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HETNESTBE
Voorwoord

Wij,deredactie,zijnblijdatweweereenNestbericht dedeuruitkunnen
sturen.Zoalsje gewendbentkijken weookdezekeerweernaarhetverleden
ennaardenaastetoekomst.
Maar,erkomtookeenterugblikopdefietstocht,eenverslagoverde
feestavond en,natuurlijk eenberichtoverdeeerstkomendeactiviteit.Verder
vindje,zoalsbelooft, heteersteartikeltje overdeschildersvanhet
Schildersnest:PieterdeHoogh.Nee,nietschrikken,nietzeuren:hetiseen
heelkortstukje,hetisnietgeleerden...je kunthetoverslaan.
Natuurlijk kijken weook,ofernognieuwebewoners,eventueel nieuweleden
zijn.Jeziet:wehebbenweerwatmateriaalgevonden,omeennest(je)met
Inrichtentemaken.
ALLEEN:wezoudenzograagwatmeervanjulliekantontvangen.Leuke
vakantiegehad?Waarnaartoe?Eenleukehobby?Watvoor?Vaniedereen,
vankindtotknarkunnenwetekstjes gebruiken.Gedicht?Ookgoed!Jekunt
nietschrijven?Jemaaktteveelfouten endan
lachenzejeuit?Neehoor!Stuurmaarop,wij
makenereengoedstukje van,latenheteerst
aanje lezen,ennajouwgoedkeuringkomt
hetpasinonsblad.Wijwensenjullieen
onszelfeenseizoenvolnestplezier!

DE REDAKTIE

Wij heten de
. unilieHeutzvan
"
"
hartewelkom inHet Schildersnest
enwensen hunveelwoonplezier op
JacobMarisstraat 9
Van hartewelkom heten wedevolgende
nieuwe leden
Patrickvan dan IJssel enMelanieDuyf
RobEbusenRamona Ebus,
RickEbus,Micki Ebus
Wij feliciteren Erwin Ermers enMonique Lenssen
Met hunvoorgenomen huwelijk op 10september
Wijwensenhun eengelukkighuwelijk enhopen datweookhen eerdaags
bij kunnen schrijven alslidvan hetSchildersnest (wieweet).

In dit nummer o.a.
Voorwoord

Welkom
Gefeliciteerd
Verslag fietstocht
en feestavond
Nestschilders
Buurtgevoel
Geefdepen door
Kleurplaat
Speeltuindag met
Opgavenformulier
Colofon
Redactieadres
MoniqueBleeck
JacobRuysdaelstraat5
tel-342972
Redactie
MoniqueBleeck
HuubvanZuylen
KlaasGroot
Volgende nummer
Heteerstvolgende
nummer(2-5)
verschijnt opzaterdag
2oktober
K

0Pii

Uiterlijke inleverdatum
vankopij voorhet
eerstvolgendenummer
isvrijdag 24sept

GEFELICITEERD
Hetbestuurvan„HetSchildersnest" feliciteren!
Anke,Karen enNielsWollmer methetsuccesvol
afsluiten vanhunopleidingaanhetHezelandcollege
OokGavin du PortowistmetsucceshetMBOafte
rondenopdeGildeopleidingteVenray.

FIETSTOCHTENSTRAATFEEST
Hallo b e s t e m e n s e n uit de b u u r t .
Aangezienikindegroepzatdiede fietstocht
gewonnenheeft, werdmijgevraagdomhierietsvan
tevertellenaandeandereledenvande
buurtvereniging inhetnestbericht.
Hetbegonallemaal opeenzaterdagmiddagom
ongeveer2uur.Wemoestenverzamelenbijhethuis
vanHuub,daaraangekomenmoestenwe kaartjes
trekken.Jemoesteennummertrekkenuithet bakje
vanje eigenstraat.
Iedereendiehetzelfde nummerhadgetrokken,
moestbijelkaargaanstaan.
Deeerstegroepgingvanstart,wij
vertrokkenongeveeromde5minuten.
Groep 10(waarikdusinzat) vertrok
omongeveer3uur.
OnzegroepbestonduitYvonne
Simons,HansJacobs, Jos,Stan
enJom Remmen.Wekregen
eenformulier meewaarderouteopstond,datwas
eenmakkie.
Deeerstevraagwasmoeilijker, wemoestentellen
hoeveelvogelseropeenblaadje stonden,ze
stondenallemaaldoorelkaar,sommigenvlogen
naarlinksenanderennaarrechts.
ToenfietstenwerichtingBergen,entoennaarlinks
richting Ayen. Detweedevraagwaswateenkoeop
eendriehoekigbordbetekend.Daamamoestenwe
nognestkastjes tellenlangsdeweg,wathingener
daarveelzeg.
Evenlaterstondener5 beroepenopeenbord,maar
helemaal doorelkaargehutseld.Tweewistenweer
meteen,deanderedrieduurdenietslanger. Watik
leukvondwasdatniemandop'postbode' kwamen
datikditwelwist.Bijeenkapelletje moestenwe
noginvullenwanneerditgebouwdwas,hierhebben
weevenpauzegenomen.Deanderegroepenwilden
graagwetenwatdeoplossingen waren,maarwe
vertelden lekkerniksofwezeideneenverkeerd
antwoord!Ditvondikwelleuk.Hi,hi.
Toengingenwepauzeren,wekregensnoepjesen
eenpakje drinken.Deoudereneenkopjekoffie en

eenstukje vlaai.Elkegroepmoestooknog
spijkerpoepen, ditvondikeenhartstikkeleuk
spelletje. VooronzegroepmoestenJomenikdit
doenenscoorden8keer.
Nadepauzefietsten weverderenkwamenwebij
eenkapel,waarvanwedenaamnietwisten?Dit
haddenweachterafooknietgoed.Jammerdus.Aan
deachterkantmoestenwekijken welkesteenerals
tafel werdgebruikt,datwasduseenmolensteen.
OpHetLeuken4moestenwekijken hoelaathet
was.Datwas5overtwaalf,ditstondopeen
speelhuisje.
Eenvandemooisteopdrachtenwasspeilen tellen
opdebrugoverdesluis.Ditwarenerdus0,want
speilenschrijfjealsspijlen. OpditideekwamHans
gelukkig.Opeenboomstondendrieborden,we
moestenkijken opwelkbordeenpalindroomstond.
Datsnaptedusniemand,alleenmijnpappawistwat
hetwas.Eenwoorddatje zowelvanvoornaar
achterkuntlezenalsvanachterennaarvoren.Dat
vondikergknap.Hetwasdusbordnummer twee
wantdaarstondhetwoordREDDERop.
Ohja,wemoestenonderwegooknogletters
verzamelenendaareenwoordvanmaken.Het
woordwasdusPasspiegel.Wijkwamennietverder
dan'aspiegel'.
OmdatHuubdelettersvanderoutenietindegoede
volgordehadgezetwarenwijde'P' ookniettegen
gekomen.
HeteindpuntwasbijDaniellevanBerlo,daar
hebbenwehetformulier afgegeven. S'avondswas
hetbuurtfeest, hiermochtenJomenikooknog
evennaartoe,uiteindelijk werdditbijnadehele
avond.
Deprijsuitreiking vandefietstochtwasheelleuk,
vooral
^jL "*i omdatonzegroepmaar
steeds
w ^ W r ^ f e M y "ietgenoemdwerd.
Ditwas 3i$fMfro$$l w e ' spannend. Wij
werden X O K A I I I J X duseerstemetgroep
10enkregeneenaantalconsumptiebonneneneen
grotebeker.Diehebiktrouwensthuisopdekast
staan.IkvondhetwelzieligvoorTinyvanGaal,
vorigjaarwashijnogeersteennuwashijbijeen
vandelaatstegroepen.VolgendjaarbeterTiny!
Ikvondhetfeest heelleukvooralomdat ikooknog
mochttappen.
Datwashetdan. Groetjes vanStan

INGEZONDEN
ONZEMODERNE VERKEERSDREMPELS
ALEENSGEPROBEERD?
JE KUNTZENIET"MISSEN"!!

FIETSTOCHTENSTRAATFEEST
Zaterdag 12juni rond 13.30uurfietsen zowelgroot
alskleinvanonzebuurtverenigingrichtingHuub
voordejaarlijkse fietstocht.
IndejozefIsraëlstraatheersteeengezellige sfeer
endrukte.IedereenwasbenieuwdhoeHuubde
tochtinelkaargezethad.
Viaeenuitgekiendnummersysteem werdende
groepengevormdenvertrokelkegroepomdevijf
minuten.Deweergodenwarenonsdiedaggunstig
gezind,hetwasperfect fietsweer. De
routebeschrijving enuittevoerenopdrachtenwaren
duidelijk weergegeven
weoverpadjesen
Viadeholshaegreden
prachtigenatuur
weggetjes doorde
Leukermeer,
richting
rustplaatswas.
alwaarde
hoeallenbezig
1s Jeomtezien
woordvorming
warenmetde
vanvijfverborgen "woorden",diehingenondereen
groteboom.Hetjaartalvanhetkapelletje ende
getelde nestkastjes.
Wewerdengetrakteerdopeenheerlijke kop koffie
meteenstukvlaai,endedeelnemerskondende
opdrachtennogeensrustigdoornemen.
Mengenootvandesfeerophetterrasen
welgemoedvertrokiedereenvoorhettweededeel
vandetochtrichtingsluis.
Eenprachtigschouwspelwashet,hoeveelmensen
de"speilen"teldenvandebrugleuningenenvanaf
welkpunt(en)ofkant(en).
Om+/-17.30uurwasiedereenweerterugbijde
fipish enwerdgeprobeerddegevormdeletterstot
K : ' woordtesmeden.Nainleveringvanhet
deelnameformulier spoeddemenzichhuiswaarts
omtochoptijd weerfittezijnvoordefeestavond
om 19.00uurindegrotetentindeJacob
Ruysdaelstraat.
JosWahlenwasmooioptijdmeteenuitstekend
warm/koudbuffet. Defietstocht hadveelenergie
gekostendeeetlustonderdeaanwezigenwasgroot.
Nadatallenheerlijk gebuffeld hadden,namHuub
hetwoordengaftekstenuitlegoverdeopdrachten.
Hiernaginghijovertotdeprijsuitreiking.
DeGroepsfietswisselbeker werddezekeermet
overmachtgewonnendoorgroep 10bestaandeuit
YvonSimons,JosRemmenmetzonenStanenJom,
enHansJacobs.Alsenigegroephaddenwijhet
woord"PASSPIEGEL"gevondenendemeeste
opdrachtengoeduitgevoerd.
Nadeuitreikingvandewisselbekerwerddebiertap
snelbemand.Dedrankvloeiderijkelijktotinde

lateuurtjes opdezegezelligeavond,onderhetgenot
vaneengoedstukmuziek.
Zonderanderentekorttewillendoen,verdient
mijns inziensJohnBleekeenextrapluimvoorhet
velewerkdathijverrichtheeft diedagentevens
voorhetbeschikbaar stellenvancarportenoprit.
Tenslottemogenwevaneenzeergeslaagdedag
sprekenenhetbestuurenallemedewerk(st)ers
bedankenvoordegeweldigeorganisatie eninzet.
HansJacobs

ONZENESTSCHILDERS
PIETERDEHOOGH
Toenikelfjaar geledenindePieterdeHooghstraat
kwamwonen,wasikverbaasd,datdenaam
geschrevenwerdmet-ch-inplaatsvan-gh-,zoals
ikhetaltijd geleerdheb.Ikbeninallerlei
kunstboekengaanzoeken,wantikwildegraag
weten,wieernueigenlijk gelijk had.Ikwistwel,
daterinde 17eeeuwgeenofficiële spelling
bestond,enikvonddanooknueens-DeHooch-en
danweer-DeHoogh-.TotikindeOpenbare
Bibliotheek ineenDuitse f o s
Encyclopedievande
"\
Schilderkunst een foto
ontdektevan
dehandtekeningvande
schilderzelf:
"PieterdeHooGH"!! Ik
schreefdit
aandeGemeenteener
kwameen
aardigemeneer,die
beloofde de
naamteveranderen. Inderdaadwerdende
straatnaambordjes veranderd.
Nietzoheellanggeledenontvingendebewoners
vandePieterdeHooghstraateenbriefvande
Gemeente,waarinstond,datmenontdekthad,dat
denaammet-gh-geschrevenmoestworden.Alsde
bewonersgeenbezwaarhadden,zouPieterde
Hooghofficieel met-gh-gespeldworden,wanteen
foute spellingwastocheigenlijktegek!!
PieterdeHooghwasdeschildervande
huiselijkheid, derustentevredenheid. Hijtoontons
demensvoorofinzijnwoning.Erisvaak'n
gezelliggroepjemensen,dieindetuinzitten.Mooi
weer,hethuisopdeachtergrond,eenmuurtje met
eenpoortje,waardoorje indetuindaarachter kijkt.
Of: eenpaarmensen,eenkind,eenhondje ineen
beschaduwdehal.Doordebuitendeurkijkje opeen
grachtenzietdehuizenaandeoverkant inhet
zonlicht. Natuurlijk heeft hijookandere
onderwerpengeschilderd,maardehuiselijkheid had
zijn voorkeur.

Typische Renaissancekunst: horizontale en verticale
lijnen overheersen. Steentjes, dakpannen, tegels,
kortom alles heel nauwkeurig weergegeven, de
realiteit centraal.
Pieter de Hoogh werd in 1629 in Rotterdam
geboren. Als kamerdienaar werkte hij in Delft,
Leiden en Den Haag. In 1655 wordt hij lid van het
Delftse Schildersgilde en volgens oorkonden verlaat
hij Delft in 1667. In datjaar verhuist hij naar
Amsterdam en na 1677 moet hij gestorven zijn. Het
jaar staat niet vast.
Zijn schilderijen kunje natuurlijk in alle musea
zien, die 17e-eeuwse meesters hebben, maar in de
Openbare Bibliotheek zijn prachtig geïllustreerde
kunstboeken. Ga daar eens bladeren!
Volgende keer Ruysdael. Tot ziens!
Klaas Groot

Het ligt in de bedoeling om onder deze noemer
regelmatig stukjes te laten verschijnen in het
Nestbericht.
Stukjes die hopelijk bij zullen dragen aan een nog
beter buurtgevoel in zijn algemeenheid en zo
mogelijk tot een bewuster omgaan riiët elkaar
binnen de buurt waarin wij wonen.
Ik herinner mij nog dat, toen wij in deze buurt
kwamen wonen het ons bevreemdde dat er geen
buurtvereniging was, terwijl er in de meeste buurten
wel iets voorhanden was op dit gebied.
Maar uiteindelijk na velejaren is een
buurtvereniging dan toch een feit geworden en
maak ik zelf ook nog deel uit van het bestuur
hiervan!

W a t is nu precies het buurtgevoel?
Ik heb het voor de zekerheid nog even opgezocht in
de dikke van Dale;
B u u r t : - deel van een wijk, stad of dorp met een
zekere mate van sociale integratie van de bewoners.
Gevoel: - Het vermogen van de mens om innerlijk
gewaar te worden en te waarderen.
Maakt deze uitleg in het woordenboek dan duidelijk
waar ik het over wil hebben?
Waarschijnlijk voor een groot gedeelte, maar toch
niet helemaal! Misschien is het beter om dit
duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden uit
de dagelijkse praktijk.

Toen wij als buurtvereniging zijn begonnen, lag het
buurtgevoel waarschijnlijk ook ten grondslag aan
het ontstaan hiervan. Dit alleen al gezien het feit dat
er op de allereerste kennismakingsavond zoveel
mensen op kwamen dagen.
Een behoefte aan contact met de mensen waar mee
wij in onze buurt wonen was dus duidelijk
aanwezig. Ook na deze avond kwamen er, al naar
gelang de tijd, meer en meer leden bij. Een
positieve ontwikkeling voor de vereniging maar
natuurlijk ook voor de buurt in zijn geheel.
Er is mede dankzij de buurtvereniging integratie
merkbaar.
Ook dit woord heb ikeven opgezocht;
Integratie: - het maken tot een harmonisch geheel.
Deze uitleg maakt alweer iets duidelijker waar ik
het over wil hebben.
_ de buurtvereniging ken
Sinds het ontstaan van
ik veel meer mensen
<=>
dan voorheen
onze buurt, ook
spreken meer
mensen mij of elkaar
aan of
zeggen we elkaar
gedag.
Dit bedoel ik nu.
Maar het kan nog
beter!!
Een buurt kan
alleen
goed functioneren
als we
met zijn allen
hieraan
meewerken. Voor
een
vereniging geld dat principe uiteraard ook.
Als bestuur van de buurtvereniging hebben we reeds
een aantal dingen geregeld die te maken hebben met
sociale omgang, om maar eens een aantal zaken te
noemen;
• Een kaartje in de bus bij verjaardagen.
• Een bericht tot vlaggen in de bus bij bijzondei
gelegenheden.
• Een attentiebezoek bij b.v. bevalling of ziekte.
• Een welkomstbord en een geboortebord
Maar soms zijn wij als bestuur simpelweg niet op de
hoogte van gebeurtenissen en kunnen dus niets
ondernemen, hoe graag we dat ook gedaan zouden
hebben.
En d a a r komt de buurtbewoner met zijn
buurtgevoel om de hoek kijken.
Geef ons een seintje dat we iets kunnen
ondernemen!
Is er in onze buurt iemand ziek, heeft er iemand iets
speciaals te vieren, kortom is er iets dat de moeite
waard is om bij stil te staan of aandacht aan te
schenken, meldt dit dan bij een van de
bestuursleden.
De mensen die het aangaat komen hier zelf niet
mee, soms uit valse schaamte of omdat men dit niet

gepastvindt.Hetresultaat isdandatje achterafpas
dingenhoortenersprakeisvaneengemistekans
omiemandtefeliciteren ofsteuntebetuigen.
Hierbij wilikhetvoordezekeerlaten.
Meteenvriendelijke buurtgroet
JosRemmen
I K G E E F D E P E N AAN
Opdelaatsteredaktievergaderingzatenwetepraten
overhetslotvan
hetvoorwoord.Weereen
vriendelijk
verzoekaandelezersclubgenotenom
ookeensietste
schrijven!Zouhet
dezekeerhelpen?
Plotselingkreeg
iemandeen
idee:"Weschrijven
eenkort stukje
enzetteneronder:"Ik
geefde
p-naan....",volgtdenaam
vaneen
i .tlid.Diemoetdaniets
schrijven,
alishetnogzokort.Waarover?Zie ^ hetslot
vanhetvoorwoord.Aanheteindvandetekstmoet
weerstaan:"Ikgeefdepenaan...(+naam)".Zoheb
je elkekeereenartikeltje, wehebbenzo voorjaren
genoegtekstenvanleden."
Wewildenhetplanmeteenuitproberen enzochten
heteersteslachtoffer. Laatdienoumeteen
enthousiast "Ja"zeggen!Wevondendatzoleuk,dat
wezijntekstalinditnummerhebbenopgenomen,
hoewelheteigenlijk inhetvolgende "Nestbericht"
zoumoetenstaan.Wezijnbenieuwdhoehetverder
rolt.
IKGEEFDEPENAAN: KOOSVISSER!
KlaasGroot
I K G E E F D E P E N AAN
"KOOS VISSER"
HETGEBRUIKVANSLAGINSTRUMENTENEN
HUNGESCHIEDENIS
(Een "drumband-hobbyist")
Deslaginstrumenten kunnenopeenhoge leeftijd
bogen.Ditgeldt inhetbijzonder voordetrommels.
Zezijnnietdeoudsteinstrumenten,maaronderzoek
vande
^jBS^ ( 1 ^
J3
muziekhistorici heeft
"
aangetoond,datzangen
dansderprimitieven
meerkrachtwerd
bijgezet doorklankenen
ritmen hoorbaartemakenop
hollebeenderen,
rietstengels, schelpenenhoorns.Watde

slaginstrumentenbetreft: erbestaan afbeeldingen
vanholleboomstammen,diezijn bespannenmet
dierenhuiden,envanboomstronken,stenenplaten
enwrijfinstrumenten. Aldezeprimitieve,voorons
nueigenlijk onhandigevoorwerpenwerdengebruikt
alssignaal instrumenten.
Signalenvoorbijvoorbeeld hetoverbrengenvan
boodschappen,hetopluisterenvanfeesten,het
contactmakenmetgeesten,kortom:hetmakenvan
passendegeluidenbijallemogelijke gelegenheden.
Wekunnenmetzekerheidaannemen,datditalles
voorloperwasvanhethuidigemusiceren,maardat
hetdaartoennognietsmeetemakenhad.Voorop
bleefsteedsstaanhetbeïnvloedenvanvreemde
wezensengeesten:demagie.
Inoudebeschavingentreffen wealverbeterde
uitvoeringenaanvanbovengenoemdesignaal
instrumenten,dienietmeerhetbezwerenvan
geestencentraalstelden.Indereligiewerdenzang
endans(beweging)verbonden metbepaalde
handelingen,geaccentueerddoorslaginstrumenten.
Vooral indemiddeleeuwenwerdendemeest
primitieveinstrumentenvervolmaaktdooreen
geweldigvakmanschapenkunstenaarschap.De
ontwikkelingvanonzehuidigeinstrumentengetuigt
daarnogvan.
Devolgendekeerwilikprobereneenschematische
ontwikkelingtegevenvandesignaal instmmenten
KoosVisser
IKGEEFNUDEPENAAN: NELLIEJANSEN

RIJMPJE
Alsdevoordeurpiept,enhethondje gromt
Kanhetzijn,dateriemandbinnenkomt.

DEKLEURPLAAT
Hallokinderen,devakantieisalweerbijna voorbij
endescholengaanbijnaweerbeginnen,maartijd
omdekleurplaatintekleureniserbeslistnogwel.
Jemagookjeeigenfantasie gebruiken,alshetmaar
overdespeeltuingaat.
Ookzittenereenprijsje aanverbonden,endatis
namelijk eenwisselbeker.
Wiedezewisselbekerheteerstindewachtgaat
slepen,zalonsbenieuwen,duswachtniettelangen
gasnelaandeslag.
Inleveren voor24augustus bijMoniqueBleek
JacobRuysdaelstraat 5.

Naam van despeeltuin:

recreatieparkHemelrijk Volkei
Tel:0413273999

Het vertrek:

(9.30uurbij fam.Ruhl

Het vervoer:

Metzominmogelijkauto's.

Thuiskomst:

Rond 17.00uur.

Dekleding:

Zogemakkelijk mogelijk.

Het eten:

Wordtvoorgezorgd.

Geld:

A.U.B, geengeldmeegeven

K

OPGAVENFORMULIER
Familienaam:
Adres:
Er gaan
Inleveren:

kinderen mee
voorzaterdag 21augustus 1999
Bij Peter Vousten Jozef Israëlstraat 4

"het Schildersnest" Jeugdcommissie

