HETNESTBE
liiiu :"Mei Seliiklershesf' Heruen.

Voorwoord

-Oudejaarsavond gevierd-op-10-februari! Dealgemene
vergaderingvan"HetSchildersnest" leekheelveelopeen
oudejaarsviering: hetfeestvondplaatsineengezellig
zaaltje indekerkinBergen,erwerdteruggeblikt ophet
afgelopenjaar,zodatwetotindetailsweereenshoorden
waterinhetafgelopenjaarallemaalgebeurdwas(en
vooralwatdatallemaalgekost
had!).Ookwarendaarde
edevoornemens:weweten,
waterkomendjaaraan
aktiviteitenophet
programmastaat(enook,
watdegeschattekostendaarvanzijn!).Kortom:hetwas
eengeslaagdeavondJammerdatermindermensenwaren
danopdevorigejaarvergadering.Deafwezigen hebben
echteeninteressante,vlotverlopendeenleukeavond
gemist.Gelukkigzullenzenogvelejarendekans krijgen
eenschildersnestjaarvergadering bijtewonen.Indit
"Nestbericht"zultu,naastenkelevasterubrieken,meer
nieuwsvindenoverdevergadering.
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Wij heten WilSchut
van harte welkom alslidvan
Het Schildersnest.
WilSchutwoont op
Pieter deHooghstraat 1
Heeft u nogbijzonderheden voor ophet
prikbord, leverdezegerust inbij de redactie

Het eerstvolgende
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verschijnt op zaterdag
22 april 2000
Kopij
Uiterlijke inleverdatum
van kopij voor het
eerstvolgende nummer
isvrijdag 28 april
2000

HELPIUIUU
Hiervolgteenoproepaanallekinderen
van„Het Schildersnest":
Ik,hetPaaskonijn, nodigtjullieallen uitomop
zaterdag22aprilmeetehelpenmeteierenzoeken.
Ikhebdeeierenzogoedverstopt,dat .-^ ikze
nietmeerterugkanvinden.Komen
jullieallemaal om13.30uur
naardegaragevande
Fam.Vousten
^ *•
J.Israelstr.4.
Graaghet
opgavestrookje
vóór2april
inleverenbij
'",'.•
MoniqueBleeck,
J.
Ruysdaelstr.5.
Ikverwacht,datalleeierenom16.00uurwelzijn
gevonden.Alvastontzettendbedanktvoorjullie
hulp.
HETPAASKONIJN

Kort verslag
Algemene ledenvergadering 2000
Op 10februari vondvoordederdekeerde
AlgemeneLedenvergaderingplaats,ditkeerinde
kerkvoorzieningteOudBergen.Delokatiewaszeer
geschiktvoorditdoelenalleswaskeurigklaargezet
doorDrieka,dekosteres.
Inaanwezigheidvan26ledenpresenteerdeonze
voorzitter,JosRemmen,hetjaarverslag.Alleacht
aktiviteiten,diehetafgelopen bestuursjaar werden
georganiseerd,kwamenkortaanbod.Enmetenige
trotsstellenwevast,datelkeaktiviteitals
"geslaagd"uitdebuskwam.
Eenpuntvandeagendawasdebestuursverkiezing
enmedegedeeld werd,datTonydeBrouweruithet
bestuurzaltreden.Hijwerdvoorzijn inzetbedankt
entevenswerdTinyvanGaal,diezichreeds
beschikbaar hadgesteld,alsbestuurslid voorgesteld
endezewijziging werddoordeledenakkoord
bevonden.
Ookwerdergesprokenovereenandere werkwijze,
betreffend hetorganiserenvanaktiviteiten.Door
middel vaneenoproepinhetNestbericht,zalvaker
eenberoepgedaan wordenopdeleden. Opdeze
wijze zullendevoorhandenzijnde takenverdeeld
wordenondervrijwilligers, zodathetwerkniet
altijd doordezelfde personenwordtverzet.

Tot slotvermelden wijnogeven,datdekontributie
gelijk isgebleven.
Om21.45slootJosdevergadering,metdankaande
aanwezigeledenvoorhunpositieveinbreng.

BEDANKJE
BEDANKTVOORDEBLOEMEN!
Totmijngroteverassingontvingikvanhetbestuur
eenprachtigebosbloemen,omdat ikmezo
buitengewoon hebingezetvoordevereniging.Ik
benzoietsalshetbestelidvanhetjaar geworden,of
hoedathetenmagenikbendaar natuurlijk
dankbaarvoorentrotsop.Tochmoetikweleven
vermelden,datik,zonderookmaareventehoeven
nadenken,zoeenaantalnamenvanmensenkan
noemen,dieveelenveelmeervoordebuurtenhaar
bewonersbetekenendanik!Nogmaalsbedankt,
maarwiewilervoorzorgenvolgendjaar mijn
plaatsalslidvanverdiensteintenemen?
KLAASGROOT

ONZE NESTSCHILDERS
JOZEFISRAËLS
JozefIsraëls,dieleefdevan 1824tot 1911,wasde
stichtervandeHaagseSchool.Bijhemthuis
schilderdedehelefamilie.Hijmaakteeerst
romantische schilderijen, maarzijnmaniervan
schilderenwerdsteedsrealistischer(HaagseSchool-stijl). Later,zotegendeeeuwwisselingis
zijnwerkimpressionistisch gewordenensluithij
aanbijdeAmsterdamse School,waartoeook
bijvoorbeeld Breitnerbehoorde.
Deimpressionistgeeft welderealiteit
m
weer,maarprobeerttevensdesfeervan
>*
i>.> diewerkelijkheid, zoalsdieopdat
momentis,weertegeven.Voorbeeld:de
£3
/ -Ï huiskamerzieteropeenzonnige
mi \ zaterdagochtend (vrijweekend!)heel
Sffil
\ andersuitdanopeenregenachtige
"~
maandagmorgen(weereenlange
werkweek!).ZoalsdusRuysdaelalshet ware"een
bruggetje vormttussende 17eende 19eeeuw,zo
legtIsraëlseenlinktussendeHaagse,meer
realistischeschool endeAmsterdamse,de
impressionistische.
Allesisnatuurlijk nietzoduidelijk eneenvoudig
alsikhethierevenvertel!Eenbekendschilderijvan

JozefIsraëlsis"DeLevensavond":centraalstaateen
oudeman,sombergekleed,ietsgebogen.De
omgevingisdonker,wazig,enbestaatuitdunne
bomen,gras,struiken,allesweergegevenmet
sombere,donkere,wazigeverfvegen. Verder
schilderdeJozefveelhistorischeenBijbelse
voorstellingen,taferelen uithetvisserslevenen
portretten.Hijwordtbeschouwdalsdebelangrijkste
joodseschildervanNederland.Zijnberoemdste
joodseschilderijen zijn:Dejoodsebruiloft", "Zoon
vanhetoudevolk"en"SaulenDavid.
Nogéénkeernestschilderen endanhebbenwealle
Schildersnest-schilders gehad:Rembrandtgaatde
rij sluiten.Totdevolgendekeer!

KlaasGroot

Ontwikkelingvande
signaalinstrumenten
Tegenheteindevandenegentiendeeeuwkwamer
eennieuwinstrument,eenBelgischmodel: de
signaalhoom.Dezebleef ingebruiktot 1940. Rond
deeeuwwisselingbreiddendemuziekkorpsenzich
behoorlijk uit,maardezeuitbreidingwasnietvan
blijvende aard:veelmilitairekorpsenwerden
teruggebracht totdebezettingvan fanfarekorpsen,
tegelijkertijd werdenindeburgermaatschappij veel
plaatselijke muziekkorpsen opgericht.Inde
schuttersgildenvondmendetamboers,somsmaar
dooréénmanvertegenwoordigd.
Deslagwerkgroep
ontwikkeldezichinde
1
^pvandeeeuwenals
volgt:totenmetde17e
eeuwhaddekleinetromeen
klanklichaam vanhout,een
bespanningvan gespijkerde
vellen,laterkoordspanning.In
hetbeginvande 18eeeuwwerdhet
klanklichaam vanmetaal,vanmessing.Detrom
werdkleinerindoorsnedeendunner:dekleinetrom
ontstond.Naarvoorbeeldvandepaukenwerdde
koordspanningvervangendoormetalenspanners. In
1837ontstonddeschroefspanning. Zowelinhet
legeralsindeburgerij zijndehoutenendemetalen
ketel,dekoord-endesnaarspanningnogsteedsin
gebruik.

Detenortrombleef inklankgelijk aandegrote
trom.Ditwasovergenomenvande
Janitscharenmuziek.
Deblazersgroepalsgeheelkreegeigenlijk nietzo
veelaandacht.Nadetweedewereldoorlogwerdin
hetlegereenkorpssamengestelddatdegrondslag
vormdevandehuidigetamboerkorpsen.Een
belangrijkebijdrage aanhetsucceshiervanleverde
deheerJ.Tesink.InDenHaagwerden
proefnemingen gedaanophetgebiedvande
draagkrachtvandetoonendithadtotgevolg,datde
signaalhoomwerdvervangendoordeklaroenblazer.

KoosVisser

IKGEEFDEPENAAN
FanuHesen"
"DEFAM.HESEN"
Ikhebnuweldepenovergenomen,maarnuishet
groteprobleem:waarovermoetik schrijven?
Misschien ishetwelaardigietstevertellenover
vroeger:hoezagheteruitindezebuurt,dusinhet
"Schildersnest",toenhiernoggeenhuizenstonden?
Ikweetnoggoed,datwijhier,zo'nzestigjaar
geleden opdeheirondzwierven.Datgebeurde
meestalopwoensdagofzaterdagmiddag.Vanuit
Bergenginghetopklompendwarsdoorde
weilandenenviade
Murseltseweg,
dietoennogzandwegwas,
deheiop.
Wewarenerzovrijalseen
vogel,
wanterstondmaarhieren
daar
eenhuis.Allerhande spelletjes
werdenergespeeld,maarwe
trokken ookdebossenin,omtezien,
ofermisschieneeneekhorentje te
vangenwas.Zewarenonstochmeestalte
vlugaf. Atmetalvermaakten wijonsbestop
dehei.Watisertochveelveranderd sindsdie tijd!
Overalwoningen!Nuwonenwezelfindezebuurt,
"HetSchildersnest",eenmooiebuurt.Maarnog
steedsgaanwemetveelplezierdeheiop,hetbos
in.Nietomtespelenofeekhorenstevangen,maar
omtewandelenentegenietenvandemooienatuur!
PietHesen
DCGEEFNUDEPENDOORAAN
DEFAM.PEER

Evenementenkalender 2000
Daq

Datum

Evenement

Deelnemers

Oraanisatie

Zaterdag

22-apr-00

Paaseieren zoeken

Kinderen

Monique en Peter

Zondag

07-mei-00

Kermiswandeltocht

Iedereen

Klaas (Piet en Maria)

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17-jun-00
08-jul-00
08-jul-00

Kinder disco avond

Jeugd en kinderen

Fietstocht
Straatfeest

Iedereen
Iedereen

Monique
Huuben Rik

Zaterdag

12-aug-00

Naar de Speeltuin

Jeugd en kinderen

Monique

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

27-okt-00
11-nov-00
30-dec-00

Bingoavond

Jeugden senioren
Jeugden kinderen

Monique

Buurtspe lentocht
Oudejaarsborrel

Iedereen
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Zet deze data nu alvast in uw agenda, zodat uer zeker van bent dat u hem niet vergeet!!!
Indien ueenvandezeevenementenmeewiltorganiseren,laatditdanwetenaanhetbestuur.
Verderzalvoor iederevenement eenoproepgedaanwordenviahetNestberichtvoormensendie
handenspandiensten uitkunnen/wilk voeren.
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