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Aan de bewoners van de: Winnubstlaan, Palestrinastraat, von Weberstraat en Händelstraat 

 

Utrecht, mei 2018 

Betreft: Lustrumactiviteiten 15 t/m 17 juni 2018 

 

Beste bewoner, 

De wijkvereniging bestaat 80 jaar. Naast diverse extra activiteiten organiseren we dit jaar een 
Lustrumweekend van vrijdagavond 15 juni t/m zondagmiddag 17 juni. In april hebben we u op de hoogte 
gesteld over de activiteiten die plaats gaan vinden op het grasveld naast de Dominicuskerk (tussen 
Händelstraat en Winnubstlaan). Zoals beloofd volgt hier een tweede update. Eerst nog even een overzicht 
van de activiteiten op deze locatie: 

 

Dag + tijdstip Lustrum activiteit (locatie grasveld naast Dominicuskerk) 

Vr. 18:00 - 20:00 Vrijdagmiddagborrel 

Vr. 20:00 - 21:00 Rondetafelgesprek met spraakmakende bewoners uit Oog in Al 

Vr. 21:00 - 21:15 Introductie boek “Onder Ons Gezegd”  

Vr. 21:15 - 22:45 Optreden Utrechtse Studenten Big Band 

Za. 16:00 - 20:00 Finale volleybaltoernooi 

Za. 18:00 - 20:00 Schuimparty jeugd 

Za. 21:30 - 00:45 Lustrum Wijkfeest met optreden “Leuk dat je d’r bent band’. 

Zo. 14:00 - 16:30 Receptie + afsluiting lustrumweekend met wijkband “The Switch” 

Afsluiting verkeer 

De Winnubstlaan zal (alleen gedurende de activiteiten) worden afgesloten (alleen het gedeelte direct 
grenzend aan grasveld naast de Dominicuskerk). De von Weberstraat, Händelstraat en Palestrinastraat 
blijven gewoon open voor het verkeer.  

Parkeren 

De parkeervakken aan de Händelstraat naast het grasveld zullen worden gebruikt (o.a. voor een 
springkussen). We vragen u daarom daar niet te parkeren tussen do 14 juni 22:00 en zo 17 juni 17:00. Ook 
een klein gedeelte van de Winnubstlaan (t.h.v. Smoesjes) houden we graag autovrij. We zullen dit met ‘Niet 
Parkeren’ borden duidelijk aangeven. 

Wij begrijpen dat deze activiteiten bij u (geluids)overlast kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd stellen we alles in 
het werk om dit ongemak zo veel mogelijk te beperken. 

Dit is de laatst geplande aankondiging die u op deze wijze van ons ontvangt. Mocht u vragen of suggesties 
hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Op www.wijkverenigingooginal.nl vindt u verdere details 
over het gehele programma: zo wordt op zaterdag het jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd in Park Oog 
in Al en op zondag is er de Wijk Lustrumbrunch op het Beethovenplein voor jong en oud. Vanzelfsprekend 
bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of meer activiteiten. 

 

Met hartelijke groet, 
namens de Lustrumcommissie, 

 

 

Marco Deterink 
lustrum@wijkverenigingooginal.nl 

http://www.wijkverenigingooginal.nl/

