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Voorwoord

In dit nummer o.a.
Voorwoord

AlweereenNestbericht! Voorwehet weten ishetalweer kerstmis. Dat is
natuurlijk overdreven onzin, maar tochstaat delangstedagalweer inhet
veld, om indevoetbalsfeer te blijven.
Juni, zomer, vakanties..., maar eerstnogeenactiviteit vanHet Schildersnest!!
Tussentweehaakjes: wistj e hoe weaan denaam "juni"komen?Juni is
genoemdnaarJuno, eenRomeinsegodin. DeRomeinen hadden heel veel
goden engodinnen, van wiedemeeste, (
. : \ ZÜ ^
onderandere namen, overgenomen
waren
vande Griekse godenwereld.
mdatdeRomeinen kooplieden
waren, haalden zeookgodinnen
engoden uitandere landen naar
Rome.Die werdengehuisvest in
•WTVT
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hetPantheon (dat betekent: huis
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van allegoden) enals de
kooplieden naar Egypte
moesten, dan offerden zeaan deEgyptischegodvandehandel. Nietdatze
daar ingeloofden, maar toch...:je konnooit weten!
Juno wasde vrouw vandeoppergodJuppiter. Zijwasde beschermster van de
vrouwen, vanhet huwelijk en vandegeboorte. Ookwaaktezeover de
Rijksfinanciën. Een belangrijke tantedus!Depauw wasaan haar gewijd.
Waarom ikdit vertel?Dat weet ikniet. Wegaan maargauw over totde orde
van onsnest:muziek, Pen, Activiteit, Verslagvande vorigeevenementen, en
water nogmeerte vertellen valt.
Prettige vakantie, als wejullie nietmeerzien!

DE REDAKTIE

Leesaandachtig dit nestbericht!!!
Mooieverslagen
en
defietstochtmetde grandioze
feestavond komen erweer aan

Op 12augustus gaan weweer naar de
speeltuin metde buurtkinderen!!!
Houdt dezedatum vrij in uw agenda.
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VERSLAG VANDE
WANDELTOCHT
Verslagvandewandeltochtvan
"het Schildersnest".
Opzondag7meiwashetweerzover: de
wandeltochtvandebuurtverenigingstondopde
kalender!
Voorde2emaalwasereenleukerouteuitgezetin
debuurtvanhetEendenmeer,voorde
'autochtonen' onderonsbeterbekend
als"Pikmeeuwenven".
Jekunthetalbijnatraditienoemen:
deavondtevoren'netalsvorigjaar
overigens'lekkeruitgeweestomde
kermisvanNieuwBergentevieren
endevolgendeochtendoptijdop
omvooralniettelaattekomenvoor
destartvanhetwandelen.
Wathopelijk ookeenlangetraditiezalworden, was
hetwerkelijk prachtigeweer.
Om 11.30uurstondenerongeveer20
wandellustigen klaaromtevertrekkenvande
parkeerplaatsbijhetEendenmeer.
Naeenkorteuitlegenhetverstrekkenvande
rantsoenen(eenkrentenboleneenappel)werderin
tussenpozenvanenkeleminuteninkleinegroepen
gestart.
ErwasdoorKlaaseenleukerouteuitgezetinde
omgevingvanhetvenzelf,enindebossenaande
oostkantdaarvan.
Watmijopvielwasdat,ondankshetfeit datiktoch
opgegroeidbenindezestreek,erstukkenbijwaren
dieiktotaalnietherkende.
Inmijnjeugdjaren warendebossen,metname
rondomhet'huisvanKnoops',immerstocheen
beetje mijnterrein.
Ditzegtaandeenekantietsoverde
veranderlijkheid vandebossenindeloopderjaren,
anderzijds ietsoverhetbesefdatikwatvakerinde
buurtzoumoetengaanwandelen.
Vandedierenhebiknietveelwaargenomen.Dit
waswaarschijnlijk vooraltedankenaanhetfeitdat
ikineenkinderrijke groepwandelde.
Ditdoetechternietsafaanhetwandelenopzich.
Watwonenwetochineenschitterendeomgeving.
Metdezonhoogaandehemeleneenaangename
temperatuurwashetmetnameopdevele
schaduwrijke padeneenwaargenotomtelopen.

Ondankshetfeit datinnagenoegdeheleroutemijn
jongstezoontje opdenekgedragenhad,wasdeze
wandelingeenontspannendeervaring.
Deroutewasgoedbeschreven,dusoverhetvinden
vanheteindpuntmaaktezichniemandzorgen.
Dekrentenbollenendeappelswarenooksnel
verdwenenennogvoordathetdorstgevoel(vooral
bijdekleintjes) deoverhandbegontekrijgen,
kwamenwebijheteindpuntaan.
DitwasindetuinvanPietenMariaHesenaanhet
Rembrandtplein,alwaarweverrastwerdenmeteen
lekkerkopjekoffie enfrisvoordekinderen.
Ookwarenernogsaucijzenbroodjes, dieerin
gingenalsketelap...!
HetwashartstikkegezelligophetterrasbijPieten
Maria,erwerdnogheelwat
nagepraatengekletst,de
kinderendoldeninde
tuinendekoffie
^
vloeiderijkelijk.
"
Maardetijdvloog
voorbij.
Omongeveer 14.00 uur
werdereenpuntachterdezeactiviteitgezet.
Ikdenk(ikweethetwelbijnazeker)datheteen
zeergeslaagdeactiviteitisgeweestendatdegenen
dieernietbijwaren,echtietshebbengemist.
KlaasenNelliebedanktvoorderoute,Annieen
Henkvoorhetcontrolerenervan.
PietenMaria,bedanktvoorde gastvrijheid.
Latenwehopendatallendieditgemisthebbener
volgendjaarwelbijkunnenzijn.
JosRemmen.

EVEN VOORSTELLEN
Dezomermaandenzijnweerbegonnenendanzulje
inhetschildersnestregelmatigtemakenkrijgenmet
zo'ngelewoonwagendielangskomt tuffen!
Misschienzuljeverbaasdgekekenhebben:Watis
dit?Bijdezewillenweonsevenvoorstellen.Wij
zijnPatrickvandenIJsselenMelanieDuyf,
wonendeopdeJacobMarisstraat 10.Wijhebben
alshobby:oudetractoren!Jezultonsvastweleens
hebbenzienrijden.Wehebbentweetractoren.
Patrickheeft eenHanomagR27uit 1953 en
MelanieeenNormagZorgeuit1954(dienuuit
elkaarligtvoorrestauratie!)
Ookzijnwelidvaneentractorclub,"O.T.C, de
Gloeikop"inSiebengewald.Zozijnerinde
zomermaandenweerveelbijeenkomsten (treffens)
waarwedanooknaartoegaanmetonzegroep.

Voorzo'novernachtinghebbenwijgekozenvoor
eenluxewoonwagen!Onzewoonwagenhebbenwe
helemaalzelfgebouwd. Hetwaseersteen
bouwkeet,maarishelemaalvandebodemopnieuw
opgeknapttotonzewoonwagen.Wehebbenereen
dikjaaraangewerktenhijisnogsteedsniet
helemaalklaar.Ditjaarhebbenwebinnenweerhet
eenenanderveranderd.Zozieje iederjaarweer
watnieuws.Zo'nbijeenkomst iszekerdemoeite
waardomeensnaartegaankijken.Jemoet
natuurlijk weleenbeetje vanoudeambachten
houden.Zohebjeop21/22/23juliinPanningen
weerhet21ste internationaleH.M.T.Festivalenop
5/6augustusinMegcheleneengrootHistorisch
Festival.Daarhebjenietalleentractoren,maarook
oudeauto's,motors,veelorigineleenimitatiewoonwagens,tractorsenz. Ditiseenvande
-mooistetreffens diewehebben.InDuitslandhebje
.jk goedgeorganiseerdetreffens, zoalsop18/19/20
augustusinBedburg-Hau.Datzijnwelweerde
kleineretreffens. Maardesalnietteminookerg
gezellig.Eniederjaar,niettevergeten,hebbenwe
indecemberweerdeoriginele"Snertrit"!!Die
wordtgeheelverzorgddoorJackLauf(Heidebloem)
dievoorerwtensoepmetGlühweinzorgtende
benodigdesnaps(drank),mettotslotde
aardappeltjes meteierenenspek.Ditisiederjaar
weereensucces.
Ja.... zoheeft iederzijn eigenhobby,deeeniets
extremerdandeandere.Maaralsje'smorgenseens
eentractorhoortstarten,dankunjeerbeslistvan
uitgaandatwijhetzijn.Danzijnwevastweerop
wegnaareentref.Zo'ntractorstartnietechtzo
^ichtjes,dusonzeexcusesalsersomswatlawaai
Itbreekt!
Verderwillenwejullienogvertellendatwehet
reuzenaaronzezinhebbenmetonshuisopde
J.Marisstraat 10,enwehopenernoglangvante
kunnengenieten!!Vervolgenswillenweiedereen
vanhetSchildersnesteentegekkevakantie
toewensen,metveelzon!!
Patrick&Melanie

Ontwikkelingvande
signaalinstrumenten
Deparade-ofkleinetromheeft eenhoutenof
metalenklanklichaam(ketel).Deafmetingen van
dezeketelzijnzeervariabel,afhankelijk vanhet
fabrikaat. Zowelaandeboven-alsaande
onderzijde isdeketelvoorzienvaneenvel.Het
bovenstevelheethetslagvel,hetonderstehet
snarenvel.Devellenwarenvroegeraltijdvan

dierenhuiden,zoalskalfsvel,maartegenwoordig
wordensteedsmeerplasticvellengebruikt.Aande
onderzijdezittendesnaren,hetsnarentapijt. Het
zijndarmsnarenofmetalensnaren.Zetrillenmee,
alserophetslagvelwordtgeslagen.Despanning
vandevellenkanmenwijzigen doormiddelvan
koordspanning,of doormiddelvande
spanbouten.Eerstmoetendevellenkruislings
wordengespannen,daamamogendesnarenpasop
degewenstespanningwordengebracht. Bijhet
ontspannenwordtinomgekeerdevolgordetewerk
gegaan.Drumsvoorzienvanplasticvellenmagmen
nietsteedsopnieuwspannenenontspannen.
Tegenwoordigwordenersteedsmeertrommelsmet
snarenmechaniek gebruikt.Dubbelbesnaring(zowel
bovenalsonder)zorgt,evenalsdedemperofde
dempstrip,vooreenoptimaleklank.Ermoetveel
aandachtgeschonkenwordenaandeonderdelenen
hetonderhoudvandeinstrumenten.Trommels
behorentotdeslaginstrumenten.
Erzijn nogalwatvandieinstrumenten!Allereerst
kennenwedemembranofonen. Datzijn
instrumentendiemetvellenoverspannenzijn,zoals
trommels,paukenentamboerijnen, dieworden
aangeslagen.Danhebbenwederommelpot,de
brompotenderonker,dieaangewrevenworden.De
mirleton,diebestaatuiteenbuiseneenresonator,
wordtaangeblazen.
Eenanderegroepslaginstrumentenvormende
idiofonen,dezelfklinkende. Bekkens,kleppersen
castagnettenworden
tegenelkaar
aangeslagen,triangelsen
klokkenworden
aangeslagen meteenstok.
Schrapen,ratelsenquiro's
zijnraspinstrumenten,De
windmachineendeglasharp
moetmen aanwrijven.
Schudinstrumenten zijnmaraca'senrammelaars.
Jeziet:erzijn nogalwatsoortenvan
slaginstrumenten.Endanzijnzenognieteens
allemaal genoemd.Delaatstegroep,de
schudinstrumentenwordttegenwoordigvaak
uitgebreidmetdetam-tam,degong,bellen,de
roede,hetwoodblock,detempleblocks,dezweep,
decowbel,agogobells,claves,derasp,torpedoen
vibra-slap,hetaambeeld,debeatring,delyra,
xylofoon,vibrafoon,celesta,decymballs,antiques
enerzijn ernogmeer!!
Devolgendekeerwilikietsvertellenoverdiverse
effect-instrumenten.
KoosVisser

IKGEEFDEPENAAN
"Defam. Tonnissen"
MoniqueenRuudTonnissen
Danbenje«HetNerstberichf'aan hetdoorbladeren
enzieje ineens,datje als"jongeling"wordt
bestempeldendatje gevraagdwordtomeen stukje
tegaanschrijven voorhetinformatieblad vande
buurt."Waarzullenweheteensovergaan
hebben?"denkjedanbijjezelf.
Wij, datzijn MoniqueenRuud,zijn alweerbijna
zevenjaargetrouwdenhebben,voordatweonsin
NieuwBergenvestigden,eersteentweetaljarenin
Vierlingsbeek gewoond..Doordatzichinde
werksituatieallerleiveranderingenvoordeden,
warenwijgenoodzaaktomonsinBergentegaan
vestigen.Na
heelwatgezoekengepuzzel
kwamenwe
dan,puurtoevallig,terecht
indeJacob
Marisstraat,waarwijvan
afdecember
1995wonen,
Naeen
behoorlijke
verbouwingbenik
inoktober 1996
gestartmethet
"werkenvanuit
eigenhuis".Ikmoet
zeggen,datmij
dittotnogtoegoedbevalt.
^ Het heeft
voordelen(geenlastvanfdes,jebentoptijd opje
werkplek),maarnatuurlijk ooknadelen(jewordtop
dewildvreemdstemomentenaangesprokenover
allerleikwesties).
WehebbenhethierinBergengoednaaronzezin.
Allevoorzieningenzijnbinnenhandbereikeneen
prachtignatuurgebied ligtpalomdehoek,wat
heerlijk is,alsjejezelfsportiefwiltgaanuitleven
doorbijvoorbeeld eenstukje tegaanwandelenof
hardlopen.
Toenwijhierpaskwamenwonen,wasernoggeen
buurtverenigingendecontactenbeperktenzichtot
mensenuitonseigenstraatje. Doordeoprichting
vandebuurtverenigingkomenweop informele
wijze ookincontactmetanderebuurtgenoten,wat
onsallebeigoedbevalt.Metnamehetdoorelkaar
mengenvanjongenoudisprettig
Restonsnogjullieallemaaleengoedjaareneen
mooiezomertoetewensen,endegenendie
binnenkortvakantiehebbeneneropuittrekken,
eenheelfijne periode!
Hetlijkt onsleukomdependoortegevenaaneen
nog"jongerstel":
WILBERTENDESEREECORNELISSEN.
Hasta laVista(totziens)
MoniqueenRuudTonnissen

DEMOL
Eentijdje geledenliepikhierindebuurtdoorhet
bosenplotselingzagikaanderandvanhetpadeen
mol.Ikhadernognooiteenzomaarinhetwild
gezien.Hetwaseenklein,glanzendzwart diertje
meteenrozespitssnuitje enlichtgekleurde,voor
zijn doengrotevoorpoten,nethandjes. Oogjeszag
ikniet,wantdieliggendiepindevacht.Tochgaat
hetgezegde"zoblindalseenmoF'nietop,wanthij
kanweldegelijkzien.Ikhadmaareenpaar
secondentijd omhetdiertje tebekijken, wanttoen,
ineens,kwamhetrazendsnel inbeweging,spartelde
evenmetzijnvoorpootjes enwasindegrond
verdwenen!
lederemolheeft eengangenstelselvaneenpaar
honderdmeterlengte.Eenkilometerisooknog
mogelijk. Zodradetemperatuurdattoelaat, graaft
hijopongeveereenhalvemeterdiepte;enwerpt
molshopenop.
Vriesthet,danduikthijdieper.Hijisduseensoort
weervoorspeller:molshopengeenvorst!Hij leeft
vanregenwormeneninsecten.Hijheeft een feilloos
richtingsgevoel enweetinzijngangenstelsel altijd
direct zijnvoedselplektevinden,ookalzijner
stukkenvanzijn gangeningestort.
Terwijl ikditvertel,moetikopeensaaneen
kindergedichtje denken,datikalstwaalfjarig kind
eenshebgelezenin eenindietijdbekend
jeugdblad"DoeMee".Erstondenallerleistrips,
verhaaltjes engedichtjes in.Zostonderopde
achterkantaltijd eenstripvanPopeye.Dat gedichtje
heeft indertijdzo'nindrukopmegemaakt,datik
hetnunoguitmijnhoofdken.Ikdenk,datkinderen
hetnuooknogwelleukvindenendaarom schrij. .
hetnuevenop:
Haastiedereenhoestteenkuchteofproestte
't Was mistigenwind'rigopstraat.
Maardokterkonijn wistmetzijn medicijnkist
Vooriedereziekewelraad.
Ösapperdekriek, ikzitvolreumatiek!
Ikkruiplekkertjes onderdewol.
Diewindendieregen,daarkanikniettegen",
ZosteundeenkreundeJaapMol.
MaartoenkwamPietKonijnmeteenbest medicijn
Vantheeenkamilleendrop.
EnJapieMolsliktehetdrankje enhikte,
Maarknapteerdanigvanop!
Jammer,datiknietweetwiededichter(es)is
geweest.Alskindlettejedaarnognietop.Ikgok
opeentoenbekendedichteres,WillySchermelé,
maaralsjemekuntverbeteren:graag!!
KlaasGroot

Vorigjaarwasdetochtongeveer 19kilometerlang,
ditbleekvooralvoordekleinstennetietstever,dus
brengenwedeafstand weerterugnaar 15 KM.
Indetochtwordtweereentussenstopopgenomen
alwaarueenversnaperingwordtuitgereikt.
Maaktallendezedagvrijvoordefietstocht enhet
straatfeest zodatweerweereenjaar
£ lang
overkunnennapraten.
Detochtzalditjaaruitgezetworden
doorRikSimons,onderhet
wakendeoogvandeuitzettervan
voorgaandejaren.
Alsumeedoetverwachtenwijuom 13.00uurop
hetvertrekpuntbijRikSimonsmetfietsenfamilie.
Opgeven methetopgavenformulier voor3juni.

Feestavond8juli2000

GEZOCHT
Depaashaasisopzoeknaardezeknappeknul.
Weschattenhemeenjaar of30.
Hijisongeveer 1.80 metergroot.
Dezefoto isgevondenbij deJumboinNieuw
Bergen.
Alsdezeknappeknulzichzelfherkent,dankanhij
defoto ophalenbij:
Het Paashazenverblijf
MeindertHobbemastraat4
NieuwBerewn

FIETSTOCHT2000
Hetisalweerbijna eenjaar geledendatde
groepsfietswisselbeker inhandenisgekomenvande
groepvanJos,StanenJomRemmen,HansJacobs
enYvonSimons.Tijdomdezeinteleveren,zodat
hijwederomingezetkanworden.
Dejaarlijkse fietstocht staaterweeraantekomen.
Evenalsvorigjaarzullenerweerenkele
aardigheden indetochtverwevenzijnenookkuntu
weerdegekstevragenverwachten.
Maarnietalleendatstaatutewachten,ookkuntu
ervanopaandatdetochtweerdoordeprachtige
natuurzallopenenuhiervanmetvolleteugenkunt
genieten.

Voordederdemaalhoudenwijhetstraatfeest in
combinatiemetdefietstocht. Nadefietstochtkrijgt
udekansomuoptefrissen, zodatufitaande
feestavond kuntbeginnen.
Zoalsvorigjaarzalerweereenschitterend buffet
klaarstaanzodatugeentijd nodigheeft omzelfte
koken,maarvanuitbadofdouchemeteen"de
straat"opkunt.
Evenalsvorigjaarzettenwedetentweeropzodat
iedereendroogenuitdewindkangaanzittenmocht
ditnodigzijn.
Welhopenwedatiedereenweer
zospontaanisomstoelenen
tafelsterbeschikkingtestellen.
Ookradenwijuaanomeven
eenstickeronderdestoeloftafel teplakkenzodat
weervoorkunnenzorgendatzeopdegoedeplek
terugkomen.
Deonkostenvoorhetbuffet zijnFL17,50voor
volwassenen,FL10,-voorjeugdigenenkinderen
kunnengratismeeeten.
Consumptieszullenwederomopdebonzijnen
kostenFL1,25 perstuk,verkrijgbaarbijHuubvan
Zuylen.Deconsumptiebonnen zullenalleendie
avondgeldigzijn. Welkuntuteveelgekochte
bonnenteruggeventot24uurnahetfeest echter
alleenbijHuub.
Heeft unogtijd overommeetehelpenmetde
fietstocht ofdefeestavond laatditdanwetenaan
eenvandebestuursleden,wijhebbenaltijdmensen
nodig.
Opgavenvoordefeestavond alleenmethetopgaveformulier encontantebetalingvoor26Juni bij
MoniqueBleeck

Fietstocht
Wij geven opvoorde fietstocht:
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.Volwassenen
Junioren
kinderen
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1
1
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Kinderen willen samen met de ouders fietsen

Feestavond
Wij geven onsopvoor de feestavond:

l

(g;

1
1

3

4

3

Volwassenen
Junioren
kinderen

df 17,50
aflOr
a f 0,-

Betaling gaarne acontant bij inlevering van het opgavenformulier.
Het van toepassing zijnde omcirkelen svp

Meehelpen
Omdat ikniet kan deelnemen aan de fietstocht kan ik wel helpen als:
Organisator
o
Post staan bij een van deopdrachten
o
Bij de start meehelpen
o
Bij de finish meehelpen
o
Om dekosten intoom te houden voor het feest kan ik:
Meehelpen salades te maken
Helpen bij het schenken van dedrank
Helpen bij het klaarzetten van de spullen
Helpen met detent opbouwen /afbreken
Helpen bij diverse werkzaamheden

o
o
o
o
o

Stoelen en tafels
Voor het gemak tijdens de feestavond hebben westoelen entafels nodig,
deze zouden we graagvoor een avond van ulenen, (tuinmeubelen en\of Sta-tafels)
Wij hebben ter beschikking: (aantal)
_Sta-tafels
_Tuinstoelen
Tafels
Verder heb ik nogeen leuke suggestie voor defietstocht/ feestavond.

Familienaam: Kgm,vvuar>
Straatnaam:? c\e MoogVi^-Wrxrxt
Ik hebbetaald hetbedrag'van F S ~ -

nr. K.

