.nl!
Met meer dan 20 jaar ervaring weten wij waar toekomstige kopers
op letten en hoe een huis het beste gepresenteerd kan worden.
Deze ervaring en ons uitgebreide netwerk zetten wij in om voor
jou het beste uit de verkoop van je woning te halen.

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

Voorwaarden
Er is slechts één voorwaarde. Om 50% korting op de opstartkosten bij de verkoop van je woning te ontvangen dien je een
opdracht tot verkoop getekend te hebben tussen 1 januari en 21 maart 2022.
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