HET1ESTBEK
Voorwoord
Ongemerkt ishetalweerherfst geworden,alzoujehetnietzeggen.Inhetbos
regenthetdorrebladeren,maarofdatnoukomtdoorhetnajaar, ofdoorde
drogezomerhitte,wordtniethelemaal duidelijk. Temeeromdater,ondanks
dedroogte,alheelwatpaddenstoelenstaan.
Hoedanook,hitteofniet,hetisonsweergelukteen"berichtennest"te
bouwen.Zolangzamerhandkrijgthetblaadje eenaantalvastepunten:behalve
hetvoorwoordzijnerooksteedsonze"familieberichten" (nieuwebewoners,
nieuweleden,felicitaties), hetverslagvandevorigeactiviteit,het
aankondigenvandevolgende,enonzerubriek
"Ikgeefdepen..."Totnutoe("al"tweekeer!)
'-^optditexperiment fantastisch. Dezekeer
.mje ietstewetenover"DeZonnebloem",
jeweetwel:diestichtingdiezichbezig
houdtmetlangdurigeenernstigezieken.
Ookhebbenweeenvervolgophetartikel
overslaginstrumenten enhunfamilie.
Verderkregenweeenartikelbinnen
over Nouja,leesmaar!
Jemerkt:dezakengaangoed,hoewel...ze
kunnennogbeter!Hoemeeraanbodvanjullie,destemeerkans,datervoor
iedereenietsinteressantstelezenis!Intussen:tothetvolgende
NESTBERICHT.

DEREDAKTIE
Wij heten Dhr J W Schut
v
'nt harte welkom in Het Schildersnest
tii wensen hem veelwoonplezier op
Pieter de Hooghstraat 1
Wij feliciteren
Johan Driessen en Corina Visser
Met hun huwelijk op9 september
Wijwensen huneengelukkighuwelijk envelejaren samen ingoede
gezondheid.

Correctie!
Per abuis isin het vorige nestbericht de dochter van de
familie Ebus Micki genoemd, dit moet echter Rimke
zijn. Hiervoor onzeexcuses.

Wij gaan vlaggen op28oktober vanwege het tweejarig
bestaan van onze vereniging

Inditnummero.a.
Voorwoord
Welkom
Gefeliciteerd
Verslagspeeltuin
Kleurwedstrijd
Aanbieding
Onze nestschilders
Signaalinstrumenten
Ikgeefdependoor aan
Bingo
Speüendag

Colofon
Redactieadres
MoniqueBleeck
JacobRuysdaelstraat5
tel-342972
Redactie
MoniqueBleeck
HuubvanZuylen
KlaasGroot
Volgendenummer
Heteerstvolgende
nummer(2-6)
verschijntopzaterdag
19december
Kopij
Uiterlijkeinleverdatum
vankopijvoorhet
eerstvolgendenummer
isvrijdag 10dec.

GEFELICITEERD
Wij feliciteren Inga Jacobs
methetbehalenvanhaar
diplomaenwensenhaar
veelsuccesmethaar
nieuwebaanlerares
frans.
NAAR DESPEELTUIN
Bestebuurtbewoners
Hiereenbriefje vandejeugdcommissie.
Op28augustuszijn wijmetonzejeugdnaar
Recreatiepark Hemelrijk geweest.Hemelrijk iseen
speeltuinvoorbinnenenbuiten
speelplezier.Eriseen
zeeroversland, poppentheater,
kinderkermis,verkeersspeeltuin eneen
Peelseriviëra.
Wezijn diedagmet 16kinderenen
6volwassenen om 10uur
vertrokken.Wehaddenergmooiweer.
Alseerstezijn wenaarzeeroversland gegaan,waar
degrotenvande9meterglijbaan afvlogen, ende
kleintjes dokenindeballenbak.
Tussendemiddagfriet metfrikadel: datwas
smullen.Toenbuitennaardekinderkermis,waar
eenmallemolenenbotsauto'sstonden.Ookhierwas
hetfeest.Nahetetenvaneenlekkerijsje zijnwe

weerhuiswaartsgekeerd.Hetwaseenleukedag?
voordekinderen,maarookvoordebegeleiding.

VANONZE CORRESPONDENT
Prijsuitreiking wisselbeker
kleurwedstrijd.
Regelmatigstaanerkleurplateninhetnestbericht.
Aansommigekleurplaten wordtvanafnueen
wisselbekerverbonden.
Dewisselbeker isingestelddoordewerkgroep
jeugdvoordebeste,leukste ingezondentekening.
Uitalleinzendingenvandekleurplaat,verschenen
inhetvorigenestbericht, isdoordewerkgroepde
eerstewinnaarvandezewisselbekergetrokken
Endewinnaaris "Yvonne Keltjens".
Opde
fotozieje
eenzeer
gelukkige
winnaar
metde
bekerin
dehand.
Debeker
werd
uitgereikt
opde

speeltuindagvan
debuurtdooi
PeterVousten
namensde
werkgroep
jeugd.
VoorYvonne
werdhierdoor
het
speeltuinbezoek
eenextraleuke
belevenis.
Yvonnemagde
bekerhoudentot
devolgende
"wisselbekertekeningprijsvraag"

AANBIEDINGEN
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Bestebuurtleden,
AlslidvandeKamervanKoophandelontvangt
,,HetSchildersnest"geregeldfoldersvanleuke
evenementen,museabezoeken e.d.
Dergelijkeuitstapjes zijnvaakergkostbaar,of
moeilijk terealiserenvooreengrotegroepmensen.
Maarmisschienbentuzelfwelgeïnteresseerdin
eenbepaaldeactiviteitenwiltuzo'n foldertje
inkijken.Datkannatuurlijk endevolgendetwee
brochureskuntuterinzageophalenaanhet
redaktie-adres:JacobRuysdaelstraat 5.
^

Holiday onIce Datisuitgaanvooriedereen:
fantastische showsvolhumor,stralend
vanenergie,ontroerend,
^ p* ^$ ^* vm^<
^J
f "ktakulair,acrobatisch,kortom
%
Vv/orelkwatwils!

m

Duinlandschappen, zee-enstadsgezichten werden
doorhemgeschilderd,getekendengeëtst.
Aardigomtevermeldenismisschien,dathij
menseninzijnschilderijen vaaklietschilderendoor
andereschildersalsWouwermanenVanderVelde.
Dezetoevoegingen interesseerdenhemniet.
Hijschijnt in 1676inCaengepromoveerdtezijntot
doctorindemedicijnen.Hijwerdin 1648lidvan
hetStLucasgildeinAmsterdamenkreegin1659
hetburgerrechtvandiestad,diehijin 1681armen
ziekverliet.Hijstierfin 1682inhet
Aalmoezeniershuis inHaarlem,volkomen
vereenzaamd.
Uziet:ookindietijdwarenlaatstelevensjaren
somstragisch!
Devolgendekeergaanwenaarde 19eeeuw.Tot
ziens!
KlaasGroot

BrabantsMuseum OudOosterhout
Metzijnprachtigeminiatuurpark anno 1900enzijn
uniekebinnenmuseum.
Educatiefophetgebiedvanwonenenwerkenuit
hetbeginvan1900.
Ontspannenddoorderustiekeomgevingendegrote
variatievandecollectie,waardoorje teruggebracht
wordtnaarhetverleden.
Alsubelangstellingheeft enuwiltéénofbeide
folders inkijken,komzeeven afhalen.
DEREDAKTIE/MoniqueBleeck

ONZEmSTS0ilLDERS
T

COBRUYSDAEL

JacobRuysdaelleefde indetijd vanVondel,Tromp
enDeRuyter:hijwaseenechte lAeeuwer. Hij
werdgeborenin 1628of'29 enstierfin 1682.Hij
wasnietderenaissanceschildervandestrakke
lijnen,fellekleurenensymboliek,maar eigenlijk
wasdezeman,dieschilderdevanuitzijn
gevoelenverbeelding,eerdereen19eeeuws,romantische schilder.Hij
verbeelddehetlandschap,vooraldatvan
deOverveenseduinenenniet,zoalsde
"echte"renaissancist,omdenatuurnaar
zijnhandtezettenennogbeterenmooier
teverbeeldendanzeis,maarhemboeiden
dewolken,dieoverhetwaterjagen,hij schilderde
heteeuwigevoortgaanvantijd,winden
waterstromen.Beroemdiszijn schilderij "DeMolen
bijWijkbijDuurstede".

In 1200kendemendepanfluit,de langfluit,
blokfluit, dubbelfluit, dubbelhobo,schalmei,
zinkhoom,bucinaendebusine.(derijislanger!)
Omstreeksheteindevande 13eeeuwwerdenbijde
Duitse,EngelseenFranselegeronderdelen
verbeterdetrommelsingevoerdenwerdende
pijperfluiten verderontwikkeld.Bijdeedelen
kwamenmusiciinvaste
dienst.Devolgendetwee
eeuwenbleven
instrumentmakerszoeken
naarverbeteringen.Tegen
heteindevande 16eeeuw
wasdeontwikkelingvande
hout-enmetaalbewerkingzo
vergevorderd,datdeoorspronkelijk uitrechte
vormenbestaandeblaasinstrumentenverschillende
grootteenvormkregen,waardoorerverschillende
stemmingenontstonden.Warenzangenmuziektot
dantoealtijd verbondenmetelkaar,nuwerdenze
verdrongendoorlouterinstrumentalecomposities.
Verbeterdeblokfluiten, uitdriedelenvervaardigde
dwarsfluiten endetromwerdennuindelegers
gebruikt.DekleppentechniekontstondinFrankrijk,
dechromatiek deedzijnintredeeninhetbeginvan
de 17eeeuwwerdendeeerstemarsen
gecomponeerd. J.B.Gully(1632-1687)schreef
bijvoorbeeld marsenvoorhobo's,fagotten,
jachthoornsentrommels.Nuwerdenfluiten ookin
deopenluchtgebruikt.Doorinvloedvandemuziek
vande

Janitscharen,dieeennieuwestijl introduceerden,
werdenzeookdoorandere militaireorkestenals
"melodie"-instrumenten gebruikt.Dehierbij
gebruikte slaginstrumenten werdendoorzelfsgrote
componistengeaccepteerdengebruikt. De
volgendekeerwilikietsvertellenovertamboers,
trompettersenpijpersbijlegerenvloot
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KoosVisser

Uitdevelepositievereactiesendehogeopkomst
vanverledenjaarkanvoorzichtigworden afgeleid
datdebingoavondeenvasteplekgaatveroveren
binnendeactiviteitenvanonzebuurt.
Ookditjaarstaaterderhalveeenbingoopons
programma.
Deprijzenzijnbijzonder interessanttenoemenen
hetgeringebedragdatwevragenperkaartkangeen
beletselvormenomdeprijzen indewachtte
slepen.Uiteraard iserookgezorgdvooreennatjeen
droogje.
Derhalvenodigenwijeeniederuitomzichopte ^ ^
gevenmiddelshetinvullenvanonderstaand strookje
voordekomende"bingovandebuurt".
Dezewordtgehoudenopvrijdag 22oktoberom
20.00uur.
Ookditjaarvindtdebingoplaatsindetot
bingopaleisomgetoverdegaragevandefamilie
OomenaandeJacobRuysdaelstraat13.
Vanwegeo.a. deinkoopenhetklaarzettenvanhet
juisteaantalstoelenishetnoodzakelijk datuzich
middelsdaarvoorbestemdstrookje opgeeft indienu
komt.

SfS^
WèmJansen*
Ekhebdepenontvangenenikgaermee schrijven
overeenonderwerp,datmeheelnaaanhethart
ligt:"DEZONNEBLOEM".Alsjeaaniemand
vraagt: "HebjeweleensvanDeZonnebloem
gehoord?".Dankrijgjemeestaltehoren:"Datis
tochvandieboot,waarmeeernstigeziekenen
invalidenmetvakantiegaan?"Ja,datiswaar,maar
DeZonnebloemdoetveelmeer!
Op17januarivanditjaarwashetprecies50jaar
geleden,datderadiopresentator-pianistAlex
vanWayenburg,dieouderennogwelzullenkennen.
DeZonnebloemoprichtte.
Hetgoudenjubileumfeest, datditjaarhethelejaar
door"gevierd"wordt,bestaatuitlalvanactiviteiten.
Degegevensdienuvolgen,hebikgevondenineen
folder. DeNationaleVerenigingDeZonnebloemis
eenlandelijke vrijwilligersorganisatie diezichinzet
voorlangduriglichamelijk ziekenengehandicapten
en
A ^ ^ hulpbehoevendeouderen.
Wijrichtenons \ ^ 3 ^ vooraloppatiëntendie
geen,ofweinig \ ^ ^ maatschappelijke
contactenhebben.
Erzijn ongeveer
34500
vrijwilligers, dieaan
huisgebonden
mensenbezoeken.Het
aantal
huisbezoekenbedraagt
ongeveer
éénmiljoen!!Daarnaast
worden
doordevrijwilligers,o.a. ookdoordeAfdeling
Bergen,tallozeactiviteitengeorganiseerd,zoals
boottochten,dagtochten,winkelochtend,ziekendag,
theaterbezoek, eenSintNicolaas-aktieen,niette
vergeten:onzelotenverkoop.
Wehebbenongeveer550000ondersteunende
leden!Zijvormendegrootstebronvaninkomsten.
In 1996ontvingDeZonnebloemalseenvande
eerstefondsen wervendeinstellingen hetkeurmerk
vanhetCentraalBureauFondsenwerving(C.B.F.).
NellieJanssen
IKGEEFNUDEPENAANTINYVANGAAL

AUTO'SDURVENNIEUWBERGENNIETINOF
UIT:
DREMPELVREES!!
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Bestekinderen
Despeeltuinzitonsnogversinhetgeheugenende
volgendeactiviteitstaatalweervoordedeur.
Ditwordteenspellen
middag.Erworden
verschillendenspellen
gedaanindebuurt.
Hetlijkt onsleukomop
9oktobertussen 14.00
en 16.00uurweerbij
elkaartekomen.
Benje danookvande
partij komdanom14.00
uurbijdefamilieRuhl
JozefIsraëlstraat8

