
Fietsroutes-metingen

Enige tijd geleden zijn er op verzoek van de wijk-
commissie op diverse plaatsen rond het Nitarlake 
College metingen uitgevoerd om een inzicht te 
krijgen in de verplaatsingen van ietsers door de 
wijk. Om te kunnen bepalen hoeveel (brom)iet-
sers er over de verschillende aanvoer routes naar 
de school bewegen is er  een meting uitgevoerd 
in een week dat de school gesloten was en in een 
week dat de school open was. 

De resultaten van deze metingen zijn binnen en 
we gaan samen met de gemeente de resultaten 
bespreken. Een datum hiervoor is echter nog niet 
afgesproken.
Zodra er meer bekend is zullen wij u als bewoner 
uiteraard weer op de hoogte brengen.

Maak jij ook muziek en wil je 
graag een keer optreden?
Meld je dan snel aan op:

muziekfeest@pauwenkamp.nl

Wijkfeest wordt Muziekfeest
2015

5 september

Wijkcommissie de Pauw
nieuwsbrief december 2014

Nieuws van de gebiedsbeheerder 

Het leuke van het werken met mensen in de 
wijken zijn de onverwachte ontwikkelingen in 
de wijken en de kernen van de gemeente Stichtse 
Vecht. Een mooi  voorbeeld zijn de Halloween-
kinderfeesten in Maarssenbroek. Twee jaar 
geleden begon het in Reigerskamp; verleden jaar 
kwamen Zebraspoor en Kamelenspoor erbij en 
op 31 oktober jongstleden waren er in negen 
wijken Halloween-feesten. Vooral jonge ouders 
organiseren deze feesten voor de kinderen waar-
bij dan weer andere  bewoners voor snoep en 
voor “griezelende” woningen zorgen. De meeste 
wijkcommissies faciliteren deze activiteiten. Door 
deze activiteiten sluiten jonge bewoners zich aan 
bij de wijkcommissies in Maarssenbroek. De 
wijkcommissies kunnen wel wat jong bloed ge-
bruiken. Ook komt dit de sociale samenhang in 
de wijken ten goede. Het is gewoon leuk om met 
andere bewoners in de wijk iets te organiseren. Ik 

ben ervan overtuigd dat er volgend jaar ook een 
Halloween-feest in Pauwenkamp is.
In het kader van het Leebaarheidsbudget 2015 
hebben bewoners in nauwe samenwerking met 
de wijkcommissie Pauwenkamp een tweetal 
bewonersinitiatieven bij de gemeente ingediend 
te weten nieuwe pijlverkeersborden nabij Pau-
wenkamp 150 en hanging-baskets nabij pleintje 
Pauwenkamp 440. 

Ook in 2015 is er weer een landelijke 

Opschoondag en wel op 28 maart. Doe 
mee met deze activiteit. Wat mij opvalt is dat be-
woners gedurende het gehele jaar bereid zijn om 
het zwerfvuil voor hun woningen op te ruimen.  
Door het grote aantal scholieren in de wijk is er 
extra kans op zwerfvuil (snoeproutes)

Mario van Dijk, gebiedsbeheerder Maarssenbroek, 
Kockengen, Nieuwer Ter Aa en Loenersloot  

Open Dag Niftarlake College is op 

Zaterdag 31 januari 2015

of bij één van de wijkcommissieleden (z.o.z.).



Contactpersonen 
Wijkcommissie Pauwenkamp

Raimond Kerkhof 
(voorzitter/webmaster) 103 0641141076
Mario van Dijk 
(gebiedsbeheerder) 112 560751
Willem Bosch (penningmeester) 173 566134
Anneke Jansen  43  565834
Jan Radius 298 578510
Ria Slot 108 573788 
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

Calisthenics in Pauwenkamp
Jongeren die buiten willen sporten en die willen werken 
aan meer kracht en lenigheid kunnen binnenkort terecht 
op het grote sportveld in de Maarssenbroekse wijk Pau-
wenkamp. Op een rubberen mat gemaakt van gerecyclede 
sportschoenen worden twee calisthenics-toestellen ge-
plaatst. Die zijn aangevraagd door twee jongeren: Delano 
Neslo en Celestial de Vos.
Celestial: ‘Wij zetten vaak circuitjes uit waarin we bij-
voorbeeld met gewichten werken en push-ups doen. We 
misten een toestel om je aan op te trekken en zo. Toen 
hebben we geprobeerd om zo’n toestel aan te vragen bij 
de gemeente. Met wat hulp van de jongerenwerkers van 
JeugdPunt hebben we het mooi voor elkaar gekregen.’ 
Delano: ‘Celestial en ik zijn van plan om workshops gaan 
geven aan jongeren die het ook willen leren. En we gaan 
ook praten met het Nitarlake College, dat hier aan het 
veld ligt. Misschien kunnen ze in een gymles eens iets met 
calisthenics doen.

Opening

Het is nog niet bekend wanneer de feestelijke opening 
plaatsvindt. Dat is ahankelijk van de levertijden en van 
het weer. Wil je op de hoogte blijven? Hou dan de Face-
book-pagina Calisthenics Maarssen bij, of kijk op 
www.jongaandevecht.nl.

www.pauwenkamp.nl

Actiedag Niftarlake College

Op vrijdag 19 december organiseert het Nitarlake 

College een actiedag, om een bijdrage te leveren aan de 
Serious Request actie van 3FM, met diverse (verkoop) 
activiteiten en workshops om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen. De actiedag is van 9.30 tot 12.00 uur. U bent 
van harte welkom!

Serious Request!

Drie DJ’s van radiozender NPO 3FM sluiten zich elke 
jaar in de week voor kerst zes dagen op in een glazen 
studio in het centrum van een grote stad in Nederland 
om aandacht te vragen voor een stille ramp. Voor meer 
informatie kijk op de websitepagina van het Nitarlake 

College voor deze actie. Donaties zijn van harte welkom!
www.kominactie.nl/nitarlakecollege_1

Tot ziens in Pauwenkamp

vanaf 19.00 uur in het bijgebouw van het Niftarlake college 

kom ook gezellig met elkaar praten 

en proosten op het nieuwe jaar

Wist u dat
- u ideeën  voor verbetering in onze wijk kwijt kunt bij 
   de wijkcommissie.

Wist u dat
- het kunstwerk cq glijbaan ‘de Pauw’
  verplaatst gaat worden naar het
  sportveld in de buurt van de 
  jeu de  boule baan.Let op Kinderen!

2015
Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 
9 januarivoor alle bewoners van Pauwenkamp


