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AED’s in Pauwenkamp (zie bijgevoegde flyer) 

Op de wijktafel van oktober j.l. is gesproken over het ophangen van 2 
AED's in Pauwenkamp. Deze 2 kasten hangen inmiddels, maar kunnen 
helaas niet in gebruik genomen worden omdat de batterijen voor deze 
oudere AED’s niet meer leverbaar zijn. De wijkcommissie (en hopelijk 
de bewoners ook) vindt het heel belangrijk dat dit mooie initiatief 
gerealiseerd wordt en er minimaal één AED in Pauwenkamp komt te 
hangen. De leden van de wijkcommissie hebben besloten om een actie 
binnen de wijk op te zetten om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 
We hopen natuurlijk om twee AED’s te kunnen kopen voor 
Pauwenkamp zodat de spreiding beter geregeld is. 
 

Er staan 450 huizen in Pauwenkamp. Met een (kleine) donatie kunnen we al een heel eind komen om deze mooie 
voorziening aan te kunnen schaffen. Bij deze nieuwsbrief zit een aparte flyer waarin het één en ander verder uitgelegd 
wordt. De wijkcommissie hoopt dat deze actie een succes wordt en dat de AED’s in april 2020 operationeel zijn!  
 

Mocht u een donatie over willen maken kan dat op gironummer NL64INGB0007228278 

t.n.v. Wijkcommissie Pauwenkamp onder vermelding van ‘AED PK’,  
uw naam en adres.  
 
En weet, met iedere euro kunt u een leven redden!!!  
 
 

Opschoondag Pauwenkamp zaterdag 21 maart 2020 
 
We starten om 10.00 uur bij het parkeerterrein van het Niftarlake College met koffie, limonade en een koek. Wij 
hopen - net als vorig jaar - op een grote opkomst. Voor knijpers, zakken c.a. wordt gezorgd. 

 

De schoonmakers van 2019 

met de opbrengst na een 

uurtje schoonmaken! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.aedpartner.nl/rotaid-plus-binnenkast&psig=AOvVaw20-IaIl9SQ4qfdlXsYc07q&ust=1581860273986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC84_HW0-cCFQAAAAAdAAAAABAS


 
 

 
 
 

 
 
 

Sluit je voor actuele informatie 
aan op Facebook Pauwenkamp. 
Ruim 300 volgers! 

 
 

 
 
 
 
 

Wijktafel Pauwenkamp 
8 oktober 2020 19.30 - 22.00 uur 
De in oktober 2019 gehouden wijktafel 
werd door ruim 70 bewoners bezocht. De 
wijkcommissie was verheugd en zeer 
verrast door de hoge  opkomst. In 2020 
wordt de wijktafel op 8 oktober 
georganiseerd. Ook dit keer weer in het 
Niftarlake College. Eén van de gasten 
welke we willen uitnodigen is een spreker 
van de Stichting Duurzamevecht 
https://duurzamevecht.nl/ 
Om de bewoners optimaal te informeren 
worden de verslagen van de wijktafels en 
de wijkcommissies gepubliceerd op 
www.pauwenkamp.nl. Ook maken wij 
actief gebruik van Facebook. De 
wijkcommissie bestaat uit zeven actieve 
bewoners.  
 
 
 

Buurtpicknick Pauwenkamp 29 augustus 2020 
Na het succes van vorig jaar willen we op zaterdag 29 augustus vanaf 12.00 
tot 17.00 uur weer een buurtpicknick op het veld bij het Niftarlake 
organiseren. 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. Mocht het weer niet zo goed zijn, 
komen er tenten op het veld, zodat het evenement toch door kan gaan. 
Nieuw dit jaar is de poffertjeskraam, waar door de leden van de 
wijkcommissie poffertjes gebakken worden! U kunt hier gratis een lekkere 
portie komen proeven! Verder zorgen we voor koffie, thee, limonade en 
wat te knabbelen. Via Facebook houden we u op de hoogte.  

Kinderspeelplaatsen 2020 
De wijk Pauwenkamp was 
volgens de planning van de 
gemeente in 2020 aan de beurt 
voor een upgrading van de 
speeltuinen. Helaas blijken de 
plannen van de gemeente nu 
anders te liggen. Na een overleg 
met de gemeente gaven zij aan 
dat het budget bijna op is.  Twee 
betrokken bewoners starten een 
actie. De kinderen waar dit 
allemaal voor is, gaan hierin een 
belangrijke rol spelen!  
 
 

Halloween 31 oktober 2020 
Na het succes van vorig jaar 
heeft de groep enthousiaste 
buurtbewoners besloten dat 
Pauwenkamp in 2020 weer 
meedoet met de Halloween 
viering! Verdere info volgt 
via Facebook en de 
plaatselijke krant.  

Open Dagen Niftarlake College 
De Wijkcommissie gaat 
evalueren met een medewerker 
van de school over de Open 
Dagen. Het verzoek richting 
school is om voor 2021 weer 
bewonerskaarten te 
verspreiden. En verder te zorgen 
dat de verkeersregelaars eerder 
op hun post staan. 

Verkeersontsluiting 
Maarssenbroek N230 
Bewoners kunnen ja/neen 
petitie ondertekenen. 
https://secure.avaaz.org/nl/
community_petitions/geme
ente_stichtse_vecht_stop_d
e_plannen_voor_afsluiting_
maarssenbroekse_slag/ 
Bomenplan bij wijkingang 
en het middenterrein  
Dit wordt binnenkort 
uitgevoerd. Er komt geen 
wijkbericht richting de 
bewoners. 

Nieuwe burgemeester Gemeente Stichtse Vecht 
Namens de wijkcommissie Pauwenkamp een warm welkom aan de 
nieuwe burgemeester Ap Reinders.  
 
De burgemeester is van plan wijkmarkten te bezoeken om kennis te 
maken met de bewoners van Stichtse Vecht. Houdt de plaatselijke 
berichten in de gaten wanneer hij naar de weekmarkt in 
Maarssenbroek komt. 
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