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Utrecht, mei 2018
Betreft: Lustrumactiviteiten weekend 15 t/m 17 juni 2018
Beste bewoner,
De wijkvereniging bestaat dit jaar 80 jaar. Als onderdeel van het Lustrumweekend organiseren we een
Lustrumbrunch rondom het Beethovenplein op zondag 17 juni 2018 (tussen 11:00 en 13:00) met als thema
‘Oog in Al verbindt’. Voor deze activiteit worden alle wijkbewoners, jong en oud, uitgenodigd om deel te
nemen door zelf zo origineel mogelijke tafel/stoelen mee te nemen, waarbij de Wijkvereniging de brunch (eten
en drinken) verzorgt. Met deze brief willen wij u als omwonende graag hierover informeren.
Afsluiting verkeer zo 10:00 - zo 14:00
De brunch vindt plaats op zondag
tussen 11:00 en 13:00. De volgende
weggedeelten zullen worden afgesloten
voor het verkeer tussen 10:00 en 14:00:
het gehele Beethovenplein alsmede
aangrenzende delen van de
Beethovenlaan, Händelstraat en de
Franz Schubertstraat (de gedeelten
tussen de borden zoals op het kaartje
hiernaast aangegeven).
Afsluiting verkeer za 13:00 - zo 14:00
We willen wijkbewoners de gelegenheid
geven om hun tafel/stoelen een dag
eerder te plaatsen, vanaf zaterdag.
Hiervoor is het nodig dat we het
Beethovenplein (alléén noord en
zuidzijde) langer afsluiten: tussen
zaterdag 13:00 en zondag 14:00. De
Händelstraat, Beethovenlaan en
Franz Schubertstraat blijven open tot
zondag 10:00.
Parkeren
We vragen u om tussen zaterdag 13:00 en zondag 14:00 uw auto niet te parkeren rondom het
Beethovenplein. Er zullen tijdig ‘Niet Parkeren’ borden worden geplaatst.
Geluid
Op zo tussen 11:00- 13:00 zal het ontbijt muzikaal worden omlijst door versterke lichte live muziek / spraak.
Wij begrijpen dat deze activiteiten enig ongemak kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd stellen we alles in het
werk om dit ongemak zo veel mogelijk te beperken. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan
gerust contact met ons op. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen. Inschrijven kan tot
en met 31 mei via www.wijkverenigingooginal.nl. We hopen u graag te ontmoeten.
Met hartelijke groet,
namens de Lustrumcommissie,

Marco Deterink
lustrum@wijkverenigingooginal.nl

