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Eindelijk kon het weer. En dat iedereen er naar gesmacht heeft, bleek wel. Zowel Koningsnacht en
Koningsdag werden uitbundig gevierd en enorm goed bezocht. Het begon al tijdens de vrijmarkt op 26 april
in de avond en de volgende de dag leek het wel of half Nederland Utrecht, en dan met name het centrum,
weer had weten te vinden.
Het was weer ouderwets gezellig voor jong en oud, en gelukkig vonden er geen noemenswaardige incidenten
plaats! Hier op de foto de Begijnenkade waar druk wordt waargezegd...
Wij zien je graag op 9 mei tijdens onze Jaarbijeenkomst, we zorgen graag voor voldoende bubbels om met elkaar te
toasten op 10 jaar CMU daarom vragen we je om je vóór aaanstaande maandag 2 mei aan te melden.
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Twee jaar zonder jaarbijeenkomst. We weten allemaal waarom. Maar dit jaar zijn we terug. Terug op de plek
waar we onze eerste jaarbijeenkomst hielden.
Tien jaar geleden vierden wij onze eerste verjaardag met een bijeenkomst in Museum Speelklok. Het leek ons leuk
om tien jaar later weer hier neer te strijken en met u terug te kijken of de bewogen jaren die achter ons liggen en,
vooral, om vooruit te blikken naar de komende jaren. Na de coronaperiode voelt dit als een nieuw begin. En op een
nieuw begin moet worden geproost.
Wanneer: Maandag 9 mei 2022
Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
Hoe laat: 18:30 – 22:30 uur
Route: www.museumspeelklok.nl
PROGRAMMA
18:30 Inloop met hapjes en drankjes
19:30 Welkomstwoord - Arjan Kleuver - voorzitter
19:40 10 jaar CMU...een nieuw begin – Jeroen Roose-van Leijden – centrummanager
19:50 Rondwandeling door het museum, terugblikken en vooruitkijken
21:15 Plenair aan de bar: gezamenlijke toast op 10 jaar CMU
21:30 Borrel
22:30 Einde
Wij zien je graag op 9 mei 2022!
De ruimte kent een maximaal aantal bezoekers. Meld je daarom aan vóór 2 mei via info@cmutrecht.nl

Doe mee met Game for Goods!
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Kom met jouw onderneming onder de aandacht met Game for Goods op 26 t/m 29 mei in Utrecht! Met deze
activatie laten we winkelend publiek zien dat zij in Utrecht volop keuze hebben uit impactvolle producten.
Denk aan duurzame producten van gerecycled materiaal of fairtrade producten.
Terugblik februari
Afgelopen februari was de eerste editie van Game for Goods. Het was een succesvolle eerste editie met 20
deelnemende ondernemers. Het Next Level XXL spel trok veel bekijks. De verhalen achter de prijzen leverde veel
positief verbaasde gezichten op. Benieuwd naar de beelden? Zie hier de aftermovie.
Wat levert meedoen je op?
Tussen 26 en 29 mei speelt winkelend publiek opnieuw op verschillende plekken in het centrum van Utrecht 'Game
for Goods'. Op de stadhuisbrug is dit op 26 mei. Op het centraal station op 27 en 28 mei en tot slot op 29 mei in
Hoog Catharijne. Tijdens dit ludieke en laagdrempelige spel zetten we een spotlight op jouw duurzame producten
en geven we consumenten zo de kans om duurzame producten te kopen. Meedoen betekent dat we bezoekers
naar jouw winkel of restaurant sturen en met winacties aandacht genereren voor jouw verantwoorde producten. Zie
de bijlage voor een impressie van het spel en onze jaarkalender. Na onze pilot editie keert Game for Goods
verbetert terug in mei en november.
Hoe doe je mee?
Meedoen met Game for Goods 2022 kan als volgt:
● Meld je aan met 1 of 2 van jouw impactvolle producten met een inkoopprijs van
tussen de €5 tot €15 en/of €30 en €50.
● Deelname aan deze campagne is gratis.
● We hebben plek voor maximaal 20 Utrechtse producten/ondernemers dus wees er snel bij.
Doe jij ook mee?
Geef dan je product vóór 6 mei op door dit formulier in te vullen. Vragen over deelname?
Neem dan contact op met Willeke van Toor via willeke@discoversoon.nl of 0630713234.

Het programma van Utrecht 900 is bekend
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein presenteerden dinsdagmiddag in ZIMIHC Theater
Zuilen wat er tussen 2 juni en 11 november allemaal gaat gebeuren. Het is een prachtig en uitgebreid
programma waarmee door, voor en met Utrechters de verjaardag van de stad wordt gevierd. Er zullen
tussen 2 juni en 11 november zo’n 200 unieke activiteiten zijn door de hele stad.
Op 2 juni beginnen de festiviteiten. Het is dan precies 900 jaar geleden dat keizer Hendrik de Vijfde Utrecht
stadsrechten verleende. Alle Utrechters die op die dag jarig zijn, worden uitgenodigd aan het einde van de middag
om in de Zadelstraat en op de Mariaplaats hún en de verjaardag van de stad te vieren.
Letterlijk hoogtepunt op 2 juni is het optreden van de Utrechtse band Kensington vanaf de Domtoren. Ook
Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt mee op het carillon. Verder zijn ook álle Utrechtse musea de hele dag gratis
te bezoeken.
Het programma verbindt het grote wielerevenement de Vuelta met het feest van 900 jaar stadsrechten. Net als het
internationale Leading Voices festival en het ‘Rondje Singel’: na twee jaar kunnen we de opening van de Singel in
september echt vieren. En ook de Canal Pride op zaterdag 4 juni staat in het teken van Utrecht 900.
De afsluiting van Utrecht 900 jaar stadsrechten is op 11 november met de Parade zonder Muren. Een uitgebreide
variant van de Sint Maarten Parade. Op utrecht900.nl is steeds het actuele programma te vinden. Lees het hele
bericht hier

Zeven vergroeide werfbomen bij de Jansbrug moeten worden
gekapt
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In het najaar start de gemeente Utrecht met het herstel van de walmuur op het deel van de Oudegracht
tussen de Jansbrug en Viebrug. Op deze smalle werf staan negen bomen. Twee van deze bomen staan
stabiel. Maar van zeven bomen zijn de wortels zo vergroeid met de oude walmuur, dat het risico te groot is
dat ze bij het vervangen van de muur instabiel worden en tijdens of na het werk omvallen.
Deze bomen kunnen daarom helaas niet blijven staan als de walmuur wordt hersteld en moeten gekapt worden.
Hiervoor vraagt de gemeente Utrecht nu een kapvergunning aan. In 2017 is hiervoor al een kapvergunning
verleend. Omdat de werkzaamheden later plaatsvinden dan toen gepland, moet de vergunning opnieuw worden
aangevraagd. Na de werkzaamheden worden voor deze gekapte bomen zeven, zeven nieuwe exemplaren geplant.
Lees het hele bericht hier

Broekmans & Van Poppel thuis op Oudkerkhof 38
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Het is al een paar maanden een feit, maar wist je dat Broekmans en Van Poppel naar het Oudkerkhof is
verhuisd? Op nummer 38 vind je nu hun ruime collectie bladmuziek.
Na jaren op de Korte jansstraat te hebben gezeten, verhuisde in 2012 Broekmans & van Poppel naar een pand in
de Minrebroederstraat. En nu is er dus weer een nieuwe, prachtige locatie gevonden vijftig meter om de hoek. "De
huurtermijn liep af en de eigenaar van het pand had grootscheepse verbouwingsplannen. Gelukkig vonden we een
geschikte ruimte op het Oudkerkhof, een van de mooiste winkelstraten van Utrecht. De nieuwe locatie is slechts
twee straten verderop, waardoor we in het plezierige Stadhuiskwartier blijven met veel speciaalzaken, historie en
cultuur."
Broekmans & Van Poppel vind je natuurlijk ook op centrumutrecht.nl

Bereik nog meer publiek met onze gratis bedrijfspagina
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Op centrumutrecht.nl vermelden wij alle winkels, horeca- en uitgaansgelegenheden in het centrum. Gratis!
Deze publiekswebsite is een gratis tool, aangeboden door CMU.
Hoe? Heel makkelijk: werk je bedrijfspagina bij op de CMU Community van chainels.com en je pagina op
centrumutrecht.nl wordt automatisch bijgewerkt. Je account op chainels nog niet geactiveerd? Doe dit dan snel en
geniet van alle voordelen en blijf op de hoogte van alles in het centrum, je kwartier en zelfs je straat. Volg deze link
en volg de instructies aanmelding op de CMU Community.
Meld je liever je zaak rechtstreeks aan voor centrumutrecht.nl dan kan dat via dit inschrijfformulier. Wij verzorgen
dan gratis verwerking op de website. Nieuwe winkels krijgen bovendien en extra vermelding op de website onder de
kop Nieuw in Utrecht.
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