AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Albert Heijn eindelijk over de streep!

Het zal u al opgevallen zijn: er staan vrijwel geen winkelwagentjes meer in de wijk! Albert Heijn heeft na een strijd van jaren
zijn winkelwagentjes óók uitgerust met het wielslot.
Toen vorig jaar Dirk van den Broek hiertoe overging, wilde Albert
Heijn er nog helemaal niets van weten. Enkele maanden geleden - in
een overleg tussen de Wijk- en Bewonerscommissie, de gemeente en
Albert Heijn – was de regiomanager van Albert Heijn nog zeer stellig: Albert Heijn deed niet mee. Wat er de afgelopen maanden veranderd is, weten wij niet, maar we zijn als Wijk- en Bewonerscommissie wel heel erg blij dat alle karren van de winkels op Bisonspoor
nu een wielslot hebben, want de wijk ziet er nu een stuk netter uit.

Gezellige kindermiddag zonder regen.

Ook de kindermiddag die de wijk– en bewonerscommissie dit jaar
organiseerde, ter gelegenheid van de komst van de pingpongtafel, was weer heel geslaagd.
Ondanks de slechte zomer hadden we die dag heerlijk weer.
Omdat we dit keer het hele terrein rond de voetbalkooi gebruikten, leek het alsof er minder kinderen waren als bij het
vorige feest. Toch waren er
constant zo’n 150 kinderen aanwezig. Wat zij er zelf van vonden kun u elders in de nieuwsbrief lezen.

Nieuw lid WBC: Khalil Boutaga
Beste Antilopespoor bewoners,
Als nieuwe lid van de Wijkcommissie is mij gevraagd mezelf voor te
stellen aan jullie.
Mijn naam is Khalil, ben 28 jaar en sinds 2002 woonachtig in Antilopespoor. Ik heb door de jaren heen een hele hoop veranderingen in
de wijk meegemaakt. Dit is een van de hoofdredenen dat ik lid ben
geworden van de wijkcommissie.
Zo kan ik mijn steentje bijdragen om de reputatie van deze (volgens
sommigen asociale) wijk te verbeteren en de mensen te laten zien
dat het ook anders kan. Dit kan echter alleen als we met z'n allen
naar hetzelfde doel streven. Dus bewoners laat zien dat je om je
buurt geeft.

Om te bewaren: Portaal (0800-7878225) bellen bij:

-kapotte lamp in het trappenhuis
-of op de galerij
-verstopping van de riolering

-kapotte regenpijp buiten
-kapotte ruiten trappenhuis of
schuur

Een ANTILOPE heeft
oren, laat iets van je
horen…

Dit is een oproep aan iedereen
in de wijk Antilopespoor.
Heeft u iets leuk, grappigs,
nuttigs of een dringende vraag
die niet zou misstaan in het
AntiLopendNieuws, laat het ons
dan weten.
Wie weet plaatsen we uw stukje in het AntiLopendNieuws. U
bereikt er de hele buurt mee!
Uw stukje kunt u afgeven op
Antilopespoor 665 of mailen
naar: info@antilopespoor.nl.

Voetbaltoernooi

Omdat er te weinig inschrijvingen voor het voetbaltoernooi
zijn binnengekomen, is dit helaas niet doorgegaan. Wij vinden dit heel jammer, omdat we
de indruk hadden dat er voldoende belangstelling was.
Misschien dat er een volgende
keer meer interesse is.
Colofon
Ron Druppers nr. 665
(580066), voorzitter
Caroline v.d. Mast nr. 206
(284837) secretaris
Niels Wieling nr. 422
(554804), penningmeester
Carla Buijsman nr. 665
(580066), lid
Bianca Wijnands nr. 430
(285588), lid
Khalil Boutaga
(06-16836447), lid
Jaargang 9, nummer 6

www.antilopespoor.nl

Schilderwerk nrs. 539 t/m 720.

Toen Portaal in mei wilde beginnen met de schilderwerkzaamheden in het complex met de nrs. 539 t/m 720, waren er veel bewoners uit dit deel van de wijk die verbaasd waren dat er niet
tegelijkertijd dubbelglas geplaatst werd. Na een telefoontje van
de WBC heeft Portaal toen de werkzaamheden uitgesteld en is
met de WBC in overleg gegaan.
Naar aanleiding van een enquête, die wij onder de bewoners
hadden gehouden, heeft de
WBC, twee extra eisen op tafel
gelegd: nl. de bewoners de mogelijkheid geven om dubbelglas
te laten plaatsen én dat alle
draaiende delen (ramen en deuren) dezelfde kleur zouden krijgen. Uit de enquête was namelijk duidelijk naar voren gekomen dat er wel degelijk behoefte was aan een verhoging van
het wooncomfort d.m.v. dubbelglas én dat men alle draaiende
delen in één kleur wel zo mooi
vond. Tijdens het overleg heeft
Portaal onmiddellijk met de
laatste eis ingestemd. Het dubbelglas kon wel, maar daar
moesten bewoners dan zelf voor
kiezen, omdat daar een huurverhoging tegenover stond.
Portaal heeft vervolgens alle

bewoners een brief gestuurd en
gevraagd óf en waar men dubbelglas wilde en in welke kleur
men de draaiende delen wilde
hebben. Ruim 70% van de bewoners heeft gebruik gemaakt van
de mogelijkheid hun wensen
kenbaar te maken en ruim 40%
heeft gekozen voor dubbelglas
in enigerlei vorm.
Op 24 augustus heeft Portaal
de WBC laten weten dat de
werkzaamheden in de 2e helft
van september zullen beginnen
en uiterlijk begin december uitgevoerd zullen zijn. De woning
nr. 665 zal als “modelwoning”,
vooruitlopend op de uitvoering,
gedaan worden om u een indruk
te geven hoe één en ander uitgevoerd gaat worden.
Portaal zal de betrokken bewoners binnenkort zelf in een
brief verder informeren.

Viswedstrijd 2005

Dit zijn ze dan, de 3 winnaressen van de viswedstrijd,
die we jaarlijks houden.
1ste prijs: Celine van Maanen
2de prijs: Tineke van Wilgen
3de prijs: Anissa Leeuwendaal
Ondanks de donkere wolken, hebben we het de hele wedstrijd droog
gehouden. Maar we denken dat het weer toch een aantal kinderen
thuis heeft gehouden, of ze waren naar de open dag van FC Utrecht.
Maar ondanks het lage aantal deelnemers, was het wel weer gezellig.
De wijkcommissie had uiteraard ook dit jaar voor een snoepje en
drankje gezorgd. En dit jaar waren er ook bekers te winnen.
Een bewoner gaf de deelnemende kinderen nog een dobber cadeau.
Om 16.00 uur was de wedstrijd voorbij en werden de lengtes van alle
gevangen vissen per deelnemer bij elkaar opgeteld. Helaas had één
deelnemer niet gehoord dat de tijd voorbij was en juist hij ving de
grootste vis. Volgend jaar weer een kans.

Een ANTILOPE heeft
oren, laat wat van je
horen...
Het was gewoon een knalfeest
- door Yaira -

Het feest in Antilopespoor was
wel gezellig. Er waren pony’s,
een springkussen en poffertjes
en suikerspinnen. Er waren best
wel wat mensen. De clown hield
iedereen wel bezig met zijn ballonnen. Ik zelf vond het wel
leuk. De pingpongtafel was wel
goed gebruikt, iedereen had er
wel plezier mee. Hij werd zelfs
gebruikt door ouders. Het was
super gezellig. De pony’s vonden
de kinderen wel het leukst en
het springkussen ook. Het was
gewoon een knalfeest. En de
muziek was wel om op te dansen. Je kan gewoon niet zeggen
dat het saai was.

De mensen hebben wel plezier
gehad
-door Naomi-

De mensen hebben wel plezier
gehad. Er was een suikerspinkraam en een springkussen en
een kleine poffertjeskraam. Er
waren ook pony’s, die hebben
rondgelopen. Bij het springkussen kon je lekker springen. En
bij de poffertjeskraam kon je
lekker eten en bij de suikerspinkraam ook. Ik vond het jammer dat er niet zoveel mensen
kwamen. Er was ook lekkere
muziek.

