AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor

Uitnodiging voor wijktafel op dinsdag
9 oktober aanstaande om 20.00 uur
Dit jaar wordt voor de eerste keer een wijktafel georganiseerd. De
wijktafel is de bewonersavond waar bewoners zaken kunnen aandragen
voor de wijkscan van waaruit het wijkjaarplan wordt gemaakt. De wijkscan is de vervanger van de halfjaarlijkse wijkschouw.
Tijdens de wijktafel krijgen alle bewoners, dus ook bewoners van koopwoningen, de kans om te laten weten wat zij goed, minder goed of ronduit slecht in of aan de wijk vinden. De gemeente, Portaal, wijkagent en
wijkcommissie zijn aanwezig.
Meer informatie kunt u vinden op www.maarssen.nl > inwoners >> wijkbeheer >>> wijkscan en wijkjaarplan.
De wijktafel voor Antilopespoor wordt gehouden op dinsdag 9 oktober
aanstaande om 20.00 uur in café Grand Ami, Safariweg 38 (bij het station). U bent van harte uitgenodigd om hier uw mening te komen geven.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter van de wijkcommissie
Wijktafel door Mario van Dijk, wijkbeheerder
Hondenbeleid door Elise Ruigrok (Syncera) (onder voorbehoud)
Rondvraag
Afsluiting
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De ondertekening bij de notaris.

Oprichting Stichting.
Sinds 9 augustus 2007 is de wijken bewonerscommissie Antilopespoor een stichting: Stichting
Antilopespoor. Wij hebben de
stichting opgericht omdat we op
die manier eenvoudiger overeenkomsten kunnen aangaan, zoals
een verzekering voor vrijwilligers
of een bankrekening openen op
naam van de stichting. Ook kunnen we nu meer subsidieaanvragen
doen voor de wijk.
De wijkcommissie en bewonerscommissie blijven wel bestaan als
onderdeel van de stichting. De
werkzaamheden van beide commissies blijven gewoon doorgaan.
Het oprichten van de stichting is
mogelijk gemaakt door een subsidie van Huurderstaal, de huurdersbelangenvereniging voor
huurders van Portaalwoningen in
de regio Utrecht.
Bij deze willen wij het bestuur
van Huurderstaal hartelijk danken voor hun steun.

Zomeractiviteiten 2007

Actieve bewoners

Ze zeggen dat de aarde aan het opwarmen is, maar
daar was afgelopen zomer weinig van te merken. Met
de hete zomers van de afgelopen jaren in ons hoofd,
hadden we bedacht dat een activiteit met water wel
heel leuk zou zijn. Leuk was het zeker, maar ook een
beetje koud! Toch hebben we tijdens alle activiteiten mooi weer gehad.
Het is ons opgevallen dat er dit jaar veel meer kinderen waren dan vorige jaren. Bij het opzetten van het
springkussen en de kinderboerderij stonden er dit
jaar al meer
kinderen te
wachten dan er
in andere jaren
tijdens de hele
middag kwamen. Gelukkig
hadden we veel
ijsjes besteld.
Het was weer
heel gezellig.
Ook het waterspektakel was
geweldig. We hadden dit jaar o.a. een mooie waterglijbaan en een waterslide gekocht. De kinderen waren er heel duidelijk blij om.

Een aantal bewoners hebben de wijkagent benaderd
omdat er te hard in de wijk gereden wordt. Het
schijnt nog steeds niet algemeen bekend te zijn dat
Antilopespoor een 30km-gebied is. Juist in dit deel
van de wijk wonen erg veel kleine kinderen die op
straat spelen. De bewoners en de wijkagent Jan
Koetsier kwamen op het idee om van het grasveldje
naast huisnummer 217 een speeltuintje te maken. De
bewoners hebben een handtekeningenactie onder
omwonenden gehouden en dit aangeboden aan de
Stichting Antilopespoor. Deze heeft contact opgenomen met de gemeente en Portaal om hun medewerking aan dit bewonersinitiatief te verlenen. Op dit
moment zijn er subsidieaanvragen gedaan bij Portaal
en het Oranjefonds. De gemeente heeft een ambtenaar aan het werk gezet om een begroting te maken
en heeft toegezegd de speeltoestellen in hun inspecties mee te zullen nemen. Wij houden u op de hoogte.

Nieuw was het bowlen voor de wat oudere jeugd. Er
werd niet alleen gebowld, maar ook gegeten en gejumpd. Super!
In ieder geval
was deze activiteit voor
herhaling vatbaar. Jammer
was wel dat
sommigen zich
niet van te voren hadden
opgegeven en op eigen gelegenheid naar de bowlingbaan waren gekomen. We moesten ze helaas teleurstellen. Volgende keer echt even jezelf aanmelden
voor de bowling.
Een andere nieuwe activiteit was de viswedstrijd
voor volwassenen. Hoewel het op de kinderviswedstrijd dezelfde dag gezellig druk was en er veel ouders aanwezig waren, was de opkomst ’s avonds teleurstellend. Jammer, we hebben het geprobeerd.
Wij gaan nu weer plannetjes voor volgend jaar maken
en ons best doen dat het weer net zo leuk wordt.

Andere bewoners hebben in september een barbecue
georganiseerd voor de omwonenden van de voetbalkooi. Het was een gezellige bijeenkomst. Wie weet
organiseren zij het volgend jaar weer en kunt u ook
gezellig meedoen.

www.antilopespoor.nl
Via onze website houden wij u op de hoogte van allerlei nieuws uit de wijk en de omgeving van de wijk.
Ook u kunt gebruik maken van de website. Heeft u
iets te koop of bent u uw kat kwijt, stuur dan een
mailtje met eventueel een foto naar:
info@antilopespoor.nl en wij zetten het gratis op de
site.

