Uitnodiging Wijkfeest
Pauwenkamp 3 september
In deze
nieuwsbrief:

* Uitnodiging Wijkfeest
Pauwenkamp
zaterdag 3 september
13.00 – 17.00 uur

* Skeelerronde
Maarssenbroek
zondag 11 september

Dit jaar is komt er weer een Wijkfeest. De leden
van de wijkcommissie hebben de koppen bij
elkaar gestoken en zijn er weer in geslaagd op 3
september as een wijkfeest neer te zetten.
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.
Alle activiteiten vinden plaats op veld bij het
Niftarlake College.

Programma overzicht
13.00 uur opening wijkfeest door gebiedswethouder Vital van der Horst
13.10 uur een swingende dans show door:
13.30 - 15.00 uur Kinder spelcircuit
14.00 -Panna voetbal toernooi
- Volleybal toernooi
16.00 live optreden van de band Broonzy Ben

14.00; 15.00 en 16.00 uur trekking
loterij met mooie prijzen !

De hele middag is er een springkussen

Prijs per lot € 0,50
en verder is er de gehele middag schminken, een zeephelling, een kleedjesmarkt , en jeu de boules.
Natuurlijk is de catering, zoals ook in voorgaande jaren, in goede handen en zijn er allerlei heerlijke gekoelde drankjes tegen zeer
redelijke prijzen verkrijgbaar en trakteert Jade Vila op heerlijke hapjes.
De muzikale omlijsting wordt al jarenlang uitstekend verzorgd door onze
vaste Pauwenkampse DJ Hans Bakker.
Alle kinderen die deelnemen aan het spelletjescircuit worden getrakteerd op een ijsje en voor alle ouderen is er een advocaatje met
slagroom.

Volleybaltoernooi
Er wordt ook een volleybaltoernooi georganiseerd met gemengde teams.
Dit vindt eveneens plaats op het grote veld. De teams mogen bestaan uit maximaal 6 personen.
Start van het volleybaltoernooi is 14.00 uur.
Aanmelden bij mario.van.dijk@hetnet.nl of telefonisch 594393.

Hartelijk dank aan onze sponsoren !
Spelletjes materiaal van OSM atletiek

Keurslagerij Bader
Portaal
Dierenwinkel Alberts Volendammer

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 de enige voorwaarde is dat je na afloop
je niet verkochte spullen weer mee naar huis neemt en er geen afval mag achter
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.

Wijktafel Pauwenkamp 8 juni jl in het Klaverblad
22 bewoners maar ook gebiedswethouder Vital van der Horst en wijkbeheerder Mario van Dijk waren aanwezig.
De wijkcommissie informeerde de bewoners over de gehouden Opschoondag, het wijkfeest op 3 september en de
Skeelerronde Maarssenbroek op 11 september.
Wijkbeheerder Mario van Dijk gaf een toelichting op de stand van zaken rond de Toekomstvisie Maarssenbroek en het
uitvoeringsprogramma en informeerde de bewoners over de afspraken met het Niftarlake College rond het
schoonhouden van de openbare buitenruimte. Na de zomervakantie zal het Niftarlake College in samenwerking met de
gemeente aandacht bij de leerlingen vragen voor het op een juiste wijze dumpen van het zwerfafval. Ook hier is het een
kwestie van mentaliteit en van opvoeding.
Bij de wijktafel kwam de verkeersveiligheid in de wijk aan de orde.
Dit had betrekking op de aanwezigheid van het Niftarlake College in de wijk waardoor er veel leerlingen vooral rond 08.15
uur door de wijk naar de school komen. De leerlingen van de school kunnen via twee ingangen de school bereiken.
Hiervoor is bewust gekozen om spreiding te krijgen. Na de zomervakantie zal het Niftarlake College zich ook in vier
lokalen van het Economisch College vestigen.
Ook kwam de verkeersveiligheid rond het parkeren van auto’s in de wijk ter sprake.
Zet s.v.p. de auto’s in de parkeervakken en als deze niet meer beschikbaar zijn parkeer dan de auto zodanig dat deze
verkeersveilig geparkeerd staat.
Afgesproken is dat bewoners verbeterpunten rond de verkeersveiligheid door kunnen geven aan de wijkcommissie
Pauwenkamp via het e-mailadres wijkcommissie@pauwenkamp.nl.

2e Skeelerronde Maarssenbroek op 11 september.
Weer gezellig een dag door Maarssenbroek skeeleren?
Dat kan met de 2de Skeelerronde van Maarssenbroek
Inschrijven is nu mogelijk via de website www.skeelerrondemaarssenbroek.nl
Er is een familieroute van 5 km voor de ongeoefende en jonge skeeleraars, maar
natuurlijk kunnen ook de ouders mee skeeleren. Voor de geoefende rijders is er de grote vernieuwde 14 wijken route
door alle wijken van Maarssenbroek van 13 km. Voor de achterblijvers is er op het marktplein van Bisonspoor veel te
doen.
Er is muziek, dans en sportdemonstraties. Voor de kleine kinderen is er ook een springkussen en een poffertjeskraam.
Een dag waar u vooral gezellig en sportief Maarssenbroek leert kennen.
Volg ons voor de laatste updates ook via twitter op www.twitter.com/skeelerronde

Mogen wij u nog even voorstellen:
De (nieuwe) wijkagent

Jan van der Steeg

en gebiedswethouder

Vital van der Horst

