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Voorwoord
HetismooiindeMaasduinen!Alsje indatgebiedrondwandelten
jelooptinderustigegedeelten, datwilzeggen:eenpaarmeterbij
hetpadomhetvenvandaan,dankunje, veelplanten,struiken,
bomenenbloemen,ookeengrootaantaldierenzien.Jemoet
natuurlijk welstilzijn enjehebtnietaltijd succes.Tochhebbenwij
indelaatstewekeneenbehoorlijke seriedierengezien:kraaien,
duiven,eksters,spechten,vinken,meeuwen,buizerds,valken,reeën
enzelfs,maar datwas'savondsomhalftwaalf opeendonker
ïdeeltevandeRijksweg,vlakvoordeautolangs,een
overstekendevos!
Gelukkigkunnenjullieookeenkans
hebbenomietsvandatalleste
zien:deboswandelinggaat
binnenkortvanstart.Inditblad
leesjeermeerover.
Verdernatuurlijk de
gebruikelijke, vertrouwde
artikelenenalweer:hetisnaar
onsgevoel,weereen"echt,fatsoenlijk" Nestbericht geworden.Wij
zijnnual benieuwdnaardevolgendeuitgave!
DE REDAKTIE
Wij feliciteren

~~ ~~

Dawn du Porto
en

Ron Klabbers
Met hun huwelijk op7april
Dawnwoonde opdeJozef Israëlstraat 13enwas2
jaar lidvan onzevereniging.Zewoont nu,samen
metRon, inWellop'tZand 46

Heeft unogbijzonderheden voor ophet prikbord,
lever dezegerust inbij de redactie
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VERSLAG VANHETPAASKONIJN
Opzaterdag 22 april hebben 15kinderen van "Het
Schildersnest" de paashaas geholpen met het zoeken
van deeieren. Om dit héél goed te kunnen,
begonnen de kinderen met het maken van een
paashazenmasker.
En zovertrok de paashaas om 14.30 uur,vanuit de
garagevan deFam. Vousten, met 15
"hulppaashazen" naarhet "Eendeven", waar de
eieren goed waren verstopt. Dezon scheen volop en
in een mum van tijd had depaashaas alle eieren in
zijn mand. Toen snel terug naar degarage,omdat de
chocolade eieren bijna veranderden in
chocolademelk.
Daar werd nog flink geravot door de kleine
paashazen en de groten zaten lekker in het zonnetje
met een glaasje fris ofeen pilsje. Al met al een hele
gezellige middag, die nogwel wat langer had
mogen duren.

RECEPT VOOREENDMET
WHISKY
1. Koopeen eend vanongeveer 3kgvoor6
personen, twee grote flessen scotch whisky,
spekreepjes en een fles olijfolie
2. De eend larderen met het spek en de binnenkant
inwrijven met zout en peper
3. De oven voorverwarmen op 180
graden gedurende ongeveer 10
minuten
4. Een longdrinkglas voor de helft
vullen met whisky
5. De whisky opdrinken gedurende het
opwarmen van de oven
6. De eend opde muur...vuurvaste
schotel leggen en een tweede glas whisky
uitschenken
7. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend
indeoven plaatsen
8. Na 20minuten deoven op200 graden zetten en
twee blazen bullen met bwhisky
9. Deklazen opdlinken ende scherven van et ielste
klas oplaapen
10.Nog een aalff klas insjenke en opdlinke
11. Na een nalff uul dehoven opedoen om deent te
sjekke
12.Blantwondezalf inde padkamer ganaale en oep
de povekand van de rinkeland doen
13. Denove nesjot geve
14. Twi gloaze insjenke ven detwie flesse biski en
tmiddeste glas opzoipe

15.De nove opedoon na dieste blesbieskie leegis,
en desjotel vastpakke
16.Deblandwondesalf opdebinnekand van de
twiejande doen endeent oeproape
17.Dander glasbbiski oepdrinke
18.Deent nogisoeprape en met nen nantdoek de
zalfvandeent vege
19.Zen andeontvette mebisskyen den tuup salf
twee kier oeprape
20. Tkapot glasopvege endeent terug inden ove
zetten
21. Deent oprape endenove opedoen
22. Detweedeflesbiski opendoen enoeprape van
de keukebloer
23. Opstaan vandebloer entvettig spek onder dekas
vege
24.Nogis oepstan vandebloer en dantochma blave
zitte
25. De bles opdegrond sette
26.Nogge sloekske bandeflez wandde glaaze zen
kapott
27. Den oveafzette, doegetoedoen endeniele nacht
roenke
28. De volgende late namiddag deeend aansnijden
met het zilveren feestbestek endegusteren met
citroenmayonaise
29. De ganse namiddag envroegeavond de rotzooi
indekeuken opruimen en muren en plafond
afwassen
30.De twee legeflessennaar deglasbak brengen en
opdeterug wegperdolan enmaalox kopen.
Vanclefkok Jos

ONZENESTSCHILDERS
REMBRANDT HARMENSZN VAN RIJN '
(1606-1669)
Constantijn Huygens,dieinde 17eeeuw leefde,
waseen enorm begaafd man:hij leerde inzijnjeugd
paardrijden, dansenen schermen, sprak en schreef
vloeiend Frans,Duits,Engels,Grieks, Latijn,
Italiaans en Spaans. Hij schilderde, graveerde,
verzamelde schilderijen en componeerde.
Hij waso.a. secretaris bij Frederik Hendrik,
stadhouder Willem Ienbij WillemII.
Waarom ik dit vertel? Wel,hij schreef ook een
dagboek,zoomstreeks 1630en hij was degene die
de pasbeginnende,nogonbekendejonge schilder
Rembrandt ontdekte. Hij schreef inzijn, natuurlijk
inhetLatijn geschreven, dagboek, dat hij nu een
schilder had ontdekt, diehet nogverzou brengen,al
was het nogmaar een beginneling.

Rembrandtwerdberoemd,ennietalleenomzijn
Nachtwacht.Bijhemzienweeenaantal kenmerken
inzijnschilderijen, waaroverikaleerderheb
geschreven:defellekleuren,dielatersteeds
donkerdereneenvoudigergaanworden,inzijn
realistischemaniervanschilderen(jezouopeen
schilderij graagevendestofvaneensatijnenjapon,
ofhetpluchevan'ntafelkleed willenbetasten)zijn
typischrenaissancekunst. Decompositievanveel
vanzijn schilderijen, nietbestaandeuitrechte
horizontaleenvertikalelijnen,maaruitspiralenen
diagonalen,waarbij demensen,dierenen
voorwerpennietnetjes naastelkaar,maarvaakhalf
vóórelkaarwordenafgebeeld,de tegenstellingen
tussengrootenklein,lichtendonkerenvooralde
bewegingdievaakuitzijn afbeeldingen spreekt,
sluiten meeraanbijdereaktieopderenaissance: de
barok.
*"TetgrotevoorbeeldhiervanisRubens.
..embrandtdoetnogmeer:hijwerd
beroemdomzijn specialelichtval. Het
lichtkomtbijhemaltijd "ergens"
vandaan,waarvandaan isnietaante
geven,enjeherkentonmiddellijk zijn
werkdoordeinelkaarovergaande
licht-donkerpartijen. Inzijnportretten
vindjevooralhetkaraktervandepersonenterug.
Nadatzijn eerstevrouw,SaskiavanUylenburg
gestorvenwas,ginghijsamenwonenmetzijn
huishoudsterHendrickje Stoffels enditwerdhem
zeerkwalijk genomen.BovendienlietGeertge
Dircxhemvervolgen,omdathijzijn trouwbelofte
aanhaarverbrokenhad.Hijgingfailliet, maarkreeg
daamanogenkelebelangrijke opdrachten,zodathij
-••£tarmstierf,zoalsmeestalgezegdwordt.
.ioeouderhijwerd,destemeerBijbelse
onderwerpenenportrettenschilderdehij. Beroemd
zijnookzijn tekeningen.
HetRijksmuseum teAmsterdam,datevenals
Bergen,200jaarbestaat,heeft veelvanzijnwerk.
AlsjeeenpaarmooieromansoverRembrandtwilt
lezen:TheundeVriesschreef"Rembrandt",Jan
Mens(jeweetwel:"DeKleineWaarheid")kwam
met"MeesterRembrandt".
Ditwasdelaatstenestschilder.Ikhebhen met
plezierbeschrevenenmoetnoumaarweerzien, dat
ikeenseenanderonderwerpverzin,wanterzijn
hierindebuurt,buitenonsnest,nogwelveelmeer
schilders,maardanverdrinktonsbladindegrote
hoeveelhedenverf.
Wezienensprekenelkaarnog!!
KlaasGroot

Ontwikkelingvande
signaalinstrumenten
Vóór 1940werdeneralpogingenondernomen
omdeJACHTHOORNtegebruikenbijhet
RegimentJagers.Demoeilijkheden omeen
jachthoorngoedtebespelenveroorzaaktengrote
problemen.In 1954ishetjachthoomkorps inzijn
huidigevormopgerichtenditkorpsstimuleerdena
enigetijdveleburgersomeenzelfde samenstelling
teformeren. DePIJPERSGROEPheeft sindsde16e
eeuwinfeite geenveranderingondergaan. Wel
heeft mendoordejarenheenverschillende
stemmingen ingevoerd.Destemmingendiewenu
nogkunnentegenkomen,zijn:C-Ces-B-Bes-G-FFes-Es-Des,ensporadischooknogCesesenFeses.
Depiccolo,fluit, dwarsfluit enaltfluit zijn
tegenwoordigveelingebruik.Wevindenze
bijvoorbeeld inMidden-Limburgbijdekorpsen
"Heide"uitSwalmenen"StBarbara"uitReuver. De
LYRAwasvanoorsprongeentokkelinstrument,een
soortharpdieaanvankelijk metsnarenwas
bespannen.Vanoorsprongkwamhetinstrumentuit
deoudeculturenvan
Egypte,Klein-Aziëen
Griekenland. Het
toongebiednamtoeen
hetaantal snarenwerd
uitgebreidtotelf. Het
klanklichaamwerd
gemaaktvaneen
schildpaddenschild. Tijdens
deontwikkelingvandemilitairemuziek isechter
eenheelanderinstrumentontstaan,datuitmetalen
plaatjes issamengesteld.Dezeplaatjes worden met
hamertjes aangeslagen.Demeestelyra'sstaaninde
stemmingC-Bes-(Es).Bijhetgebruik vanhetBesenEs-instrumentarium treft mensomsookeen
natuurtonenreeksaan.Demeestvoorkomende
omvangistweeoktaven.
KoosVisser.

IKGEEFDEPENAAN
"Defam. Peer"
Het"Nestbericht"isgekomenendussnelgelezen
waterzoalinstaat.Allezendkomje danbijde
rubriek"Ikgeefdepenaan..."endanziejeaanhet
eind,datjij depenhebtgekregen!Menverwacht
dan,datje ietszinnigsgaatmelden,maarwat?
KlaasGrootverteltonselkeuitgaveietsoverde

schildersnaarwieonzestraatnamen zijn vernoemd.
PietHesenverteldehoeheterhieruitzag40jaar
geledenenoverhetenormeverschil metnu.De
schilderszijnvanvervóóronzetijd endatgeldt
zelfs voor40jaargeleden.Wijwonennuruim 17
jaar indebuurt,zonderookmaaréénmoment spijt
tehebbengehad.Doordateenfamilielid ophet
Gemeentehuis werkte,kwamenwehierweleensop
bezoekenwevondenhetweleenmooieomgeving.
Aangeziende
tijd drongomterugtegaan
naarNederland ^ ^ V (HenkPeerwasmilitair,
gelegerd in
\ v L D l " t s , a n d R e d •). zÜn
weeenkeerrond ^ L ^ ^ S^11kijkenvoor
eenhuis,eneen
^ ^ ^ ^ \ maand laterwas
hetreedsgekocht.Na ^ ^ 3 ^ _ verloopvan
tijd, toenwealvele
1 ^ ^ mensen
kenden,begondebuurtte
^ ^ « veranderen.
Erwarenouderendieom
^ allerlei
redenenverhuisden.Jongemensenkwamenervoor
terug,knaptendehuizenop,verbouwden,legden
nieuwetuinenaan,iedernaareigeninzicht,en
gavendebuurtzoeeneigengezicht.Sommige
huizenverwisselden indie 17jaarweldriekeervan
eigenaar.Almetalishet"Schildersnest"eengoede
mixvanjong,midlife (zondercrisis)ensenior
gewordenendaardooreenbuurtwaarhetgoed
wonen isendathopenwenogerglangtedoen!
Sindsdepenwerddoorgegeven kwamener
hoofdzakelijk ouderenaanhetwoordendaarom
gevenwijnudepeneensdooraaneenjonge
familie:MONIQUEENRUUDTONNISSEN.

EENHEEL BELANGRIJKE
THEORIE !?
Eenkuddebuffels kanzichalleenzo
snelverplaatsen alsdelangzaamste
buffel enalsdekuddewordt
opgejaagd, isdelangzaamsteen
slapsteindestaartvandekudde
degenedieheteerst gedoodzal
worden.Dezenatuurlijke selectieis
goedvoordekuddealseengeheel,
omdathetregelmatigverliezenvande
slappelingendegemiddeldesnelheid
engezondheidvandekuddeverbetert.
Opidentiekewijzekanhet menselijk
breinalleenzosnelwerkenalsde
langzaamstehersencellen,diede
elektrischesignalenverwerken.
Recente epidemiologische
onderzoeken inDetroithebben
uitgewezendathetovermatiginnemenvanalcohol

hersencellen doodt.Alcoholvaltdelangzaamsteen
slapstehersencellenalseersteaan.Dus,het
regelmatigconsumerenvanbierhelpthet
eliminerenvandelangzaamstehersencellen,dit
maakthetbreineensteedssnellereenmeer
efficiënte machine.Hetresultaatvandezegrondige
studiebevestigthetverbandtussen weekendfeestjes
endeprestatiesophetwerk.Hetverklaartook
waaromnaeenpaarjaarnahetverlatenvande
universiteit ennahettrouwen,demeeste
professionals nietmeeropkunnentegende
prestatiesvanpasafgestudeerden. Alleendegenen
diezichstrikthoudenaanhetregimevan
regelmatigealcoholconsumptiekunnende
intellectueleniveausdiezijhun studententijd
hadden,vasthouden.
Daaromdezeoproepaanjullieallemaal.Alsons
landzijntechnologischewaardeverliest,alsweten
onderdreigentegaanmoetenwenietthuisgaan
zittenkniezen,maarzeggenwaarhetopstaat....,
Gaterugnaardekroeg.Hijsleegdiehalveliter.
JOUWBEDRIJFenJOUWLANDhebbenjenodig
ophetbestvanje kunnen.Neemhet levenbijde
kraagenwordtwatjekuntworden.DRINK!!!!!!
Jos

WANDELTOCHT2000
Wehebbenerweereen!OpZONDAG,7MEI
makenwe,netalsverledenjaar,eenwandeling
doordebossenvanNieuwBergen.
Natuurlijk verschiltderoutevandievanverleden
jaar,hoewelwenatuurlijk welindebuurtblijven.
Hetterreinbiedtgeenmoeilijkheden: hetis
makkelijk tebelopen.
Erzijn twee mogelijkheden:
een"langeroute",vanongeveer Ij a2uur
een"korteroute"vanongeveer 1 a 11 uur
(afhankelijk vanje loopsnelheid).
Alsje somsindelucht"pieuw,pieuw"hoort,kijk
danevengoedrond,wantmisschien ziejedandrie
buizerdsrondzweven.Onderweg leesje inde
routebeschrijving ietsovereenwelerguitgedunde
heuvelrij (beter:duinenrij).Ditisofficieel een
"reptielenpad"!!Toenwijdatvoordeeerstekeer
hoorden,zagenweonsalopvisstoeltjes zittenomte
kijken naarderijenadders,salamanders,kikkersen
padden,diehandinhandlangsmarcheerden,
spelendopdeinstrumentendieKoosVisserzo
uitvoerigbeschrijft! Hetreptielenpad heetbijons
thuis"DeReptielensnelweg". Werkelijkheid is, dat
dezeminofmeeropenstrookdientomdereptielen

demogelijkheid tebiedenzichindezontewarmen,
alshetonderdebomenenstruikentekoudis.
Alsje verderopleest,datje eenpadmoetinslaan
datbestaat uiteenbreedpadeneensmallerpad
daarnaast,eenparallelpaddus,weetdan,datdat
smallerepadbijons"DeVentweg"heet. Nueven
zakelijk:
WANNEER?
zondag,7mei
WAAR?
parkeerterreinoudebaan
HOELAAT?
startentussen 10.30en 11.00u
WIE?
iedereen!! jongenoud!!
HONDEN?
ja natuurlijk maar(vooralde
laatstetijd) aangelijnd!!
Hetisgeenhardloopwedstrijd, hetisgeen
speurtocht,hetisgewooneenmooieboswandeling.
TOTZIENS-7MEIOP DE PARKEERLAATS
KOMEN HOOR!!!
Enne...jeweet:nahardwerkenishetgezelligom
*"»gwatteeten,tedrinkenentekletsen.
. jtndaaromnaafloop nogevenonderdecarport
bijdefamilie Hesen,Rembrandtplein9.
KlaasGroot

VRIJWILLIGERSGEVRAAGD
Voorhetwelslagenvandejeugddiscoavondhebben
wijmensennodig,diewillenhelpenop 17junide
lokatieteversierenendedagernatehelpenmet
opruimen.
AanmeldenbijMoniqueBleeck.Alvastbedankt.
PeterenMonique.

JEUGDDISCOAVOND
Wijradenallebuurtleden,dieniettegenlawaai
kunnen,aanop 17junia.s.deramengoedtesluiten,
wantdanvindtvoordeeerstekeerdejeugd
discoavond in"HetSchildersnest"plaats.Deze
avondwordtgeorganiseerdvoordekleineengrote
jeugdenbegintom 18.30uur,lokatieJacob
Ruysdaelstraat 5.Omeenkleinbeeldtegevenvan
dezehapening,verklappenwijalvastdater
verschillendespelletjes wordengeorganiseerdvoor
dekleinejeugd.Degrotejeugdwordtvermaaktmet
modernemuziekendezewordtgedraaidenaan
elkaargepraatdooreenbekendebuurt-d.j.
(tenminstenadezeavondishijeenbekende dj.)
Dekleurplaat in"HetNestbericht",inhetthema
vandediscoavond,kanbijMoniqueworden
ingeleverdenerisdan vooriedereenkleine
verrassing.Dewisselbekerneemtdewinnaarvan
dezekleurwedstrijd 'savondsmeenaarhuis.Het
verdereverloopvanditspektakelvertellenwijnog
niet,MAARJE MAGHETZEKER NIET
MISSEN!
Weverwachten,dattegen22.00uurdedisco
afgelopen zalzijn.
Hetonderstaandeopgaveformulier a.u.b.uiterlijk 15
meiinleverenbijMoniqueBleeck.
Totdan!
PeterenMonique.

