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Ook dit jaar doet de wijkcommissie
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Pauwenkamp op te helpen. Uiteraard
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Uitreiking Zwerf Afval Pakkers speldjes
aan twee bewoners van Pauwenkamp.
Op 9 december jongstleden zijn door wethouder Paul Schröder aan Elly Luijendijk Pk 211 en aan Herman
Houtzager Pk 149, beiden inwoner van Pauwenkamp, in de trouwzaal van het gemeentehuis Goudestein, ZAPspeldjes met een oorkonde uitgereikt.
Deze speldjes hebben onze wijkbewoners verdiend omdat zij betrokken zijn bij de woon- en leefomgeving in
Pauwenkamp. Zij ruimen regelmatig het zwerfvuil op het openbare gebied ruim rond hun woningen op. Elly
doet dit bij het middenterrein Pauwenkamp en Herman ruimt het zwerfvuil op langs de zogenaamde
snoeproute van scholieren van het Niftarlake College.
De directie van het Niftarlake College doet er alles aan om de scholieren te wijzen op hun
verantwoordelijkheid om geen troep achter te laten in het openbare gebied. Het Niftarlake College laat ook
wekelijks door scholieren het zwerfvuil opruimen rond de directe omgeving van de school.

Weet u al hoe dit jaar het balletje zal gaan rollen?

“Le Paon”

Op de Jeu de Boules baan in Pauwenkamp, komt u daar vanzelf achter!
Sterker nog, met enige oefening kunt u zelf de koers bepalen.
De baan is het afgelopen jaar met wat banken langs de baan uitgebreid, zodat u het wachten op uw beurt
gezellig en aangenaam kunt doorkomen. Zó maken we er een “ sociale hangplek “ voor Jeu de Boules liefhebbers
van.
Op de dinsdag en vrijdagmiddag, vanaf 14.00 uur, is er altijd een groep mensen aanwezig en kunt u meespelen
en kennismaken met deze leuke sport. Zin om u aan te sluiten?
John Hanepen, ( voorzitter ), Pauwenkamp 263, tel. 564213 en Thijs Hornix, ( secretaris ) Kamelenspoor 343, tel.
571308, zullen u graag welkom heten.

Even voorstellen : Nico van Engelen
Ik ben Hoofd conciërge van het Niftarlake College, daar ben ik in mei 2000 begonnen,
daarvoor ben ik 20 jaar slager geweest en tot op heden heb ik er nog steeds geen spijt
van dat ik de switch gemaakt heb. De school telt 1260 leerlingen verdeeld over 45 klassen
in mavo, havo en vwo. We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling voor technasium
(voor verdere uitleg bekijk de site www.niftarlake.nl )
Ik ben getrouwd met Tirtsa en heb 4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Ik ben woonachtig in
De Meern al mijn hele leven lang. Mijn hobby’s zijn competitie darten en samen met het
hele gezin hebben wij het paardenvirus. Mijn werkzaamheden zijn hoofdzakelijk het
faciliteren van het gebouw en natuurlijk ben ik het aanspreekpunt voor de leerlingen.
Ik heb goede contacten zowel met de wijkagent en de wijkbeheerder van Pauwenkamp, in september hebben
jullie altijd wijkfeest waar ook wij ons steentje aan bijdragen. Verder wil ik jullie vragen als er problemen of
vragen zijn die met onze school te maken hebben, kom dan gerust even binnen dan kunnen wij dit op een goede
manier oplossen.
Verder wens ik iedereen veel woonplezier in Pauwenkamp.

Vriendelijke groet, Nico van Engelen

Zaterdag 3 september wijkfeest.
We hebben de smaak te pakken. Ook dit jaar willen
we weer een wijkfeest organiseren. We hebben
inmiddels de nodige ervaring opgedaan en kunnen
ook dit jaar weer rekenen op een aantal enthousiaste
vrijwilligers. Het 1e probleem doet zich helaas al wel
voor. Onze vaste DJ Hans Bakker is dit jaar
verhinderd. We zijn dus op zoek naar een vervanger.
Wie wil/kan deze taak overnemen, of weet hier
iemand voor? Graag contact opnemen met Willem
Bosch Pk 173. Tel: 566134.

Zondag 11 september 2e Skeelerronde
De startbijeenkomst voor de 2e Skeelerronde in
september heeft al weer plaatsgevonden. De
verwachting is dat alle wijkcommissies in de 14
wijken van Maarssenbroek actief meedoen aan de
Skeelerronde. De organisatie voor dit succesvolle
evenement is inmiddels in volle gang.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Houdt dan de site in de gaten.
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl

