
- ALEX en MARIEKE

Lekker eten & drinken:

- DE KOPPEL Landwinkel

Meespeel Theater Retteketet, speelde voor kinderen van 4-9 jaar en ouders

Men ondekte het Thema „Leven in en rond de sloot“ met Utrecht Natuurlijk medewerkers Dieuwertje en Wim

Vooral kinderen lieten zich schminken in vrolijke kleuren

Deze goochelaar vertoonde zijn trucs op en rond een tafeltje

Fiets Fit testjes werden gedaan op de Trimfiets uit de Musketon.

Circusschool Diedom, leerde Jongleren, Acrobatieken etc.

Een tent vol schilderijen van cursisten en terplekke schilderden kinderen

Zij gaf kleuradvies rond kleding. make-up etc.

Er kwamen er niet veel om te schaken met een echte Schaakmeester

€

THEATER RETTEKETET

- bij ingang tuinen

SCHMINKEN met Jacqueline

FIT LUNETTEN Fietsen

SCHILDEREN met Yvette

SCHAAKSIMULTAAN met Roel

SLOOTJE PEUREN en meer 

GOOCHELEN met Thijs

DIEDOM Circusschool

KLEURADVIES van Angela

VOELSPRIET met
„Peuters in het Wild“

DIEREN & TUINEN van
Utrecht Natuurlijk

KRAMEN:

Alle medewerkers, deelnemers, bezoekers en wijkbureau. Hartelijk dank voor je bijdrage dit jaar

Dag van het Park 2016 BIJNA AFGELAST
Dankzij opklaringen toch weer veel bezoekers

Hieronder een impressie vol uitstedes van  foto’s van huisfotograaf Wim Ahlrichs en Jaqueline

Laat Lunetten niet stikken

Fietsen met Fit Lunetten

EHBO

BOL Bewoners Overleg Lunetten
Lunetten Wil Wel met activiteiten

Utrecht Natuurlijk - Koppelsteede met:
ETEN & DRINKEN van Koppel Winkel
Informatie Moestuin & Jeugdtuin Bikkels

ETEN & DRINKEN van Alex & Marieke

SCHMINKEN met Jacqueline
KLEURADVIES van Angela

Diverse kramen waren er. Met informatie
over Lunetten, Natuur, Gezond & Milieu.

Twee vertrouwde gezichten waren er weer

Deze winkel is vanaf zondag 29 mei weer open:
Op woensdag & zondag van 14.00 - 16.30 uur

En natuurlijk waren alle koeien, ezels, varkens, kippen,
geiten, schapen, cavia’s, konijnen, eenden ook van de partij.
Daarnaast kon men zien en informatie krijgen over wat er in
Landwinkel De Koppel zoal te koop is.
En hoe en wanneer je in een Moestuin(je) aan de slag kon.
Als jeugdige Tuin Bikkel. Maar ook als volwassene.

Stichting Voelspriet wilde met 'Peuters in het Wild' jonge kinderen
samen met hun ouders de rust en ruimte van de natuur laten ervaren.
Dat lukte in de wijk/siertuin van Koppelsteede, achter hun stand.
Na de opklaringen gingen kinderen en ouders aan de slag. Thema
van deze educatieve natuuractiviteit was: Kleuren en Geuren
Speuren. De kinderen kozen: 1. Regenboog Eierdozen, 2. Natuur-
tekening maken, 3. Geuren speuren of 4. Parfum maken.

Door het dreigende onweer en windvlagen is rond negen uur in de ochtend
even overwogen de Dag van het Park af te lasten. Maar de vooruitzichten via
Buienradar werden beter en dus werd toch besloten de tenten op te bouwen.
Net na één uur regende het flink. Maar gaandeweg de middag trok de lucht
open en kwamen de bezoekers toch weer in grote getale naar Koppelsteede.
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DAG
van het

utrecht - lunetten

PARK

zo 29 mei
13-17 uur

Ook dit jaar werden alle bezoekers weer om
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast
droeg de Gemeente Utrecht, via Wijkbureau
Zuid, bij vanuit het Initiatievenfonds.

Mogelijk door: Bewoners van Lunetten i.s.m.
Utrecht Natuurlijk - Locatie Koppelsteede

Bewonersoverleg Lunetten BOL, Hoogvliet
en Initiatievenfonds, Wijk Zuid

FOTO IMPRESSIE
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Er was genoeg te doen:
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= doe ding iets verder weg
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kijk op www.utrechtnatuurlijk.nl

Voor het eerst kwam PlatenFeestje.nl langs. Vanuit

een Ford Transit Oldtimer zocht oud en jong hun

favoriete LP of single uit. Die werd gedraaid en het

publiek wiegde mee op vele hits uit vervlogen jaren.

Ook Goochelaar Thijs maakte dit

jaar voor het eerst zijn opwachting.

Hij liet menig bezoeker versteld

staan met zijn diverse trucs.

Platen Feestje was hit

Thijs goochelde


