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NESTBERICHT
Voorwoord

In maart vanditjaar verscheenhet eerstenummervanalweer de derde
jaargang van hetNestbericht. Nuzijn wetoeaan hetlaatste blad.
Er isheelwatgebeurdditjaar. Allereerst waren erdegrotespanningen bij
dejaarwisseling 99-2000.Allecomputerszouden uitvallen, alle bedrijven
gingendaardoor over dekop, dewereldzouvergaan, kortom:alleszougoed
miszijn.
HetSchildersnest trokzich nergens wat
van aan, enginggewoondoor opde
ouderwetse manier. Er waren heelwat
tiviteiten. Zozochtende kinderen
paaseieren, erwerdgewandeld, de
kinderen vierden een ruige discoavond,
een fietsspeurtocht eindigde ineen
uitbundigstraatfeest, toenmetde
kinderen naardespeeltuin, daarna een
bingoavondvoor iedereen, een buurt-spellentocht zorgde voor enthousiaste
kindergezichten ende inmiddels beroemde oudejaars"borrel"staat alkoudte
worden.
Het isnatuurlijk overbodig, dat ikdenamen noemvanHuub,Monique, Peter
enRik(inalfabetische volgorde), wantals ikdatdoe, doe ikdeanderen die
meehielpen, te kort.
Oja, ikvergeet debelangrijkste evenementen: eerst wasdaar de
"Stratenmaker-Op-Zee-Show. "Alletrottoirsgingen totophet botopen, alles
werdopgehoogd, aangestampt, opnieuw betegeld. Nieuw Bergen koner weer
een lange tijd tegen.
eshowhadzoveelsucces, dat Theaterbureau Essentde voorstelling in
verkorte vormprolongeerde.
Genoegnieuws:deredactie wenstjullie heelprettigefeestdagen, een
uitstekendejaarwisseling, een 2001zondernarigheideneenhartelijk welkom
oponze oudejaarsbijeenkomstü!

DE REDACTIE
Het Schildersnest
~~=^—heet de familie van de Vight
welkom is onze buurt en wensen hen veel
woonplezier in de Jacob Marisstraat.
De algemene ledenvergadering is op
maandag 12 Februari. Houdt deze datum vrij
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Hallolievekinderen,mama'senpapa'svanhet
Schildersnest!!
Wijzijn opditmomentweerinSpanje,engenieten
vanonzedriewekenvakantie.
Naalledrukkedagenendeverjaardagvan
sinterklaas,zijnallepietenmaarooksinttoeaan
eenpaardaagjes rust.Weliggen lekkerteluierenin
dewarmeSpaansezonengenietenvanaldiemooie
tekeningen.Diehangenweallemaal opinde
inpakkamer.
Viadezewegwillenwejullienogmaalsbedanken
voordefijnegastvrijheid. Wehebbengenotenvan
deliedjes dieergezongenwerdendoorjongen
OUD!Erwerdzelfseenliedjevooronsgespeeldop
desaxofoon ennogeensoortmuziekinstrument,
maardienaamzijn wevergeten.Datwasergmooi!
Ookdetekeningen warenmooigekleurd!
Wevondenheteengezelligedag,alwashetons
eerstejaaralsPAKJESPIET.Volgensonsisdittoch
goedverlopen.
Wehopendatookvoorjullieallesnaarwens
verlopenis,endatiedereentevreden ismetzijn
cadeaus.Zoja?... Danhorenwijhetwel,enkomen
wevolgendjaarbeslistweer!!
Heelveelgroetenuit Spanje.
VandeDommepiet
endenogDommerePiet!!

"Gaje metdeautoofmetdebusnaarNijmegen?"
Gekkewoorden:autoenbus.
AutokomtuithetoudeGrieks.Jehoortautote
zeggen,ennietoto.(Dieuitspraakkwamlateruit
hetFrans.)
Autosbetekentzelf.
Mobiel isLatijn enbetekentbewegend.Denkaan
mobilisatie:hethelelegerkomtinbeweging.
Eenautomobiel wasinde 19eeeuweenwonder:een
wagendiezichzelfkonvoortbewegen,zonderdat
ereenpaardvoorstond.
Opeenbepaaldogenblikkwamereengrote
automobiel,waarinheelveelmensenkonden.
Iedereendiebetaalde,mocht meerijden.
HetLatijnsewoordomnesbetekendeallen.De
vormomnibus:voorallen,vooriedereen.
Jekondusmetdeautomobielreizenenmetde
automobielomnibus.
Wijhielden
over:auto
en
omnibus,
enomnibus
verkortten wetotbus.
"Gaje metdeautoofmetdebusnaarNijmegen?'

Klaas

Heteerste]Èèrgèh^^ciëèiïj$Mk
IndeOpenbarebibliotheek werdop28november
j.1. hetlocaledicteegehouden.Erdedenvijfteams,
elkvanvierpersonenmee.Ditwaren:de
gemeenteambtenaren,DeBergjes(defamiliev.d.
Berg),hetbibliotheekpersoneel, deP.K.,ende
V.V.D.Degroepsdeelnemerskondenook
individueel deelnemen.
Ookdedenereen 15-tal"individualisten"mee.
DinyStoevenbeltverwelkomdeonsenhoopte,dat
ervoorderestvanhetwinterprogrammavande
Biebevenveelbelangstellingzoubestaanalsvoor
dezeavond.Zebeloofde onsvoormaartvolgend
jaareenlezingvanConnyPalmen.
KlaasGrootnamhetdicterenvandetekst,eendeel
vaneenartikel,"Geografie vandeFrituur",uithet
tijdschrift "OnzeTaal",opzich.
M
a eenkorteinleidingenwat
idedelingen lashijhetdictee
éénkeerhelemaalvooren
begontoendezinnen
afzonderlijk inkortestukjes te
dicteren.Hetgingduidelijk overdehautecuisinevandesnack,gezienwoordenals
snackshops,bikbar,patatterie,snack-o-theeken
snackcounter.
ToenKlaaslammestembanden had,enwijkramp
inonzevingershadden,gingdejuryaandeslag.
Wijkondenkoffie drinkeneneenpraatjemaken.
Deuitslag:vandeteamswerddegroepambtenaren
degroteoverwinnaar.Desterkstevandetrotse
ploeg.MarkReiniers,mochtdewisselbekerin
ontvangstnemen,diehijnauwelijks kontillen!
Vandeindividualisten wasGermaVloetdebeste.
ja,ikvergeeteengroep:HetSchildersnest!Van
alleledenvandezeverenigingwasikdeallerbeste!
Geenkunst:IKWASDEENIGE
'NESTDEELNEMER'!!!
Volgendjaarduseengrotervertegenwoordigingals
hetkan.
HenkPeer

IKGEEFDEPENAAN
" M i a én ThépÉuller"
DieDesireeenWilbertComelissenzettenje
daarmeedanechtvoorhetblok.Ofjewiltofniet,je
zultdandepenterhandmoetennemen.Welnu,we
stekendependanmaarinderichtingvanhetpapier
enwellichtkomterdanvanzelfwatuit.
Wijhebbenzo'nbeetje deindruk,datdeze stukjes
eigenlijk watmeerdebedoelinghebbenomde

ledenvandebuurtverenigingwattelatenweten
overonsenwatminderoverdegangvanzakenin
devereniging.Tochwillenwijoverditlaatstenog
welietszeggen.Eenbuurtverenigingiseengoede
zaak,alshetbestuuractiefis.Datisbij"Het
Schildersnest"(nogwel)hetgeval.Alsledenvande
vereniginghebje hetgevoel,datje ergensbijhoort.
Wijhebbendeoprichtingvandeverenigingdanook
toegejuicht. Nietdatikdebijeenkomsten vande
verenigingzodikwijlsbezoek:datdoetMiaaltijd.
Danhoefik hetnamelijk niettedoen.Erschietme
nutebinnen,datikineenververledennogeens
secretarisbengeweestvaneenbuurtverenigingin
Boxmeer.
Datbrengtonsdirectalopeenvoorsprong.Miais
geboreninAfferden enmeteenpaarkorte
onderbrekingenheeft zedaaraltijd gewoondtothet
ongelukhaartrofdatzein 1985mijvoordeeerste
keerinhaarlevenmijontmoette.Vandatmoment
afzijn webijelkaargeblevenenin 1990zijnwe
getrouwd.In 1986hadikdit
huisinde
JacobRuysdaelstraat
gekocht.Ik
benzelfgeborenin
Vierlingsbeek.
Toenik 11jaarwas,
verhuisdeons
gezin(mijnvader
werktebijde
Boxmeer.Daarheb
spoorwegen)naar
gewoond,tot1958.
ik20jaar
beroepsuitoefening, ik
Voormijn
hoofdambtenaar bijde
ben
ikwatomzwervingen
gemeenteheb
gemaakt.
Begonnenbijdegemeente
Boxmeerkwamikachtereenvolgensterechtin
Oosterbeek(bijArnhem),inErpbijVeghel,in
MadeenDrimmeleninWest-Brabantentenslottein
1967inBergen.Ikbenaltijd eenbeetje
grondgebondengeweest,vandaardatik uiteindelijk
tochweerinmijn geboortestreekterechtgekomen
ben.Ukenttochhetgezegde:"Eenhaaskeert altijd
terugnaardeplaatswaarhijgejongd is"?
Ditiseigenlijk ingrotelijnen onzelevensloop.Rest
mijnogtezeggen,datwijbeidenfervente zangers
zijn. Wezijn alletweelidvantweekoren.Behalve
datwerkiksinds 1944alsvrijwilliger bijeen
stoomspoorweg-museumbedrijf inHaaksbergenbij
EnschedeIkbendaarstationschefopdestations
HaaksbergenenBoekelo.Ikwerkdaar25dagen
gedurendehetzomerseizoen.Miaisooknog
vrijwilligster bij deZonnebloem.Uziet,datwijhet
drukhebben,maarhetgeeft onswelveel
voldoening.
Wedenken,datditzowelgenoegisengevengraag
dependooraanonzeburen:
ALINEENMARTIENVANMIL

SjengofSjang?
Waarom heten er inLimburgzoveelmensen
Sjengof Sjang?
Het zijn chineesklinkende namen,maar hoe
komendieinLimburg terecht?
Eendingiszeker;uitChinaniet.Wemoetenhet
uiteraardveeldichterbijhuiszoeken.Eigenlijk zijn
beidenamen,zoalsdemeestenamen,afgeleid van
denaamvaneenheilige. Vroegerwerdenkinderen
doorgaansnaareenheiligevernoemdom
beschermingafteroepen.DetypischLimburgse
namenSjengenSjangzijn evenalsJovandeheilige
Johannes afgeleid.
VanJohannesnaarJoisdenaamsverandering
tamelijk kortenmakkelijk tevolgen.Dewegvan
JohannesnaarSjangiswatlanger. VolgensPierre
BakkesvandeLimburgse dialectvereniging
Veldekewashetindeachttiendeeeuwmodeomje
kindeenbuitenlandsenaamtegeven.
DeveelvoorkomendenaamJanwerdonderinvloed
vanhetFransdaardoorvaakJean.
Endienaamverbasterdedoorhetdialect inSjang,
ookomdatinhetLimburgsedialectdeuitgang-n
vaakvervangenwordtdoordeuitgang-ng.
DanisJandusalgauw Jeang,datvervolgensinhet
dialectalsSjangwordt uitgesproken.
Restonsnoghetvolgende:alsSjanguitFrankrijk
komt,waarkomtSjengdanvandaan?
HetantwoordhebbendeechteLimburgers
natuurlijk algevonden.
Bakkes:'Sjengisgewooneenregelrechte
Limburgsenaam.
InhetLimburgsedialectvindterbijbepaalde
woordeneenklinkerverandering plaatswanneereen
woordverkleindwordt.Bijvoorbeeld: kastje-keske.
MetSjang-Sjeng ginghetnetzo.Eenkleinjongetje
datJan heettewerdJantje genoemd.InLimburg
dusgeenSjangmaarSjangske.
Daarkomtnogeenklinkerveranderingoverheenen
SjangskewordtSjengske.Ennaeenpaarjaarals
Sjengskegroot is,verandertditheeleenvoudigin
Sjeng".
Jos

Eenvandemeestuniekegebeurtenissenineen
mensenlevenisweldegeboorte.Degebeurtenisdieje
zekernietalleenafkunt,uiteindelijk hebjeerinieder
gevaljemoederbijnodig,duidelijkwaarom.

Maarnietalleenomhetmogelijktemakendatjeje
kuntlatenhoren,maarookomaantegevenwiezich
laathoren.Iemandmoetjetocheennaamgeven,want
wat/wiebenjezondernaam?
Degeboorteispasvoltooidwanneer"hetbeestjeeen
naampjeheeft".Erzijnvolkenwaarbijgebruiken
bekendzijndiedezeopvattingbevestigen.Zozouden
Javaneneennaamlooskind(gestorventijdensde
geboorte)nietophunkerkhofbegraven,maarergens
opheterf. (watiseenmenszondernaam??!!)
Datnietallenamentoegestaanzijn,ismogelijkook
bekendendatdeambtenaarvandeburgerlijkestand
daareenbelangrijkerolinvervult,isduidelijk.
Alsvoorbeeld:
Denieuwbakkenvaderenmoederzijnalleenmethun
jongenazaatenhetvolgendegesprekomtrentde
naamgevingontstaat:
"Watis-iemooi,eenechtwijsneusje"
"Enwatheeft-ieveelhaar!"
"Aleenechtekroeskop"
^
"Latenwehemzonoemen"
"Hoe,Wijsneus?"
"Nee,Kroeskop...
VandeambtenaarmagdevaderechterzijnKroeskop
nietinschrijvenonderdienaam.
Hetdoelvande(beperkende)bepalingenisomde
toekomstigeman/vrouwtebeschermentegen
uitbundighedenvanhunouders.
Tochwordenerwelapartenamenbedacht,waarhet
kindmeerofminderblijmeezalzijn.Wat
bijvoorbeeld tedenkenvan:
Oenone,indemythologiebekendalsdenaamvan
eenbergnimfofAdraesteia,denaamvaneengodin
uitdemythologie.
ZelfhebbenwijonzehondHeragenoemdenikstond
tochwatvreemdtekijkentoenikeenseenklein
meisjezagreagerenopdezenaamendatditbij
navraagniethetgevolgvanverkeerd _ verstaan
bleek(Vera).
Wanneerhetkindnueen
naamheeftendaarzelfom
welkeredendanookniet
gelukkigmeeis,kanzicheenvoudiganderslaten
noemen.Maarinallestukkenenbij officiële
gelegenhedenzoalsdiploma-uitreikingenen
huwelijkenkomtdeoudeverfoeidenaamweernaar
voren.Erkaneenverzoekbijderechtbankingediend
wordenomofficieel devoornaamtewijzigen.Soms
wordtditverzoekgehonoreerd,echteralleenwanneer
aangetoondkanwordendatbetrokkeneleedwordt
berokkenddoordevoornaam.

Erzijnvoornamendieweltoegestaanzijn,omdatze
"betekenis"hebben,maarzaldepasgeborenelaterblij
zijnmet:
Engeltje,afgeleidvanAngelina(deengelachtige)
Kommer,vanCommerinus(beroemddoorkoenheid)
ofMelita,zullenerveelmensenzijndieeenandere
betekeniskunnenverzinnendan:"filterzakje"(de
betekenisluidt:bijenkruidenkomtuithetGrieks).
Totzoverietsover(voor)namen.

Enquête2000
Bestebuurtleden,
Wijhebbeneensnagedachtoveronzeactiviteiten
vanhetafgelopenjaarenwemogenvaststellen,dat
deopkomstgoedisgeweest.Welwordener
jaarlijksbijna identiekeevenementen
georganiseerd. Wewetennualwatwein2001 gaan
doen.

Jos.
VoetballerJankomtbijdeambtenaarvande
burgerlijkestandenzegt:"ikbenJanLul,ikben
voetballerenwilmijn naamlatenveranderen."
Dedienstdoendeambtenaarkniktbegripvolenzegt
dathijzichdaarwelietsbijvoorkanstellenen
vraagtwathetwordenmoet.
"Jan-WillemLul,wantikgahockeyen!"

Overnamen gesproken
-AandeBrusselseweginMaastrichtiseen
steenfabriek Klinkersgevestigd.
-Officier vanJustitieMr.Fangman
-AandeVUinAmsterdamisDr.L.Gooren
hoogleraartransseksuologie.
-Depostcommandantvanderijkspolitietewaterin
VenloheetopperwachtmeesterC.Otter.
-Endegroepscommandantvanderijkspolitiete
Wamelisadjudant J. Diender.
T.GertvanOostindievandeuniversiteitin
LeidenisWest-indiespecialist.

Succesvolleactiviteitenmoetenblijven,een
fietstocht, feestavond ofeenbingoavondzalzeker
herhaaldworden.Maarermoetenooknieuweuitjes
georganiseerd worden,zodatallebuurtledenaan
bodkomen.Wijalsbestuurzijnmaareengroepje
van7personenenwijhebbennieuweideeënnodig.
Daaromvragenwijallebuurtledenonssuggesties
voorteleggen,zodaterhetkomendejaaréénof
tweeverrassendnieuweactiviteitenworden
gehouden.
Wijwillenbenadrukken,datookdejeugdmet
voorstellenkankomen.Dekommissiejeugdvond
deopkomstbijdeactiviteitenvanditjaarenigszins
teleurstellend. Redenhiervankanhetaanwezige
leeftijdsverschil zijn.Daaromontvangenwijgraag
ideeën,aangepastaanleeftijd. Wijdenkenaandrie
groepen:dekleintjest/m3jaar,dekinderenvan4
t/m8jaarendejeugdvan9t/m 13jaar.Vooralvan
dezelaatstegroephorenwijgraag,watzeinhetjaar
2001metdebuurtwillengaandoen.
Perfamiliehopenwijhetenquêteformulier ingevuld
terugteontvangen.Voordejeugdiseraparteen
formulier enhetzougeweldigzijn,alswijvanalle
jeugdigeledenditformulier ingevuld terugkrijgen.

-Officier vanjustitieteRotterdam:Mr.Moraal.
Hetbestuur
-InSevenumwoonthetechtpaar Cieraad-Hanssen,
Goudenzilversmeden.
-DeuithetimmerzonnigeSuriname afkomstige
Ajaxvoetballer A.Winter.
Jos
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Kinderenquête 2000

Naam

Hoevondenjulliedeactiviteitenvanhetafgelopenjaar
Paaseierenzoeken
Wandeltochtmetdesenioren
Kinderdisco
Fietstochtmetdesenioren

O Leuk
O Leuk
- O Leuk
O Leuk

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

O-Niet.leuk.

-O.Volgenjaarweerdoen.

O Nietleuk

ÖVolgenjaarweerdoen

Dagjenaardespeeltuin

O Leuk

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

Spellenmiddagindebuurt

O Leuk

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

DeNesberichtacties

O Leuk

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

^ s bingoavond

O Leuk

O Nietleuk

OVolgenjaarweerdoen

Watzoujij leukvindenomvolgendjaarmetdebuurtkinderentegaandoen?

Zoujij meewillenhelpenmethetmaken_vanhetNestbericht

O.Ja _

O Nee

Zoujij meewillenhelpenmethetorganiserenvanactiviteiten

O Ja

O Nee

DeJeugdcommissiezougraagvanallekinderen eenformulier ingevuld terug krijgen, zodatwe
kunnen zien watjulliegraagdoen hetvolgendejaar.
Hebjehulpnodig,vraaghetgerustaanjemoederofvader,dezezullenjebeslisthelpen.
Deformulieren inleverenbijMoniqueBleeckJacobRuysdaelstraat 5,voor 1januari2001

EXTRANESTBERICHT
Helaas zijn in het laatstverschenen
Nestbericht twee berichten niet opgenomen.
Ie
Het opgavenformulier voor de
oudejaarsborrel. Dit is belangrijk
i.v.m .de inkopen voor deze avond.
T
Een ingezonden stuk, wat ik beloofd
had teplaatsen en dat voor de kerst
in de buszou liggen.

communie,vormseleneventueelvoordoopen
anderedeelnameaankerkelijke activiteiten.
Dewijkcontact personendienenuiterstdiscreetom
tegaanmetdehem/haartoevertrouwdezaken,zij
deleninhetambtsgeheimvandepastoor.

Met dit extra Nestberichtje hoop ik alles
weer goedgemaakt te hebben. ..

Kortom:
Wijkcontact personenhebbeneen signaalfunctie
zijndepraatpalen langsdewegvande
kerkgemeenschap.

Groetje Huub
Wiikcontact persoon bijU(ons)inde buurt.
Wijkcontact personenzijnvrijwilligersdie
^ r k z a a m zijn inhetpastoraatenindirecte
verbondenheidmetonzepastoor zijn.Metalsdoel
detakenvandepastoorteverlichten.
Detaakenfunctie vandewijkcontact persoon is :
• Schakeltussenwijk enhetpastoraat.
• Vanuitdegeloofsgemeenschap contactte
onderhoudenmetleden.
• Hetbezoekenvannieuwkomersalsookhet
bezoekenbijziekte,festiviteiten. Kortom
aandachtenbelangstellingtonenbij belangrijke
momenteninhetleven... geboorte,verhuizing.

Metregelmaat komendecontactpersonenbijelkaar
omsamenmetdepastoorhunervaringenuitte
wisselenentipsenideeënbijtedrageninhet
beleid.

Voordezetaakinonzewijk/buurt benikbenaderd
doorPastoorJanssen.Naeenbedenktijd hebik
toegezegd,dezetaakvoordebuurtopmetenemen.
Hetisvooreeniedervrijblijvend hiervangebruikte
maken.
Bijmijbekentzijndesituatiesneemikcontactmet
Uop,echterUkunttenalletijdecontactmetmij
opnemen.
Koosvan Gaal
Jacob-Marisstraat7
5854ETBergen
0485-342477

en

Uitnodieinsvoorde oudejaarsborrel
Evenalshetvorigejaar willenwejullie uitnodigenvooreen
oudejaarsborrel.
Dezeoudejaarsborrel bedoeltvoorallebuurtbewoners (ledenenniet
leden).
Debedoelingisimmers,enerzijdsomeeniederindegelegenheidtestellenomsamenmetde 9
andere ledenterugteblikkenophet(verenigings)jaar 2000,tetoostenophetjaar 2001, en
natuurlijk ommetelkaarwensenuittewisselen.
Anderzijds ishetookdeidealegelegenheidomookniet-ledeneenkanstegevenkennistemaken
metdemensendieinhunbuurtleven, enmogelijk telatenzienenhorendatlidwordenvan
"HetSchildersnest"demoeitewaardkanzijn.
Debedoelingisomopnieuw tekiezenvoordezelfde locatie,enwelophetadresJozef
Israëlstraat11en 13. Ookdedatum endetijdblijven hetzelfde, namelijk30decembervan
19.00tot21.00uur.
Inverbandmetdetemakenkostenvragenwijaanniet-ledeneeneigenbijdrage vanFL5,-per
persoon. Voorledenzijn ergeenkostenaandezeavondverbonden.
Inverbandmetdeinkopenwillenwewelgraagtijdigwetenwieerkan/wilkomenopdeze
bijeenkomst.
Leverdaarom onderstaandestrookingevuld,samenmetde(eventuele)eigen bijdrage,
voor27december inbijMoniqueBleeck,JacobRuysdaelstraat 5
Op30decembervanaf13.00uurzalonsonderkomen opgebouwdenaangekleedworden,
graagzoudenweeenpaar vrijwilligerszienomonshiermeeteassisteren.Erisnatuurlijk ook
eenkopjekoffie voordewerkers!
Hetbestuur
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