De pareltjes van Antilopespoor: de ‘Antilope’ trappenhuizen
We hebben het al eerder over de
trappenhuizen gehad, maar konden niet nalaten om ze nu in kleur
te laten zien. Complimenten aan
de VVE’s (kopers van woningen én
Portaal), die het geld hebben opgebracht om dit te verwezenlijken. De directeur van tegelzetbedrijf H. Vogt uit Houten, vertelde
één van de leden van de WBC dat
dit één van de leukste opdrachten
was die hij ooit heeft gehad. Hij
is helemaal weg van het ontwerp
van de Antilope in het tegelwerk.
De traptreden komen helemaal uit
Dubai, de enige plek op de wereld
waar dit materiaal te vinden is.

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor

Drukke zomer voor de WBC
Het is u misschien al opgevallen dat deze nieuwsbrief wat laat bij u in de bus is gevallen. Dat
klopt! Normaal brengen wij binnen 2 weken na onze WBC-vergadering, die ongeveer iedere zes
weken plaatsvindt, een nieuwsbrief uit. Dit keer dus niet en daar hebben we een goede reden
voor. Wij wilden dit keer een speciale nieuwsbrief uitbrengen, waarin wij u vooral willen laten
kennismaken met de nieuwe website. Daarom ook een nieuwsbrief op A3-formaat én in kleur.
Naast het normale werk heeft de
WBC de afgelopen maanden
enorm veel tijd en energie gestopt in de voorbereidingen van
de website en de invulling ervan.
Maar dat was niet alles. Ook kregen we te maken met een nieuwe
gemeenteraad met nieuwe plannen, de renovatie van de Hoge
Brug en natuurlijk de uitvoering
van het aanvalsplan leefomgeving.
Voor het laatste onderdeel hebben wij regelmatig met de toezichthouder contact en houden
kritisch de werkzaamheden in de
gaten. Daar waar dingen fout gingen, hebben we aan de bel getrokken.

Digitaal klantenpanel Portaal: HET PORTAALPANEL
Sinds juni heeft Portaal een speciale website in de lucht:
www.portaalpanel.nl. Huurders van Portaal wordt de gelegenheid geboden
om deel te nemen aan het PortaalPanel.
De bedoeling van dit panel is, dat Portaal naast de kanalen als de Huurdersbelangenverenigingen en het jaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek
een nieuw middel heeft waarmee huurders regelmatig hun mening kunnen
geven over allerlei zaken die met wonen en huren te maken hebben. Iedere twee maanden plaatst Portaal een vragenlijst met onderwerpen die
gaan over de leefomgeving, de woning, en de dienstverlening van Portaal.
Ook Huurdersbelangenvereniging Huurderstaal kan onderwerpen aandragen.
Als u zich voor het panel heeft aangemeld, bent u tot niets verplicht,
want als lid doet u alleen mee aan een onderzoek als het u uitkomt. Na
afloop van het onderzoek houdt Portaal u op de hoogte van wat er met
de resultaten gebeurt.

Nieuw logo voor WBC

Bent u geïnteresseerd, kijk dan op de site en meldt u zich daar aan voor
het PortaalPanel. Hiervoor is het wel noodzakelijk, dat u een internet
verbinding heeft. Ook zou u een e-mailadres kunnen hebben met de mogelijkheid op een andere plek, bijvoorbeeld bij Huurderstaal, in te loggen. Hoe meer huurders zich opgeven, hoe meer resultaten, waar Portaal
en Huurderstaal mee aan de slag kunnen.
Kortom: wordt lid van het PortaalPanel en geeft u zich meteen op!

www.antilopespoor.nl
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AntiLopendNieuws

Maar we zijn ook druk geweest
met heel leuke dingen: de kindermiddag, de zeskamp en de viswedstrijd. Ook dit jaar hadden we de
weergoden weer mee. Al de dagen
was het goed weer, niet te warm
en wel droog.
Colofon
Caroline v.d. Mast nr. 206
(284837), voorzitter
Carla Buijsman nr. 665
(580066), secretaris
Niels Wieling nr. 422,
(554804), penningmeester
Khalil Boutaga
(06 33793685), lid
Karin Cappon nr. 423
(06 23722323), lid
Ron Druppers nr. 665
(580066), lid
Suzanne den Hollander
(suzanne@antilopespoor.nl), lid
Jaargang 10, nummer 6
Oktober 2006

WBC trots op nieuwe website

Door het vertrek van Bianca Wijnands, die de vorige website
heeft gebouwd en onderhield,
was het noodzakelijk dat we een
beheerssysteem kregen waarmee
meerdere leden van de WBC de
website konden onderhouden.
Hierdoor is de invulling niet meer
afhankelijk van één persoon, zoals
eerder het geval was. Met het
nieuwe beheerssysteem besloten
we om de site ook een moderner
uiterlijk mee te geven. Wij denken dat we hierin geslaagd zijn.
Wat wij niet veranderd hebben is
de
nummerzoeker
onder
`plattegrond`, een mooi systeem
dat Bianca eerder voor de oude
website heeft gemaakt en in onze
wijk een onmisbaar onderdeel.
Buiten dat de website een

`mededelingenbord` van de WBC
is, willen we ook graag dat de bewoners een actieve rol bij de invulling gaan spelen. Wij hebben
alvast een opzetje gemaakt en
vragen nu de bewoners om mee te
doen. Ons streven is geweest een
informatieve en min of meer interactieve website te creëren.
Niet alleen omdat dat leuk is voor
de wijk, maar ook omdat dat
noodzakelijk is. Wij hebben als
één van de weinige wijken in
Maarssen geen openbare ruimte
beschikbaar, waar bewoners van
de wijk elkaar kunnen ontmoeten
en snel informatie kunnen ontvangen van de WBC Antilopespoor.
Verder in deze nieuwsbrief vindt
u een uitgebreide uitleg van de
nieuwe website.
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Gezellige activiteiten voor de kinderen
Het is alweer een poosje geleden, dat de kinderactiviteiten plaatvonden. Nog steeds spreken
kinderen, die aanwezig waren, ons aan en vragen wanneer er weer een viswedstrijd is of de
waterglijbaan. Het is fijn te weten dat de kinderen het in ieder geval naar hun zin hebben gehad. Als alles goed gaat, organiseren we volgend jaar weer wat leuke middagen.
De eerste middag, 15 juli, hadden we een gigantisch luchtkasteel opgezet. In eerste instantie hadden de leden van de
WBC daar de meeste lol. Gelukkig kwamen later meer kinderen om lekker te springen. De ponymevrouw had dit jaar speciaal een ponywagen meegenomen. Hierdoor was het mogelijk
dat ook de grotere kinderen mee konden voor een rit.

De website: wat u waar kunt vinden
De Homepage
Dit is de pagina waarop u komt
als u de website opent.
Op deze pagina staat achter de
kop Nieuw op de site vermeld
dat er iets nieuws op de site is
gezet met een directe link naar
die pagina.
Onder Laatste nieuws vindt u
allerlei nieuws. Dit kan nieuws
uit de wijk zijn, maar ook plaatselijk of zelfs landelijk nieuws.
Onderaan de pagina staan oude
(re) nieuwsberichten, het zogenaamde nieuwsarchief.
WBC
Onder deze button vindt u alle
informatie over o.a. de werkzaamheden van de wijk- en bewonerscommissie Antilopespoor.
Antilopespoor
Hier vindt u informatie over de
wijk. Speciaal voor de rubriek
Bedrijven hebben wij uw medewerking nog nodig. In het submenu Activiteiten/nieuws staat
informatie die voor iedereen van
belang is of kan zijn, zoals de
data waarop het groot huisvuil
wordt opgehaald en de resultaten van de wijkschouw. Kijk regelmatig op deze site voor informatie. Natuurlijk kunt u hier
ook de plattegrond met nummerzoeker vinden. Handig voor
2

uw bezoek als ze voor het eerst
naar u toekomen.

Maarssen
Hier houden wij u op de hoogte
van de politiek en activiteiten in
Maarssen. Een handig onderdeel
van de site als u een keertje uit
wilt in Maarssen en wilt weten
of er iets te doen is.
Prikbord
Is een advertentierubriek. Hier
kunt u overbodige, maar nog
bruikbare spullen aanbieden.
Ook kunt u hier een oproep
plaatsen als u bijvoorbeeld uw
huisdier kwijt bent. Maak gebruik van deze pagina’s. U bereikt zo veel meer mensen en
een prettige bijkomstigheid is
dat we met zijn allen de wijk
schoner houden, omdat er minder huisraad op straat beland
en geen posters van bomen worden gescheurd en weer op
straat belanden. Bij uw oproep
of advertenties kunt u ook
foto’s meesturen.
Bewoners
Kinderen, jongeren en ouderen
(volwassenen) worden via deze
pagina’s op de hoogte gehouden
van allerlei leuke dingen. Hier
kunt u uw bijdrage leveren. Zo
zijn we bezig met het verzamelen van allerlei lekkere recepten

uit de wijk. Als je naar een concert of iets anders geweest,
dan kun je daar een recensie
kwijt. Doe gewoon gezellig mee
en help ons met de verdere invulling van deze pagina’s.
Ook vindt u hier het fotoalbum.
We maken nu nog gebruik van
een extern album. Door de buttons onder de foto te gebruiken, kunt u de foto’s vergroten,
de snelheid van de doorloop bij
de diavoorstelling veranderen en
meer. Ook is het mogelijk om via
dit album afdrukken te laten
maken. Dit wordt door een extern bedrijf gedaan, dus valt
niet onder de verantwoordelijkheid van de WBC.

31 juli was de zeskamp. We hadden dit jaar voor een
thema gekozen: samen. Samen werken, samen spelen,
samen lol. Samen lol hebben we zeker gehad en het
samen werken was soms echt ploeteren. Sommige onderdelen van de zeskamp waren wat te zwaar voor de
kinderen, maar daar pasten we met zijn allen snel een
mouw aan. De waterglijbaan aan het eind van deze
middag was echt geweldig. Er waren alleen nog maar
stralende gezichtjes te zien.

Links
Links naar instanties waar u als
bewoners van Antilopespoor mee
te maken heeft.
Sponsors
Helaas nog maar één sponsor,
maar wel een goede! De firma
Mens-Zeist, die in 2005 een
deel van het schilderwerk en
zetten van dubbelglas in de wijk
heeft verzorgd.
Recepten, foto’s, advertenties of tips kunt u mailen
naar:

info@antilopespoor.nl.

De viswedstrijd op 19 augustus
was gezellig en een stuk beter
bezocht dan vorig jaar. We hadden dan ook van tevoren gekeken
of FC Utrecht geen open dag had.
Giovanni, de kleinste deelnemer,
won de wedstrijd. Hij haalde in
totaal 106 cm. vis uit het water.
Natuurlijk werd de vis weer netjes teruggezet.
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