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Voorwoord
Dooreentechnischestoringzijninhetvorigenummertweedata
verwisseld:"Heteerstvolgendenummerverschijnt opzaterdag,21
april,uiterlijke inleverdatum van kopij zaterdag,28april.We
zullennietnetdoenofwewildenzienofjulliehetzoudenmerken,
maarbiedengewoononsexcuusaan.Wezijnerweer,endatishet
voornaamste.
April:lentemaand. Waardenaam"april"preciesvandaankomt,is
nietbekend.WeldatzeuithetLatijnkomt."Aprillus"hangtsamen
j | e t hetwoord"apricus"endatbetekent"vandezon".Aprilisdus
^ maandvandezon,alzoujedatnietelkedagzeggen."Aprildoet
wathijwil",zeiopoealtijd.
Ietsanders:hetberichtdatinBrabantenLimburgdebossenweer
openmochtenvoorpubliek,maakteiedereen,vooraldebezitters
van"snuffel- ren-enstoei-honden"gelukkig.
Hoedanook:depaasdagenzittenerweeropenwezienmet
spanninguitnaardeeerstvolgendeactiviteit:hetjeugdbowlen op12
mei.
Wekunnenditvoorwoordgelukkigbesluitenmeteenvrolijk
bericht:ministerNetelenbosheeft door
Gemeentelijke Havenbedrijf
Rotterdamonderdruktezettenvoor
elkaargekregen,dathetafziet vande
^orgenomennachtelijke vluchten
opLaarbruch!Hetbedrijf wasde
enigetoekomstigegebruikervan
Laarbruch dienachtvluchtenophaarlijstje hadstaan.
Datbetekent:baby'senouwemensen,ziekenengezondenhoeven
voorlopignietbangtezijn vooreen(zwaar)verstoordenachtrust.
Hetschildersnestkan rustiginblijdeverwachtingzijn, althansvoor
dekomendetijd.
DE REDACTIE

Geeft u opvoor de
wandeltocht op20mei aanstaande.
Zieverderop in dit blad
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Colofon
Redactie adres
Huub van Zuylen
JozefIsraëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

Volgende nummer
Heteerstvolgendenummer
(4-4)verschijnt opzaterdag

26mei2001
Kopij
Uiterlijke inleverdatumvan
copy

zat 19mei2001

mWlTWoórdenhoei^

.'''"~;:ji\'AïVï*^'j , >^ ,: :.' i . iR -;« :,,| <' : ''^

Inde IT(informatie technologie)wordentegenwoordigveel
woordengebezigddievoornamelijk uithetEngels afkomstig
zijnEenblonde,nietnadertenoemenvriendin,iszo
behulpzaamgeweestomeenlijst optestellenmetdemeest
voorkomende uitspraken,hunuitspraakendebetekenis.
Dushaalhieruwleringuit!
IndittweededeelvandeseriedeEƒ,G,H,I,JJK,L,M,NenO
IT dictionary
Edit
Endless
Enter key
Fail
Fault
File
Flag
Flow
Hidden File
Host
I.S.N.
Jam
Job
Keyboard
Leave
Linkstation
List
Loop
Macro
Micro Fiche
Olivetti

Uitspraak
Edit
Enties
Enturkie
Feel
Folt
Feil
Flek
Floo
Hidenfijl

Betekenis
Meisjesnaam
Eindeles
Huissleutel.
Een heleboel
Eenheid vanspanningssterkte
Soort schuurgereedschap
Vuil plekje opjekleding
Klein insectdatjeuk veroorzaakt
Verborgen gereedschap intaart
voor gevangene
Hoost
Het regent
Ei essen
Duits ontbiit
Vruchtencompote
Sjem
Jop
Arme kerel
Kiebord
Sleutelplanlqe
Lief
Aardig, vriendelijk
Linksteesju Gevaarlijke plek waar
n
supporterstreinen aankomen
Stiekeme streek
list
loep
Vergrootglas
Groothandel in levensmiddelen
maakroo
Mikroovish Zeer klein visje
oolevettie Dik soort Italiaans olifantje
Jos
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DeSterrenhemel.
Alsjehetoversterren ofplanetenwilthebben,komenbijde
meestemensendeideeënbovenoverruimtewezentjesen
Ufo's.
Demeestemensenvindenhetdanookmaarwatraaromhet
daareensuitgebreidovertehebben.
Hetiseenfascinerende bezigheidalsjeerinteressevoorhebt.
Hetisdaarbovenechtnietiedereavondhetzelfde.Jekuntzelf
methetbloteoogobjecten waarnemenenmeteen verrekijker
zelfs demanenvandeplaneetJupiterzien.Hebjeeen
telescoopbijdehand,danhebjehethelemaalvoorhet
zeggen!!

DanflitsjeevenvanJupiternaar
Satumus,ennogeenleukobject is de
Orionnevel.
Jehebtzoveeldingenomnaartekijken,
dingendiejeniethadverwachtmaardie
ertochwaren.
Jehebthetnoordelijk halfrond enhet
zuidelijk halfrond. Wijzitteninhet
noordelijk halfrond.
Eengemakkelijk object aanhet
noordelijk halfrond isdegrotebeer, ook
welbekendalsdesteelpan.
Eensterrenbeelddatinde
wintermaanden eenpronkstukvande
hemelis,isORION.
DeplanetenJupiterenSatumuszijn
'savondsinhetwestentezien. Hun
zichtbaarheidvermindertomdatze
geleidelijk dezonnaderen.
_
DeplaneetVenusis sochtendsinht
oostenzichtbaar.
Iederemaandheeft welzijneigen
bijzonderheid,.Indeenemaandisiets
weerbetertezien
alsindevorige
maand.
Jehebtsterrendie
je indezomer
ziet,maarjuist
nietindewinter.
Datkomtnatuurlijk doorhetdraaienvan
deaarde.
Zodraaienomdezonookandere •
planetenalsalleendeaarde.Deaarde
draaitin365,26dagenronddezon.
deplaneetJupiterbijvoorbeeld doett
11,9jaarover,Satumusdoeter29,5jaar
over.DeplaneetPlutodiehetverstweg
staatvandezondoeter249jaarover.
Dezonstaatongeveer 150miljoenKm
vandeaarde.
Zozieje,datiedereplaneetz n eigen
baanronddezonheeft inonsmelkwegstelsel.Zozijnernogmeervandie
melkwegstelsels.Kunje nagaan,hoe
oneindiggroothetmoetzijn.
Hetisdemoeitewaardomeensomhoog
tekijken.
Genietervan!!!
Melanie
onsmel@compaqnet.nl
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i^lagpaitiimheh
SamenmetdePaashaasvertrokkende
buurtkinderenom 13.30uurperhuifkar,welkevoor
degelegenheidbeschikbaarwasgestelddoorPatrick
vandenIJssel.Hetwasgelukkigdroogennaeen
rondje gemaakttehebbendooronzebuurt,redenwe
richtingHeukelom.DePaashaaswasdaarzijn
eierenverlorenennatuurlijk dedendekinderen
goedhunbestenwarendeeierenineenmumvan
tijdterecht.Toenwerddetractorweergestarten
redenwenaardespeelplaatsaandetouristenweg.
Hierhebbenwegezelligmetz'n allengepicknickt
engespeeld.Hetwasalgauwvieruurende
kinderenkeerdenweerhuiswaartsmeteengroot
chocoladepaasei.
Dejeugdcommissie
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BOWLENJEUGD
Dejeugd,diezichheeft opgegevenvoorhetbowlen,
wordop12meiom 15.00uurverwachtbijPeter
Vousten,JozefIsraëlstraat4.Oponsprogramma
staateenuurbowleninhetBowlingcentrumte
Oostrum,waarnawijmetz'nallennogeenhapje
gaaneten.
Wijdenkenrond 19.00uurweerthuistezijn,het
kanookeenhalfuurtje eerderoflaterworden.
Mochtenerkinderenzijndiebeslistoptijdthuis
moetenzijn,danmoetendeoudersditeven
«geven.
Wijverheugenonsopeenleukemiddagenjeweet
het:"dewinnaar neemtdewisselbeker meenaar
buis!"

Kraamvisite
Wijhebbenonzenieuwebuurtbewoner,Jelle
Tonnissen,mogenbewonderen.Onderhetgenotvan
eenbeschuitmetmuisjeseneenglas
thee,werdonzekleineattentie
uitgepakt,waarmeeMoniqueenRuud
heelergblijwaren.Wijwensenhen
heelveelgelukmetJelle.
Monique

ïk&tftièpënaan
ToenikzestienjaargeledenvanuitOssnaarNieuw
Bergenkwamwonen,hadikgeenideedatikin
zo'n aardigebuurtterechtzoukomen.Deeerstetijd
moestenwijwennen,maarlaterkregenwijmeer
contactmetdeburen.
Gelukkig,wantmijnmankreegnadriemaanden
eenzwaarhartinfarct. Dereactiesvandeburen
kwamenaldirect:"Alsjullieindeproblemenzitten
mogenjulliealtijdbellenvoorhulp,alishetmidden
indenacht".Naeenheelmoeilijke periodevan
veelziekzijn ismijnmanachtjaarlateroverleden.
Jevoeltje
danvooraldeeerstetijderg
verloren,
maardaarwasaltijd die
buurtdieje
lietwetendatje nietalleen
staat.Je
hoortenleestvan
verhalenover
mensendiedagenof
somsweken
doodinhuisliggen,
Datkanmijniet
gebeurenwanter
iseenafspraak metde
overbuurvrouw
datalsomelfuurde
gordijnen niet
openzijn,datzijdaneven
komtkijkenen
jawelhoor:naeenbruiloft vaneenvanmijn
vriendengevierdtehebbenenheellaatthuis
gekomentezijnstonddeanderemiddagomeenuur
mijnbuurvrouwvoormijnbed."Isallesgoedmet
je?"Datwashet,ikhadmealleenverslapen!
Deenebuurmandiem'nwaterpompaan-enafsluit,
detweebuurmannendieopeenkoudewinteravond
eenlekkebandvanm'nautoverwisselden.Endan
nogeenbuurmandiem'nautouitdegaragehaalt
alsdeautoscheefin degaragegeparkeerd staaten
diealtijd opmijn huispastalsikafwezig ben.De
buurvrouwendiemeteenpannetje soepkomenals
ikziekopbedlig.Maardeklapopdevuurpijl
kwamverledenjaartoenindooreenongelukkige
valmijn linkerbeenbrakennavijfeneenhalve
weekziekenhuisweerthuiskwam:bedindekamer,
kongeentrapop,mijnbeentotbovenaantoeinhet
gips!Extrahulp,etenvan"tafeltje dekje"enhulp
vanhetGroeneKruisvoorwasbuurten,diesoms
watlaterkwamenomdatzijzovreselijk druk
waren.Maarwatgebeurdeer:elkemorgenom
precieshalfnegenstondmijnnaastebuurmaninde
kamer,opendedegordijnen,potje theegezet,twee
beschuitenmetaardbeiengemaaktenmetmooi
weerwerdikbuitengeïnstalleerdmeteentuinstoel
enparasolenomhalfelfbrachtdebuurvrouwnog
koffie endattweemaandenlang!!
IkbengeboreninDelft enhebdaarnogfamilie
wonen.Toenikditvertelde,kekenzijmijaanmet

ogenzogrootalstheeschoteltjes! Ditisdaar
ondenkbaar.
Ikhoopnoglangvanmijn buren,dorpen
buurtverenigingtemogengenietenwantzo'nactieve
buurtiseenverhaalapart.
Ikgeefmijn pendooraanFransvdVight.
JopieClaassen
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Erzijn heelveelverhalenoverdevosgeschreven.
Reintje deVosheeft altijd totdeverbeelding
gesproken.Lafontaine schreefdeberoemde fabel
overderaafendevos.Eenfabel iseenkortverhaal,
meestaloprijm,waarinplanten,dierenendingen
kunnendenken,handelenensprekenalsmensen.
Aanheteindstaateenduidelijke moraal,zodatjeer
ietsvankuntleren.Als
_ voorbeeldde
raafendevos:eenraaf
zitopeentakmeteen
stukkaasinzijnbek.
Devoszietheten
hetwaterloopt
hemindemond,
maarhijkaner
nietbij. "Hallo
raaf,watbenje
tochmooi.Ze
^ ^ ^ ^ F ^ K Ü j ^ zeggen,
datje ookprachtig
^ j ^ ^ ^ » ^ jcunt
zingen,maardatgeloof
ikniet."De
ijdeleraafistrots,dathij geprezenwordt,maar
beledigd,datzijnzangstemnietzoudeugen.Hij
opentzijnbekenkrastheelhardopeen afgrijselijke
manier.Hetstukkaasvalt,Reintje gaatermee
vandoor.Moraal:trapernietinalsmensenjevleien.
Klaas
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Herinnering

Nahetbijwerken vandeboekhoudingisgebleken
daternogenkeleledenvandebuurtverenigingde
jaarlijkse bijdragen niethebbenvoldaan.
Waarschijnlijk isuditinhetnattemaardrukke
voorjaar ontgaan.Wijvragenuditzospoedig
mogelijk tedoen.
Weetunietzekerofualbetaaldhebt,vraagdan
gerustevennabijdepenningmeester.
Depenningmeester

WMM::l'MlWfam'.straaïfèêstr
NadeoproepinhetvorigeNestbericht isgebleken
daterslechtsenkeleledennaardereünievand
mavogaan.
Hetbestuurheeft daarombeslotenomde fietstocht
enhetstraatfeest gewoonop9junidoortelaten
gaan.
Voordiegenendietochnaardereüniegaan,iserde
mogelijkheid om'smiddagstijdigtestarten metde
fietstocht, zodatze
nogoptijdbijde
reünieaanwezig
kunnenzijn.Uiteraard
kunnenzenade
reünienog
aanschuivenbijons
straatfeest.
Hetbestuur
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AANGEGIERD
1EDILLER
BEGINWORP
BRAADSLEDE
DAARBIJ
EENMAAL
FEILEN
GALLON
GEADERD
GEBOEFTE
HANGSTOEL

HOUTAFVAL
KAMERWACHT
KERKRAAM
KLAMMER
KODDEBEIER
KRUIMELAAR
LEEMAN
MARKTEN
MEEUWENEI
MUSEUMZAAL
PIJPER

1

PROLLIG
RABBIJN
RAGOUT
SIERAAD
TELTAFEL
TENNISARM
VERFTUBE
VOGELS
WIJNSOORT
ZAADSTRENG

Losdewoordzoekerop. Deovergeblevenlettersvormeneenwoord.Stuurde
oplossingvoor19meinaarderedactievan hetschildersnestenmaakkansop
een prijs!
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Opzondagochtend 20mei2001om10.00uur ishetweerzover,de jaarlijkse
wandeltocht van onzebuurtvereniging komter aan.
Ditjaar ishetzeerzekerdemoeitewaard omjullie middelsde
opgavenstrook optegevenvoordit gebeuren.
Hetwordt eenbelevenisvoordegehelefamilie (ookenkelingen zijn
natuurlijk van harte welkom)
Alleingrediënten diehettot eenleukgeheelmaken zitten er in:
-spanning
-spel
-begaanbare route
jpeunverk
-denkwerk
-aandacht voor de allerkleinsten
-ookvoltehouden voordeminder goedter beenzijnde buurtbewoners.
O.a. rekening houdend meteenaantal reactiesvan de gehouden
-buurtenquête hebben-we alsorganisatorsgepoogdvoor-ieder-watwils in t e bouwen. Nieuwsgieriggeworden? Geefjeop!
Totzondag20meiom10.00uur ophet startpuntPieter deHooghstraat11.

OPGAVESTROOK WANDELTOCHT 20MEI 2001
J a wij doen mee aan de wandeltocht.
Naam:
Aantal Personen: senior:

Jeugd:

kind:.

Inleveren voor 13meibijJosRemmen.Pieter dehooghstraat11.
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