Uitnodiging

Opening
Dafne
Schippersbrug

13 mei 2017

Op zaterdag 13 mei is de officiële opening van de Dafne
Schippersbrug. Er zijn de hele dag allerlei activiteiten op en rond de
brug. Om 14.00 uur wordt de brug officieel geopend door wethouder
Lot van Hooijdonk en Dafne Schippers, samen met 18 kinderen
uit de wijken Oog in Al en Leidsche Rijn. Dit vindt plaats aan de
Leidsche Rijn kant. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Programma
9.00-11.00 uur De eerste
Utrechtse Bruggenloop: een
recreatieve loop voor kinderen
en volwassenen
12.30-13.30 uur Lunch voor
bewoners (aanmelden verplicht)
13.30-15.30 uur Ontvangst en
officiële opening Dafne Schippersbrug

Assistent brugopeners gezocht!
Wil je samen met Lot en Dafne de brug
openen, doe dan mee met de kleurwedstrijd. Deze kleurplaat is verspreid onder
basisscholen in Oog in Al en Parkwijk.
Als je geen tekening via school hebt
gehad kun je hem ook ophalen bij:
Bruna of Jumbo, winkelcentrum Parkwijk
Leckerick Delicatessen, Oog in Al.
Kleur deze zo mooi mogelijk in en lever
hem uiterlijk 3 mei in bij een van de inleveradressen. Wij nemen contact op met
de 18 winnaars.

Doe mee met de eerste Utrechtse
Bruggenloop!
Om 9.00 uur start deze recreatieve
loop, mede georganiseerd door
Run-Inn Utrecht. Er zijn 4 categorieën,
2 keer een kidsrun (500 meter voor kinderen onder de 8 jaar, 1000 meter voor
kinderen tussen 9-12 jaar) en de 5 en
10 kilometer (voor kinderen boven de
13 jaar en volwassenen). Wilt u deelnemen schrijf u dan in via runinn-online.nl.
Er is plaats voor maximaal 300 personen. Na inschrijving krijgt u per mail
meer informatie.
Bewonerslunch
Om 12.30 uur is er een lunch op de
brug voor 80 bewoners uit Oog in Al
en Leidsche Rijn.
De lunch staat in het teken van ontmoeting tussen de beide wijken.
Wilt u deelnemen aan de lunch meldt u
dan voor 4 mei via fietsbrug@utrecht.nl
o.v.v. naam, adres, aantal personen.
Maandag 8 mei ontvangt u bericht of
u een plekje heeft. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt er geloot.

Utrecht.nl/dafne-schippersbrug

