Nieuwsbrief Pauwenkamp
Uitnodiging wijkfeest Pauwenkamp op
zaterdag 5 september 2015
Zaterdag 5 september 2015 organiseren wij weer een wijkfeest voor jong en oud in onze mooie wijk
Pauwenkamp.
Het wijkfeest staat in het kader van het ontmoeten van jong en oud, gezelligheid en het uitwisselen onder
het genot van een hapje en drankje van de vakantiebelevenissen. Ook kan het wijkfeest worden gezien als
de start van een nieuw seizoen met onder meer een wijktafel (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Ook dit jaar vindt het wijkfeest weer plaats op het middenterrein nabij het Niftarlake College.
Om 13.00 uur zal onze nieuwe burgemeester de heer Marc Witteman het wijkfeest openen.
Er is een horecakraam op het feestterrein voor een hapje en drankje aanwezig. Rond het feestterrein is er
een vrij- en kleedjesmarkt waar spullen kunnen worden verkocht.
Uiteraard ontbreekt ook dit jaar het springkussen niet, met zeephelling!
Een geweldige suikerspin maakt het voor de kinderen helemaal compleet.
Ook is er een informatiekraam met informatie over de Skeeler- loopen rollatorloop Maarssenbroek op 27 september 2015.

Het programma
13.00 uur
13.15 uur

Opening door burgemeester Marc Witteman met onder andere het zingen van het
"Pauwenkamp lied"
Optredens dansgroep New Feel the Beat

13.45 uur

Kinderactiviteiten, verzorgd door Maya-4kids-Parties
Maya Dhonrhe en haar man Hugo, wonen al weer jaren in onze wijk Pauwenkamp. Eén van de
activiteiten van Maya is kinderen vermaken middels kindervisagie. Dit doet zij vanuit haar
bedrijfje www.maya-4kids-parties.nl. Naast Maya zal Hugo kinderen vermaken als "Ballon
Mirakel"!

13.45 uur

Sportactiviteiten voor kinderen verzorgd door BSO Kakelbont Kids

14.30 uur
15.00 uur

15.30 uur

Demonstratie Calisthenics
Open Podium voor talent uit de wijk. Kiki (9 jaar Pauwenkamp 450) en Noa (7 jaar
Pauwenkamp 440) hebben zich al opgegeven. Zij spelen op dwarsfluit en op gitaar. Ook
interesse om je te laten zien of van je te laten horen, opgave bij Willem Bosch (0346-566134)
is nog mogelijk.
Optreden van Broonzy Ben, een vrolijke, actieve coverband van 6 leden. Het zestal bestaat uit
Linda (Zang), Willem (Zang, Mondharmonica en Gitaar), Ruud (Gitaar), Ben (Bas), Hans
(Keyboard) en Hans (Drums).

18.00 uur

DJ Maarten Wubs zorgt voor gezellige muziek voor jong en oud.
Einde wijkfeest.

De bewoners van Pauwenkamp -jong en oud- worden van harte uitgenodigd om
het wijkfeest bij te wonen!
Het wijkfeest wordt mogelijk gemaakt door:
De leden van de wijkcommissie Pauwenkamp met hulp van vrijwilligers

Gemeente Stichtse Vecht

Niftarlake College

BSO Kakelbont Kids
Maya-4kids-Parties
Veerkracht, Pauwenkamp 158, Fysiotherapie en Coaching
Woningbouwcorporatie Portaal

Tot ziens op 5 september 2015 bij het wijkfeest op het middenterrein Pauwenkamp!
Noteert u alvast even in uw agenda
Op maandag 2 november 2015 vindt er een wijktafel Pauwenkamp plaats in het schoolgebouw Het Kristal.
Deze wijktafel start om 20.00 uur. Deze keer is het thema "wat kan het sociale wijkteam de bewoners en
in het bijzonder de senioren in Pauwenkamp bieden".
Na de pauze kunnen bewoners discussiëren over de leefbaarheid en veiligheid in de Pauwenkamp.
U krijgt nog een uitnodiging.
De wijkcommissie Pauwenkamp/ www.pauwenkamp.nl
Informatie: Willem Bosch, telefoon 0346-566134/ willem.bosch@ziggo.nl

