
Dit jaar vindt op zaterdag 16 september de 23e editie van de jaarlijkse Wijkdag 
plaats! Reden voor een feestelijke dag vol met nieuwe en bekende activiteit-
en. Op een groot podium is er ruimte voor Lunettens talent. Ook delen we op 
het plein heerlijke popcorn uit. De BOL-loop vindt dit jaar natuurlijk ook weer 
plaats. Kinderen kunnen hun hart ophalen aan de noordzijde van het winkel- 
centrum; er is weer een kindervrijmarkt en durf jij over de kop te gaan in de 
spectaculaire Gyro Space? Ook kun je dit jaar weer kanovaren in de grachten 
naast bouwspeeltuin Fort Luna
Open Podium, inschrijven:
Kunt je zingen, goochelen, dansen of heb je een ander talent? Laat het zien  
op het Open Podium! Je kunt je hiervoor opgeven bij Maaike: Maaike@hisa.nl 
of 030-2148591
Kraam huren:
Het is net als andere jaren mogelijk om een kraam te huren in en om het 
winkelcentrum. Dit geldt voor verenigingen/organisaties uit de wijk en
particulieren. De kosten voor een kraam bedragen € 20,-. Inschrijven kan bij 
‘Kijken bij Wouter’ in het winkelcentrum.

BOL-loop+BOL-wandeling:
Ook dit jaar kan je weer deelnemen aan de BOL-loop op de 5 of 10 km, 
dit jaar met digitale tijdregistratie! Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een 
speciale kinder BOL-loop van 1 km. Uiteraard zijn er weer mooie prijzen te 
winnen in verschillende categorieën. Bij de volwassenen worden alleen de 
1e prijzen uitgereikt. Het startschot wordt gegeven door burgemeester 
Van Zanen. Kijk op www.bollunetten.nl/bol-loop voor meer informatie en 
voorinschrijving. Inschrijving op de wijkdag kan vanaf 10.30 tot uiterlijk  
13.15 uur bij de BOL-kraam op de brug, kosten €4,- (bij voorinschrijving €3,-). 
Kinderen t/m 12 jaar betalen €2,-. Deelname aan de BOL-wandeling is gratis.

Bewoners Overleg Lunetten, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, 

info@bollunetten.nl
De activiteiten van het BOL tijdens de Wijkdag worden mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van de gemeente Utrecht, Aristo Zalencentrum, 
Hoogvliet, Albert Heijn en ArboNed.

WIJKDAG
LUNETTENDe wijkdag

Lunetten 40 jaar!
Lunetten bestaat dit jaar 40 jaar en dat moet gevierd worden! 

11.00 uur Wijkwethouder Lot van Hooijdonk neemt het eerste exemplaar 
                 in ontvangst van een boekje met 4 natuur-historische 
                 wandelingen door Lunetten.

13.30 uur Burgemeester Jan van Zanen geeft het startschot voor 
                 de BOL-loop.

17.30 uur Pannenkoeken bakken op Fort Lunet IV.

18.00 uur Gezamenlijke maaltijd/picknick op het terrein van Salwega.  
                 Neem zelf iets lekkers en servies mee. 

19.00 uur Singalong op het terrein van Salwega.

20.45 uur Optreden van salsaband Abanicos op fort Lunet IV. 

Wegens groot succes vorig jaar; 

bij kinderdagverblijf Lunetten van 

Ludens (Hondsrug 51) is weer een 

gezellig pannenkoekenterras 

ingericht. Hier mogen kinderen tot 12 jaar gratis een (biologische) 

pannenkoek komen eten en een glaasje fruitwater drinken (van 

10.00-13.00 uur). Ook is er mogelijkheid voor een rondleiding bij 

interesse in ons geheel vernieuwde kinderdagverblijf!

Voor verdere informatie betreffende Lunetten 40 jaar volg de face-
bookpagina, de posters in de wijk en media. De eerste expositie van de 
Historische Kring Lunetten is tot 1 november te zien in de Hal van de 
Musketon. Op 12 november wordt de tweede expositie geopend. Meer 
informatie via www.historischekringlunetten.nl. 

Kapotte spullen? Repair 
Café Lunetten!  
Laptop doet raar? Gescheurde 
blouse? Koffiezetapparaat loopt niet meer door? Gooi kapotte spullen niet weg, maar kom ermee naar Repair Café Lunetten. Op de wijkdag kun je tussen 10.00 en 12.30 uur in de Musketon gratis je spullen laten 

repareren. In het Repair Café gaan deskundige reparateurs samen met bezoekers aan de slag met allerlei spullen: kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed en fietsen. En het is er ook gewoon gezellig! Je kunt koffie of thee drinken met wijkgenoten en een praatje maken. 
Repair Café Lunetten is er op de wijkdag én op elke tweede 
zaterdag van de maand in de Musketon, tussen 10.00 en 
12.30 uur. 
 Meer weten? Kijk op www.repaircafe-utrecht.nl

Zaterdag
16 september
10.00 - 16.00 uur

23ste editie!
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40 jaar Lunetten



BOL-loop 5 km of 10 km
BOL-wandeling 2,5 km 

Kinder 
BOL-loop
               1 km

Programma Noordplein
10.00 - 14.00 uur 

10.00 - 14.00 uur 

Kindervrijmarkt
zoek een plekje achter de gekrijte strepen
Nieuw: Gyro Space!

Muziek
Straatorkest Miami zorgt tussen 
10:00 en 13:30 uur voor een muzikale noot.

SchaakSimultaan

Tussen 12.00 - 15.00 uur voor iedereen die 

van schaken houdt. Locatie: Musketon

BOL-loop + BOL-wandeling
Nu met digitale tijdregistratie en voorinschrijving!

10:30 uur Inschrijving BOL-loop open bij de 
BOL-kraam op de brug
 
12:30 uur Start BOL-wandeling 2,5 kilometer 
(rolstoel-toegankelijk)

13:00 uur Gezamelijke warming-up deelnemers 
BOL-loop op het plein voor het podium: onder 
begeleiding van Fit Lunetten

13.30 uur Startschot BOL-loop 5 of 10 kilometer door 

burgemeester Jan van Zanen 

13.40 uur Start Kinder BOL-loop 1 kilometer

15:00 uur Prijsuitreiking op podium
 
Sportmassage
Sterk en Soepel zorgt voor uw benen. Voor of na de 
loop kun je bij Diana Sluis 15 min. massagetijd 
reserveren voor een voorbereidende of herstellende 
massage. De massagekraam staat vanaf 10:30 uur 
voor u klaar.
                            info: www.bollunetten.nl/bol-loop

Kanovaren! 

Gezellig met je hele familie in de kano? Of juist alleen? 

Dat kan allemaal in de grachten naast bouw-

speeltuin Fort Luna.  Van 12.00 tot 17.00 uur 

Kosten: €1 p.p. per 30 min.

NIEUW! Popcorn eten!
Tussen 12.00 en 16.00 uur wordt er gratis popcorn uitgedeeld, kom je ook een portie halen?

WC

Open Podium

De hele dag krijgt talent de kans om zich 
te presenteren op het Open Podium.
Kun je goed dansen, zingen, ben je een 
stand up comedian of zit je in een band?

Meld je aan voor het Open Podium!
bel: 030 2148591 of mail maaike@hisa.nl

 LET OP! Verkeershinder tijdens BOL-loop.

Lunetten in beweging! 
Regelmatig bewegen is gezond voor lichaam en geest. We weten het, maar het is niet altijd makkelijk om te doen! 
Op initiatief van de zorgverleners in Lunetten organiseert het Bewoners Overleg Lunetten daarom voorafgaand aan de BOL-loop een BOL-wandeling, die start om 12.30 uur. Een wandeltocht over een deel van het officiële parcours door het Beatrixpark. De route is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers! Deelname is gratis en deelnemers ontvangen na afloop een aandenken. Inschrijving is niet nodig, deelnemers kunnen zich om 12.30 uur melden bij de start.

De zorgverleners geven het goede voorbeeld en lopen gezellig mee. Ze roepen u van harte op om mee te doen.

Markt & Rommelmarkt

  8.00 - 10.00 uur Opbouw markt
10.00 - 16.00 uur  Markt
16.00 - 17.00 uur Afbouw markt


