HETNESTBEWCHT
Voorwoord
Hoeikhet dingaanmoet zetten, weet ik.Het typewerk lukt ook heelgoed, maar dan!Praat
niet over: save,draw, autoshapes, menu e.d, want danraak ikdekluts kwijt.
Onze driekinderen kunnen wel met het dingoverweg. De oudstetweedoor hunwerk, de
jongstedoor school.
Komen zeerechtniet uit,dan helpt hun vader, dievaak metgoede ideeën komt.
Alsiker niet uit komwordt er eenbeetje steelsomgelachen. Ach,diemoeder vanons. Maar,
ze helpenmewelmet underline en bold enz.Mijn dierbare echtgenoot isook heel geduldig
met meen legt allesduidelijk uit.Hij kan nogzodruk bezig zijn, alsikroep komt hijen helpt,
om erger tevoorkomen. (Ik benooit eenheelbestand kwijtgeraakt.)
Dus,zoalsuwelzultbegrijpen, isdit stukje met hulpvanfamilie opdisc komen te staan. De
tekst isvan mezelfen de rest wordt gedaan door deuitvindingdiecomputer heet.
''ja, zo gaat dat. Ik kom nuopeen leeftijd waarop ik somsmet onzekinderen terug kijk
)._urvroeger. Dat isheelgezellig. Er valt heelwat tevertellen dan.Natuurlijk hadden we toen
iederjaar eenwitte kerst enkonje iederewinter heel langschaatsen. De zomers waren ook
veel warmer.
Tja, inje herinnering isallesvaak beter. Wat ikecht niet vergeten ben uit mijnjeugd zijn de
verjaardagen. Toendacht ikdat ikaltijd indeGoedeWeekjarigwas.Opschool trakteren
mocht dan niet.Jemoest wachten tot Paaszaterdag klokslag 12.00uur. Dan luidden de
klokken en mocht er voorje gezongen worden. De snoeptrommel kwam te voorschijn en dan
konjegaan uitdelen.
ThuiswasdePaashaas algeweest, dusdan mochtje ook nog eenspaaseierengaan zoeken. Zo
ziejemaar dat het toch niet echt ergwasomeenseen keer indezoveeljaar indie vastentijd
jarigte zijn.
Ditjaar met Pasenhadden webezoek enwasdePaashaasgeweest, dus mochten weweergaan
zoeken. Onzedrievolwassen kinderen en aanhangzochten meemet hunjonge nichtje en neefje
enhadden degrootste lol.Herinneringen voor laterdus.
Ik hoopvoor iedereen, dat we zo'n zomer krijgen alsuit mijnjeugd, danzullen we veel buiten
kunnen zijn.
Tebeginnen met het weekend vanKoninginnedag. Veelplezierallemaal.
Hennie duPorto.

De volgende nieuweleden heten wijwelkom bij buurtvereniging
"HetSchildersnest":
GinaWoIImer
JürgenBehet
HayKeltjens
MariëtteKeltjens
YvonneKeltjens
Stefanie Keltjens
ThomasKeltjens

JozefIsraëlstraat18
JozefIsraëlstraat18
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JozefIsraëlstraat12
JozefIsraëlstraat12
JozefIsraëlstraat12
JozefIsraëlstraat12
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Wij heten MelanieDuyf enPatrickvIJsselvan hartewelkom inHet
Schildersnest enwensen hunveelwoonplezieropJacob Marisstraat
10
Devolgendeledenhebbenzichafgemeld
MartinevanMil
wegensverhuizing
TedvanMil
WijwensenMartineenTedveelvoorspoedindetoekomst.

Uiterlijke inleverdatum
vankopij voorhet
eerstvolgende nummer
isvrijdag 14 mei

Verhaalvan de Paashaas
Eindelijk washetdanzover.De(dePaashaas)mocht
kennisgaanmakenmetdekinderenvanHet
Schildersnest. Ingrotegetalewarendekinderenop
komendagen,bijnaallenwarenzeaanwezig.Om2
uurwarenwe,onderbegeleidingvangoedweer,
allenbijelkaaromtevetrekken.
Mooiinlinieginghetgezelschap,onderleidingvan
mijnaarheteendenven,waarikvelegroteenkleine
eierenhadverstopt.
Ineendoormijgemarkeerdgebiedhaddende
kindereneenheleklusomalleeierentevinden,
zelfsdegroteeierenwerdenvaaknietgezien,de
kinderenliepenzegewoonvoorbij.
Naenigehulpvandebegeleidingzijntochbijna
alleeierenteruggevondenenkondeterugtocht
beginnen.DezeeindigdeopJozefIsraëlstraat4,
alwaardevondsteerlijk werdgedeeld,enwerden
vandeeierennogopeencreatievemanier
paashaasjesgemaakt.
Dezemiddagisvoormijvoorbijgevlogen, enom4
uurkwamendeoudershuntelgenalweerophalen.
Allekinderenkregenvanmijnogeengrote
chocoladePaashaas,enkeerdentoenhuiswaartsom
daarverderhetpaasfeest tevierenmethunfamilie.
Totziensinhetvolgendejaar.
DEPAASHAAS

Halloallemaal
Mogenwijonsevenvoorstellen. Wijzijndefamilie
Keltjens enwonensinds6februari indeJozef
Israëlstraatopnummer12.
Wij,HayenMariëttehebben3kinderen,Yvonne
(6)Stefanie (3)enThomas(1).
Wehebbenhethierergnaaronzezin.Mooigroot
huismeteengrotetuinenwevindenhetfijn dat
onzekinderenalzoveelspeelvriendjes hebben.
Yvonneenstefanie vondenhetpaaseierenzoeken
samenmetdebuurtkinderen heelergleuk.We
kijkenuitnaardevolgendeactiviteit.
Watergleukwasishetwelkomstbord watdeze
buurtverenigingheeft. Heelergleukenbedankt
voorditwelkom.
Wehopenhiereenleuketoekomsttegemoette
gaan.
Groetjesvan:
HayenMariëtte
Yvonne,Stefanie enThomas

Waar gebeurd inonzebuurt
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Alindevroegemorgen,bijhetkriekenvandehaan
werdenerpaaseierenverstoptdoorvaderpaashaas.
Naenigetijd,nadatdekinderenhaddengehoord
vandeoudersdatdepaashaasbijhenindetuinwas
gezien,werdereenzoekactiegastartnaardeeieren
dievaderpaashaashadverstopt,ditechterzonder
resultaat.
Nagrondigonderzoekbleekdatervandiegrote
zwartevogelsindeluchtcirkelde(mendenktdat
hetkauwenwaren),nogvechtendomhetlaatste
stukje chocoladeei.
IngezondendoorPeter.

Oproep
Tijdenseenvanonzebestuursvergaderingen is
beslotenomonsgeboortebord ineennieuwjasje
steken.Doordatdekleurenergdonkerzijn
uitgevallenishetnietopvallendgenoegbevonden,
vooralbijhetdonkereweervandelaatstetijd.
Omhetbordgoedtebeschermentegenalle
weersomstandigheden,hebbenwegoedegrondverf
nodig.Ookhebbenwe,vooralfrisse, kleurenverf
nodigomdetekeningte verfraaien.
Omdatverfergduurisdoenwijeenoproepbijonze
ledenofermisschienmensenzijndienogrestjes
verfhebbenstaan,dienietmeergebruiktworden.
DezekuntuinleverenbijPeterVousten,echter
gaarnevoor27april,geziendekortetijd diewenog
hebbenvoorhetingebruiknemenvanhetnieuwe
bord.

Verhuur tent
Zoalsbijna iedereeninonzeverenigingweet,
bezittenweeententvan6 x 6 metergroot.Deze
tentkangehuurdwordenvanonzeverenigingvoor
feestjes enparteitjes.
Watkostdetent,enhoewerktheteenenander?
Detentkostvoorledenvandevereniging,voor
eigengebruikbinnendebuurt50gulden.Vooralle
anderegebruikersofplaatsenkosthet 100gulden.
Detentwordtopgebouwddoorenkeleledenvan
onzevereniging.Deonkostenvanhetvervoeren
voordebouwersdienenmetdiegenengeregeldte
worden.
Contactpersonen zijn:
HuubvanZuylen
JohnBleeck
PietvanBerlo
DannyRutten
Reserveertijdigwantwieheteerstkomtzitzeker
droog.

BOSWANDELING
2Mei1999
Julliewillenwandelen?Danzalikeenheelmooie
tochtvoorjullieinelkaarzetten!
DebenBimba,ikbeneenhondenikhoorbijNellie
enKlaas.Zezeggen,datikdegehoorzaamste,
intelligentsteenliefste hondbenvanBergenen
omstreken,enzijzullenhetechtwelhetbeste
weten!Laatstkwamikbijhetveneengrotereu
tegen,staartrechtomhoog,endiezei:"Ikbende
sterkstehondvandehelewereld."Dehebmijnkop
afgekeerd enbendoorgelopen:ikhebeenenorme
hekelaandiesoortarrogantie,metzichzelf
ingenomenopscheppers.
r

'%wandelen!Inelkhondenboekstaat,datikveel
muetlopenendatdoenwedanookelkedag.Ikken
allebossenuitmijnkop.Eénvandiewandelingen,
zoalsikzedagelijks maak,hebikaanmijnbaas
gedicteerd,wantzelfkaniknietschrijven: ikheb
geenduimenenkandusgeenbalpenvasthouden.
Nouweetikpreciesmetwatvoorvragenjullie
komen:
1.Wanneer?
Datstaathierbovenal2mei
1.Waar?
Jevertrektvanafhet
parkeerterreinOudeBaanendaar
komjeookweerterug.
3.Hoelaat?
Westartenvanaf 10.00uurtot
+/-10.30uuralnaargelanghet
aantaldeelnemers.
/
hoelang?
Dehelewandelingduurt
ongeveertweeuur,MAAR:alsjedat
telangvindt,kunjeeenverkorte
tochtmaken,dieongeveereenuur
duurt.
5.Voorwie?
Hetterreinisvlak,depaden
zijnnietverhard,maarwelgoedte
belopen.Iedereen,vanjong
(kinderen)totheeloud,kandetocht
volbrengen.
6.Honden?
Janatuurlijk!!Heelwat
collega'svanmijzijn lidvande
verenigingenhebbenerdusrechtop
ommeetelopen,maarjongens,
vraagwelofzeje eenlijntje omje
nekdoen,wantanderskrijgjeeen
knallenderuziemetdeboswachteren
eenbekeuring.Komnouwel
allemaal mee,wantdankunnenwe
lolhebben!

7.Naafloop?

Danisennogeengezellig
samenzijn opeennunogonbekende
plekinonzebuurt.Dezewordt
bekendgemaaktvooraanvangvande
wandeltocht.Ukuntnahet
beëindigenvandewandeltocht
meteendoorlopennaardezeplaats.
Diegenen,diedoorwelke
omstandighedendanook,nietmee
kunnenlopenzijnhierookvanharte
welkom
8.Hulp.nodig?
Jawel,voordeverzorgingvan
dewandelaarsopderustplekenop
hettrefpunt nadewandelingkunnen
wenogenkelemensenplaatsen.
Hierinwordtuuiteraardbegeleidt
dooriemandvandeorganisatie.
9.Inschrijven?
Omintekunnenschattenwat
wenodighebbenvoordeverzorging
tijdensennadewandelingishet
noodzakelijk datuzichinschrijft met
hetbijgevoegde inschrijfformulier
voor23aprilbijMoniqueBleeck.
Weetje waaromzo'nboswandelingnouzoleukis?
Jebentindevrijenatuurenkunt,alsjeniethard
looptteschreeuwen,allerleivogelszien,zoals
spechten,mezen,duiven,somseenvalk,een
sperwer,eenbuizerd,ookziejesomseenkonijndat
zevergetenzijn doodteschieten,veelmierennesten
envooralveelbraamstruiken.
Hoezedetochtverderwillenorganiseren,weetik
niet,wantorganiserenkunnenhondenniet,maar
mijlijkthetwelleuk,alsje inkleinegroepjes
vertrekt.Ooklijkt hetmebestaardig,alser
evenveelmensenterugkomen,alservertrokken
zijn.Leesdusgoedde routebeschrijving!
Ikwensjullieeenprettigewandeling,mooiweeren
geefmijnhondenvrienden envriendinneneveneen
aai!
TOTZIENS-OPTWEEMEI-OPDE
PARKEERPLAATS -KOMEN HOOR!!
BIMBA

VLAGGEN
Zoalsafgesproken opdealgemene
jaarvergadering wordterop30april
(koninginnendag)en5mei(bevrijdingsdag) in
onzebuurt gevlagd.

