Op 31 januari, tijdens een bijeenkomst in buurthuis Het Trefpunt,
nam Ellen van Dilst afscheid als coördinator/redacteur van de
Rivierwijker.
Ze heeft zich jarenlang vol enthousiasme ingezet om steeds weer
een mooie Rivierwijker tot stand te brengen.
Ook aan de mooie uitgave ‘Historie van Rivierenwijk’ heeft zij een
grote bijdrage geleverd. Ellen, heel erg bedankt!
Paul van Santen, onze vormgever (helaas verhinderd op deze
bijeenkomst), is eveneens gestopt. Paul, ook jij bedankt voor al je
inzet!

Contactgegevens: https://www.utrecht.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/wie-zit-er-in-de-raad/,
of google op: ‘Wie zit er in de raad Utrecht?’

www.tai-chi-b-one.nl

rivierwijker@live.nl

corianne.humanitas@gmail.com

Wel even van tevoren aanmelden bij Ineke Gorter op
info@inzich-t.nl of een berichtje op 06-28642905

Woningbemiddelaar AmstelHousing maakt dromen waar!
‘We waren al wat jaren actief in Utrecht en hadden inmiddels
een behoorlijk portfolio opgebouwd. Omdat de vraag naar
Utrechtse woningen alsmaar groter wordt, is het belangrijk om
vanuit een Utrechts kantoor te werken’ vertelt Arthur Noordijk,
franchisenemer voor AmstelHousing in Utrecht. ‘Utrecht is een
goed alternatief, bijvoorbeeld voor de expat die werkt op de
Amsterdamse Zuid-as. Met ieder kwartier een treinverbinding,
is de reistijd zelfs korter dan wanneer zij zich in Amsterdam zelf
vestigen. En de huren zijn hier ook nog wat aantrekkelijker dan
in de hoofdstad’. Zelf woont Arthur al zijn hele leven in Utrecht
en kent de stad op zijn duimpje. ‘Een absolute pré in dit werk
waarin je probeert een perfecte match te vinden tussen
verhuurder en huurder.’

Arthur Noordijk van het Utrechtse kantoor van AmstelHousing

AmstelHousing heeft sinds 2018 een kantoor in de Utrechtse
Rivierenwijk, van waaruit zij bemiddelt in aan- en verhuur van
woningen in de vrije huursector. AmstelHousing begon haar
activiteiten als woningbemiddelaar in 2002, in een klein
kantoor vlakbij het centrum van Amstelveen met een team
van twee personen. In de jaren erna zijn we gegroeid naar een
uitgebreider team en inmiddels zijn we gevestigd in meerdere
plaatsen in Nederland.

‘Het leuke van ons werk is dromen mede mogelijk maken. Onze
klantenkring bestaat bijvoorbeeld uit jonge stellen die een jaar
op wereldreis gaan. Of pas verliefden, beiden een eigen woning
en aarzelend over die volgende stap. Spaarders en beleggers,
op zoek naar meer rente dan een spaarrekening nog oplevert.
Nederlandse expats, met dat aanbod van die droombaan in het
buitenland. Of een eigenaar van een monumentaal pand, wat je
nooit meer weg zou willen doen. In al deze gevallen kunnen we
op zoek gaan naar een, al dan niet tijdelijke, huurder.
Bijvoorbeeld een ‘highly skilled Immigrant’ met hún droombaan
bij een multinational in Nederland.’
Heeft u een woning? En een soortgelijke droom?
AmstelHousing bemiddelt voornamelijk, maar niet alleen, voor
expats en multinationals in Nederland.
We vertellen u graag over de mogelijkheden in een vrijblijvend,
oriënterend gesprek.

Wijkspeeltuin De Boog
Merwedekade 128 A
Contactpersoon: Jan-Willem Gunnink.
Email: jw@wijkspeeltuindeboog.nl of
bel/whatsapp naar De Boog 06-36056645

Voor meer informatie kunt u terecht op emailadres:
buurthuis@denieuwejutter.nl
Of op onze website www.denieuwejutter.nl (bijvoorbeeld voor
het activiteitenoverzicht)
U kunt natuurlijk ook gewoon een keertje langs komen!
(Amerhof 66)

Buurttuin de Zandloper, Waalstraat 138
Wilt u meer informatie over een ritje met de riksja? Stuur gerust
een mailtje of bel ons.
utrecht@fietsenallejaren.nl – 06-81876018

06-58959894 of
seboboek@gmail.com
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www.utrecht.nl/merwedekanaalzone

www.ppcampstede.nl
Een afspraak maken? 06-319 355 09
hscholten@ppcampstede.nl

Workshop Opstandig Gedrag
23 maart 2020
bij Ludens,
Het Palet
Vondellaan 176
Én
16 april 2020
bij Spikkels,
Kind en Co
Heycopplein 3
(20:00-21:30 uur)

- Per mail: merwedekanaalzone@utrecht.nl
- Per brief: De gemeenteraad van Utrecht, Ontwikkelorganisatie
Ruimte, Projectteam Merwedekanaalzone , t.a.v. dhr Marcel
Haak, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
- Inleveren bij het Stadskantoor. Vraag om een bewijs van
ontvangst.

Meer informatie en aanmelden
via www.mevrouwmaan.nl

Werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar,
houd.rivierenwijk.leefbaar@gmail.com
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vt@nicolaikerk.nl

de veertigdagentijd ook in de Nicolaikerk. Zie voor meer informatie: https://www.nicolaikerk.nl/
en www.depup.nl (hierin een interview met Marnix Niemeijer).
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Aanvang: 20.00 uur zie ook www.nicolaikerk.nl

Concerten
o 29 maart concert US Cantorij, meer info zie
https://uscantorij.nl/web
o 5 april Matthaüs Passion door Ribattuta Musica, aanvang
15.00 uur. Info zie www.rmusica.nl
o 25 april, Matis Festival met muziek, dans en kunst, aanvang
20.00 uur
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Neem contact op met Cornely Fakkel
Tel. 06-10440550
E-mail: cornelyfakkel@lister.nl
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de huidige secretaris Nol Duindam, e-mail:
nol.duindam@gmail.com 06-33082392
de huidige penningmeester Ton Wagenvoort, e-mail:
tonwagenvoort@outlook.com 06-13670500,
en/of duo voorzitter Jitske Tiemersma: e-mail: jitske@
tiemersma.org, 06-51434424

Meldt u aan op e-mail adres:

secretariaat@avondvierdaagse-utrecht.nl

gcozijnsen@gmail.com
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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

Meld je aan voor 6 april 2020 via
wijzijndewijk@glu.nl!!!
Volg ons of meld je aan als vriend op
facebook:
www.facebook.com/wijzijn.dewijk

