
     

     

     

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                    Programma overzicht 

Loco burgemeester Dhr. van Esterik opent om 13.00 uur het feest.  

Aansluitend een swingende dans show door: 

 

          

 

 

       

            

  

            

            

            

            

            

             

 

In deze uitnodiging: 

* Wijkfeest  

Pauwenkamp  

zaterdag 4 september 
13.00 – 17.00 uur 

* Skeelerronde 

Maarssenbroek 

zondag 12 september 

Uitnodiging wijkfeest 

Pauwenkamp  4 september  

 

Na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding 

door de leden van de wijkcommissie zijn we er 

weer in geslaagd op 4 september as een wijkfeest 

te organiseren. Met de nodige ervaring van 

voorgaande jaren, en dankzij de hulp en inzet van 

vele vrijwilligers op de feestdag zelf, hopen we er 

weer een geslaagde middag van te maken. 

De activiteiten vinden plaats op veld bij het 

Niftarlake College. 

Kinderspelen  

13.30 -15.00 uur 

Springkussen 

13.30 – 17.00 uur 

onder toezicht van >> 

Jan Radius  

Onze inmiddels vaste 

    DJ  Hans Bakker 

zeephelling 

Kleedjesmarkt  

13.00 – 17.00 uur 

Pannavoetbal 

14.00 – 16.00 uur 
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<<<funpoi Met dank aan alle Sponsoren !!! 

                        

OSM atletiek uitleen  Volendammer Vishandel 



Volleybaltoernooi 

Er wordt ook een volleybaltoernooi georganiseerd met                                                            

gemengde teams. Dit vindt eveneens plaats op het grote veld.  

De teams moeten bestaan uit maximaal 6 personen.  

Start van het volleybaltoernooi is 14.00 uur.  

Aanmelden bij mario.van.dijk@hetnet.nl of per telefoon 594393. 

Loterij 

Een tafel vol met mooie prijzen. Die zijn dit jaar opnieuw 

te winnen in de loterij. Verdeeld over de middag vinden een 

aantal trekkingen plaats. Loten hiervoor worden op de  

middag zelf verkocht voor het geringe bedrag van €0,50  

per lot! Naast een flink aantal kleine en grotere prijzen is 

er zelfs een printer te winnen. Deze is beschikbaar gesteld  

door de Handyman uit Bisonspoor. 

Kleedjesmarkt 

Heb je nog overtollig speelgoed of leuke artikelen waar je vanaf moet? Kom er mee naar 

het wijkfeest en richt je “eigen kleedje” in. De kleedjesmarkt is van 13.00 uur tot 17.00 

uur. De enige voorwaarde is dat je na afloop je niet verkochte spullen weer mee naar 

huis neemt en er dus geen afval achter mag blijven op het veld. 

Jeu de boules 

                                                       Leden van jeu de boules vereniging Le Paon zijn de 

                                                       gehele middag aanwezig en nodigen u uit deel te            

                                                       nemen aan dit gezellige spel. Ervaring is niet nodig, 

                                                       Jeu de Boules is er voor iedereen. De vereniging is          

                                                       meerdere dagen per week actief op het veld en nieuwe  

                                                       leden zijn altijd van Harte Welkom. 

 

Panna voetbal 

Meedoen aan het panna voetbal? Kom dan samen met je vriendjes naar het wijkfeest en 

schrijf je in voor het toernooi. Het toernooi begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

En verder ……….. 

Zijn er de gehele middag gekoelde drankjes te verkrijgen tegen een zeer schappelijke 

prijs. Jade Villa trakteert in de loop van de middag op heerlijke hapjes en voor de 

ouderen hebben we een GRATIS advocaatje met slagroom.  

Aan het eind van de middag treedt LIVE de BROONZY BEN op. 

Het Niftarlake College stelt allerlei meubilair, tenten en stroom 

beschikbaar, en de spelletjes mogen we allemaal lenen van atletiekverenging OSM. 

Het meeste veldwerk is verricht door Willem Bosch. Het belooft een gezellige middag te 

worden. Alle reden dus om even langs te komen op het wijkfeest! 

Skeelerronde Maarssenbroek 

Op zondag 12 september a.s. vindt er voor het eerst de skeelerronde  

Maarssenbroek plaats. Een van de initiatiefnemers is onze voorzitter  

Raimond Kerkhof. Er is een familieronde en een grote ronde die door  

de 14 wijken van Maarssenbroek gaat. De wijk Pauwenkamp wordt  

ook aangedaan. Op het parkeerterrein nabij het Niftarlake College  

staat een kraam, die als stempelpost fungeert. Er zijn op zondag  

12 september nog verkeersregelaars nodig. Hiervoor kunt u zich opgeven bij 

melvin.ten.dolle@maarssen.nl Uiteraard kan er ook worden meegereden.  

Inschrijving kan via www.skeelerrondemaarssenbroek.nl. Ook kunt u allerlei informatie 

op deze website vinden.  


