
 

AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor 

Na maanden van voorbereiden gaat, als het niet 
regent, op 12 september vanaf 12.00 uur de eerste 
skeelerronde van Maarssenbroek plaatsvinden. 
Het evenement is een uniek gebeuren, niet alleen 
omdat het voor het eerst georganiseerd wordt, 
maar ook omdat het een samenwerking is tussen 
bijna alle wijkcommissies uit Maarssenbroek. 
 
Activiteiten op Bisonspoor 
Naast de twee rondes (één door vijf wijken voor 
beginners en kinderen en één door alle wijken van 
Maarssenbroek voor de wat meer geoefende rij-
ders) worden op het marktplein van Bisonspoor 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals een 
springkussen en dansdemonstraties. 
 
Wie wint een paar skeelers? 
Kinderen die nog op de basisschool zitten kunnen 
meedoen aan een spandoekwedstrijd. Als de kin-
deren met hun spandoek langs de weg gaan staan, 
worden ze gefotografeerd. De foto’s worden op 
de website www.skeelerrondemaarssenbroek.nl 
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gezet. Bezoekers van de 
website mogen dan 
stemmen op het leukste, 
mooiste of origineelste 
spandoek. De winnaar wordt via de site opgeroe-
pen zich te melden. Dus hou het in de gaten. 
 
Hou rekening met de skeeleraars 
De routes worden niet afgezet. Het grootste deel 
loopt via de fietspaden, maar er zijn ook stukken 
die gewoon over het rijweg gaan, zoals in onze 
wijk. Wij vragen alle bewoners hier zondagmiddag 
rekening mee te houden. Er staan verkeersrege-
laars die het overige verkeer tegenhouden. Als u 
toch niets te doen heeft, kom dan langs de route 
de rijders aanmoedigen. 
 
Meedoen? 
Je kunt je inschrijven via de website 
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl of zondag-
ochtend tussen 11.00 een 11.30 uur op het markt-
plein op Bisonspoor. Kosten:  € 1,50 of €3,00. 

Nieuwe leden commissie 

Dank zij de inzet van de wijkbe-
heerder Mario van Dijk hebben 
wij een nieuw lid voor de wijk– 
en bewonerscommissie gevon-
den: Gert-Jan Boshuis. 
Gert-Jan heeft zich direct voor 
de commissie ingezet door te 
helpen bij o.a. de kinderactivitei-
ten. 
Ook nieuw in onze commissie is 
Joke Maan. Joke helpt al jaren 
mee met de kinderactiviteiten 
en wilde ons nu ook helpen bij 
onze andere werkzaamheden. 
Wij zijn erg blij met deze twee 

nieuwe enthousiaste mensen. 
Zij zullen, als ze een beetje inge-
werkt zijn, ieder hun eigen ta-
ken en verantwoordelijkheden 
krijgen en daarmee de oude le-
den weer wat ontlasten.  

Oproep 
Wie heeft afgelopen winter een 
mooie sneeuwfoto gemaakt in 
de wijk? Wij zoeken een mooie 
foto voor de kerstkaart. Stuur 
uw foto naar: 
carla@antilopespoor.nl. 



Kinderactiviteiten 2010 

Zoals iedere zomer werden er in Antilopespoor 
weer drie kindermiddagen georganiseerd. 
Zaterdag 3 juli was de eerste speeldag. Na een 
mooie start werd de kindermiddag verstoord 
door een enorme regenbui. De kinderen maakten 
gebruik van de regen en maakten van het spring-
kussen een waterglijbaan.      
Naast het springkussen waren daar natuurlijk ook 
weer de pony’s, de rodeostier, schminken en lek-
kere popcorn. 

Zondag  25 juli was er (onder de tent) een salsa-
workshop door Salsa Estrella. Helaas waren daar 
niet veel kinderen, maar het was wel heel leuk. 
Daarna werden de waterglijbanen opgezet. 
De viswedstrijd was een domper. Er kwam niet 
één kind, terwijl we nog wel zulke mooie prijzen 
hadden gehad van Alberts, de dierenwinkel. 

Werkgroep wijkbeheer 

Twee keer per jaar komen de wijk– en bewoners-
commissie, Portaal, gemeente en wijkagent samen 
om alle zaken die de wijk aangaan te bespreken. 
Binnenkort hebben wij weer een overleg. Heeft u 
nog een punt dat u besproken wilt hebben, stuur 
dan een mailtje naar carla@antilopespoor.nl.  

 

Meer foto’s van de kinderactiviteiten staan op: 

www.antilopespoor.nl 

 

Al enkele jaren hebben we nu de ondergrondse 
containers in onze wijk. De verwachte troep naast 
de containers is gelukkig uitgebleven. Toch zijn er 
nog steeds mensen die vuilniszakken en dozen of, 
nog erger, de halve huisraad naast de container 
neerzetten.  
Hieronder de regels nog maar een keer. 
 
Wat te doen als 
• de container of uw pas defect is: u kunt con-

tact opnemen met 030-7890023. Als de con-
tainer niet direct gemaakt kan  worden, 
worden ze van het slot gehaald, dus voel 
even of hij open gaat als de kaart niet werkt. 

 Neem de vuilniszak(ken) weer mee naar huis 
 als u ze niet kwijt kunt. U kunt voor het ach-
 terlaten van vuil een flinke boete krijgen. 
• U grof vuil heeft: grof huishoudelijk afval 

wordt eens per maand gratis door de ge-
meente opgehaald. Dit moet u van te voren 
aanmelden via telefoonnummer 0346-
594211. U kunt het ook digitaal aanmelden. 
Aanmelden kan tot dinsdag 12 uur. Daarna 
kunt u het woensdagavond of donderdag-
ochtend vroeg neerzetten en heeft de omge-
ving er verder geen last van. De data waarop 
grof afval wordt opgehaald staan op de web-
site van de Antilopespoor en de gemeente 
Maarssen. Natuurlijk kunt u het ook naar de 
gemeentewerf brengen. 

• Groot huisvuil , takkenafval en chemisch af-
val moet u  vooraf aanmelden 

• U nog bruikbare goederen heeft: kleding, 
boeken, meubels, tuingereedschap, goedwer-
kend wit- en bruingoed etc. die eigenlijk niet 
meer gebruikt worden, maar nog te goed 
zijn om weg te gooien kunt u aanbieden bij 
Kringloopwinkel De Sirkel. Het is belangrijk 
dat de aangeboden spullen heel en schoon 
zijn, zodat ze ook weer verkocht kunnen 
worden. U kunt de kringloop goederen zelf 
wegbrengen of gratis worden laten ophalen-
Hiervoor kunt u van maandag tot en met 
vrijdag een afspraak maken: 0346-590361. 

• U een mooie fiets bij het afval ziet staan: dan 
mag u die niet weghalen. Als u goederen 
weghaalt loopt u kans een flinke bekeuring 
te krijgen. 

Meer informatie vindt u op www.maarssen.nl.  

Grof vuil, hoe zit dat? 


