Stormbestuur 2006-2007 ‘Windkracht 3’
Van links naar rechts:
Maike Jacobs – Secretaris
Dion Nieuwenhuize – Penningmeester
Suzanne Maas – Voorzitter

Naam: Suzanne Maas
Geboortedatum: 20 juni 1986
Geboorteplaats: Den Helder
Functie: Voorzitter
In het bestuur omdat... Ik al één geweldig Stormjaar mee heb mogen maken, en dit ook voor
anderen mogelijk wil maken.
Lievelingskleur: Groen, en oranje, rood, paars en blauw
Wat is je favoriete groente? Avocado, pompoen en (zongedroogde) tomaat
Wat is je lievelingsliedje? Instant Street van dEUS
Wat zou je doen als je vrije tijd had? Mijn eigen kleren naaien, uitslapen, saxofoon spelen op straat,
op reis gaan
Favoriete plek in Utrecht? De kloostertuin op de Mariaplaats en aan de werf van de Oudegracht
Wat zou je doen als je burgemeester was? Minder auto's en meer groen in de stad
Hoe word je 's ochtends wakker? Niet. Of ik word wakker gebeld door mijn behulpzame
bestuursleden. Die ik op mijn beurt ook wel weer eens op dezelfde manier uit de brand help.
Wat drink je het liefst op de Stormkamer? Koffie of sap of bier
Hoe voel je jezelf bij Windkracht 3? Ontspannen, doch sterk!
Wat wil je later worden? Een gelukkige wereldverbeteraar met een huisje aan het strand. En ik wil
een boek schrijven onder het pseudoniem Suzie West.
Storm is briljant omdat... het tegelijkertijd relaxed en enerverend is, en super leuke mensen
rondlopen!
Naam: Maike Jacobs
Geboortedatum: 27 juni 1984
Geboorteplaats: Hardenberg
Functie: Secretaris

In het bestuur omdat... ik ervan overtuigd ben dat het toch wel een eer is je te mogen inzetten voor
Storm
Lievelingskleur: Rood, donkergeel en blauw
Wat is je favoriete groente? Sla, en eigenlijk alle groente waar je soep van kunt maken...
Wat is je lievelingsliedje? Heb ik niet
Wat zou je doen als je vrije tijd had? M'n ezel repareren en weer veel meer gaan schilderen/
tekenen. En de afspraak nakomen die ik met iemand heb als we allebei tijd hebben: een reisje naar
de andere kant van de wereld om de plek te vinden die precies 'onder' ons huis ligt
Favoriete plek in Utrecht? Aan de singel, aan de gracht, Mariaplaats 13...en nog meer van die
momentafhankelijke favorieten
Wat zou je doen als je burgemeester was? Het goede buitenleven bevorderen; autovrije zondag
(her)invoeren is de eerste stap
Hoe word je 's ochtends wakker? Moeilijk. Ik heb twee wekkers, maar in geval van zeer vroege
verplichtingen doe ik graag beroep op Dion of Suuz of andere begripvolle vrienden. Deze persoonlijke
wekservice heeft het beste resultaat
Wat drink je het liefst op de Stormkamer? Koffie
Hoe voel je jezelf bij Windkracht 3? Goed en onthaast. De kracht zit 'm in de constante
Wat wil je later worden? Eigenaar van Chateau du Magnet, uitvinder van de echte anti-lek band en
een betekenisvolle rol vervullen in de strijd voor het milieu
Storm is briljant omdat... leuke mensen, mooie idealen, goede sfeer!
Naam: Dion Nieuwenhuize
Geboortedatum: 2 maart 1987
Geboorteplaats: Breda
Functie: Penningmeester
In het bestuur omdat... ik erg goed met chocolademunten om kan gaan en natuurlijk net als mijn
voorganger er een leuk jaar van wil maken
Lievelingskleur: zonder twijfel rood
Wat is je favoriete groente? Avocado, Andijvie, Aubergine, Alfalfa, Augurk, Asperge, Bamboescheut,
Broccoli, Bietjes, Bonen, Bloemkool, Chinese kool, Chilipeper, Courgette, Champignons, Erwtjes,
Knoflook, Koolselderij, Komkommer, Kousenband, Lente-ui (op=op bij de Dekamarkt), Maïs, Paksoi,
Paprika, Pastinaak, Peultjes, Pompoen, Prei, Rabarber, Radijs, Rode kool, Sla, Selderij, Snijboon,
Spinazie, Spitskool, Taugé, Tomaat, Tuinboon, Ui, Venkel, Waterkers, Witlof, Wortel, Witte kool en
natuurlijk Zeekraal
Wat is je lievelingsliedje? U2 - Angels of Harlem, Led Zeppelin - Stairway to Heaven (en dan de lange
versie natuurlijk)
Wat zou je doen als je vrije tijd had? Bij mijn lieve vriendinnetje zijn, sportkaart kopen, lekker eten
koken voor mijn huisgenoten of mijn tijd heerlijk zinloos doorbrengen
Favoriete plek in Utrecht? Café de Stad, Tivoli, Café België, 't Pakhuis, Filemon & Baucis en overal
waar een studentenfeest aan de gang is (en ik gratis binnen mag komen)
Wat zou je doen als je burgemeester was? Storm subsidie geven
Hoe word je 's ochtends wakker? 's Ochtends? 's middags word ik meestal op z'n vroegst wakker
Wat drink je het liefst op de Stormkamer? Een heerlijk, lekker bakkie koffie
Hoe voel je jezelf bij Windkracht 3? Op m'n gemak
Wat wil je later worden? Een rijke oliesjeik
Storm is briljant omdat... het zelfs met mooi weer nóg Stormt!

