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kleedjesmarkt, jeu de boules en onze wijk- discjockey  niet 
ontbreken. We zijn zeker van plan nog enkele nieuwe 
elementen toe te voegen aan dit festijn.Wat dit is blijft nog 
even een verrassing. Voor evt nieuwe/ aanvullende ideeën 
bel Willem Bosch tel. 0346 566134

Tot zaterdag 7 september a.s . 
Aanvang 13.00 uur!!

Dit jaar bestaat Pauwenkamp 35 jaar en dit gaan we 
grandioos vieren met een groots feest op zaterdag 7 
september a.s. op het welbekende basketbal/voetbalveld 
bij Niftarlake.

We pakken groter uit dan voorheen en hopen, dat er heel 
veel Pauwenkampers aanwezig zullen zijn.
Als vanouds zullen springkussen,  pannavoetbal,  
kinderspelen,  livemuziek , catering, zeephelling,
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ivm 35 jarig jubileum wijk Pauwenkamp

Opschoondag zaterdag 9 maart 2013

Ook in 2013 doet de wijkcommissie Pauwenkamp weer mee met de 
landelijke Opschoondag op zaterdag 9 maart 2013.  Op het parkeerter-
rein nabij het Niftarlake College starten we om 10.00 uur met koffie/
thee met een koek en ook iets lekkers voor de kinderen.  De bedoeling 
is dat we in Pauwenkamp weer een grote schoonmaakbeurt geven. Doe 
mee en zet de datum met tijdstip in uw agenda. De wijkcommissie 
is er trots op dat bewoners het gehele jaar al meehelpen om de wijk 
schoon te houden. Het afval van de leerlingen van het Niftarlake Col-
lege (snoeproute) wordt door bewoners verwijderd. Het Niftarlake 
College doet ook mee en houdt de omgeving van de school schoon.

Kerstboom
Voor het eerst heeft de wijkcommissie ervoor gezorgd dat er rond de 
Kerstdagen een mooie kerstboom  bij de ingang van de wijk is geplaatst. 
In acht van de veertien wijken in Maarssenbroek hebben wijkcommissies 
de wijkingangen feestelijk versierd met feestverlichting of een kerstboom. 
De wijkingang Pauwenkamp zag er sfeervol uit.

Beste wijkbewoners,

Deze nieuwsbrief is samengesteld door de wijkcommis-
sie en is bedoeld om de bewoners te informeren over 
onze wijk.

Dit jaar bestaat onze wijk 35 jaar en daarom willen wij een 
groot feest organiseren op 7 september, vlak na de zomer-
vakantie. Dit feest moet voor en door de wijkbewoners 
worden georganiseerd, dus als u ideeën heeft of ons ergens 
mee kan helpen laat het ons weten.
Wanneer u onze wijk binnen rijdt ziet u daar een informa-
tiebord die altijd is voorzien van de actuele afval

inzamelingsdata. Dit wordt bijgehouden door onze pen-
ningmeester Willem Bosch, de plantenbak en sinds dit 
jaar de kerstboom worden ook  door hem onderhouden. 
Hierdoor is de entree flink opgeknapt, hiervoor wil ik 
Willem hartelijk danken.
Het 30KM/wegbewijzering bord zal binnenkort verder na 
achter worden verplaatst waardoor bestuurders dit beter 
kunnen lezen bij het inrijden van de wijk.
Iedereen veel woonplezier gewenst en laten we er met zijn 
allen voor zorgen dat Pauwenkamp de wijk is om trots op 
te zijn. Raimond Kerkhof (voorzitter)



Wijktafel Pauwenkamp
Op 19 september 2012 is de jaarlijkse wijktafel  Pau-
wenkamp gehouden. Het verslag van de wijktafel 
kunt u lezen op www.pauwenkamp.nl  
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Groenreconstructie
In samenwerking met de woningbouwcorporatie 
Portaal en de direkt omwonenden van de senioren-
woningen is het groen  langs het fietspad aan de kant 
van Kamelenspoor in december 2012 gereconstru-
eerd.  De omwonenden hebben toegezegd dat zij ook 
een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van 
het groen. Een mooie vorm van zelfredzaamheid. 

Contactpersonen Wijkcommissie Pauwenkamp 

Raimond Kerkhof (voorzitter/webmaster) 103 569015
Mario van Dijk (wijkbeheerder) 112 560751
Willem Bosch (penningmeester) 173 566134
Anneke Jansen,  43  565834
Regina Mak 278 785998
Jan Radius 298 
Martin Veldhuijsen 300  0610803912
Ine de Vries 118 572372

Wijkagent: Jan van der Steeg 0900-8844

Meldpunt dagelijks beheer: www.stichtsevecht.nl of 
bel: 254000

Open dag Niftarlake College

Op zaterdag 2 februari 2013 is er weer van 10.00 uur 
tot 13.00 uur Open Dag in het Niftarlake College. 
Het Niftarlake College zet verkeersregelaars in. 
Het wordt weer druk met parkeren in de wijk. 
Het Niftarlake College vraagt de bewoners om begrip 
hiervoor. 

Skeelerronde Maarssenbroek
Ook in 2012 heeft de wijkcommissie Pauwen-
kamp actief meegedaan aan de organisatie van 
de Skeelerronde Maarssenbroek. Nabij de ingang 
van het Niftarlake College bemensden vrijwilli-
gers uit Pauwenkamp de stempelpost voor zowel 
de kleine als de grote ronde. Onze voorzitter Rai-
mond Kerkhof is de voorzitter van de stichting 
die de skeelerronde elk jaar organiseert .    

 www.skeelerrondemaarssenbroek.nl

Buurtfeest
In oktober rond etenstijd stonden er onverwachts drie 
bekende dames voor mijn deur. Het waren dames uit de 
omgeving van mijn woning Pauwenkamp 112.
Na ze vriendelijk gegroet te hebben vroegen ze of ik elke 
maand € 5,— wilde betalen voor de organisatie van een 
buurtfeest rond het hofje in de zomer van 2013. Zonder 
na te denken zei ik meteen ja omdat ik het initiatief van 
deze dames al direkt mooi vond. Ook vond ik het wel 
een eer om uitgenodigd te worden omdat ik aan de rand 
van het hofje woon. Na een babbeltje gemaakt te hebben 
gingen ze vrolijk verder naar de volgende woning. Ik was 
weer blij verrast met één van de vele bewonersactivitei-
ten in de wijk Maarssenbroek. Naar aanleiding van het 
bezoek van het college van burgemeester en wethouders 
aan Maarssenbroek (college on tour) stond er boven een 
artikel in de VAR : “Maarssenbroek sociaal en vitaal”  Het 
initiatief van de drie dames spoort hier helemaal mee.

Mario van Dijk

Let op Kinderen!


