Wijkcommissie de Pauw
nieuwsbrief augustus 2013

Uitnodiging
Wijkfeest Pauwenkamp
op zaterdag 7 september 2013 van 13.00 uur tot 19.00 uur
op het middenterrein Pauwenkamp
Pauwenkamp 35 jaar jong
Dit jaar bestaat de wijk Pauwenkamp 35 jaar.
Een reden om dit voor jong en oud uit de wijk te
vieren. In Pauwenkamp wonen 1100 mensen in
384 koopwoningen en 67 huurwoningen. In de
huurwoningen van de woningbouwcorporatie
Portaal wonen grotendeels senioren.

Pauwenkamp is een leuke wijk om te wonen.
De wijkcommissie Pauwenkamp heeft ter ere
van het 35 jarig bestaan van de wijk een feestprogramma samengesteld voor jong en oud.

Het feestprogramma luidt als volgt:
13.00 uur:
13.15 uur:
13.15 uur:
13.15 uur:
13.45 uur:
14.00 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:
16.30 uur:
19.00 uur:

Opening wijkfeest door gebiedswethouder Maarssenbroek Vital van der 		
Horst met de oudste bewoonster van Pauwenkamp.
Dansgroep Feel the Beat.
Vrijmarkt, kleedjesmarkt, zeephelling, schminken, jeu de boules
springkussen en Kiddy ride train ( voor de allerkleinsten ).
Ritje door de wijk kinderen in de Hinnikwagen.
Akkie Nagtegaal (Coen van Kasteel) van Nagtegaal en Zonen/RTV Utrecht 		
over 35 jaar Pauwenkamp.
Kinderspelen, ballonnenclown Siep, popcorn, pannavoetbal en
volleybalclinic.
Optreden van volkszanger Henk Kamphuis uit Pauwenkamp bekend
van het televisieprogramma Bloed, Zweet en Tranen.
Optreden van de band Broonzy Ben.
Prijsuitreiking kinderspelletjes door burgemeester Mirjam van ’t Veld.
Einde wijkfeest.

Wijkfeest Pauwenkamp

Sponsors 35 jaar
Pauwenkamp

Zaterdag
7 september 2013

Gedurende het feestprogramma:
▶ draait DJ Hans Bakker muziek voor jong en oud;
▶ is er catering met koele drankjes aanwezig;
▶ is er een toilet aanwezig;
▶ worden er loterijen met mooie prijzen georganiseerd;
▶ wordt het tradionele advokaatje met slagroom aangeboden aan de senioren uit Pauwenkamp; dit wordt
aangeboden door de woningbouwcorporatie Portaal;

▶ krijgen de kinderen popcorn en een ijsje;
▶ worden er hapjes aangeboden door Chinees-restaurant

Chinees restaurant Jade Villa
Sportopvang Maarssen
Woningbouwcorporatie Portaal
Gemeente Stichtse Vecht
OSM speluitleen
Dancestudio Feel the Beat
Niftarlake College
Henk Kamphuis
Akkie Nagtegaal
Alberts Dierenwinkel
Albert Hein
Bonita Damesmode
Handyman
Marpa lederwaren
Bader keurslager
Volendammer viswinkel
Brasserie Pompidou

Jade Villa;

▶ is de organisatie van de Skeeler- en loopronde
Maarssenbroek aanwezig;

▶ vindt er een demonstratie van Aikido plaats.

Let op Kinderen!

Contactpersonen
Wijkcommissie Pauwenkamp
Raimond Kerkhof

Anneke Jansen
Regina Mak
Jan Radius
Martin Veldhuijsen
Ine de Vries

103
112
173
43
278
298
300
118

Wijkagent: Jan van der Steeg

0900-8844

(voorzitter/webmaster)
Mario van Dijk (wijkbeheerder)
Willem Bosch (penningmeester)

569015
560751
566134
565834
785998
578510
0610803912
572372

Meldpunt dagelijks beheer: www.stichtsevecht.nl
of bel: 254000

Tot ziens in Pauwenkamp
www.pauwenkamp.nl

Let op!(Auto)inbrekers actief!

Pauwenkamp heeft een idee

Tijdens de ideeënveiling met als thema “Maarssenbroek, we gaan het doen” in het MFA Safari presenteerde de wijkcommissie Pauwenkamp het idee

“Golden Oldies”
De bedoeling is dat jongeren en senioren met elkaar
gaan zingen in een ruimte in of rond Pauwenkamp.
Hiervoor hebben we wel senioren nodig. Geen senioren; geen Golden Oldies. Bewoners boven de 60
jaar kunnen onderstaande antwoordstrook invullen
en in de brievenbussen doen van
Pauwenkamp 112, 298 en 391.
naam:
adres:
leeftijd:
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