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Zo, dekop iserweer af. Allegoedewensen zijn alweereen maand
geleden gewenst, dejaarvergadering zit erweer openHet
Schildemest gaat vol enthousiasme eennieuw seizoen tegemoet.
Zoalsje inhetvoorwoord vanhet decembernummer hebt kunnen
lezen, is deverenigingvorigjaar aardig drukbeziggeweest. Voor
degenen diedoor dekerstdrukte en andere decemberactiviteiten
geen gelegenheid totlezenhebben gehad
en diedejaarvergadering niet hebben
jgewoond, nog eveneenkorte
opsomming:paaseieren zoeken,
wandelen, kinderdiscoavond,
fietsspeurtocht + straatfeest, met de
kinderen naar de speeltuin,
bingoavond,buurtspellentocht voorkinderen en oudejaarsborrel.
Inditnummer staan veelzakelijke mededelingen. De
jaarvergadering wordtnogeens dunnetjes overgedaan. Toch hebben
we ooknogwat andernieuws.Alsenigitemwilikhet volgende
noemen:
HetMuiderslot enhet slotLoevestein zijn beroemd. MAAR:
toeristen letop!HetSlotRembrandt (Rembrandtplein, Nieuw
Bergen)nadertzijn voltooiing!Binnenkort staat de torenwachter
- w uuitte kijken.
^n nu:opnaarhet nieuweverenigingsjaar. Aanonszalhet niet
liggen.
DE R E D A C T I E

Wij feliciteren
Defamilie Tonnissen metde
geboortevanhunzoonJelle
Afgemeld alslid zijn:
ïlilde Janssen Posselt
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" Een gedicht? Alsjeblieft niet! Gedichten leesik
nooit, want poëzie isverheven taai, onbegrijpelijk,
dichters zijn zweverige, halfzachte figuren. De hoef
niet!"
Ik hoor hetje zeggen. Toch is het niet waar.
Iedereenisgekopgedichten."Dag
meneer Koekepeer!" En nou maar lachen."
Sinterklaaszattebedenken "
Poëzie hoeft helemaal niet moeilijk of verhevente
zijn. Wat poëzie precies is,is niet te zeggen.Ik
noem maar één omschrijving, die van dedichter
J.C. Bloem: "Poëzie is metzo weinig mogelijk
woorden zoveel mogelijk diepe dingen zeggen."
Waar een romanschrijver 200 bladzijden nodig
heeft, zegtdedichterhetzelfdein
bijvoorbeeld veertienregels.
Hier volgt een gedicht van de schrijver Belcampo,
waarin geen moeilijk woord voorkomt. Het iseen
gedicht van vijf regels, dat bij eerste lezing
humoristisch lijkt, maar alsjehetnog eens goed
leest,geeft hetje eenschok:"Datisnogwaar
ook!!"Hierkomthet:
Ikbendichter.
Ikbendichter
Ikbendichterbijhetgraf.
Ikbendichterbijhetgrafdangister.
Toenwasikerverder af.
Je ziet, dat dichten ook kan zijn: spelenmet
woordbetekenissen. " Dichter" = maker van
gedichtenendichterbij.

vastgesteldmoestworden,dathelaasmaar 19 van
de48woningenhetformulier hebbeningeleverd.
Dejeugdaktiviteiten vanhetafgelopenjaarwerden \
kortdoorMoniquebesproken,waarbij werd
\
aangekaartdathetsteedsmoeilijker wordtomvoor '
elkeleeftijdsgroep ietsleuksteorganiseren.De
jeugdkommissieheeft zichvoorgenomen hetaantal
aktiviteitenietsteverminderenende uitjes
aantrekkelijker temakenvoordejeugd inde leeftijd
van 10 tot 15jaar.
Gezamenlijk metHuubwerdhetfinancieel verslag
doorgenomen enbevestigdeMathLindersdekas
samenmetKoosVissergekontroleerd eninorde
bevondentehebben.
Voordepauzewerdverdernogbeslotende
kontributieongewijzigd tehandhavenengavende
ledenhunakkoordvoorhetaanblijven vanhet
bestuur.
Nadekoffie werddeevenementenkalender dor
Huubuitgereiktenbeslotenwerddedatumvanuc
wandeltochtteverzettenvan 13 naar20mei.De
rondvraagbrachtgeenopmerkelijke dingennaar
voren,zodatJosdevergaderingom21.40uurkon
sluiten.
MoniqueBleeck.
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MeMMermg
Op5 februarijl. vonddevierdeAlgemene
Ledenvergaderingvan„HetSchildersnest"plaats.
Delocatiewasdezekeerindebuurt,namelijk inde
aulavandeSt.Jozefschool.
OnzevoorzitterJospresenteerdehetbestuurlijk
jaarverslagvanhetjaar2000aande30aanwezige
leden.Hetiseengoedjaarvoordebuurtgeweest,
meteengoedeopkomstbijdeverschillende
activiteiten,welkestukvoorstukpositiefwerden
ontvangen.Ditblijkt zekeruithetaantalnieuwe
aanmeldingenvanhetafgelopenjaar,„Het
Schildersnest"telt 13 nieuweleden!
Hetenquêteformulier werd,wat"HetNestbericht"
betreft, besprokendoorKlaasGroot,waarbij
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Bedankt Mia! Schrijfjenogeenswat?
Het"klinktgezellig"enwijkunnenhetgoed
gebruiken.
Deredactie

er^^JT

£«i heelgroot wonder, een klein nieuw leven.
Het klinkt zogewoon, maar voorons zoheel bijzonder.
Dankbaar engelukkig zijn wij met degeboorte
van onzezoon

felle
PeterJohannes *
Geboren op3februari 2001

•Ruud en Monique Tonnissen - Van der Dut/n
-JacobMarisstraat 14
5854 ET Bergen
Peter: Frank Tonnissen
Meter. Kitty Kremers

Wijfeliciteren deoudersnamensdegehelebuurten
wensenJelleeengezondeengelukkigejeugdinhet
Schildersnest

HetSCHILDERSNEST ophet net!?
DeJeugdkrijgt eralmeetemakenopde
basisschool!!
Deheelwatouderejeugdvindhetmaarniets.
ë anderheeft hetnodigvoorzijnbaan,eenander
doethetvoordeFUNü
Ofje hetnuleukvindtofniet,dewoorden:
WWW.nestbericht.nl zultubeslistweleensvoorbij
hebbenhorengaan.Netzoals'nmailtje (E-mail),
ofevenlekkerchattenindechatbox!
Danhebbenwehetnatuurlijk overhetINTERNET!
Tegenwoordigheeft bijna
iedergezinweleen
computer.Ofer
daadwerkelijk ook
internetoptevindenis,
isnogmaardevraag.
Internetschriktnogwel
eensaf. Hetisduurenje
raakterhelemaalaanverslaafd!
Daarheeft iedernatuurlijk zijn meningover,maar
alsjehetverstandigaanpaktvaltdatreuzemee.

Alsjeinternet,doehetdanindedalurenofinhet
weekeind,danishettariefgoedkoper.Metdejeugd
maakje goedeenduidelijke afspraken, ende
pagina's,dieniettoegestaanzijnvoordejeugd,daar
geeft heteengemakkelijk programmaatje voor.
((NooitgezienopTV??
Ping**"Lukthet
schat"?..."Euuhhja hoor"!!...Ping**))
Opdedagvanvandaaghebjeookeenzeevan
providersofwel genoeginternet-aanbiedersdieeen
iederopzijnmanierjeeenleukeaanbiedingkunnen
geven.Letwelopwatje neemt!!
NeemeenaanbiederdieeenLokaaltarief heeft!!
Demeestehebbenhetwelmaartochopletten!!
Demeestbekendezijntochwél:PlanetInternet,
HetNet,WorldonLine,ZON*enCompaqNet.
Interesse?
Probeerhetgewooneensmeteen
proefabonnement. Jezultziendathetgaatbevallen.
Jekrijgtjepostvolgenshetberoemdee-mailadres.
Jekrijgttalvaninformatievanmuziektot
aquariums,jekuntvrijwelnietsbedenkenwater
nietopstaat!
Enwatikzelfwelaantrekkelijk vind ishetchatten!!
Hetpratenmetmensenoverdehele
wereld!!
VanBergennaarAustralië,en
B vanAustraliënaarNewOrleans.
Jehebeeneigennaam,diekun
jezelfverzinnen,jekuntookzelf
eenchatroom((kamer))maken
enmensenuitaodigen.
Ergleukalsjehetallemaalweet.
Voordemenseninhetschildersnestdiealgebruik
makenvanhetInternet:komgerusteensnaarmijn
chatroom.Dievindjeonder: "" xena,s**chatroom
""enmijn naamisXENAÜIkbenerwelalleenin
hetweekendtevinden!
Vooreenmailtje kunjealtijd aankloppen!!
TotweereensinhetvolgendNESTBERICHT!!
metMelanie'snieuws!
MijnE-mailadres= onsmel@compaqnet.nl

Datuminleverencopy
24maart
21april
19mei
4augustus
29september
8december

Datumuitgave
31maart
28april
26mei
11 augustus
6oktober
15december

TheoenMiabedanktvoordepen.
Voorwieonsnognietkennen:wijzijnMartinen
AlinevanMil.Martinkomtuiteen"echt
schildersnest".Zijn oudershaddenvroegereen
schildersbedrijf aandeLindelaan,alwaarMartin
nogeentijd metzijnvaderheeft samengewerkt.
In 1979zijnwijgetrouwd inBlitterswijck. Daaris
onzeTedgeboren.Eenjaarlaterstondereenhuiste
koopindeJacobRuysdaelstraatendatstondons
meteenaan.Hierwerdin 1981Martinegeboren.
In 1990zijnwijbegonnenmet "SchildersbedrijfvanMil".Daarhebbenwe
Glasservice
gehad.Samenstopten
nooitspijtvan
in,Martinmaaktevan
weerveleuren
zijn hobbyen geeft
zijn werkmeteen
adviesaanieder
danookaltijdeen
diehetvraagt.
Deventer.Ik
Zelfbenikgeborenin
verpleging
hebgewerktinde "2"
enlateralsgroepsleidsterin
kinderdagverblijven voorgeestelijk gehandicapteen
moeilijk opvoedbarekinderen.Doormijn werkben
ikvaakverhuisd. - ——
IndeJacobRuysdaelstraathebiklangergewoond
danwaardanookendathoudenwemaarzo.We
wonenineengezelligestraatmetfijne mensenom
onsheen,dathebiktijdensmijnziekteerg
gewaardeerd.Hetisgoeddatereenbuurtvereniging
is,zodatwenietalsvreemdenlangselkaarleven
maarmetelkaarmeelevenalsdaarbehoefte aanis.
"Betereengoedebuurdaneenverrevriend".
Wekunnenblijzijndatwehierwoneninons
"Schildersnest",wantwaarvindje nogzoiets?
Saamhorigheid isvaakvertezoekenindezetijd.
Terafsluiting vanditstukjebedankenwijiedereen
diedeafgelopenjarenalsklantbijonszijngeweest
enindetoekomstalsklantkomen.Ookvooreen
advieskuntualtijd bijonsterecht,ende koffie
staatklaar!
MartinenAline
P.S.WijgevendependooraanJopieClaassen

Aanheteindevanhetvorigejaarhebbenweeen
enquêtegehoudenonderdeledenvanonze
buurtvereniging.Hierbij eenkortesamenvattingover
debevindingen

Gezienhetaantalinzendingenhebbenwenoggeen
volledigbeeldoverwaterleeft onderdeleden.
Slechts 19formulieren zijneringeleverd!Ditaantal
vielonsalsbestuurergtegen.Watwelopviel,was
dathettochweeraltijd dezelfden zijndie
meedenken,meewerkenenmeedoen.Jammerisdit,
wantalsuuwmeningnietgeeft, kunnenwijhier
nietopreagerenmetonzeactiviteiten.
Voorwatbetreft hetbestuurwasmenopeenenkele
uitzonderingnaweltevreden.(Gelukkig)
Hetbuurtbladisooknaariederstevredenheid,
alhoewelmenvindtdatermeerresponsvan
"buitenaf'magkomen.Hiermeebenikheteens,
duslaatjulliecreativiteitmaarlos.
Onzetent,dietotnutoebovenverwachtinggoed
verhuurdwerd,behoeft enigeaanpassingeneneen
nieuw,professioneler, zeilisvolgensverschillende
ledengeenoverbodigeluxe.
Hetvlaggen,daaroverzijnwehetoverhetalger 'n
weleens,alhoewelhetaltijd eenpersoonlijkeza».*.
blijft ofmenwelofnietmeevlagt.
Versieringenzullenindetoekomstnogmeerin
overlegmetdebetrokkenenendedirectebuurt
uitgevoerdworden.
Deactiviteitendiewetotnutoehebben,zijnzowel
voordejeugdalsvoordeseniorenvoldoendeen
naartevredenheid.georganiseerd. Welzijner
verschillendevoorstellennaarvorengekomen,
waarvanerbestwelenkeleuitvoerbaar zijn.
Hetprobleem isommetdeverschillende
activiteitenookeenzogrootmogelijk publiekte
bereiken.Eenandereoptieisommeerdere
activiteitenteorganiserendieiedereendoelgroep
bereiken.Alsditwordtgedaan,danzullener
meerderemensennodigzijndiedekartrekkenv ^r
eenindividueelproject. Verderzullendeze
projectenkostendekkendmoetenzijnomnietdekas
vandebuurttezwaartebelasten.
Enkelesuggestiesuitdeenquêtezijn:
Museum
Zwemmen
Creaavond
Karten
Speurtocht
Spooktocht
Dropping
Picknicktocht
Bowlen
Tentoonstelling
Tennisofvoetbaltoernooi
Langewandelroutemetrustplaatsen
Langefietsroutemetrustplaatsen
Indiendezesuggestiesuaanhetdenkengezet
hebben,denkniettelangnaenmeldubijhet
bestuur,zodatwezosnelmogelijk spijkersmet
koppenkunnenslaan.
- Hetbestuur

25-02-01

Evenementenkalender2001
Dag

Datum

Evenement

Deelnemers

Zaterdag

14-apr-01

Paasbrunch

Kinderen

Zaterdag

12-mei-01 Bowlen
20-mei-01 Wandeltocht

Zondag
Zaterdag
Zaterdag

09-jun-01

Fietstocht

09-jun-01 Straatfeest

Zaterdag

25-aug-01

Vrijdag

19-okt-01 Bingoavond
27-okt-01 Spellenmiddag/speurtocht
30-dec-01 Oudejaarsborrel

Zaterdag
Zondag

NaardeSpeeltuin

Organisatie

Jeugden kinderen
Iedereen
Iedereen

Riken Ruud

Iedereen

Bestuur

Jeugden kinderen
Jeugdensenioren

Jos

Jeugden kinderen
Iedereen

Bestuur

Zet dezedata nualvast inuwagenda,zodat uerzekervan bentdat uze nietvergeet!!!
Indienu eenvandezeevenementenmeewiltorganiseren,laatditdanwetenaanhetbestuur.
VerderzalvooriederevenementeenoproepgedaanwordenviahetNestberichtvoormensendie
hand enspandienstenuitkunnen/willen uitvoeren.

Zieje de verschillen tussen de bovenste en deonderstetekening.

