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LUNETTEN

NIEUWSBERICHT Dag van het Park 2015

Veel bezoekers genoten van bruisend wijkfeest op Koppelsteede in Lunetten

Dag van het Park ondanks regen weer drukbezocht
UTRECHT - De weersvooruitzichten voor 
de elfde editie van Dag van het Park 
Lunetten op zondag 31 mei 2015 waren 
gunstig: het zou een zonnige dag worden.
Gelukkig hebben ondanks de regendrup-
pels zo’n 1750 bezoekers, groot en klein, 
weer genoten van dit bruisend wijkfeest in 
het park De Koppel rond de Utrecht 
Natuurlijk stadsboerderij Koppel-steede. 
Gelegen in het zuiden van de Utrechtse 
wijk Zuid, in stadsdorp Lunetten.
Een aantal onderdelen, zoals het traditionele Slootje 
Peuren, vielen door de regen uit. Andere activiteiten, 
zoals de kinderyoga werden naar binnen verplaatst.
Getooid met paraplu’s - in alle kleuren en maten - trok 
men toch in grote getale naar Koppelsteede en beleef-
den bezoekers een veelheid aan activiteiten.

NIEUW DIT JAAR EN OUD VERTROUWD
De ingenieuze educatieve waterconstructies van Go 
Ape waren nieuw dit jaar. Evenals de excursie van 
Wim Vuik over (eetbare) wilde planten, het meespeel-
theater Retteketet voor 4-9 jarigen en de kinderyoga 
met Marlies van Kuppeveld. Voor het eerst ook konden 
bezoekers met kinderdagverblijf Jolie vogelhuisjes ma-
ken van melkpakken en stond de ‚Grand Depart’ fit-
ness-fiets van Fit Lunetten klaar.
Daarnaast zat - als vanouds - in de hooiberg handle-
zeres Elvira en vaarde jong en oud in twee bootjes op 
de vijver. De circusschool Diedom en het simultaan 
schaken met een echte schaakmeester trokken ook 
voldoende publiek.

MUZIEKPODIUM
Vertrouwd was ook het Muziekpodium met optredens 
van muzikanten, vooral uit Lunetten. Met een nieuwe 
presentatrice: Ancella Madikrama. De geluidstechniek 
lag bij Rob van Asdonck en voor het eerst dit jaar wer-
den er cameraopnamen gemaakt door het duo Bart 
Padding en Filip van Steensel.

LINE UP MUZIKANTEN
Achtereenvolgens traden op: de twee groepen van ba-
sisschool De Spits, de Spitsband van groep 8a & 8b.
Daarna volgden sets van Cejay, Denny Karakusevic, 
Inkhorn, Controversy, Bruneaux, De Kom-op-en-help-
ons-nou band en de Rappende Meiden.
Publiek danste onophoudelijk mee met entre-act My 
Motion en hoorde vervolgens nog Acoustic garden, 
Bad To Share en Fubar spelen.

Het Wijkbureau Zuid, 
Gemeente Utrecht rea-
geerde positief op 
Twitter. Zie de scherm-
afdruk hiernaast.
Ook Wethouder Paulus 
Jansen kwam kijken en 
liet zich niet onbetuigd.

MELKBUS
Ter dekking van de 
onkosten werd nu al 
ruim tweehonderd euro 
opgehaald in de melk-
bus. Dit was nodig, al-
vast, omdat volgend 
jaar de onkostenver-
goeding vanuit het leef-
baarheidsbudget min-
der zal zijn, heeft de

ACTIVITEITEN EN KRAMEN OP SOORT
Op milieugebied was er Laat Lunetten niet stikken, en 
Mobiel Lunetten. Het Repaircafé Lunetten en Go Ape. 
Bewegen kon bij Fit Lunetten, bij vechtkunst Kempo 
Shoalin, met dansgroep MyMotion en de kinderyoga. 
Rond welzijn presenteerden zich het BOL, het 
Bewoners Overleg Lunetten, en Lunetten wil wel. 
Natuurlijk winkelen kon bij de winkel van stichting 
Utrecht Natuurlijk en bij een kraam met stoffen uit 
Gambia. Het creatief bezig zijn werd gepromoot door 
de Fotoclub Lunetten en bij de Schildersclub in de 
wijktuin met eigengemaakte schilderijen. Kinderen 
konden zich laten schminken en iedereen die het wilde 
kreeg kleuradvies van Angela. Eten en drinken 
verzorgden Madame est Servie en Alex en Marieke. 
En tenslotte waren de dieren van stichting Utrecht 
Natuurlijk, stadsboerderij Koppelsteede present: 
cavia’s, ezels, geiten, schapen, koeien, konijnen, loop-
eenden met kleine kuikens. Noem maar op.

gemeente laten weten. De organisatie beraadt zich op 
een andere aanpak voor Dag van het Park 2016.

MEDEWERKERS EN SPONSOREN, BEDANKT!
De Dag van het Park Lunetten 2015 is mede mogelijk
door de tomeloze inzet van het organiserend comité 
van bewoners van Lunetten geholpen door vele 
vrijwilligers. In samenwerking met Utrecht Natuurlijk, 
stadsboerderij Koppelsteede. Mede ondersteund door 
het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) en met een 
onkostenvergoeding uit het Leefbaarheidsbudget van 
de wijk Zuid  van de Gemeente Utrecht.

Reactie geven op dit bericht? Meedoen met organi-
seren? Of andere suggesties of vragen? Stuur dan
een mail naar Lisette LeBlanc. Zij is voorzitter van
het organiserend comité van de Dag van het Park:
lisette_leblanc@hotmail.com

z.o.z.

ROND
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Fotoimpressie Dag van het Park 2015

Ondanks de niet verwachte miezerregen kwamer er toch 1750 bezoekers. Vorig jaar met zon waren dat er 2400.

Je laten schminken, dieren kijken, natuurwinkelen of naar improvisatietheater Retteketet. Er was keus te over.

Het Muziekpodium, optredens van vooral muzikanten uit Lunetten. Diverse milieu-educatie, hier Go Ape.

Groen eten, soep of een drankje. Of meedoen bij de Schildersclub.

Kraampjes rond Stadsboerderij Koppelsteede over welzijn, bewegen, etc. Aai ezels, oogst vers...

Al vele
jaren
maakt
Wim
Ahlrichs
een foto-
serie van
De Dag
van het
Park.
Hierbij
een
selectie
uitsnedes
uit zijn
foto-werk.

z.o.z.
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