Nieuwsbrief Pauwenkamp mei 2020
Doordat wij momenteel te maken hebben met een wereldwijd probleem
met het Corona virus, kan het wijkfeest dat op zaterdag 31 augustus a.s.
gepland stond helaas niet doorgaan. We hopen dat we volgend jaar in
goede gezondheid samen een mooi feest kunnen organiseren!
Na de uitbraak van het Corona virus zijn we alweer enige tijd verder. De kinderen van de basisscholen
zijn gelukkig weer naar school en de middelbare scholen volgen snel. En de beperkingen worden
langzaam versoepeld. Hopelijk blijft de tendens zich naar beneden doorzetten wat betreft het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames. Doordat we met zijn allen veel meer thuis zijn dan normaal is
het fijn als we ook wat meer op elkaar letten (in
positieve zin). Buren helpen elkaar. Er zijn
buurtapps gestart waarin buren eventueel
kunnen aangeven als er hulp nodig is. Kinderen uit
onze wijk hebben kaarten en tekeningen bezorgd
bij 15 senioren in de seniorenwoningen.
Daarnaast hebben jonge bewoners enkele oudere
bewoners verrast met een bosje bloemen. Laten
we deze saamhorigheid in de wijk in stand houden
en naar elkaar blijven omzien!

Verder ook een verzoek nu dat de zomer voor de deur staat en we allemaal nog
steeds veel thuis zijn, let ook een beetje op je buren met betrekking tot
geluidsoverlast, zeker in de tuin. Muziek, bbq, spelende kinderen…. Natuurlijk
hoort het er allemaal bij. Maar weet dat geluid buiten heel erg door klinkt. Met
een beetje rekening houden met elkaar, hopen we op een mooie zomer 2020!
Actie aanschaf twee AED’s in de wijk een groot succes
Na de geslaagde inzamelingsactie in onze wijk zijn begin april de 2 AED’s in
Pauwenkamp opgehangen! Eén AED is door giften van bewoners bij elkaar
gespaard, totaal € 1285,- en de andere is door de huisartsenpraktijk
Pauwenkamp gekocht. Alle gevers hartelijk dank!
Het is nog steeds mogelijk een bijdrage te
storten. Dit geld reserveren wij voor reparatie,
onderhoud of vervanging.
De AED’s hangen bij Pauwenkamp de nrs 30 en
340. We hadden onze nieuwe burgemeester
gevraagd om de AED’s te openen. Maar dit ging wegens de coronacrisis
helaas niet door. Tijdens de komende wijktafel krijgt u meer info over
een te volgen reaminatiecursus.
Een speciaal dankwoord en compliment voor ons bestuurslid Willem
Bosch die voor de aanschaf en uitvoering zorg heeft gedragen!

Mocht u alsnog een donatie over willen maken kan dat op
gironummer NL64INGB0007228278
t.n.v. Wijkcommissie de Pauw
onder vermelding van ‘AED PK’, uw naam en adres
En weet, met iedere euro kunt u een leven redden!!!
Zaterdag 12 september 2020
Opschoondag Pauwenkamp

Wijktafel Pauwenkamp 8 oktober
2020 19.30 - 22.00 uur

Halloween 31 oktober
2020

Omdat
de
Nationale
Opschoondag in maart geen
doorgang kon vinden, hebben
we een nieuwe datum. Op 12
september a.s. vanaf 10.00
uur bent u van harte
uitgenodigd om een uurtje
mee
te
prikken
om
Pauwenkamp schoon de
herfst in te laten gaan. We
starten met een kop koffie en
een koek.

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/
We willen ook weer een
medewerker van de stichting
Hartreanimatie uitnodigen om iets
te
vertellen
over
een
reanimatiecursus.

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.

Attentie: voor de 3 bovengenoemde activiteiten
(Opschoondag PK, Wijktafel en Halloween)
Houd de berichtgeving m.b.t. de Corona maatregelen in de gaten, mochten de maatregelen weer
verscherpt worden zou het mogelijk kunnen zijn, dat de geplande activiteiten geen doorgang vinden.

Kinderspeelplaatsen 2020
Zoals u weet was de wijk
Pauwenkamp
volgens de
planning van de gemeente in
2020 aan de beurt voor een
upgrading van de speeltuinen.
Helaas ligt deze actie door het
uitbreken van de Corona crisis
helaas stil. Zodra er nieuws is
kunt u dit op Facebook en op de
Website lezen.
Onderhoud openbaar groen
De
afspraak
tussen
wijkcommissie en gemeente met
betrekking tot het snoeibeleid
ging i.v.m. Corona niet door. Dit
overleg wordt mogelijk in juli
weer vervolgd.

Overlegplatvorm Verkeer
Enige tijd geleden is er een overleg
geweest met een aantal bewoners
en de gebiedsregisseur van
Pauwenkamp. Het idee is dat er
een groep bewoners gevormd
wordt
welke
over
de
verkeersproblemen
in
Pauwenkamp van gedachten kan
wisselen met de gemeente.
Aanmelding is mogelijk bij Ger-Jan
Marsilé, mailadres:
ger-jan.marsilje@stichtsevecht.nl
Gemeente Stichtse Vecht of via één
van
de
leden
van
de
wijkcommissie.

De leden van de
wijkcommissie
wensen u een
mooie, gezonde
zomer toe!

www.pauwenkamp.nl

