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Opschoondag Pauwenkamp zaterdag 23 maart 2019 
 
Dit jaar opent Britt, de  kinderburgemeester van Stichtse Vecht, de landelijke Opschoondag in 
Pauwenkamp. Wij zijn zeer vereerd dat zij ons komt helpen! We starten om 10.00 uur bij het 
parkeerterrein van het Niftarlake College met koffie, limonade en een koek. Wij rekenen - net als 
vorig jaar - op een mooie opkomst. Voor knijpers, zakken c.a. wordt gezorgd. 

 

Bomenplan bij wijkingang en het middenterrein 
De uitvoering van het bomenplan bij de wijkingang en bij het 
middenterrein wordt eind 2019/ begin 2020 uitgevoerd. De 
wijkcommissie heeft eind vorig jaar de hulp ingeroepen van 
een hovenier die in onze wijk woont. Waarvoor dank! Ter 
plaatse, in goed overleg met de gemeente, is er gekeken naar 
diverse mogelijkheden. De uitslag van de bewoners enquête 
is zo veel mogelijk gerespecteerd. We hopen volgend jaar 
weer een mooie wijkentree te hebben. 

Wijktafel 10 oktober 2019 19.30 uur 
De jaarlijkse wijktafel wordt gehouden op 
donderdag 10 oktober a.s. in het bijgebouw 
van het Niftarlake. Onze wijkagent Julian 
Steenbeek is uitgenodigd. Eén van de 
bespreekpunten en tevens zorg van de 
wijkcommissie is de toenemende overlast 
van geparkeerde auto’s op onoverzichtelijke 
plaatsen in de wijk. Voor hulpdiensten is het 
soms erg lastig om snel op de gewenste 
plaats hulp te bieden, omdat zij er niet goed 
door kunnen. Een oproep aan een ieder om 
hier alert op te zijn!  
 

Amerikaanse buurtpicknick 
Het plan is om op 31 augustus vanaf 12.00 tot 16.00 uur een 
Amerikaanse buurtpicknick op het veld bij het Niftarlake te 
organiseren. Het idee van een Amerikaanse buurtpicknick is 
dat iedereen zijn eigen eten en drinken meeneemt. Misschien 
kunnen we van elkaar ook iets proeven. Zo kunnen we nieuwe 
lekkernijen uitproberen. De kinderen kunnen fijn spelen op het 
veld en de volwassenen kunnen, na de lange zomervakantie, 
lekker bijpraten met hun buren. De wijkcommissie zorgt voor 
tafels en stoelen. Voor de kinderen komen er speelkussens en 
andere kinderspelen. Wij zorgen voor limonade en wat te 
knabbelen. Via Facebook houden we u op de hoogte.  
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Facebook en website Pauwenkamp 
De wijkcommissie heeft al 250 volgers op Facebook.  
En heeft u onze vernieuwde website al gezien? Hier staan de foto’s en filmpjes van het wijkfeest van 1-9-2018. 

Kinderspeelplaatsen  
Begin dit jaar zijn er vervangende  
speeltoestellen geplaatst op een  
drietal locaties in Pauwenkamp. 
De wijk Pauwenkamp is volgens  
de planning van de gemeente in  
2020 aan de beurt voor een  
upgrading van de speeltuinen. 
Op de wijktafel van 10-10-2019 
volgt meer informatie.  
 
 

Terugblik op het wijkfeest 1 september 2018 
De wijkcommissie kijkt terug op een zeer geslaagd wijkfeest op 1 september j.l., 40 jaar Pauwenkamp! Het was 
prachtig weer en dat zorgde mede voor een grote opkomst. Veel buurtbewoners waren om 13.00 uur aanwezig en 
zijn vervolgens tot het eind gebleven! De bewoners van het eerste uur werden in het zonnetje gezet met een klein 
cadeautje. Koen van Kasteel (Akkie Nagtegaal) had voor de gelegenheid het Pauwenkamplied herschreven. Dit 
werd uitbundig meegezongen door de aanwezigen. De mensen genoten van muziek, een optreden van New Feel 
The Beat, een lekker hapje en drankje. Oude contacten werden weer opnieuw gelegd. De groep vrijwilligers hadden 
eer van hun werk. Er stonden prachtige springkussens, gesponsord door de 2 Remco’s uit de wijk! De 
kennismakingshoek/huiskamer waar recente foto’s uit PK en foto’s van 40 jaar geleden hingen, werd een  
‘weet je nog wel’ plek, waar buren gezellig stonden te praten. De escapecaravan werd druk bezocht en gaf zeker 
een nieuw tintje aan ons feest. En een mooie traditie, de advocaatjes met slagroom vond gretig aftrek! De kinderen 
genoten van de Ballonnenclown, de knutsel- en schminkhoek. Ook zeer bijzonder was de demo van op afstand 
bestuurbare auto’s van Kevin, welke razendsnel het parcours  aflegden. De live optredens van onze bekende 
Broonzy Ben en onze volkszanger Henk Kamphuis gaven een stevige muzikale ondersteuning. Als klap op de vuurpijl 
hadden we een BBQ, waar zo’n 150 Pauwenkampers aan deelnamen! Het fantastische weer en de vele handjes 
(tijdens op en afbouw) hebben er een spektakel van gemaakt!! Van vele bewoners ontvingen wij erg positieve 
reacties, zelfs weken later nog!  
 
Een dankwoord aan de vrijwilligers deze dag (de handjes tijdens de op- en afbouw), de leden van de wijkcommissie, 
de 2 Remco’s die het feest een nieuwe wending hebben gegeven en niet te vergeten, zonder de anderen te kort 
te doen, Willem Bosch, de grote trekker van deze dag!  
 
 
 

Halloween eind oktober 2019 
Een groep enthousiaste 
buurtbewoners uit onze wijk 
wil Halloween ook in 
Pauwenkamp vieren! De 
exacte datum is nog niet  
bekend. Verdere info volgt. 

 

Open Dagen Niftarlake College 
Op basis van een korte evaluatie via 
Facebook is gebleken dat de open 
dagen in januari jl. goed zijn 
verlopen. De school zorgt dat 
volgend jaar de hele wijk eerder van 
info wordt voorzien 

Vuurwerk 2019/2020 
Vooruitlopend op de jaarwisseling 
2019/2020 alvast een klein 
berichtje. Vanuit verschillende 
kanten in onze wijk komen vragen 
van bewoners of het een idee zou 
zijn om op het basketbalveld een 
gezamenlijk vuurwerk te 
organiseren. Misschien een aardig 
onderwerp om tijdens de wijktafel 
op 10 oktober te bespreken??  


