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Voorwoord

Eindelijk weereenNestbericht!Alsikmoetschrijven overactiviteitendiein
juni ofjulihebbenplaatsgevonden, ishetnet,ofikeengeschiedenisboekaan
hetschrijven ben.
Tochgaanwedatdoen,alzijn wealweerinde8emaandvanhetjaar2000.
Nouhoorikjeopje vingerstellen"Achtste?Ikkomtottien!"Tochklopthet
wel,wantdeRomeinen,vanwiewenogalwathebbenovergenomen,
begonnenhetnieuwejaarmetmaart,endan
klopthetwel:octoisacht,denkaaneenoktaaf:
achttonen.NovemishetLatijnsewoord
ornegen:november,denegendemaand,
oeptem:?,decem(decimeter,ééntiende
meter)istien:decemberisdetiende
maand.
Inmiddelszijndevakantiesalweerbijna
vergeten.Hebbenjullieeenbeetje leuke
vakantiegehad?Washetniettewarm,tekoud,tenatofte droog?Nogwat
meegemaakt? Schrijf eenswat.Jebenthiergebleven?Afentoeeendagje
weggeweest?V/atwasdeleukstedag?Geennarigheden?Jij ophetvliegveld
inLonden,je koffer inNewYork?Jijbijdedouane,alje papierennogthuis?
Jij indeeetzaal,ophetpunttoetetasten,je gebitbovenophet nachtkastje?
Maakeenseenkortverhaaltje overjevakantie!
Wegaanerweerflinktegenaanenhopen,dathetnieuweseizoennetzoleuk
wordtalshetvorige.

DE REDAKTIE

Wij feliciteren de familie Vousten
met de geboorte van hun zoon Niels.
Wij heten de familie Vogelsvan harte
welkom in onze buurt. Tevens verwelkomen
we Fred en Hilke met de zoons Peter en Mare
als lid van onze buurtvereniging.
Wij feliciteren Peter Kole met het behalen van de
eindstreep en de medaille tijdens de vierdaagse van
Nijmegen. (Afstand 50 km.)
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Verslagvande fietstocht
enfeestavond
Op8juniwashetdanweerzover;de fietstocht
werdgehouden.Bijhetvertrekpunt washeteen
druktevanjewelsteomdegroepensamente %
stellen.Ikwerd ingedeeld met4
^
vrouwen!!Watmeoverigensgoedis
bevallen.
Nahetvertrek,alslaatsten,gingen
werichtingSmalnaarHeukelom.
Onderwegwarenerweeropdrachtentevervullen,
zoalsdarten.Inhetbeginvielhetnietmeeomhet
bordteraken,maarachterafhaddenwetochnog
behoorlijk watpunten.
BijdekapelinHeukelom stuittenweopeengroot
probleem,wiewasde"oprichter". Verdernaar
Bergenwaaronderweg"hetmeestgeteeldegewas "
eenmoeilijk puntwerd.
Bijdeprachtigekinderspeeltuin inBergenkregen
wekoffie metvlaai.Vooronsalslaatstegroepwas
erhelaasgeenkoffie meer.
ToennaarAyenenverdernaardeKampinWell,
waarweonderwegeenhevigeregenbuioverons
heenkregen.
ViadeBoendersnaarAyen-Rijksweg, waarwe
onderwegnogeenbalspelmoestendoen.We
hebbengehoord,datHuubenRicknogbijna
bedreigdwerdendooriemanddiebangwasdatal
zijn "wild"verjaagd zouworden.
DaamanaarNieuwBergen,waarwegeenbomen
"opdeweg"konden ontdekken.Toennaarde finish,
waarzoalsgebruikelijk hetwoordnoggemaakt
moestworden;einde fietstocht.
'sAvonds washeteenzeergezelligeboel inde
grotefeesttent. NadeuitlegdoorHuubvande
bedoelingenvandeaanwijzingen vande fietstocht
werdendewinnaarsbekendgemaakt.Wijmetonze
groepwerdentotonzeverrassingalswinnaars
uitgeroepen enkregeneenprachtigewisselbeker,
diebij iedervanonseenpaarmaandende
woonkamerzal opfleuren.
Daamawerdernogmenig
glaasjegedronkenengenoten
vanhetprimaverzorgde buffet.
EenvandeSchildersnest
bewoners(Math)hadeenzeerdrukkeavondmet
pratenmetdeanderefeestgangers. Hoedatkwam
wetenwenunogniet.
Totbesluit:eenprachtigemiddagenavond.

t f

MartinKoenen.

Spreuken meteenknipoog
Waarheenuookopvakantiegaat,uvindternooit
demeisjesdieuindefoldertoelachen.
(JanBlaaser)
Isditbeleidofishierovernagedacht?
Dekwaliteitvangeldisafhankelijk vande
kwantiteit.
Wienietbuitenrokenkan,dierooktmaarbinnen.
Gokkenisslecht.
Wedden?
Jos

Buizerd
Ikliepeentijdje geledendoorhetbos,overeen
smalpaadje, toenikplotselingvoormeuit,een
buizerdzagvliegen.Eenprachtiggezicht:kalme
bredevleugelslagen,enormgroot,entoenhijtussen
debomenverdween,deedhijdatvolkomen
geruisloos.Alseenduifmetzijnogenknippert,
ritselt hethelebos,maardiebuizerdraaktegeen
takje ofblaadjeaan.
Ikhebinonzeomgevingvalkengezien,en
sperwers,maardebuizerdmaaktopmij
Degrootsteindruk,vraagmenietwaarom. Ikvind
heteenindrukwekkendevogel,metzijn gemiddelde
spanwijdte van 1.30 m.Zijn lengteisongeveer55
cm.,enhetvrouwtje kanwel 1200gramwegen.Zij
isgroterenzwaarderdanhetmannetje, wantalszij
eierenheeft gelegd,moetzeopnetnest blijven,
terwijl haarechtgenootdecateringverzorgt. Hij
moetlichtensnelzijn,omdathijetenvoortwee
moetverzorgen.
Hetiseenprachtiggezichtomzo'n vogel inkringen
steedshogertezienzweven.Meestalziejezemet
z'n tweeën,verledenjaarwarenerbovendeakkers
bijde"schapenboerderij"vaakdrietebewonderen.
Ditjaarzieikerookdrie,waarschijnlijk jonge
buizerds,maardiezittennogaleeneindjebijelkaar
vandaan.
Dieverspreidingkanliggenaanhetvoedselaanbod:
veelvoedsel,meer roofvogels.
Iksprak 'smorgensheelvroeg,hetwasnog
voorjaar, deman,dieinhetbosaanhetrooienen
snoeienwas.Dievertelde,daterelkemorgeneen
buizerdvlakbijhemkwamzitten.Zodrahijeen
boomofstruikuitdegrondtrok,vlogenermuizen
wegendebuizerdkwamzomakkelijk aanzijn
ontbijt.
Julliehebbenvastweleensbuizerdszienzitten,als
je langsdesnelwegrijdt.Altijd heelstilopeen

paaltje, scherpuitkijkend naareenmogelijke prooi.
Hijkanheelgoedzien,zelfsvangrotehoogte,staat
somsevente"bidden",netalseentorenvalk,en
duiktdannaarbeneden.Hij leeft vanmuizen,
hagedissen,jongevogelsenpadden.Konijnen grijpt
hijalleen,alszedoodzijn,ofzeerverzwakt.
Wormenengroteinsectenzijnvoorhemook
lekker.
Ikwoueigenlijk alleenmaarzeggen:alsjeeen
hoog,jankend"pieuw,pieuw"hoort,kijkdaneven
naarboven,wantdanhebjekanseenbuizerdte
ziencirkelen!
Klaas

DeEurokomt

Hoera!Een nieuwebewonerin het
Schildersnest

Niels
28 september 2000
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Deguldenverdwijnt, deEuroneemthaarplaatsin.
Iedereenweetzolangzamerhand,datdeze
jselingplaatszalvindenop 1januari2002.
Hetisookgoed teweten,datergeenredentot
paniekis.
DeRABOBANKheeft geldterbeschikkinggesteld
aandeVolksuniversiteit,zodatdezevoorueen
VOORLICHTINGSAVOND kanorganiseren
Opdinsdag, 10oktobera.s.,van 19.30- 21.30,
verteltdeHeerA.Steverink uallesoverdeEuro:
hoeisdeEuroontstaan?Hoeziendemunteneruit?
Hoemoetikermeebetalen?
AllevragendieuopEurogebiedheeft, zullen
wordenbeantwoord.

BELANGRIJK:
Alsudeze,zobelangrijke, infoavond wilt bijwonen,
danmoetuzichwelevenopgevenbijde
bibliotheek. Geenbelangstelling,geenavond!
Ooktelefonisch aanmelden ismogelijk:0485341637.

DETOEGANGISGRATIS!
Nogmaals:
Plaats:NieuwBergen
Datum:dinsdag, 10oktoberas.
Tijd: 19.30-21.30
Docent:DhrA.Steverink

Peter en M a r ja Vousten
P.imckt IM> Rov

VerslaguitstapjeKleinZwitserland
Tegelen
Op 12augustusj.1. washetzover.Dekinderen
haddeneralreikhalzendnaaruitgekeken;het
Schildersnest-uitstapje naardespeeltuin.
Peter,9,Mare,8,Christiaan 13 en ondergetekende
vertrokkenrichtingTegelen,waarwenaeenritmet
eenenkeleomweg(Sightseeing)volverwachting
aankwamen.
Hetwas(voorons)vreselijk warm.Totmijn grote
vreugdezagikeenzeerbosrijke speeltuinmetveel
bergenendalen.Datbeloofde veel goeds.Inelk
gevalgeengesleurmetstoelennaareen
schaduwrijke plek.Eenstel ouders sleepteneen
bolderwagenvoort,volgeladenmetde
onontbeerlijke happenendranken:limonade's.
frisdranken enveel
zoetsenzakken
chips.Ookde
heerlijke kannen
koffie, metallesd';r
opend'ran
ontbrakenniet.
kinderenzich
Opmerkelijk zoalsde
kleintjes
meteengroepeerden,
pakkeneikaarshand
stevigvast.Mijn
jongstesloot
meteenvriendschap
meteenbijnaeven
buurtgenootje.
Webeslotenomons
dagkampmaarvlakbij hetzomercircusopteslaan.
Vlakbij toiletten,envóóralvèrwegvanhet

openlucht zwembad (oh,wat lonktedat),in
verband met de allerkleinsten, endichtbij de
speeltuin van de mini's.
Gezellig hoor, zokoffiedrinken met buurtgenoten,
wat eengoed idee!
Ondertussen hielden weeen wakend oogopde
rondzwervende kinderen. Tenslotte zagen we er
geen éénmeer. Twijfel: wat nu? Was ik nu in staat
de 3terug tevinden, oftijd-afspraken te maken
zonder horloge-met-pieper? Nou toch maar zelf op
pad na verloop van tijd.
Eén ouderbleef als een rots indebranding aan tafel
zitten.
Maarja, eenmaal gevonden, zitje eraan vast:ja
leuk hoordie schommels met kettingen alsje
keihard opmekaar botst,ofdie lange overdekte
glijbaan waarje geschaafd uitkomt. Maar, dat was
ook echt het enige engevoor onsvan deze speeltuin.
De rest,eenvoorbeeld vanhoehet hoort: inventief,
doeltreffend, envooral vaneerlijke materialen
gebouwd.
En slimme oplossingen: stapelstakken, door
kinderen tot hut om tebouwen. Zelfvond ik het
klimgedeelte aan 't water
avontuurlijk, toestellen, zo
geplaatst, datje er
net niet invalt
Even wasde
energie op.Tijd dus
voor een heerlijke patat
mayomet een gedeelde
frikandel. Een
kinderhand (en mond) is
gauwgevuld. De ouders
flink door: Oppassen kost veel
energie.
Het circushad inmiddels de eerste voorstelling
gedraaid. Knap,die artiesten dieheéélemaal uit
Moskou(!) kwamen, te zien optreden. Afwisselend
envakkundig, vonden we.
Decicusderecteur maande iedereen flink te
klappen, want dit was,zozei hij... "Niet te
geloven!" Dat bleef hij derest van dedag herhalen.
Dekinderen zeiden het'savondsnog na.
Na de lunch hadden wewatbezoekers erbij
gekregen: Een zwerm wespen dook opde restanten
limo enmayoaf. Het was nujij of ik,en dankzij
veel nattetisues,werd deaanval afgeweerd.
Nu nogeentweede voorstellingbekijken, (dieheel
anders wasdan de T) of weer iets anders
onderzoeken? Nog clownsbalonnen kopen of
popcornbestellen? Zoveel mogelijkheden, zoveel

uitdagingen, maarvooral genieten van een luie
warme zomermiddag metde kinderen.
De tijd verstreek. Moesten we nou niet's opstappen?
Nee nee,wezitten nogzo lekker, de kinderen zijn
niet uitgespeeld. Zesuurthuis? Dat kanje ze toch
niet aandoen, het iszaterdag!
Tegenzessen washetzover, nu wasiedereen terug
van toilet of ijskraam, oftoch niet,één ontbrak, dus
nuvolgde een zoektocht door deLimburgsejungle.
Nadat delaatste zich had gemeld,vertrokken we
metbolle wangen vandechips en snoep richting
parkeerplaats. Deblauwe plekken werden geteld;
maar detevreden snuiten spraken boekdelen.
De nieuwe vriend gingmee indeauto. Toch wasde
energie nogniet op.Indeautowerden vole natte
tissues uitgedeeld ter verkoeling na een heerlijke
daguit met buurtgenoten en kinderen, Schildersnest
bedankt!
Hilke Vogels

YelloSing
-Parkeerbeheer Amsterdam, goedemiddag
-Hello?
-Yes, parkeerbeheer Amsterdam good aftemoon
-Hello,I kol zis naraba?
-Howcan Ihelpyousir?
-I you kol for yello Singon kar.
-That's awielklem sir,you did'nt pay for parking.
-Sorry?
-Noyou did'nt paythe ticket.
-Yes,I have money.
-OK,you havetocomedown here sir...
-U come now?
-No,youhavetocometoour office, than you pay
yourticket and we'11 cometo removeyour clamp.
-I no understand.
-Lookattheticket Sir,you see an adress there...
-Oh adress,yes
Igo Arena.
-Noyou have tocomehere, not totheArena.
-No Arena?
-Yes,that's for the footballmatch, this is
-Yes,I go football.
-Iunderstand sir,butfirstyou haveto come tous.
-Oh, I come to you?
-Yes,that's right Sir.
-No.Not possible.
-Why not, Sir?
-I have yello sing!
Jos

IKGEEFDEPENAAN
"Desireeen Wilbert Cornelissen"

Alsmijnbaasfouten maakt,ishij menselijk.
Alsikietsopeigenhoutje doe,overschrijd ikmijn
bevoegdheden.

Alsmijnbaashetzelfde doet,toonthijinitiatief.
Wehebbenelkaar infebruari 1991op
camavalsmaandag lerenkennen.Wekendenelkaar
al7jaarenwevondenhetnutochweleenstijdom
hetouderlijke huistevelaten.Maarwatwordthet
dan,Afferden ofBergen.Hetmaakteonsniet
zoveeluit. Ikzelfbengeborenengetogenin
Afferden, enWilbertiseenrasechteBergenaar.
Hetwastoennogalkrapopdehuizenmarkten
nieuwgebouwdwerderal helemaalniet.Maarop
deJacobMarisstraat stondeenleukhuistekoop
(tussendebomenin)endathebbenwedusgekocht.
Wilbertkendeverschillendemensenindebuurt,
artoenikhiernetwoondekendeikaleenMiaen
'i neo opd'nhoek(familie).
Daaromvondikhetleukdatereenbuurtvereniging
werdopgericht.Doordebuurtvereniging leerje
tochverschillende mensenvanookanderestraten
kennen,enikvinddateenaantal mensenmetname
hetbestuur'erzeerveelmoeitevoordoetomleuke
dingenteorganiseren.
Wilbert isinoktober nogrondgeweestvoorde
lotenvandeblokhutvanJongNederland.Tegen
alleverwachtingen inwerdener860lotenverkocht,
waarvanzeker20inonzebuurt.De
bouwvergunningkoneindelijk nawat probleempjes
wordenaangevraagd,zodatwe
hopenovereenaantal
indentochtekunnen
beginnenmetbouwen.
Veelmensenhebbenmethet
kopenvanlotenonseensteun
inderuggegevenenzeker
ookhet Schildersnest.
Wewillendepennudoorgevenaandeanderekant
vandestraat;Mia enTheo Muller.

Overdenking
Alsikergenslangoverdoe,beniktelangzaam.
Alsmijnbaasergenslangoverdoet,ishijgrondig.
Alsikhetnietdoe,beniklui.
Alsmijn baashetnietdoet,heeft hijhetdruk.
Alsikfouten maak,benikonzorgvuldig.

Alsikmijnmeningverdedig,benikeen stijfkop.
Alsmijnbaasdatdoet,ishijeenkereluiteenstuk.
Alsikdeetiquettevergeet,benikbrutaal.
Alsmijnbaasjeeenpaarregeltjes ligt,ishij
origineel.
Alsikmijnbaaseenplezier doe, slijm ik.
Alsmijnbaaszijnbaaseenplezierdoet,werkthij
goedmee.
Alsikvooruit loopopiets,moetikmeniets
verbeelden.
Alsmijnbaashetdoet,ishethardwerken.
Goedbeschouwdblijft hetknudde.
Jos

Bingo,Bingo,Bingo.
Behalveooiteenleukdeuntje vanAndrevanDuyn
ookweerdeuitnodigingvooronzejaarlijkse
Buurtbingoavond.
Jabesteledenhetstaatweertegebeuren!
Geefje opvoordezegezelligeavondop

vrijdag 27oktober a.s.om20.00 uur
indetotbingopaleisomgetoverdegaragevande
FamilieOomenaandeJacob Ruijsdaelstraat
nummer13.
Ookditjaargaathetwederomom werkelijk
schitterende prijzen.
Voorslechts 1guldenperkaarthebjealeenkans
omereen(ofmeerdere)indewachtteslepen.
Mochtjeonverhooptnietswinnen,nietgetreurd,
eengezelligeavondzalhetzekerworden.
Uiteraard iserookgezorgdvoordeinwendige
mens.
Gaarneopgevenmiddelshetdaarvoorbestemde
strookje, voor16oktobera.s.,ditinverbandmet
hetinrichtenenklaarzettenvandespullenende
inkoopvangenoeglekkers.

Dit knotsgekke beest issamengesteld uit acht andere
beesten. Probeer ze t e o n t d e k k e n .
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Wij komen naar deBingoavond opvrijdag 27 oktober!!!
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
\.u.b. inleveren voor 16oktober 2000bij JosRemmen Pieter
deHooghstraat11.

