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Maart 2016 
 
Opschoondag op zaterdag 19 maart a.s. 

Op zaterdag 19 maart vindt weer de jaarlijkse Opschoondag plaats. 
Ook Pauwenkamp zal dit jaar weer deelnemen en natuurlijk hopen 
we weer op een goede opkomst van zowel volwassenen als 
kinderen. We beginnen om 10.00 uur bij het parkeerterrein van het 
Niftarlake College met koffie, limonade en een koek. Daarna gaan 
we onze mooie wijk in om met 
behulp van afvalknijpers en 
zakken het zwerfvuil op te 
ruimen.  Om ongeveer 11.30 uur  

sluiten we af. Tot ziens op 19 maart en DOE MEE! 
 
Kom Erbij Maarssenbroek 

In het kader van Kom Erbij Maarssenbroek is er op elke laatste 
zondag van de maand een inloopmiddag voor senioren in 
kerkcentrum De Ark in Duivenkamp. Het Netwerk Senioren 
Maarssenbroek organiseert deze middagen. De aanvang is 
14.00 uur. Onze senioren in de wijk zijn van harte welkom. Kom 
eens een kijkje nemen. Jan Radius van de wijkcommissie 

onderhoudt de contacten met de senioren in de seniorenwoningen van 
Pauwenkamp.  
 
Niftarlake College bestaat 40 jaar 

Dit jaar bestaat het Niftarlake College 40 jaar. Veel kinderen uit 
Pauwenkamp hebben op deze school gezeten. Dankzij de school 
heeft de wijk een mooi groot speelterrein waar gespeeld, 
gevoetbald en gebasketbald kan worden, Ook is er een Jeu de 
Boulesbaan en zijn er toestellen ten behoeve van Calisthenics.  
Op donderdag 14 april wordt het feest met de leerlingen gevierd, 

vrijdag 15 april met het personeel en op zaterdag 11 juni is er een reünie voor oud-
leerlingen.  
De afgelopen jaren heeft de wijkcommissie een goede samenwerking met de school 
opgebouwd. Bij de wijkfeesten kan steeds weer op de school gerekend worden.  
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Doe mee met de wijkcommissie 

De wijkcommissie bestaat thans uit vijf leden. Begin juni zal 
Mario van Dijk tot de wijkcommissie toetreden. Begin juni 
gaat hij met pensioen. Uitbreiding is gewenst om de taken 
beter te verdelen. Hebt u interesse, Zo ja mail dan naar 
wijkcommissie@pauwenkamp.nl of bel 06-41141076 dat u 
een gesprekje met de wijkcommissie op prijs stelt. 

 
Duurzaamheid 
Ons lid Willem Bosch zorgt er elke keer maar weer voor dat op het informatiebord 
bij de wijkingang wordt aangegeven wanneer het oud-papier en het plastic afval 
wordt opgehaald. Doe actief mee met de scheiding van het afval zodat er zo weinig 
mogelijk afval in de grijze container komt. De bewoners in de wijken/kernen bepalen 
het succes van duurzaamheid. 
 
Wijkfeest 
De wijkcommissie heeft besloten dat er dit jaar geen wijkfeest komt. Er wordt 
gespaard voor een wijkfeest in 2017. In 2018 bestaat de wijk Pauwenkamp  40 jaar. 
Kijk eens in uw archief of u foto’s hebt uit deze periode. We komen er nog op terug. 
 
Fietsontsluiting Niftarlake College 
Het overleg tussen het Niftarlake College, de gemeente en wijkcommissie over de 
nieuwe fietsontsluiting aan de kant van Kamelenspoor is gaande. Door middel van 
een wijkbericht wordt door u nog door de gemeente geïnformeerd. 
 
Wijktafel 2016 

In de tweede helft van 2016 organiseert de 
wijkcommissie weer een wijktafel. Als u op deze 
bewonersavond een bepaald onderwerp besproken wilt 
zien dan kunt u het onderwerp doorgeven aan 
wijkcommissie@pauwenkamp.nl.  

Wellicht kunt u zelf ook iets vertellen wat u bezig houdt. Er zit genoeg talent in de 
wijk. 
Leden wijkcommissie Pauwenkamp 

- Raimond Kerkhof; 
- Anneke Jansen; 
- Willem Bosch; 
- Martin Veldhuijsen; 
- Jan Radius.   
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