VIPKRANTZOMEREDITIE2010 / NUMMER07
Een zomereditie
vol verse inspiratie
om je batterij op
te laden!

PRODUCTS

PHILOSOPHIES
PEOPLE

VOL MET:

VERSE ENERGIE

Laad in de zomer je batterij op met verse inspiratie,
geniet van de zon en het goede leven. De VIPbus
rijdt langs parken en het Utrechtse groen met verse
inspiratie. Kijk in deze krant voor alle zomerse
oplaadpunten!

PROJECTS
PLACES

VERSE

ZOMERSFEREN

EDITIE

De zomer is de tijd om eropuit te trekken de horizon te verkennen. Te genieten van de levendigheid
van mensen om je heen. Filosofische zomeravondgesprekken over de dingen die er voor jou echt
toe doen. VIP helpt je graag een handje de juiste
zomersfeer te creëren om je horizon te verkennen.

WIJSHEIDVOOR
HETOPRAPEN

De volksbuurt… daar kun je iets van
leren! Deze kop in een lokale krant
prikkelde de VIPbus en het
Volksbuurtmuseum om op
toernee te gaan langs Utrechtse volksbuurten voor een kruisbestuiving
van verhalen en wijsheid. De VIPbus start in
Wijk C en reist met wijze en inspirerende lessen
uit deze oude volksbuurt via de belegen volksbuurt Ondiep naar het kakelverse Leidsche Rijn.
Welke geschiedenis wordt in Leidsche Rijn nu
geschreven? Lees verder op pag. 3

VIPZOMERKNALLER

DEVIPBUS

De VIPbus is altijd op zoek naar
passie en bevlogenheid en
geeft Utrechters graag de
kans persoonlijke ideeën
en dromen waar te maken.
Daarom vers in het VIPbus-assortiment: de VIPZomerknaller! De
VIPbus zet vanaf deze zomer elk seizoen tenminste
eenmaal haar deuren open voor die Utrechter met
een sterk idee. Wil jij van je droom werk maken en
zoek je nog een podium om je idee te testen aan
de realiteit of als inspirerende stok achter de deur?
Laat het ons weten via info@devipbus.nl
Lees verder op pag. 3

Het is volop zomer en dat vraagt om een speciale
editie van de VIPkrant: een zomerkrant met een roze
bril. Een editie geheel in stijl van het seizoen waarbij
jouw batterij weer wordt opgeladen met verse
inspiratie en waarbij je rust neemt en geniet van
alle gerealiseerde plannen en projecten. De zomer
is ook de tijd om te mijmeren over nieuwe verse
wensen en dromen. De VIPbus biedt je verse ideeën
aan om je horizon deze zomer te verkennen. Of een
handleiding voor het bouwen van je droom als je na
je vakantie besluit werk te maken van je passie of
verse voornemens.
Laat je verrassen door onze Zomerklassiekers:
flitsconcerten op onvermoede Utrechtse locaties
met jong muzikaal talent, Woord wie je bent (maak
live je eigen ringtone) of kom naar het vroege
zondagochtend inspiratieontbijt op één van Utrechts
beeldschone plekken. Lees er alles over in deze
zomereditie of kijk op www.devipbus.nl

ZOMERKLASSIEKERS
De zomer is begonnen en VIP
biedt een aantal inspirerende
VIPklassiekers in zomerse
sferen aan. Een aantal echte
klassiekers zijn Woord wie je
bent (je persoonlijke ringtone),
Flitsconcerten en Trek-in-iets-nieuws-snacks. Altijd
met die typische VIPtwist om je uit te dagen te
doen wat je altijd wilde doen of je horizon eens
onder de loep te nemen. Kijk bij de
vooruitblikken op pagina 3 en 4
wanneer we bij jou in de buurt zijn. De
laatste informatie of locaties vind je
altijd op de website: www.devipbus.nl

www.devipbus.nl
De VIPbus heeft inspiratie in overvloed: verse verhalen,
interessante ideeën en bijzondere dromen, maar ook
talloze creatieve creaties. Vergeet de dagelijkse sleur,
kom naar de VIPbus en laat je inspireren. De koffie staat
klaar in ruil voor jouw verse wens.

WWW.DEVIPBUS.NL

HETISWEERZOMER!

check altijd de
actuele info op:
www.devipbus.nl

PEOPLE

PHILOSOPHIES

PRODUCTS
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PLACES
PROJECTS

VERYINSPIRING
POSTVOOR2CENT

HALTE

Very Inspiring Post kan op onverwachte plekken
opduiken. Laat je verrassen en maak 2 cent over
naar de VIPbus (Triodos Bank 78.67.68.592).

TERUG- EN VOORUITBLIKKEN
De VIPbus is altijd op zoek naar verse voor
nemens. Tijdens het inblikken van deze
voornemens ontving de VIPbus veel bijzondere
ideeën en verlangens die door Utrechters
gerealiseerd gaan worden. De VIPbus stimu
leert graag de concrete vervolgstappen en
nodigt iedereen met een vers ingeblikt voor
nemen uit voor een Open-je-blik-sessie
op 14 september.

Nieuw in de snackautomatiek zijn de kunst
snacks voor een smakelijk prijsje van slechts
5 euro. Een prijs waarvoor iedereen eens kan
komen proeven aan een klein kunstwerkje.
Deze zomer werkt VIP aan een nieuwe exposi
tie van kunstsnacks. Als jij daar als startende
kunstenaar deel van uit wilt maken, laat het
ons dan weten en wie weet ligt jouw kunst
werk dit najaar wel bij ons in de automatiek!

HALTESTADENLAND

aan, schuif je het nog even voor je uit, of is het
hap slik weg?

STAD

LAND

Halte Stad & Land brengt
verse inspiratie, cultuur en
goede ideeën van de stad
naar het land en andersom.
VIP rijdt een half jaar rond met de mooie woordenwinkel. Dit zijn woorden die het verdienen
gekoesterd te worden. In de VIPbus zijn ze te
koop, al voor 1 cent per klinker.
Dit voorjaar wordt het mooie woorden assortiment uitgebreid met belegen woorden van
‘t land. Woorden met een eigen geschiedenis en
verhaal. Denk eens aan: kluitenrijver of asvarken.
Achter het woord ‘knors’ gaat een bloedstollende
familiegeschiedenis schuil. Kom bij de VIPbus
langs om te proeven aan deze woorden.
Deze zomer gaat de VIPbus de boer
op met een andere VIPklassieker: de
Trek-in-iets-nieuws-snacks om de
argeloze voorbijganger te verrassen
en te verwonderen met een nieuwe
geur, kleur of smaak. Tenslotte luidt
het spreekwoord ‘Wat de boer niet
kent...’ We zijn erg benieuwd naar jouw
reactie op het onbekende. Ga je het

Proeven aan iets nieuws staat vaker centraal. VIP
organiseerde een inspiratiediner met prikkelende gedachtegangen op het menu. Voorafgaand
slachtten de Utrechtse kok Joost en Dennis
van VIP samen een kip en een haan voor het
voorgerecht onder de noemer ‘Weet wat je eet’
om stil te staan bij onze voedselbronnen. Ben je
boven de 18? Bekijk de video online.
De ‘polsstoksprong naar de toekomst’ voor
startende ondernemers in Linschoten was een
groot succes en smaakt naar meer. Een sprong
legt het ondernemerschap van de deelnemers al snel bloot. Nieuwe netwerken werden
gevormd en onvermoede talenten kwamen
bovendrijven. Polsstokspringen blijkt een geweldige en effectieve manier om mensen die op
het punt staan een belangrijke sprong in hun
professionele leven te maken, een inspirerend
duwtje in de rug te geven. Wil je meedoen?
Mail ons.

Joannes XXIII in Kanaleneiland en de Mariaschool
in Oudewater nemen elkaar mee in hun leef en
belevingswereld.
Verder op de agenda van Halte Stad & Land:
Utrechtse mode-ontwerpers scheren zelf ter
plekke bij de boer hun wol bij elkaar en ontwerpen en breien hun eigen sjaal, onder de naam
‘Innig’. Kijk verder op pagina 4.

EERSTEHULPBIJ
DROMENBOUWEN

Dit voorjaar ontwikkelde VIP i.s.m. Straatnieuws
een handleiding om in zes stappen je eigen
droom te bouwen. Deze verse handleiding zag op
5 mei op het Bevrijdingsfestival toepasselijk het
levenslicht. Immers voor VIP gaat ultieme vrijheid
over het volgen van je hart. Charmante bouwvakkers namen op het festival op vakkundige wijze
de dromen van de bezoekers onder handen. Lees
en bekijk de resultaten op de VIPsite.
Wordt vervolgd! Vanaf deze zomer biedt de VIPbus
naast de handleiding ook praktische hulp aan
bij het bouwen van je droom in verschillende
VIPbussessies.
Ben je geïnteresseerd in de handleiding voor het
bouwen van je dromen? Bestel deze dan voor
4,50 euro via info@devipbus.nl. Heb je een extra
steuntje in de rug nodig, schrijf je dan in voor één
van de VIPbus-bouw-je-droomsessies.

Jong geïnspireerd, oud gedaan! Deze zomer
vindt de eerste junior-editie van Halte Stad &
Land plaats! Kinderen van basisschool
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17JULISTEUNKLEUR
GROEN
GUERILLAGARDENING

Overvecht, Rivierenwijk, Centrum
10.00 Winkelcentrum Overvecht
12.00 Amerhof (Rivierenbuurt)
14.00 Janskerkhof (Centrum)
Steunkleur Groen is een guerilla gardening project in aansluiting op de gelijknamige tentoonstelling in Kunstliefde. De VIPbus trekt een aantal
wijken in en nodigt bewoners uit met frisgroene
ogen naar hun wijk te kijken en hun groene
vingers te laten wapperen. Welke plekken kunnen
nog wel wat groen gebruiken en welke concrete
ideeën komen op tafel?
Laat je verrassen door je eigen creativiteit en
schuif aan in de VIPbus met groenexperts en
tekenaars om ter plekke kleine groene ideeën en
concepten te bedenken en te visualiseren. Met
als doel dat jij binnen een maand deze plannen
met onze hulp gaat uitvoeren. Laat je groene
vingers wapperen en kom langs.
I.s.m. Kunstliefde en HIK ontwerpers

24JULIVIPRADIO
CAPPUCCINO
ZOMERKNALLER

HILVERSUM
09.00 - 12.00
Schravelandseweg 80
De VIPbus haakt aan bij Radio Cappuccino voor
Radio 2 in Hilversum. Radio Cappuccino opent de
deuren van haar studio en maakt een zomerfestival van haar uitzending met live muziek van Miss
Montreal, optredens van de Parade en nu ook de
zomerspecials van de VIPbus.
I.s.m. Radio Cappuccino

29JULIHALTESTAD
ENLAND#5
DEBOEROPMETTREKINIETS
NIEUWSSNACKS

STAD

LAND

Lopik, Montfoort, Benschop
11.00 - 16.00 Toernee Stad & Land
Durf jij haringijs, rode bietenijs of misschien wel
sprinkhanenijs te proeven? Iets nieuws is vaak
eng en vraagt om een frisse blik. VIP gaat op prikkelende wijze in gesprek over jouw beelden van
de toekomst. Vandaag rijdt de VIPbus met deze
verrassende Trek-in-iets-nieuws-snacks voor het
eerst buiten de (stads)grenzen en gaat de boer
op met stadse ijsjes van Roberto Gelato, fameus
in Utrecht om zijn bijzondere en vaak spannende
ijssmaken. Zoek jij samen met VIP je grenzen op?
I.s.m. Roberto Gelato

5AUGUSTUSFLITS
CONCERTEN#4

TOERNEE
16.00 - 22.00 Toernee langs Utrechtse parken
Beginnende muzikanten van de Nederlandse
Popacademie en het conservatorium, die elkaar
niet kennen, improviseren samen een concert bij
elkaar. Kom ook luisteren in het Utrechtse groen!

12AUGUSTUSWOORD
WIEJEBENT

TOERNEE
14.00 - 19.00 Toernee langs
Utrechtse parken
Ook deze week zoekt VIP het groen en de muziek
op. Dit keer met een echte VIPklassieker: Woord
wie je bent! Welk woord is voor jou een inspiratiebron? Maak samen met gedreven muzikanten je
eigen ringtone en laat je steeds herinneren aan
wat jij belangrijk vindt. Laat je verrassen in één
van Utrechts mooie parken.

18AUGUSTUSVIP
ZOMERKNALLER

VOOR LOCATIE EN TIJD ZIE
WWW.DEVIPBUS.NL
De VIPbus is altijd op zoek naar goede ideeën en
geeft iedereen graag de kans die plannen waar te
maken. Vers in het VIPbus-assortiment: de
Zomerknaller! De VIPbus zet vanaf deze zomer elk

seizoen tenminste eenmaal haar deuren open
voor de Utrechter met een bijzonder idee of
passie. Wil jij van je droom je beroep maken en
zoek je nog een inspirerend podium om je idee
te testen aan de realiteit? Laat het ons weten via
info@devipbus.nl en wie weet verzorg jij vandaag
de VIP Zomerknaller!

29AUGUSTUS
INSPIRATIEONTBIJT
OPEENVERYINSPIRINGPLACE

AMELISWEERD
08.30 - 11.00 Koningslaan, oprit
naar Oud-Amelisweerd/Bezoekers
centrum
Smaken komen nog beter uit
op een mooie, inspirerende plek.
Vandaag serveert de VIPbus een inspiratieontbijt
op één van de beeldschone plekken van Utrecht:
Landgoed Amelisweerd. VIP laadt zich graag
nog even op voor de herfst begint en verzorgt
een ochtendritueel om dichter bij jezelf en jouw
passies te komen. Wil je ook opgeladen en geïnspireerd aan deze dag beginnen? Meld je dan
aan via info@devipbus.nl. Prijs 5 euro
I.s.m. Jitske van der Velde

01SEPTEMBERWIJSHEID
VOORHETOPRAPEN

TOERNEE
09.30 Wijk C
11.00 Ondiep
12.30 Overvecht
14.30 Leidsche Rijn
Welke wijsheid ligt in de volksbuurten
voor het oprapen? Vandaag toert de
VIPbus met deze vraag langs een
aantal Utrechtse wijken. In elke wijk
worden bewoners
uit de andere wijken ontvangen door een wijkbewoner en
getrakteerd op inspirerende
volkse verhalen. We eindigen
deze toernee in Utrechts jongste wijk
Leidsche Rijn: wat kan zo’n jonge wijk
leren van verhalen uit de oude volksbuurten?
Wil jij vandaag een wijze gastheer/vrouw voor jouw wijk zijn en de ver
halen van jouw wijk doorgeven, meld
je dan aan via info@devipbus.nl
I.s.m. het Volksbuurtmuseum Wijk C

Kijk voor het meest actuele programma, precieze locaties en route op: www.devipbus.nl. Aanmelden voor evenementen kan via info@devipbus.nl

’2010

BUS GEMIST? KIJK OP
WWW.DEVIPBUS.NL

VIPbus: “Voor en over inspirerende mensen, plaatsen en producten.”

BOUWJEDROOM
Ben je op zo'n punt beland dat je je (professionele)
leven een zwiep wilt geven? Misschien weet je al
welke zwiep maar ben je nog op zoek naar de juiste
manier. Misschien voel je vooral dat je het anders
wil, maar weet je nog niet precies wat? De Bouw Je
Droom Handleiding biedt uitkomst! In zes stappen
bouw je je droom uit tot een realistisch project. De
VIPbus deelt drie handleidingen gratis uit! Vul deze
bon in en stuur hem op naar Stichting De VIPbus,
Stieltjesstraat 76, 3514 JD Utrecht.

Ja! Ik ga de Handleiding gebruiken om Mijn Droom te
Bouwen, omdat ...

STAD

LAND

JUNIOREDITIE

OUDEWATER/KANALENEILAND
7 sept. 10.00 - 13.00 Joannes XXIII school
Kanaleneiland
8 sept. 10.00 - 13.00 Mariaschool, Gasplein
Halte Stad & Land goes junior! Vandaag de aftrap
voor een uitwisseling tussen een Utrechtse en
Oudewaterse basisschool. Wat willen de kinderen
elkaar laten zien en wat gaan ze meemaken?
Gaan ze polsstokspringen, skateboarden, huttenbouwen of rappen? Deze week parkeert de
VIPbus bij de Mariaschool in Oudewater en de
Joannes XXIII school in Kanaleneiland voor deze
bijzondere Stad & Land uitwisseling. Is jouw
school ook geïnteresseerd, laat het ons dan
weten.

14SEPTEMBEROPEN
JEBLIK

BINNENSTAD
16.00 - 18.00 Park Lepelenburg
Op 14 april vroeg VIP mensen in Lombok en de
binnenstad naar hun verse voornemens. Ingeblikt
werden bijvoorbeeld het schrijven van een dichtbundel, het afmaken van een scriptie om aan
een reis te kunnen beginnen en het maken van
een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
Vandaag nodigt de VIPbus al deze dromers uit
hun blik te komen openen en ons en de rest van
Utrecht te laten zien wat er van hun
voornemen geworden is. Natuurlijk
biedt VIP voor de echte dromenbouwers Eerste Hulp Bij het Dromenbouwen. Ook nieuwsgierig wat er van de

(oftewel Samen)
Door Elsbeth van Apeldoorn

Wil je er zeker van zijn dat je de handleiding krijgt of wil je een exemplaar cadeau doen? Maak dan 4,50 euro
over naar de VIPbus (Triodos Bank 78.67.68.592) onder vermelding van 'Handleiding' en je adres en ontvang je
eigen exemplaar thuis.

7/8SEPTEMBERHALTESTADENLAND#6

Mbokatoor...

voornemens terecht is gekomen of loop je zelf
met een droom rond en kun je wel wat inspirerende voorbeelden gebruiken? Kom langs!

26SEPTEMBER
ZONDAGSGASTEN
VIPCASTRADIO

MUSEUMKWARTIER
11.30 - 13.00 Sterrenwacht Sonnenborch
Inspiratie zonder confrontatie, dat gaat eigenlijk
niet. Als je dromen gaat omzetten in daden worden ze danig op de proef gesteld. En jijzelf dus
ook. Je overtuigingen, gewoonten en patronen
blijken niet langer te voldoen. Hoe gaan droomdoeners daarmee om? En waarom zoeken sommige mensen die confrontatie juist op? Speciale
gast vandaag is Paul Gofferjé, docent aan de HKU
en initiatiefnemer van de NoAcademy. Een ervaren radiomaker, die de confrontatie niet schuwt,
confronteert beginnend radiomaker Dennis Nolte
in zijn leerproces.

COLOFON
Stichting de VIPbus is een initiatief van
Dennis Nolte - Typisch Dennis.nl
Mede mogelijk gemaakt door Elsbeth van
Apeldoorn - Wonderweg.nl
Tekst: Elsbeth van Apeldoorn, Dennis Nolte
Vormgeving: Aad Voermans Aangenaam Ontwerp
Foto’s: Sebastiaan ter Burg
Subsidiënt: Stichting DOEN
Sponsor: K.F. Heinfonds
Partners: Project Stad & Land: Utrechtse Waarden,
Provincie Utrecht, de Europese Unie en Leader.
Gedrukt door: drukkerij Groenevelt bv
STICHTING DE VIPBUS
Stieltjesstraat 76, 3514 JD Utrecht
www.devipbus.nl / mail: info@devipbus.nl

Esther Langen is een van de droomdoeners
voor wie de VIPbus een volgende fase van
haar avontuur inluidde. In 2006 heeft zij haar
eenmanszaak Multi-Pass opgericht met als doel
duurzame ontwikkeling in de derde wereld te
bereiken, in het bijzonder in Senegal. Na een
verblijf daar liet het land haar niet meer los: “Ik
weet niet precies waarom maar ik voelde me
meteen thuis in Senegal. De mensen zijn open,
hartelijk, gastvrij en solidair en ervaringen hier
zijn intens”.
Wat beweegt haar om de sprong te wagen en in
Senegal een project op te starten? “Ik wil graag
iets doen voor en met mensen die het moeilijk
hebben. Ik wil graag een bijdrage leveren, ook al
is het een kleine bijdrage, aan een betere wereld.
Senegal is een heel arm land, mensen hebben
er weinig kansen om zich te ontwikkelen. Met
de toegang die ik heb tot kennis en middelen in
Nederland kan ik samen met Senegalezen een
verschil maken”. Momenteel houdt Esther zich
vooral bezig met het zelfvoorzienend helpen maken van het gehandicaptencentrum Mbokatoor,
waar gehandicapten een vak leren en werken.
Daarnaast heeft ze, geïnspireerd door VIP, het
project BonusBewust opgezet, waarbij mensen
uit het Nederlandse bedrijfsleven worden uitgezonden naar Senegal waar zij nieuwe kanten van
zichzelf ontdekken in een voor hen onbekende
omgeving. Tegelijkertijd zetten zij hun expertise
in voor de lokale gemeenschap.
Hoewel ze meer obstakels tegenkomt dan in
Nederland, heeft Esther wel het gevoel dat ze
een bijdrage levert. “Met vallen en opstaan bereiken we duurzame resultaten. En hoe meer tegenslagen er zijn, hoe meer ik gedreven ben om
de obstakels te overwinnen en iets te bereiken
voor de lange termijn. En ja, ik ben ook wel trots
op wat ik bereikt heb: Als we een feest hebben
met iedereen bij elkaar, als we bespreken wat we
tot nu toe bereikt hebben, dan weet ik dat het
zonder mij niet gebeurd zou zijn, ook al had ik
het natuurlijk nooit in mijn eentje kunnen doen”.
www.multi-pass.nl

