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Wijkfeest rond Stadsboerderij Koppelsteede in Park De Koppel
DAG VAN HET PARK LUNETTEN 2016 OP ZONDAG 29 MEI VAN 13-17 UUR
UTRECHT LUNETTEN – Ondanks het dreigende onweer in de ochtend bruisde Utrecht Lunetten op
zondag 29 mei 2016. Zeker na flinke opklaringen in de middag. Rond Stadsboerderij Koppelsteede
gelegen in Park De Koppel werd wederom de Dag van het Park gevierd. Een wijkfeest met als
nieuwe onderdelen onder meer: Stichting Voelspriet met "Peuters in het wild" en muziek van
"Platen Feestje". En tal van andere oude vertrouwde en nieuwe activiteiten rond natuur, milieu en
cultuur. Een terras, informatiekramen en eten & drinken en alle dieren van de Stadsboerderij van
Utrecht Natuurlijk maakten deze dag compleet. Tussen 13.00 en 17:00 uur konden bewoners van
jong tot oud terecht. Uit Lunetten of Utrecht en omstreken.

DRIE MAAL NIEUW DIT JAAR:
1. MUZIEK - Swing bij Platen Feestje
Voor het eerst dit jaar kwam PlatenFeestje.nl langs. Ze draaiden LP’s en singles, vanuit een Ford
Transit Oldtimer. Menigeen zocht een favoriet nummer uit dat dan gedraaid werd. Het publiek
deinde al lopend mee op bekende hits uit eerdere jaren.
2. NATUUR – Peuters in het Wild
Stichting Voelspriet wilde met 'Peuters in het Wild' jonge kinderen samen met hun ouders de rust en
ruimte van de natuur laten ervaren. Dat is toen het droger werd gelukt. In de wijk-siertuin, iets
verderop op het ruime terrein van Stadsboerderij Koppelsteede. Thema van deze educatieve
natuuractiviteit was: Kleuren en Geuren Speuren. Kies voor Regenboog Eierdozen, Natuurtekening
maken, Geuren speuren of Parfum maken. Kinderen konden kiezen en vervolgens aan de slag.
3. GOOCHELEN – Goochelaar Thijs loopt rond
Voor het eerst ook vertoonde Goochelaar Thijs zijn kunsten. Op en rond zijn tafeltje was er
voortdurend publiek dat zich wilde laten verbazen.

EEN ACTIEF PROGRAMMA:
Er was een programma vol lekkers, muziek, doe & kijk activiteiten te beleven. Op en rond
Stadsboerderij Koppelsteede was er genoeg te doen. Naast nieuwe waren er ook de vertrouwde
activiteiten. Variërend van natuur en cultuur tot sport en spel.









RETTEKETET – Veel publiek bij Meespeel Theater voor kinderen van 4-9 jaar en ouders.
DIEDOM Circusschool - leerde jong en oud weer Jongleren, Acrobatiek etc.
SCHMINKEN met Jacqueline – Vooral kinderen lieten zich Schminken in vrolijke kleuren
KLEURADVIES van Angela – Men kreeg diepgaand kleuradvies rond kleding, make-up etc.
SCHAAKSIMULTAAN met Roel de Lange – Weinig jeugd kwam Simultaan schaken met een
echte Schaakmeester
SCHILDEREN met Yvette - De expositie van schilderijen van amateurkunstenaars was beter
zichtbaar en flink wat kinderen gingen spontaan aan het schilderen.
FIT LUNETTEN Men kon Fiets Fit Testjes doen op de Trimfiets uit de Musketon.
UTRECHT NATUURLIJK met Dieuwertje en Wim. Educatieve activiteiten rond natuur en
milieu. Deze twee Koppelsteede medewerkers zijn onder meer actief bij de moestuinen.



Nadat het weer opklaarde ontdekte jong en oud het thema: “Leven in en rond de sloot”.
Omdat men bij de ingang van de Moestuinen kon “Slootje Prutten” en meer.
STADBOERDERIJ DIEREN EN TUINEN - En natuurlijk waren alle koeien, ezels, varkens, kippen,
geiten, schappen, cavia’s, konijnen, eenden ook van de partij. Daarnaast kon je zien en
informatie krijgen over wat er zoal in Landwinkel De Koppel te koop is. En hoe en wanneer je
in een tuin(je) aan de slag kon. Als jeugdige Tuin Bikkel of als volwassene.

KRAMEN MET INFORMATIE OVER LUNETTEN, NATUUR, GEZONDHEID EN MILIEU - dit jaar van:








BOL Bewoners Overleg Lunetten
Laat Lunetten niet stikken
Landwinkel De Koppel
Lunetten wil wel
Fit Lunetten
Tuin Bikkels
EHBO

LEKKER ETEN EN DRINKEN
De catering was dit jaar in handen van:
 Alex en Marieke, twee vertrouwde gezichten in Lunetten
 De Koppel Landwinkel van Utrecht Natuurlijk, thans open op wo en zo van 14 – 16.30 uur
BIJDRAGEN - Ook dit jaar werden alle bezoekers weer om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Daarnaast droeg de Gemeente Utrecht, via Wijkbureau Zuid, bij vanuit het Initiatievenfonds.
Hoogvliet Lunetten sponsorde een lunch voor alle medewerkers en deelnemers.
ORGANISATIE - De organisatie van Dag van het Park 2016 was ook dit jaar mogelijk door:
Een organisatiecomité van bewoners van Lunetten in samenwerking met Stichting Utrecht Natuurlijk
- Locatie Koppelsteede en het Bewoners Overleg Lunetten BOL.
BEDANKT POSTER met FOTO-IMPRESSIE op A1 formaat
Na afloop is een fotocollage gemaakt op twee grote BEDANKT posters. Deze staan in een WipWap
bord in A1 formaat op Koppelsteede. Bovendien is een A3 print en een digitaal PDF bestand van deze
BEDANKT poster verspreidt onder medewerkers, deelnemers, kraamhouders en het wijkbureau.
CONTACTGEGEVENS
Utrecht Natuurlijk Stadsboerderij, Locatie Koppelsteede, Adres: Koppeldijk 115, 3524 SK Utrecht, Tel.
030 – 753 38 50
MANIEREN VAN VERVOER
De route naar Stadsboerderij Koppelsteede in park de Koppel, adres: Koppeldijk 115 is bij velen
bekend:
 MEN KWAM LOPEN – Men kwam vooral lopen naar Park de Koppel. Dat ligt in het zuiden van
Lunetten langs snelweg A12. Daar midden in dit park, vlak bij Knooppunt Lunetten ligt 4,5
hectare Stadsboerderij Koppelsteede.
 OF MET DE BUS – Sommigen kwamen met de bus via Lijn 8, Halte De Koppel in Lunetten.
 MET DE TREIN – Een enkeling kwam vanaf NS Station Lunetten en liep langs de Furkabaan of
door Park De Koppel.
 OF MET DE AUTO – Het was verboden te parkeren op de Koppeldijk. Bezoekers parkeerden,
als ze met de auto kwamen, in één van de straten rondom Stadsboerderij Koppelsteede. Het
aantal auto’s viel mee.
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