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RECREATIEF BASKETBAL
ZOEKT NIEUWE LEDEN!
Yoga online thuis
Elke dinsdagavond online op je laptop of telefoon.
Samen met buurtgenoten blijf je fit en verhoog je je
lenigheid en (veer-)kracht. Ontspan en geniet!
Al 7 jaar geef ik yogalessen voor de Rivierenwijk,
die nu exclusief online thuis te volgen zijn via
Zoom. De yoga is een combinatie van actieve
Hatha yoga, vloeiende Vinyasa, rustige Yin yoga
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 altijd de weldadige ontspanning.
Een les van 70 minuten op dinsdag om 20.00 uur.
Kosten € 7,50 per week op periode basis.

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

Kijk gerust eens mee!
Contact per mail: info@yogalife.me
of app: 06-37409890 | Hans Bootsma

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

Colofon
De Rivier-Dichter is een onafhankelijk wijkkrant van, voor en door wijkbewoners
van de Rivierenwijk en Dichterswijk.
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Wil je iets plaatsen, heb je ideeën of vragen?
Mail naar redactie@rivier-dichter.nl Of lever je kopij in voor 25 november op
Balijelaan 40. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen die te lang zijn
in te korten.
Website: www.rivier-dichter.nl
Redactie: Marlies Bos, Dirk van Haastrecht, Grietje Henken, Yvon van der Veen
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Marjolein de Graaff, Judi Romijn en Sweder Kraan
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Redactioneel
Hier is de herfsteditie van onze wijkkrant! Om even van te genieten op de bank of een lekkere stoel met een kop
warme thee of koffie. Ook nu hebben we van bewoners weer leuke nieuwsitems ontvangen om in de krant te zetten.
Heel erg bedankt daarvoor. Dat bracht ons ook op het idee om in deze editie aan jullie, lezers, te vragen waar júllie
vinden dat we aandacht aan zouden kunnen besteden in de wijkkrant. Laat het ons alsjeblieft weten door te mailen
naar redactie@rivier-dichter.nl. En nog iets, binnenkort kunnen alle bewoners van de Rivierenwijk en Dichterswijk
EINDELIJK de nieuwe ‘JA’ – ik wil de Rivier-Dichter deurstickers verwachten. Ze zijn ontworpen geheel in de huisstijl
van de Rivier-Dichter. De stickers komen in een envelop waarop in meerdere talen staat wat in de envelop zit. Tevens
zit er een briefje bij van ons, de redactie, waarin we nog een keer uitleggen dat het nu mogelijk is om de RivierDichter in je voorkeurstaal te lezen via de website. Deze hele actie hebben we kunnen doen dankzij hulp van Willems
& Steinvoort Makelaars en Stichting Buurtfonds Rivierenwijk & Dichterswijk. Waarvoor dank!

Nieuwe uitdaging: fietsen,
stallen en delen
Fietsen is het nieuwe verplaatsen. In Utrecht is zelfs de
eerste fietsburgemeester aangesteld: Jelle Bakker. Hij
gaat zich de komende twee jaar inzetten om van Utrecht
een nog betere, veiligere en inclusievere fietsstad te
maken. In de nieuwe mobiliteitsvisie wordt het fietsen
als belangrijkste middel om te verplaatsen genoemd... na
de benenwagen. In Utrecht is het aantal fietsen enorm
toegenomen, ruim 50% van de Utrechters gebruikt de
fiets al als eerste vervoermiddel. En dan hebben we het
niet alleen over ‘gewone’ fietsen. Onder andere bakfietsen
zijn al langer deel van het fietsbeeld. Handig, maar best
een dure aanschaf en waar laat je hem? Sinds kort is er
een experiment gestart met deelbakfietsen waarbij de
gemeente samenwerkt met Cargoroo, een elektrische
bakfiets die je kan huren. Je vindt er in het totaal acht
verdeeld over vaste plekken in de wijken. Meer informatie? Kijk op de gemeentesite, bij wonen en leven.

Gun je kind judo
De kalender van judoschool Barberio begint zich weer
te vullen.
Zo zijn er op 9 oktober het districtkampioenschap
– 15 jaar en op 16 oktober het
districtkampioenschap – 12 jaar in Ede.
Ook het eerste instaptoernooi voor beginnende
judoka’s onder de 12 jaar komt er weer aan,
dit keer in Houten.
Ook komen er weer judo-examens aan.
Wil je meedoen aan één van de toernooien,
vraag aan meester Edwin om een briefje
of kijk in de kalender op de site van
Judoschool Barberio.
Wil je een keer gratis meedoen?
Kijk op onze site www.judoschoolbarberio.nl
voor de locaties en lestijden.
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QR bij de kerkdeur?
De Nicolaïkerk is weer op stoom. Eindelijk. Net als de rest van de samenleving. We kunnen weer gewoon spontaan naar de kerk op zondagochtend. Het is een grote opluchting dat het normale leven weer op gang komt. Hopelijk hoeven we niet nog een keer
terug naar de tijd van afstand houden, aanmelden van tevoren of lockdown. Dat hangt
natuurlijk af van het verdere verloop van de pandemie, dus ook van ons gedrag.
Er is wel discussie geweest of de kerken niet ook een QR-controle bij de deur zouden
moeten houden, net als de horeca en de evenementen. We houden de drempel van
de kerk graag laag, maar we vinden veiligheid ook heel belangrijk. Veel kerken kiezen
ervoor om een aparte ruimte vrij te houden voor de mensen die graag de anderhalve
meter afstand willen bewaren. Die mogelijkheid hebben veel kerkgebouwen immers, en restaurants, cafés en
disco’s niet. Daarom moet je daar bij binnenkomst laten zien dat je geen corona hebt.
In de Nicolaïkerk loopt het soepel, bij de ingang. Geen controle, maar een beroep op de volwassenheid van ieder.
We weten dat kerkgangers zich graag laten aanspreken op hun volwassen verantwoordelijkheid en gaan ervan
uit dat iedereen thuis blijft bij klachten en bereid is om veilige afstand te bewaren en respect te hebben voor
ieders kwetsbaarheid. Gastvrijheid is ook zorg dragen voor elkaars veiligheid.
Bij de deur van de kerk tref je vaak een man aan met de – digitale – straatkrant. Ook voor hem zal het een grote
opluchting zijn dat er weer mensen door die deur komen en gaan. Dan kan hij weer wat geld verdienen. Omdat
tegenwoordig bijna niemand meer contant geld bij zich heeft kun je bij hem de straatkrant kopen door een QR
code te scannen. Fijn dat je bij de kerk dus toch nog gebruik kunt maken van de nieuwste digitale technieken, al
bent u daartoe niet verplicht. Vergeet dus toch uw telefoon niet mee te nemen. Als u die heeft natuurlijk. Want de
steeds verder gaande digitalisering sluit ongewild sommige mensen toch buiten.
Dat hoeft niet erg te zijn. Niemand is verplicht de nieuwste versie van de smartphone in bezit te hebben. En contant geld blijft nog altijd mogelijk. Maar het is wel degelijk zo dat het mensen die niet digitaal vaardig zijn soms
erg moeilijk gemaakt wordt. Gelukkig doet de man bij de deur van de kerk nooit moeilijk over ouderwets contant
geld.
Gastvrijheid is ook oog hebben voor de mens die ieder van ons is. En gastvrijheid begint bij de deur.
www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl

e wijk

Gezien in d

De Dinkelstraat in de Rivierenwijk verrast je
met een ware kleurexplosie.
Prachtig om te zien hoe een straat opbloeit
van zoveel vorm en kleur. Om vrolijk van te
worden.

Kleurexplosie
in de
Dinkelstraat
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Een zeldzame gebeurtenis: het liften van de
Kruisvaart-bruggen
In de avond/nacht van zaterdag 25
september tot zondag 26 september
vond er een bijzondere gebeurtenis
plaats. De drie niet-beweegbare
bruggen over de Kruisvaart zijn met
hijskranen gelift zodat drie nieuwe woonarken, waaronder die van
mijzelf, naar hun ligplaatsen in de
Kruisvaart gesleept konden worden.
Onze ark is in Urk gebouwd en moest
op weg naar Utrecht het IJsselmeer
oversteken – wat met veel wind en
hoge golven niet mogelijk is. Daarom
waren we ruim op tijd in Urk vertrokken en lag onze woonark al twee weken te wachten aan de Westerkade.
De hele brugopening-operatie begon

rond 14.00 uur met het afzetten
van de Westerkade. Rond 18.00
uur waren de eerste twee bruggen
geopend. De derde en laatste brug
(de busbaan-brug) mocht pas vanaf
20.00 uur afgezet worden, om het
openbaar vervoer zo min mogelijk
te verstoren. Rond 23.00 uur was de
busbaan-brug open en hadden we
vrije doorvaart naar de ligplaatsen
van de woonarken. Vanwege goede
coördinatie en de vakkundigheid van
de slepers en kraanwerkers verliep
de hele gebeurtenis nog sneller
dan verwacht. Iets na middernacht
lagen alle drie arken op hun plek.
Dat goede weer was ook belangrijk,
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want vooral wind had een spelbreker
kunnen zijn.
Het was toch wel een avontuur, maar
wij als bewoners van de drie arken
zijn heel blij dat het allemaal zo
voorspoedig verlopen is.
Felix Beckebanze
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Raadsel

Er was een oma die over een brug liep, met daaronder water. Ze viel van de
brug maar verdronk niet. Ra ra, hoe kan dat?

Interview met Abel en Jens over hun nieuwe school en de buurt!
Welke school zitten jullie en welke groep?
Jens en Abel: ‘Wij zitten op de Gertrudisschool’.
Abel: ‘Jens zit in groep 4 en ik zit in groep 6.’
Wat vinden jullie het leukste op school om te doen?
Abel: ‘Ik vind crea het leukst. Crea is creatief zijn, zoals
knutselen.’
En wat knutsel je dan wel eens?
Abel: ‘We hebben wel eens een toversteen gemaakt.’
En jij Jens, wat vind jij het leukst om te doen op school?
Jens: ‘Ik vind staal erg leuk. Dat is spelling en taal gemixt.’
Heb jij ook wel eens iets gemaakt bij crea, Jens?
Jens: ‘Ik heb wel eens een papier gemaakt die kon je zooo
uitschuiven en dan heb je een vis met bijvoorbeeld een
lange bek (Jens maakt een groot gebaar). Dat is best
leuk!’
Hoe vinden jullie de buurt?
Abel: ‘Het is een leuke buurt met aardige mensen
en leuke kinderen.’
Jens: ‘En aardige buren uit de straat!’
Abel & Jens: ‘Wij zijn erg tevreden over de buurt!’
Hebben jullie nog lievelingsplekjes of goede
verstopplekjes in de buurt?
Abel: ‘Er is een open veld met allemaal verstopplekjes waar je kan verstoppen met vriendjes.’
Jens: ‘En bij het houten schip bij een voetvalveldje
kan je goed verstoppen.’
Abel & Jens: ‘Wij houden wel van verstoppen!’
Dank je wel voor jullie interview Abel en Jens!
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Wij zijn Jens en Nine, wij hebben
de vorige foto-zoektocht gew
onnen. We zijn met onze oma
zoeken naar het insectenhote
gaan
l dat de vorige keer in de krant
stond. Eerst gingen we langs
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We zijn benieuwd of jullie weten
waar dit is.
Groetjes van Jens en Nine

Deze foto is genomen tussen
de Waalstraat en de
Heycopstraat, de Jutphaseweg
en de Merwedekade.
Weet JIJ waar dit is?
Stuur dan een mailtje naar
kinderredactie@rivier-dichter.nl
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Oplossingen puzzel 1 + 2 en raadsel
Antwoord: het was
winter en het water
was bevroren.

Raadsel
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Toekomst Bo-renthal/Kringloop
De Waarde, een toren van 38 meter?
In het midden van de Dichterswijk is een flinke metamorfose begonnen. Momenteel wordt er op het terrein van de soepfabriek flink gebouwd aan ruim 400
appartementen. Om het gebied goed op te nemen in de wijk zal zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst ook de koel/vrieshal waarin vroeger groenten,
fruit en Iglo-vissticks lagen, later de Bo-rent zat en nu Kringloopwinkel De

Waarde, plaats maken voor wonen...
En een plein aan de kant van de
Veilinghaven zoals al lang geleden
bedacht. De planvorming is gaande.
De ontwikkelaar wil aan het plein
naar een toren van zo’n 37 á 38 meter
(12 lagen) zo liet deze eind juni
tijdens een digitale informatieavond
aan omwonenden weten. Dat is hoger
dan de Albert Heijn aan de Vondellaan (ca 30 meter, 10 lagen). En meer
dan de 25m voor een ‘hoogteaccent’
in dit gebied voor het moment dat
bedrijvigheid plaats zou gaan maken
voor wonen. Dat werd in 2002 in
het bestemmingsplan als maximum
vastgelegd. En in 2013 herbevestigd.
Omwonenden lijken het er niet
mee eens, gezien een eerdere zelf
gehouden enquête en reacties op de
informatieavond.
Dirk van Haastrecht
Meer info:
Veilingstraat10utrecht.wordpress.com.

Gezelligheid in het Merwedegebied

zaterdag
27 november
Winterwinkelen
De Makers van Merwede

én je steunt daarmee de lokale creatieve ondernemers. Deze markten
zijn bovendien extra gezellig door
live muziek, theater en natuurlijk
heerlijk eten en drinken. Zet zaterdag
27 november dus vooral in je agenda
om lekker door Merwede te struinen
en te genieten van alle gezelligheid,
gewoon bij jou om de hoek!

Op zaterdag 27 november staat het
evenement Winterwinkelen weer op
het programma in Merwede.
Op deze dag toveren de verschillende broedplaatsen in Merwede, die
zich verzamelen onder de noemer
De Makers van Merwede, de wijk om
in één grote wintermarkt. Onder andere bij Kanaal30, Vechtclub XL, De
Alchemist en De Createur kan je over
de markten struinen waar allerlei
producten van creatieve ondernemers te koop zijn. Met de producten
van lokale creatieve ondernemers
zijn jouw decemberinkopen origineel
de Rivier-Dichter 8

We zijn nog volop bezig met het
programma dat we zullen delen op
Facebook.
Maar heb je vragen, dan kan je ze
zeker stellen aan:
programma@vechtclub.nl
Welkom namens alle creatievelingen in
Merwede, Daan Lusthouwer

Kinderen tekenen toekomst Dichterswijk:
van Soepfabriek naar Snoepfabriek?
Langzaamaan – of moeten we zeggen vrij vlot? – verrijzen op het voormalige
terrein van de soepfabriek en het tijdelijke sportveldje, de eerste woongebouwen.
Het eerste gebouw voor Mitros is, in elk geval van buiten, bijna volledig af. Als je
langsloopt zijn de bouwhekken versierd met allerlei tekeningen.
Ik spreek kort met
Annemieke Teune,
directeur van De
Kleine Dichter:
“Drie jaar lang
tegen bouwhekken aankijken
leek me niks. Laten
we onze leerlingen erbij betrekken.” Ontwikkelaar
van plan Heycop op het voormalige
soepfabriekterrein – Plegt Vos – was
al gauw akkoord. Die had al vaker
met scholen samengewerkt voor
invulling van hun bouwdoeken.

De ene tekening gaat heel goed
volgens de opdracht, de andere
is gewoon een mooie tekening. Veel gaan er ook over
plezier, vermaak of pretpark.”
Ook snoepwinkels – zie de
tekeningen – zijn populair.
Zelfs een snoepmagazijn. Er zou
een snoepfabriek voor nodig zijn,
maar die zie je juist niet... Andere
gaan over nieuwe woongebouwen

En dus werd een tekenwedstrijd
georganiseerd.
Leerlingen van De Kleine Dichter
konden hun gedachten laten gaan
over wat er achter de bouwdoeken
zou moeten komen.
“Eerst was het idee alleen de tekeningen van de winnaars op te hangen.
De opdracht was: ‘Als jij mag bepalen
wat er achter het doek komt...’.
de Rivier-Dichter 9

met groene
gevels en
zonnepanelen. “Of over
groen maken
en dieren.”
Daar lijkt behoefte
aan; “het is er toch wel stenig”, aldus
Teune.
Ook kwamen er originele ideeën uit.
Zoals... een Spookhotel...
Daarom werden naast tekeningen
van winnaars ook alle andere tekeningen opgehangen.
Dirk van Haastrecht

We mogen weer dansen!
Beste lezer
Ik heb te horen gekregen dat we de tweede vrijdag van
de maand weer dansavonden mogen gaan organiseren in
De Nieuwe Jutter.
Dit echter wel voor de mensen die volledig zijn gevaccineerd
en dit kunnen bewijzen door middel van een QR-code of
vaccinatieherstel of negatief test formulier.
De eerste dansavond start op 8 oktober.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 23.00 uur.
De zaal is open vanaf 18.30 uur.
Entree is € 4.00. Hiervoor krijgt u een eerste gratis bakje
koffie of thee, een gezellige dansavond en op zijn tijd een
stukje kaas of worst of zo.

Ons koor start weer
Lieve beste lezers
Bij deze wil ik meedelen dat wij weer gaan starten met
ons koor vanaf 7 oktober.
Donderdagavond om 19.45 uur is de inloop zingen in de
grote zaal van de Nieuwe Jutter. Maakt je blij!

Wij hopen u dan ook hartelijk welkom te heten en een
gezellige avond te bieden.

Wij zijn ook op zoek naar mannen zowel bassen, als tenoren.
Ook willen we gaan optreden in verzorgingshuizen enzovoort. Dus misschien tot gauw.
Vriendelijke groeten,
Catharina van der Veeken
06-45152125

Ontmoeten in het
Strandpaviljoen

Voor meer informatie kunt u bellen naar Bep of Kees
Rijnders tel: 06-4251916 of 06-27135270.
Het vrijwilligersteam van de vrijdagavond dansclub

Op de donderdagmiddag van
14.00-16.00 uur houden we
onze ontmoetingsgroep in het
Strandpaviljoen.
De ontmoetingsgroep is vooral
bedoeld om elkaar te ontmoeten
met een kopje koffie/thee en om
gezellig bij te praten met andere
buurtbewoners. Soms ook met een
spelletje.
Komt u eens langs voor kennismaking als u zin heeft!
Het Strandpaviljoen is in de Noordzeestraat 20 en
de ingang van de buurtkamer is aan de kant van het
Drakenplein.

Misschien zien we u binnenkort!
Met vriendelijke groet van Paula

Tip van de Utrecht
Schone Stad Coach!
In Utrecht kunt u ook een afspraak maken om uw
grofvuil gratis aan huis te laten ophalen.
Dit kan via www.utrecht.nl/grofvuil of bellen met de
gemeente via telefoonnummer 14 030.
Bij een grofvuilafspraak gelden een aantal
voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u ook op
www.utrecht.nl/grofvuil.
Ook uw snoeiafval kunt u gratis op afspraak aan huis
laten ophalen.
Meer informatie hierover op
www.utrecht.nl/snoeiafval.
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Parkeerproblemen Lingestraat en omgeving
Het is middag als ik Joke en Angelique ontmoet in café Nostro, twee strijdbare
dames, die samen met Bep het actiecomité parkeren vormen. Zij vertellen mij het
verhaal van de parkeerproblemen in de Lingestraat en omgeving. Al anderhalf
jaar, vanaf april 2020 zetten zij zich in om een betere oplossing voor de parkeerproblemen te krijgen dan de gemeente nu voorstelt.
Tussen de Lingestraat en de Reitdiepstraat zou namelijk per
1 november betaald parkeren ingevoerd moeten worden.
In dit gebied echter, vertellen ze,
gaat het dan om betaald parkeren van 06.00-11.00 uur, terwijl in
andere deelgebieden van de wijk
betaald parkeren ingesteld is van
ma-za van 09.00-21.00 uur. Dat
gaat het parkeerprobleem voor veel
buurtbewoners niet oplossen. In het
vooronderzoek in de buurt dat eerder
plaatsvond, lijkt het erop dat buurtbewoners zich er niet altijd bewust
van waren 11.00 uur in de ochtend
bedoeld werd en niet 11.00 uur in de
avond. Waar Joke en Angelique zich
ook over verbazen is dat hetzelfde
tarief gehandhaafd wordt voor beide
deelgebieden. Ze kunnen inmiddels
rekenen op een breed draagvlak in de
buurt en hebben voor een petitie om
het voorgestelde beleid aan te passen
250 handtekeningen opgehaald.
Dat er parkeerproblemen zijn in de

Rivierenwijk en Dichterswijk weet
elke bewoner die probeert zijn of
haar auto geparkeerd te krijgen.
Zeker omdat het in een aantal delen
van de wijken al betaald parkeren is,
staan de vrij parkeren gebieden nog
meer onder druk. Dat geeft onrust
en ergernis die uitloopt van banden
leksteken tot ruzie onder buren of
ruzie met ‘wildparkeerders’ die na
het parkeren met de fiets naar plaats
van bestemming gaan. Ook zijn er,
als het gaat om de afstand naar de
geparkeerde auto vanuit huis, zorgen
om oudere buurtbewoners én (jonge)
vrouwen met onregelmatig werk, zoals in de zorg, die na hun late dienst
nog in de nacht alleen over straat
moeten naar huis.
Op de wijkavond in september in de
Nieuwe Jutter is er aandacht voor het
probleem gevraagd.
Naar aanleiding van deze avond
hebben Joke, Bep en Angelique,
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als actiecomité, op woensdag
29 september een gesprekje gehad
met wijkwethouder Linda Voortman
van Groen Links en Loog Landaal
(Wijkadviseur Zuidwest).
Dit heeft in ieder geval opgeleverd
dat er naar de venstertijden gekeken
gaat worden. De concrete vraag is
om het parkeerbeleid te wijzigen,
zodat voor deelgebied 1 van 09.0021.00 uur voor maandag tot en met
zaterdag betaald parkeren geldt en
voor deelgebied 2 van 06.00-11.00
uur. Daarnaast ontving de gemeenteraad een mail van het actiecomité
om het parkeerbeleid voor te leggen
op de gemeenteraadsvergadering op
donderdag 30 september. Die avond
werd de parkeernota opnieuw tegen
het licht gehouden.
Tot slot zal Loog Landaal organiseren dat er een live gesprek plaats
gaat vinden tussen het actiecomité
en het Bureau Parkeren van de gemeente Utrecht.*
Marlies Bos
* Het kan zijn dat de actualiteit bij het
uitkomen van de krant het artikel mogelijk
al heeft ingehaald.

lid) nieuwe plannen gemaakt. In april
2021 konden we, binnen de toen
geldende coronaregels, opnamen
maken van een aantal muziektalenten in de wijk. Die waren via de
contacten van Nol snel te vinden.
Eén daarvan was Kirsten zelf, ook
een enthousiaste zangeres!
De filmpjes zijn te
zien op het
YouTube
kanaal van
De Nieuwe
Jutter onder
het kopje
“Kunst en
cultuur in
De Nieuwe
Jutter”. Een aantal van hen was ook
te zien tijdens Springtij, de feestelijke
start van het nieuwe seizoen van
De Nieuwe Jutter op 2 en 3 oktober.

Opname in actie, een optreden van Ronald Visser.

Muziek in de wijk: De Nieuwe Jutter
Berry Kluinhaar (al jaren een actieve vrijwilliger) vertelt over de nieuwste ontwikkelingen rond muziek in De Nieuwe Jutter. Door de inspanningen van Berry,
Nol Duyndam en Ine van Emmerik (bestuursleden) kwamen in de afgelopen jaren
allerlei muziekvoorstellingen naar De Nieuwe Jutter.
Utrechts Requiem bijvoorbeeld, dat
binnenkort weer komt. De techniek
voor beeld en geluid in de grote zaal
werd steeds beter en gaat nog beter
worden. Ondertussen is er ook een
podium gebouwd.

In 2019 begon Nol met het maandelijks organiseren van een Café
Chantant. Dat viel tijdens de eerste
lockdown allemaal stil, maar gaandeweg werden er door Berry, Nol, Ine
en Kirsten van Spronsen (bestuurs-

Er zit veel muziektalent in de wijk,
we hebben nog maar een klein deel
gezien en gehoord. In de komende
tijd gaan er meer optredens komen,
ook in samenwerking met het cultuurprogramma Dwarsverband.
Ine van Emmerik

Verslag van de wijkavond
Op dinsdag 7 september organiseerden het Wijkbureau Zuidwest en De Nieuwe Jutter samen een geslaagde bewonersavond
voor Rivierenwijk en Dichterswijk. Op deze mooie zomeravond gingen we buiten op het Amerhofplein met elkaar in gesprek
over wonen in Rivierenwijk.
Onderwerpen die ter sprake kwamen: geveltuintjes, de
communicatie in de wijk, het parkeerbeleid en activiteiten
voor jongeren. We hebben met elkaar vervolgafspraken
gemaakt om er verder mee door te gaan. Een mooie
opbrengst dus! Alle aanwezigen, bewoners en partners uit
de wijk; bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdragen!
Eén van de onderwerpen waar we over door gaan praten,
is activiteiten voor jongeren in de wijk. Daarom organiseren we eind oktober een inspraakavond voor en door
jongeren uit de wijk, om samen te gaan werken aan een
project voor jongeren. Wil je hierbij zijn? Stuur dan een
bericht naar britt@denieuwejutter.nl.

Een ander belangrijk onderwerp was het parkeerbeleid.
Ook daaraan zal een vervolg worden gegeven, door onder
andere een gesprek met wijkwethouder Linda Voerman
en wijkadviseur Loog Landaal.
Van de redactie: elders in deze krant kunt u meer lezen over de
problemen rond het voorgestelde parkeerbeleid in de Rivierenwijk.

Eind oktober

Inspraakavond
voor en door jongeren uit de wijk
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info: www.denieuwejutter.nl

Nieuws uit Buurthuis De Nieuwe Jutter
Nieuw logo en nieuwe website

Zoals je hier rechts kunt zien, heeft ons buurthuis een nieuw logo.
Na 13 jaar werd het tijd voor een meer moderne, frisse uitstraling, waarbij de
nadruk ligt op de samenwerking van mensen. Een buurthuis in zelfbeheer zoals
De Nieuwe Jutter kan niet zonder enthousiaste inbreng van veel verschillende
mensen!
Ook hebben wij een splinternieuwe website! Neem eens een kijkje op www.denieuwejutter.nl

Nieuwe mogelijkheden en
initiatieven

Activiteiten Buurthuis De Nieuwe Jutter 2021

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober
organiseerden wij Springtij
Rivierenwijk: daarmee trapten we
het nieuwe seizoen af. Na een periode van laagtij is het tijd voor hoogtij
met nieuwe energie, nieuwe ontmoetingen en nieuwe initiatieven!

Maandag:
Biljartclub
Massage Therapie Tanyusha*
Hobbyclubje
SPEAK Taalcafé
Happy Feet Dancers Linedance
Tamount

Die nieuwe start maken we graag
samen met mensen uit de wijk – en
natuurlijk zijn ook mensen uit Dichterswijk of elders van harte welkom.
Wil je een clubje of activiteit starten? Leuk, dat kan! Wij denken
graag met je mee en ondersteunen
je initiatief. Er zijn diverse ruimtes
beschikbaar, zoals de grote zaal
voor bijvoorbeeld bijeenkomsten en
presentaties (ook geschikt voor dans,
muziek en lichamelijke beweging),
een professionele keuken en kleinere
ruimtes voor cursussen, workshops
of vergaderingen. Alle ruimtes zijn
voorzien van smart-tv of beamer. De
grote zaal heeft zijn eigen geluidssysteem.
Als je liever helpt bij bestaande
activiteiten of de dagelijkse gang
van zaken: we kunnen altijd extra
mensen gebruiken. Neem dan contact op en we kijken samen wat je in
De Nieuwe Jutter wilt doen.
En mocht je gewoon willen deelnemen: kijk eens naar het
uitgebreide activiteitenaanbod.
Hopelijk zit er iets bij waar je zin in
hebt. Heb je tips voor een aanvulling
op het aanbod, geef het aan ons
door.
Wie weet wat we kunnen realiseren!

Dinsdag:
Wijktafel Rivierenwijk
Adriana gesprekgroep om
2 wkn
Biljartclub
SPEAK Taalcafé
Eetcafe Lister
Biljart: De Tol
Dames aerobic
Tamount
Woensdag:
Biljart
Conditie gym 60+
Turkse vrouwen
Buurtlunch
Ouderensoos
Massage Therapie Tanyusha*
Arabische les kinderen
Volksdans Garoon
Tamount sport
Biljartcompetitie

Donderdag:
Iyengar Yoga
Massage Therapie Tanyusha*
Biljartclub
Eetcafe Lister
Hip hop Kids
Zangkoor
Fotoclub 2 x p.mnd
Kaartclub
Biljartcompetitie: 1 x p.mnd
Tamount
Vrijdag:
Voedselbank uitgifte
Marokkaanse vrouwen
Kaartclub
Massage Therapie Tanyusha*
Dansavond: 2e v.d. mnd
Tamount Sport
Zaterdag:
Massage Therapie Tanyusha*
Fietslessen
Taallessen Tamount
Dansavond: 1e v.d. mnd
Tamount
Zondag:
Taallessen en huiswerkklassen
Tamount
Tamount

* Massage Therapie Tanyusha: alleen op afspraak.

Voor tijden en meer informatie: zie website
De Nieuwe Jutter | Amerhof 66 | 3522 TR Utrecht | 030-2883190
buurthuis@denieuwejutter.nl | www.denieuwejutter.nl
www.facebook.com/denieuwejutter/

Voor een kop thee of koffie en een praatje kun je altijd binnenlopen!

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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Tai Chi Chuan/Taijiwuxigong
Maandag 18 oktober 2021
3 Proeflessen ¤ 25,gymzaal Lingestraat 1b
20.30-21.30 uur
Leren je lichaam en je hoofd te ontspannen
d.m.v. traag bewegen en stilstaan op
specifieke wijze.
Je energie weer voelen stromen, waardoor
je meer bewust wordt van jouw lichaam.
Beter slapen (98%).
Wees welkom om te Proeven :-)

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

Tel. 0630152519
ww.tai-chi-brabant-utrecht.nl
hennyzerstegen@hotmail.com

Yoga Centrum Rivierenwijk

Yoga Asana: “voor iedereen een yogahouding”
Yoga is goed voor je lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Yoga maakt je lichaam soepeler. Je voelt
je na een yogales vrijer, vrolijker en vitaler. Yoga brengt
rust, je leert beter te ontspannen. Een uurtje yoga is een
aandachtsmoment voor jezelf.
Kom een (proef) yogales volgen bij ons. Ervaring is niet
nodig. Iedereen is welkom, beginners of ervaren yogi’s!
Je kunt kiezen uit de volgende
yogalessen:
• actieve vinyasayoga
• krachtige poweryoga
• klassieke hathayoga
• ontspannen yoga nidra
• kinderyoga (6-11 jaar)
• rustige yin-yoga
Reactie van cursisten:
“Ik kan mij nu tijdens mijn werk beter concentreren!”
“Esther, bedankt voor de lessen die zoveel meer zijn dan
oefeningen!”
“Het kleinschalige en persoonlijke vind ik erg fijn.”
Adres: Yoga Centrum Rivierenwijk,
Rijnlaan 167, Utrecht.
Meer informatie en aanmelden op
www.yogacentrumrivierenwijk.nl.
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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)

Jeugdclub Rivieren- en Dichterswijk
16 jan 1929 - Opgericht door
Johanna Bruinshoofd-Diemel als
jeugdclub Rivierenwijk. Zij leidde
het kindercabaret. Zij was een goede
bekende van de jeugd in de buurt. De
jeugdoperette bestond uit jeugdleden
in de leeftijd van 6 tot 26 jaar. De
eerste voorstelling van de vereniging
was op 24 april 1929 in het gebouw
Plompetoren, de latere Citybioscoop. Waarna in 1931 in het
NV-Huis aan de Oudegracht.
1942 - Voorstellingen in de Stadsschouwburg van Utrecht. Daarmee
is de vereniging de oudste huurder
van de schouwburg. De stukken die
zij speelden waren: Repelsteeltje/
Doornroosje/Gedanste Schoentjes/
De Wijze Nar (75 kinderen speelde
er in mee). Bij Klein Duimpje/
Gelaarsde Kat/Markies van Carabas, vervulde Hans Karsbergen
de rol die echt door een volwassene
gespeeld moest worden.
10 februari 1952 - Opvoering
Doornroosje. Ongeveer 300 personen wilde ook graag 'n kaartje kopen,
maar die waren er niet. Uitverkocht.
Hierdoor werd er een extra opvoering
gegeven op zondag 9 maart. Om de

teleurgestelde personen toch te laten
genieten. Het bestuur dringt erop aan
op tijd de kaartjes te kopen bij de bekende adressen. Telefonisch besteld,
worden thuis bezorgd.
Eind 1952 - Commissie opgericht om
geld in te zamelen voor het 25 jaar
feest. Het werd 'n fancy fair.
Oktober 1954 - De fancy fair in het
verenigingsgebouw aan de Oranje
Nassaulaan te Hoograven. Als dank
werd een leuke prijs aangeboden
aan de onvermoeibare leidster mevr.
Bruinshoofd-Diemel. Zij heeft toch
sinds de oprichting in 1929 meegeholpen aan de opvoeding van de jeugd.
1974 - Lien van Monfoort volgt
mevr. Bruinshoofd-Diemel op als
spelleider. De jeugdclub werd een
officiële vereniging. Als voorbereiding
op de uitvoering oefent Lien twee
maal per week met drie groepen van
het gezelschap. En de hoofdrolspelers
oefenen bij haar thuis.
16 januari 1989 - 60 jaar Jeugdoperette Rivieren en Dichterswijk.
Lien van Monfoort, 50 jaar lid, werd
gehuldigd, zij mocht een cadeau ontvangen. Lien werd op 20 jarige leeftijd gevraagd een bestuurlijke functie

Operette Sneeuwitje en de zeven
dwergen.

1954 - Huldiging 25 jaar leidster mevr.
Bruinshoofd-Diemel jeugdoperette.
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te gaan vervullen. Voor die tijd
werden kostuums gehuurd, die vond
Lien niet mooi. Dus ging zij deze zelf
maken. Hoeveel het er zijn geworden
wilde zij niet zeggen. Het zouden er
in de loop der jaren 1000 geweest
zijn. Er waren ouders die voor hun
eigen kinderen kostuums maakten.
Gezien het vele werk dat het maken van de kostuums was, werd zij
de laatste 10 jaar bijgestaan door
mevr. Ter Steege (moeder van een
oud-lid).
2001 - Desiree Meijeringh en Hanneke van Buuren namen het over
van Lien van Monfoort.
2006 - Doorstart onder de nieuwe
naam voor de Jeugdoperette ”Er
was eens” … waar het altijd mee
begint. De vereniging won toen in
dat jaar de ”Bronzen Kei van de Provincie Utrecht”. Dit is 'n Provinciale
prijs voor amateurkunst. De Jeugdoperette behoorde tot Cultureel
erfgoed van de Provincie Utrecht.
16 januari 2009 - 80 jaar, er werd
een prachtige overzichtstentoonstelling gehouden in het Stadhuis.
Die druk werd bezocht, het verraste
burgemeester Wolfsen. Ook de in dat
jaar twee uitverkochte jubileumuitvoeringen in de Utrechts Stadsschouwburg waren een mooie kroon
op het jubileumjaar.
2010 - Het bestuur van ”Er was
eens” ging op zoek naar vervangers.
Dat lukte niet. Op 31 december 2011
werd het opgeheven.
Carla van der Linden bedankt.
Met vriendelijke groet, Co Scherrenberg
Email: coscherrenberg@gmail.com
Tel.: 030-8901323
Voor Foto’s-Knipsels-Praatjes over de
JUTFASEWEG VAN TOEN en de
HISTORIE VAN RIVIERENWIJK.

1989 - 60 jaar Jeugdoperette. Lien van
Monfoort 50 jaar lid, werd gehuldigd.

Groe
in de n
wijk
(8)

Stille wachters
Rivieren- en Dichterswijk hebben
wel een paar mooie groenstroken en
bomenrijen, maar niet echt een park.
Het Merwedeplantsoen komt het
dichtst bij wat je een park zou kunnen noemen. Een langgerekt park dat
loopt vanaf de Heycopstraat tot aan
de Socrateslaan. Er wordt gewandeld,
gepicknickt, gesport, gespeeld en
geluierd.
Ik wandel en fiets er doorheen, op
mijn weg door de wijk. In iedere tijd
van het jaar is het fijn om te kijken
naar de grote variëteit aan bomen en

hun veranderingen door het seizoen.
Van bijna alle soorten bomen die
er in de stad Utrecht te vinden zijn,
staan er wel exemplaren: er staan
essen, eiken, esdoorns, lindes, kersen,
wilgen, kastanjes, platanen. En dan
zie ik er zeker nog wel een paar over
het hoofd. De variëteit in leeftijden
is net zo groot. Er staan jonkies bij. Ik
zie een hemelboom geplant in 2002
of een appelboom uit 2013. Maar er
staan ook exemplaren die in 1925 of
in 1945 zijn geplant, toch wel even
langer geleden. Het hele park is een
groen weefsel door de tijd.

groene weefsel van het Merwedeplantsoen. Vreemd dat daar eigenlijk
nauwelijks over wordt gesproken. De
bomen staan als stille wachters op
hun plek. Niet alleen naar de bewoners, maar ook naar de bomen wordt
slecht geluisterd.

Bomen staan zwijgzaam,
worden niet echt gehoord, zijn
net zo verweven
Ine van Emmerik

Soms staan de bomen er in tweetallen, zoals twee statige platanen
net tegenover het einde van de
Gouwstraat. Maar je ziet ook allerlei
deftige eenlingen, zoals een witte
esdoorn in de buurt van de Amstelstraat. Aan de kant van de woonboten staat bijna over de hele lengte
een rij lindebomen. Soms staat daar
ook zo’n deftige eenling tussen.
Er is nu veel discussie over de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en de bruggen over het kanaal
die daarin zijn gepland. De bruggen
en het verkeer daar overheen breken
niet alleen in op het sociale weefsel
van Rivieren- en Dichterswijk, zij zullen ook breuken veroorzaken in het

Uw makelaar in Rivierenwijk!

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