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Voorwoord van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
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Voorwoord
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De algemene ledenvergadering is alweer een poos geleden, op deze vergadering
zijn veel voorgenomen ideeën gepresenteerd.
Een aantal activiteiten zijn reeds uitgevoerd, waaronder de knutseliniddag en het
verstrekken van de vlaggen. Een van de activiteiten was ook oin een
inforinatieblaadje ten behoeve van alle leden uit te gaan geven. Welnu, hier is he
dan, de eerste uitgave ván " Het Nestbericht ".
Het doel hiervan is oin alle leden van de buurtvereniging te informeren over de
op handen zijnde activiteiten, maar ook oin verslag te doen van activiteiten die
.fis geweest zijn. Op deze manier krijgt iedereen toch een beeld van wat er te
duen is (geweest).
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Nieuwe leden

Graag wil ik nog even stilstaan bij het vlaggen. Inmiddels heeft Huub de besteld<
vlaggen uitgedeeld, en de eerste buurtvlagdag is afgesproken op koninginnedag.
Ik hoop dat nu eenieder in het bezit is van een vlag en ook meedoet inet het
vlaggen. Behalve het feit dat de buurt er dan feestelijk uitziet, straalt inen ook
iets uit van ' bij elkaar horen'.
Een aantal dagen dat we vlaggen is vastgesteld, misschien zijn er nog andere
dagen dat dit wel aardig is, laat dit dan iveten aan het bestuur.
De bedoeling is dat Het Nestbericht '' met de regelmaat van de klok zal
verschijnen. Ik hoop dat jullie dit blad naar de waarde weten te schatten en dat
het met veel plezier wordt gelezen.
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Volgende activiteit

Met vriendelijke groeten
r'\

JWS Reininen

Kort verslag jaarvergadering 1998
Tijdens het (zenuwachtige) inruimen van de kleine zaal in de Vennen bleek al
snel, nadat iemand zijn hoofd door de deur gestoken had, dat de opkomst zo
goed was dat we maar snel naar de grote zaal verhuisd zijn. 38 aanwezigen
overtrof onze verwachting, maar het was wel een fijn gevoel dat er zoveel
interesse is voor deze vereniging.
Na de opening, die door Jos gedaan werd in onderling overleg in het bestuur,
werden de notulen van de oprichtingsvergadering even doorgenoinen, om het
geheugen even voor iedereen op te frissen.
De bestuursverkiezingen, die aansluitend op de agenda stonden liepen geheel
volgens planning. Een kleine tegenvaller was, dat we graag een bestuurslid
erbij zouden krijgen uit de groep " ouderen ",zodat ook deze groep zitting
heeft in het bestuur, oin een breed draagvlak te creëren. Meevaller was
natuurlijk dat na de pauze alsnog een bereidwillige gevonden is (3O-t).

Redactie adres
Monique Bleeck
Jacob Ruysdaelstraat 5
tel - 342972
Redactie
Monique Bleeck
Huub van Zuylen
?
Volgende nummer
Het eerstvolgende nummer
(2) verschijnt op zaterdag
30 mei
Kopij
Uiterlijke inleverdatum van
kopij voor het
eerstvolgende nuininer is
vrijdag 22 mei

De statuten, die met grote zorg waren opgesteld in
samenwerking met notaris Hetterschijt, (Die dit
overigens voor ons kostenloos heeft gedaan)
werden met hamerslag goedgekeurd. Een
inschrijving bij de K.V.K. zal door de notaris
geregeld wórden. Ook een W.A. verzekering zal
afgesloten worden. Dit geeft ons als bestuurders de
nodige zekerheden.
Na het zakelijke gedeelte werden voorstellen voor
verschillende activiteiten naar voren gebracht en na
enig overleg werden enkele zaken geregeld in
verband met geboortes, jubilea enz. De andere
activiteiten worden verder uitgewerkt en t.z.t. via
het infoblad bekendgemaakt.
Effe PAUZE.
De contibuties werden als volgt vastgesteld:
F 25,OO
Eerste senior
Tweede en verdere senior F 20,OO
Junioren 12 t/m 17 jaar
F 10,OO
Kinderen tot 12 jaar
F 7,50
De leden zullen over de verschuldigde contributie
een nota ontvangen die men kan overmaken op een
inmiddels geopende bankrekening.
Ook zal er een huishoudelijk reglement gemaakt
worden waarin veranderlijke zaken zullen worden
opgenomen die alleen bij besluit van de algemene
ledenvergadering veranderd kunnen worden, o.a. de
contributie.
Voor de kascontrole werden drie personen
benoemd:
Klaas Groot
Henk Peer
Math Linders (reserve)
Zij zullen t.z.t. een uitnodiging krijgen van de
penningmeester.
Als laatste werd de uitslag bekend gemaakt van de
prijsvraag over de naam van de vereniging. De
naam en het logo Het Schildersnest, beide bedacht
door Huub van Zuylen, zijn als winnaar uit de bus
gekomen. Als beloning werd hem een cadeaubon
(?)overhandigd door de voorzitter;-Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering
met dank aan alle aanwezigen voor de positieve
inbreng.

Bestuurssamenstelling
Jos Remmen
Monique Bleeck
Huub van Zuylen
Yvon Simons
Peter Vousten
Hennie du Porto
Tony de Brouwer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Jeugdzaken
Lid
Vice voorzitter
Lid

Nieuwe leden
Van harte welkom bij .onze vereniging heten wij de
volgende leden:
Britt Bleeck
geb.
2 - 3 - 98
Koos Visser
geb.
8 - 11 - 46
Annie Visser
geb. 11 - 5 - 47

Het l00 ste lid
Inmiddels hebben we het honderdste lid van onze
vereniging in mogen schrijven. Deze mijlpaal
willen we natuurlijk wat extra aandacht geven bij
een van de volgende activiteiten.

De geboorte van Britt
Op 2 maart jl. werd ons derde kindje geboren en n,
hadden wij de primeur van het geboortebord in '
onze buurt. Wij waren apentrots op de mooie
olifant. We hebben veel reacties gehad, vooral dat
de olifant toch een zeer origineel idee was.
Met ons dochtertje Britt gaat het heel goed, ze
groeit voorspoedig en heeft een onweerstaanbare
lach.
Tot slot bedanken wij Roger du Porto en Peter
Vousten voor het maken en plaatsen van de olifant
in onze tuin.
John en Monique
Renée, Jesse en Britt
Bleeck

r

.Op 15 april is het voltallige bestuur op kraamvisite
, geweest bij de familie Bleeck. Na een hartelijke
ontvangst en het aanschouwen van Britt, werden we
eerst getrakteerd op koffie en beschuit met muis,
waarna het tijd werd om het cadeau te
overhandigen. We hadden Hennie du Porto en Yvon
Simons eropuit gestuurd om van het vergaarde
bedrag (verenigingsbijdrage plus een extraatje van
de medebestuurders) een praktisch cadeau te kopen.
Dat dit gelukt was bleek wel aan de reacties van
John en Monique.
Dat op ons gerekend was bleek wel, de avond werd
lang en gezellig en we kwamen niets te kort.
John en Monique bedankt voor de gastvrijheid en
veel blijdschap en geluk met jullie dochter.
Nainens het bestuur
"W

l e kindermiddag
r?

pril was er een knutselmiddag voor de kinderen.
De opkomst was heel goed. We hadden houten
tulpen uit laten zagen, zodat de kinderen die konden
verven. Dit was een groot succes want groot en
klein vond het een leuk idee. Ook had Peter
Vousten zijn vader gevraagd voor een huifkartocht,
wat ook zeer goed aansloeg bij de kinderen.
De middag vloog voorbij en was voor iedereen zeer
geslaagd. Wij hopen dat ook de volgende activiteit
zo'n succes zal zijn.
Groetjes Peter, Agnes en Anita

Vlaggenactie
De jongstleden gehouden actie "De buurt met vlag
en wimpel" kunnen we als geslaagd in onze
dossiers opbergen. Na de verspreiding van de
opgavefonnulieren zijn er inaar liefst 24 vlaggen,
24 vlaggenstokken, 23 vlaggenstokhouders en 13
wimpels besteld, dit voor een bedrag van F 822, gulden. Een klein bedrag van F 36.05 is naar de
clubkas gegaan. Niet alleen leden, maar ook niet
leden hebben gebruik gemaakt van deze actie, zodat
ook zij mee kunnen doen aan onze vlagdagen.
Inmiddels is de eerste vlagdag (Koninginnendag)
achter de rug, en ik moet zeggen "het heeft wel
iets". Vele vlaggen wapperden in onze buurt en gaf
een gevoel van saamhorigheid. Een enkeling waar
ik persoonlijk met de kruiwagen inet vlaggen ben
geweest om het bestelde af te geven had helaas de
vlag nog niet hangen, waarschijnlijk oindat de
houder nog gemonteerd moet worden. Heeft u
hierbij hulp nodig vraag gerust een van uw
buurtgenoten of iemand uit het bestuur, zij zullen u
zeer zeker gaarne van dienst zijn, zodat ook u de
volgende keer de vlag in top hebt.
Nainens het bestuur danken wij eenieder voor de
spontane deelname aan deze actie.
- --

Huub
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koninginnendag
Bevrijdingsdag
Oprichting Het Schildersnest

Andere vlagdagen:
Deze dagen wordt alleen gevlagd indien er een
bekendmaking is bezorgd bij het secretariaat.
Huwelijken: ook 12%, 25,40, en 50 jaar
Jubilea:
12%, 25,40, en 50 jaar
Geboortes: in overleg met de ouders
Communiefeesten:
Verwelkoming nieuwe buurtbewoners:
Verder alle gelegenheden waarvan een van de leden
vindt dat dit het vlaggen waard is na overleg met
het bestuur.
Indien u nog gelegenheden weet die op de (vaste)
vlagkalender behoren te staan, vernemen wij dit
graag van u. Graag even een briefje afgeven bij het
secretariaat.
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Wanneer gaan we vlaggen?
Vaste vlagdagen:
30 april
5 mei
28 oktober

'cc

gaan trouwen op vrijdag 29 mei 1998
om 12-00uur in het gemeentehuis te Nieuw Bargen.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden m 13.00 uur
in de H.H. Cwmas en Damiamrskerk te Aftterden (ib.).

U h t van harte wekkom op onze receptie
van 18.30 tot 19.30 uur in zaal Raymakers,
Dorpsstraat 42,5851 AK A f h l e n (Lb.).
Ons adres:
Jacob Marisstraat 11
5854 ET Betgen(Lb.)

Nestjes !?
Volgende activiteit
De volgende activiteit is gepland op 27 juni a.s. en
wel de fietstocht met aansluitend een spetterende
feestavond.
De bedoeling is dat we een fietstocht gaan houden
met een oriëntatie element erin, zodat we aan het
eind een uitslag kunnen maken, en de winnaars
kunnen verblijden met een prijsje. (Reis naar Rome
of een nieuwe kleuren tv) Kunt u om welke reden
dan ook niet met de fietstocht meedoen, dan kunt u
nog altijd meedoen door bijvoorbeeld post te staan
of bij de organisatie een handje te helpen. Aan de
feestavond kan natuurlijk iedereen meedoen.
Voordat het echter zover is krijgt iedereen nog een
opgavenformulier in de bus, zodat wij alles op maat
kunnen organiseren.
Zet wel even in u agenda dat u op 27 juni vol bezet
bent zodat u ons maar vooral uzelf niet teleur hoeft
te stellen.
met groet de fietscommissie

Huwelijk
Op 29 mei is er een huwelijk in onze buurt. Dit is
dus feest en dat vieren wij door onze vlaggen in top
te lïangen. Verdere activiteiten omtrent dit huwelijk
zullen met het toekomstige echtpaar overlegd
worden.

Wilt u in de toekomst iets in het Nestbericht
plaatsen om te kopen, verkopen, vragen, ruilen,
babysit, enz, dan kan dit kostenloos.
U dient tijdig (zie colofon) uw bericht bij ket
redactieadres ingeleverd te hebben zodat wij het in
het eerstvolgende nummer kunnen plaatsen.
Verder is er de mogelijkheid om ook andere copy in
te leveren zodat wij een leuk gevarieerd blad uit
kunnen brengen. Laat uw fantasie eens werken.
Met welke frequentie het blad uit zal komen is nog
moeilijk in te schatten, maar het is wel afhankelijkvan de activiteiten en de hoeveelheid copy die
aangeleverd wordt.

