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In dit nummer o.a.
Voorwoord
Prikbord

EennieuwelenteeneennieuwNestbericht.
Is er nog iets belangrijks gebeurd sinds het vorige nummer?
Natuurlijk! Hier gebeurt altijd wel wat. Zo hebben wij op een
mooiedaggezienhoeeenaantalenthousiastekunstenaars destenen
muur van de St. Jozefschool veranderden
in een kleurig vlakkenpatroon waarin de
y
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paam van de school verweven zit. We
Ifebben op straat al veel meningen
—
gehoord, van "Prachtig" tot
"Verschrikkelijk, je kunt de naam er
bijna niet uit halen." Ga zelf eens
kijken en schrijf ons, hoe kort ook,
hoeje demuurvindt.
Wewillenooknogmelden, datergewerktwordt aanpogingenom
subsidie te krijgen. Dat valt niet mee: er komen heel wat
formulieren, instanties voorwaarden regels en ambtenaren (en de
onvermijdelijke teleurstellingen en tegenslagen) bij kijken, voor er
eenkleinsuccesuitzoukunnenrollen.
Hopelijkkunnenweinonsvolgendenummermeer schrijven.
Hetaantalinzendingenvandebuurtpuzzelwaszeergering,
daarom ditmaalgeenpuzzel,weldekansvooruomdeoplossing
v
alsnoginteleverenvoordeuiterlijke inleverdatumvancopyvoor
hetvolgendeNestbericht.
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DE REDACTIE

Wij feliciteren mr. Richard Klabbers met
het cum laude afstuderen als meester in
(fiscale) rechten.

IT woordenboek
Melanie's nieuws
Wijze spreuken
Ikgeefdepen aan
Pasen
Vosinhetbos
Conniepalmen in Bergen
Taaikronkels
Datum straatfeest
OpgaveBrunschenBowlen

Colofon Redactie adres
Huubvan Zuylen
Jozef Israëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer
Het eerstvolgende
nummer (4-2) verschijnt
op zaterdag
21 april 2001

Kopij
Uiterlijke inleverdatum
van copy
zat. 28 april 2001

Inde IT(informatietechnologie)wordentegenwoordigveel
woordengebezigddievoornamelijk uithetEngels afkomstig
zijnEenblonde,nietnadertenoemenvriendin,iszo
behulpzaamgeweestomeenlijstoptestellenmetdemeest
voorkomende uitspraken,hunuitspraakendebetekenis.
Dushaalhieruwleringuit!
InditeerstedeelvandeseriedeA.B.CenD
IT dictionar {
Uitspraak
Betekenis
Add
Ed
Jongensnaam
Adressing A-dressing Eerste klas slasaus
Area
Areeja
Soort zangstuk
ASCH
Ask kie
In hetEngelsom de sleutel vragen
Assign
Asijn
Zurevloeistof, meestal in sla
Asterix
Asturisk
Normandische stripfiguur
Authorize Outooreis
Een autoreisje
Bad Sector Bed sektor
Plek inbed
Batch
Teken op padvinderskleding
Betsj
Broadcast Broodkast
Kast voor broden
Browse
Braus
Nieuw soortbruistabletje vanBayer
AG
Bug
Buk
Commando omvooroverte bukken
1
CAD/CAM Katkam
Gereedschapvoorde Kattentrimmer
Call
Kol
Kraagvan een trui
Gancel
Spreekgestoelte van een geestelijke-..
Kansol Cartridge
Serie kaarten
Kaart rits
Channel
Sjennul
Franse parfum
Tjek bit
Check bit
Halfjaarlijkse tandcontrole
Clear
Klier
Vervelende persoon, meestal directe
collega
Copy
Koppie
Klein hoofd
Crasch
Kresj
Peuterspeelzaal
Debugger Die bukker Aanwijzen vandiegene die voorover
staat gebogen
Desity
Den Sittie
Belgischebinnen stad
Display
Deze WC
Dis Plee
Driver
Drijver
Persoon op luchtbed
Drum
Drumstoritsj Tabakswinkel
storage
Jos
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Meteenkleineterugblikophetvorigenest-nieuws,zagenwe
dathetgeheelbesteedwerdaaninternet.
Daarnudedagenallangerbeginnenteworden,zoekende
meestenvanonsdanooknietbinnenmaarjuistbuitenop,en
vergetenwedecomputerafentoe.Alsjehemgebruiktvoorje
werk,danblijfjeerwelaanherinnerd,maardemensendie

hemgebruikenvoordefiin, krijgentoch
ookanderegedachtenbij dielangere
dagen.
Eenavondje indetuin,"nextralange
wandelingmetdehond.Datnoemenwe
gewoondelentekriebels.
Hetgekkeisdatdemeestemensendaar
wellastvanhebben,zelfsbij mijwerkt
het!!
Danoverenkelewekenzienwehoehet
Schildersnestverandertvaneen
bruin/grijzenaareen groen/fleurige.
Iedereenzetweerdebloemetjesbuiten,
detuinstoelenwordenooknietvergeten,
enzoalsiederjaarweerkrijgen wenog
evenbezoekvandepaashaas.Diebrengt
onsnietalleendelekkereeitjes,maar
ookdenodigekilootjes, wantwielaat
noudielekkeregekleurdeeitjes ligger"7
Ookdejongedieren,brengeniederjau.
weer'ngezelligeboelmetzichmee,
zoalskuikentjes, eendjes,en lammetjes.
Helaaszijnweditjaarbehoorlijk inde
banvanhetM.K.Z.(monden
klauwzeer).Datisnietzo'ngezellige
boel.Wemoeten
proberenerhet
bestevante
maken.Datzal
voorde getroffen
boerenbeslistniet
meevallen.Overdehandtekeningen-actie
benikweltevreden!(Eengoedidee!!)
Nogevenoverdetuineninhet
schildersnest. Alsikmetdehondwar-M,
ishetaltijd leukomtekijken hoede ,
tuineneruitzien,enhoeverschillendhet
allemaalis.Datwordtookwel"ideeën
opdoen"genoemd.
Maarwieheeft ernudemooistetuinin
hetSchildersnest?Daarzalikde
aandachtwelbijhouden,enwieweet
leesjehetinhetvolgendeNestbericht.
Vooreeniedermethetlentegevoel:
genietervan!Zetdebloemetjesbuiten,
enfijnepaasdagentoegewenst!!!
Groetjes Melanie
onsmei@compaqnet.nl
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Wiebangisvoormislukkingmoetzijn
denkenopsucces richten.
Eenliefdevolle blikeneenwoordvan
bemoedigingbereikenmeerdanvele
verwijten.
Medicijnen moetenervoorzorgendat
mensenzooudmogelijkjongsterven:
Idealenzijnalssterren:menkanzeniet
bereikenmaarmenkanerzichoporiënteren.
Slechtekandidatenwordengekozendoor
burgersdienietnaardestembusgaan
Wieeenprobleemweettebenoemen heeft
hetalhalfopgelost.
Gelukvindjealleenwanneerje geen
voorwaardenstelt.
Alleen"müziékiseenwèrëldtaardiëhiët"
vertaaldhoeft teworden.
demeestbelangrijke dingen inhetlevenzijn
geendingen.
Jos

"Döordafdë
aangewezenpersoonvoor
DePeninde
afgelopen wekenmet
vakantieis
geweest,heeft zijgeen
kansgezienom
eenstukjete
schrijven. Zij
heeft echter
toegezegdinhet
volgende
Nestbericht tezullen
schrijven,
Heredactiezietdit
schrijven
„raagtegemoetenhooptdat
zijeen
aangenamevakantiegehad heeft.
Deredactie

PasenenPaschahébbenietsmetelkaartemaken.
PaschaishetJoodsefeest,waarbij deuittochtvan
deJoden,endaardoorhunbevrijdinguitdeslavernij
vandeFaraovanEgypte,misschienRamsesII,
herdachtwordt.Hetverhaalhieroverstaatinhet
OudeTestament.DefaraogafdeJoden
toestemmingomtevertrekken.
PasenisdeherdenkingvandeopstandingvanJezus,
zoalswelezeninhetNieuweTestament.Ookhier
wordteenbevrijding gevierd:degelovigenworden,
omdat

Jezuszichopoffert, bevrijd vandeslavernijvande
zonden.
Inallebeidegevalleniserdussprakevaneen
bevrijding,beidegebeurtenissenzijnvrolijk enze
staanalletweeindeBijbel.Datisgeentoeval: in
dezeventiendeeeuwheerstealgemeende
opvatting,dathetOudeTestamenteen
voorafspiegeling isvanhetNieuweTestament.De
beroemdedichterentoneelschrijver, Vondel,hij
schreef32drama'sdieallemaal5bedrijven
hadden,endaaronderwarenheelveel Bijbelse
toneelstukken.Vondei'seerstestuk was"Het
Paschaofte deVerlossingeIsraëlswtEgypte".Het
iseenmoeilijktelezenstuk,waarinhijde
overeenkomstenbeschrijft vandetwee
gebeurtenissen,dieikzonetnoemde.
Pasenwasookhetfeestvandevruchtbaarheid.Als
symbolenvoordievruchtbaarheidkennenwehet _
groenvandeLente,hethaantje, dekrakelingende
zwaanvandePalmpaasstok. Inmeileggenalle
vogelseenei.OokmetPasenwasereenspeciale
vogelaandeleg,latenwehaardePaasvogel
noemen.Dooreengodinwerddieomgetoverdin
eenhaasenvandietijdaflegdediehaaseieren.
Natuurlijk indestruikenennogsteedswordendoor,
dekinderendeeierenvandepaashaasdaargezocht:
Ömnietoy^rwerktteraken kreegdepaashaashulp:.
vaitidekippenboer. ; :
'';' "7
VrolijkePaasdagen

Klaas

Alsje 'smorgensvroeginhetbosloopt,hoorenzie
je allerleivogels.Vandeweekvloogertussende
dichtebomeneenbuizerd,zondereentakje aante
raken(spanwijdte ongeveeréénmeterveertig!).
Eendaglaterstakentweereeënhetbospadover.
Momenteelzittenernogalwatspechtenenalinde
randlangsdeOudeBaanhoorjehetratelende
gehamerwaarmeedeinsectenverzochtwordtuitde
stamnaarbuitentekomenomspechtenmaaltijd te
worden.
Erzijnookeenpaarvossenburchten. Ikweetnietof
zebewoondworden,maarverledenjaarwaserin
elkgevaléénbezet.Ikhebhiernognooiteenvos
gezien,maardeuitwerpselenvindje welafentoe.
Devosheeft denaamergslimtezijn.Hijiszoslim
alseenvos.Datishelemaalnietwaar!Hij iseven
listigalselkwilddier.Zozalhijaltijd vluchten
vooreenmogelijke vijand, demensbijvoorbeeld,
maarnetzominalseenhonddatkan,ishijinstaat
eenplantebedenken.Indevertelijkt hijweleen

beetje opeenhond.Hijiszotussende60en80cm
lang,destaartnietmeegerekend.Diekan55 cm
langworden.Zijn potenzijntamelijk kort:
maximaal40cm.
Hijmaaktzijnhol(burcht)graagtussendewortels
vaneenboom:Hij leeft voornamelijk innaald-en
loofbossen enishetwijdst verspreide roofdier.Soms
kiesthijzijnverblijfplaats bijboerderijen, zelfsin
buitenwijken kunje hemtegenkomen.Hijisniet
kieskeurigwatzijnvoedselbetreft.'s Nachtsjaagt
hijopmuizen,maarhij lustookgraaggrote
insecten,vis,grasenbessen.Inhet voorjaar
wileenvogelbestsmaken.Ookeierenzijnwelkom.
Diebegraaft hijsomsalsereenovervloedaan
voedseliseninmageretijdengraaft hijzeweerop.
Tóchslim!
Demensenkrijgen eigenlijk paslastvandevos,als
erteveelbijelkaarwonen.Danzijndeboerderijen
nietveiligmeer.
Gaookeenshetmooiegebiedhierin.Hetbeeldis
mooierdandatvandeTV!
Klaas

Heel veel leden hebben, dachtik, heel veel gemist.
Als je bij de "Palmenshow" bent geweest kun je
alleen maar zeggen: "Ik heb een mooie, leuke,
leerzamecabaretavond gehad!"
Klaas

P.S.Ditstukje isgeschrevenvoordeafsluiting

Ikvondhétdemoeite-waard:inverbandmetdé ~
boekenweekkwamdeschrijfster ConniePalmen
vanAmsterdamnaarNieuwBergen,omuithaar
werkvoortelezenenom,nahetverkopenen
signerenvanhaarboeken,vragenvanhetpubliekte
beantwoorden.Erzatentamelijk veelmensen,die
zij, zodrazeheteerstecontactlegde,onmiddellijk in
eenboeiendesfeerwisttebrengen.Zelaseenaantal
fragmenten voor,duidelijk enzonderookmaaréén
vergissingtemakenendeeddatzogeïnteresseerd,
dathetpublieksteedsenthousiasterwerd.Diepe
onderwerpenalsleven,dood,politiekengeloof
besprakzewelvakkundig(zestudeerde filosofie),
maarzoluchtig,daterafentoeeensoort
cabaretvoorstellingontstond:volhumorgafzehaar
meningoverhetfeit datSalmanRushdiehet
Nederlandseboekenweekgeschenk mocht schrijven,
zonderdathijNederlandsofNederlandkentendat
zijn boek254pagina'smochttellen,terwijl
inmiddelsalbekendwas,dathetboekalsromanin
Amerikagaatverschijnen. Een
boekenweekgeschenk isnietbestemdvoorde
verkoop.Kortom:ConniePalmenleefde zicho.a.in
ditonderwerphelemaal uit,volvrolijkheid en
sarcasme.
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Bijdepoststakenzeomtezienwateruitde
buskomt.
Het gebroken beeld is perfect gelijmd, je
zietergeenbarstvan.
Ik kwam onder de douche vandaan zonder
mij iets aan te trekken van de kleren die
gereedlagen.
Hoewel het in Aken onweerde, keek Piet
alsofhijhetinKeulenhoordedonderden.
Anitategenhaarvriend:"Ikmoetveel
nietjes nieten.Maaralsikniet,danniet^ n
nietvaaknietNietteminwilikdatdieniet
goedniet,wantalseennietnietniet,dan
benikniettegenieten".
Deboerliepgierendophetlandvanhet
lachen
Dekoopmanzette'smorgenszijnwekkeren
'smiddagszijnklantenaf
Dêëtalèürvandesportzaakstruikeldeen
vielindeprijzen
Janmaaktezijnhuiswerkendehondaf
"Mijnvrouwmaakzichzelfenmijngeld
op",zeideechtgenoot.
Detimmermansloegdeplankmisendemis
over.
Zijnlevenhingaaneenzijdendraadje, h"
kroopdoorhetoogvandenaald.
Jos

Op9junizijndefietstochtenhet straatfeest
gepland.
Opdezedatumzalerookeenreüniegehouden
wordendoordeMavoinBergen.
Alsermensenzijn inonzebuurtdienietnaarde
feestavond komenvanwegedezereüniedanzouden
wijdatgraagwetenvoor8aprilzodatwe,bijteveel
afzeggingen, eventueelkunnenbesluitenomonze
activiteitteverschuiven.
Hetbestuur

jpoodei boothof
Hoe komt de paoshaas bij het paasei?

