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HETMEST
Voorwoord
Erbestaateenoudschoolmeestersgrapje,datalsvolgtgaat:"Noemeenseen
echtNederlandswoordwaarindevolgendelettersachterelkaarstaan:
RFSTST.HetisechtgeenRussischofzoiets.Wegebruikenhetwoord
regelmatigenvooralindezeperiodevanregenenwinddwingendevallende
blaadjes eneikelsendeoveralopkomendepaddenstoelenonsaandatwoord
tedenken.Erstaanzelfsalweervliegenzwammen(kabouterpaddenstoelen)in
hetbos.Ikhebnognietgevraagd,ofdekinderendezeminimeubeltjes nu
misschien"Plopstoeltjes"noemen.
Oja,datgekkewoord: "herfststorm"!
^euws uithetnest:denest-randenwordendelaatstetijd nogalgeteisterd
J&orinbraakenvernieling.DeJumbokreegbezoek,enindePaulus
Potterstraat(derandvanHetNest)washetookmis.Nummerplaten
verdwenenvaneenauto,eenkeukenraamwerdopengeboordzodatde
inbrekers)naarbinnenkon(den)en
ookopeenderdeplaatsindestraat
schijnt hetmistezijn geweest.Pasop
jespullen!!
Eenpaarwekengeledenzagenwe
../ ',y,'.<,v,v,v,i.i \
plotselingheel laagoverdehuizen
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richting bos.Hijdaaldeangstwekkend
snelenondankshetvoortdurendgas
geven zaktehijsteedsmeer.Wezijnnoghetbosingerendomopeenduintop
tekijken,maarwezagenniets.Tochmoethijvlakbijgelandzijn.
NudenieuweNestuitgave:inditnummerleestuvastietsoverdenaderende
Nngoavond.
Wehebbenhetgehadovereententvemieuwing!Ophetmomentdatikdit
voorwoordzittetikken,isereenvergaderingoverdatonderwerp.Alsernog
bijtijds nieuwsoverkomt,staatdatietsverderopinditblad.Zoniet,dankomt
hetdevolgendekeer.
Verderverwachten we"DePen"eneenaantalstukjes vandiemensen,diezo
langzamerhandtotde"vastestaf'zijn gaanbehoren. Wijzijn netzobenieuwd
naarwaterbinnenkomtalsjullie!!
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Bedankt
Allehartelijkeblijken vanmedelevenvanallenna
hetoverlijden entijdensdeuitvaarten
crematieplechtigheid vanMiavanWell- Bos
hebbenonseengrotesteunentroostgegeven.
Wijbedankenjullie,fijne naasteburen,enalle
ledenvandebuurtverenigingendemensenuit
Bergendiehunmedelevenhebbenlatenblijken.
Hartelijkdank
HanyvanWell
En familie
Ter herinnering u n

Mia van WeU-Bos

destruikeneengrotedonkereschaduw,diehetpad
oprende.Precieseengrotehond.Ikkonhembijna
aanraken.Hijrendedevlakteopenmeteenkwam
ernogzo'ndier,donker,zwart,langsgalopperen.
Toenzagenwe,dathettweereeönwaren,dieal
gauwindeverteverdwenen.Bijnahaddenweze
geaaid.Onsvielop,datje zeinhetbosniethoort
lopen,maardathethierleek,ofertweepaarden
waren,dieweggaloppeerden.
Nuhetverbandmetdebibliotheek:vaakzeggen
mensen,daterherteninhetboslopen.Ikhebdan
altijd gezegd,datdatgeenhertenwaren,maar
reeën.Naonzeontmoetingbenikdebibliotheek
binnengestaptomwatmeeroverdiedierenteweten
tekomenentoenontdekteik,datikeraltijd naast
hebgezeten:eenreeisweleenhert,maareenhert
hoeft geenreetezijn.

ectugemie van
H a n y van Well
Zij wen) gtborer op 11 mei 1914 ie Hom
en tij incfleed op 17 augtniiK 2001 ie
Boxmeer.
Na een ptednife uilvaundicnsl in de Edilh
Steinlupcl ie Nieuw Bergenop 22 uiguuus
hebben wijhaar hegeleid naarhel cremaiorium ie Blcrick.

Je vond 'l fijn dal we in hel ziekenhuis
steeds bijjou w a n a
Je noemde ons nog bij naam.je was heel
vanjou afscncid hebben kunnen nemen en
in hei bijzonder je achuikleinkind. Sander
dieje nog een aai een en kusje gaf.
Na dal alles wasje zeer tevreden en ben je
nistig ingeslapen.

Samen.
36 jaar a m e n . veel zicLtes zijn haar ntc:
bespaard gebleven, maar allijd was er de
allerbesle vemnging en liefde van haar
Harry.
Samen hebben we haar begeleid tol haar
laatste reis.
Zo was hel gued.

Vooruwiteunen medeleven, inwelke vorm
dan ook.zeggen wij u hartelijk dank.
Hany van Well
Kinderen en kleinkinderen.

P.S.alsernogmensenzij ILdiegraageen bidprentje
willen,kunnenzedaarrustignaarvragen!!

BoekenenBeesten
Eriseenverbandtussendebibliotheekendedieren
hierindebossen.Daarbenikeenpaarmaanden
geledenduidelijk achtergekomen.Ikhebzoiets
fantastisch meegemaakt,datikhetalaanallerlei
mensenhebverteld.
Misschienkunnenjulliejenogherinneren,hoe
warmhetnogmaareenpaarwekengeledenwas.Ik
vraagdatmeerevenvoorzichtig,wantineen
periodevanstorm,regenenlageretemperatuurben
jedeenormehitte,waarbij dezolenvanje schoenen
smolten,algauwtotaalvergeten.
Goed, 'smiddagsteheetvoordehond,dus 's
avondslopen,zotegendeschemering,nogsteedsin
dehitte.Weliepenevenvoorbijdeparkeerplaatsbij
deOudeBaan,linksvanonsstruikenenbomen,al
watdonker,rechtsdeduinen.Opeenskwameruit

Omhetvoormezelfmakkelijk temakenhebik .-n
aantalprachtigeboekenmetmooiefoto'sen
uitgebreidebeschrijvingen overdenatuurlinks
latenliggenenvondineenzakfauna precies
genoeg:
Jehebthertenendiezijnonderverdeeld.Dereeis
hetkleinstehert.Hijisgemiddeld 1 meterhoog,
heeft eenwittespiegel(achterkant)eneenklein
gewei.OveralinNederlandkomenzevoor.Het
damhert,datje opdeVeluwe,bijGroesbeek inde
duinenbijBloemendaaleninZeelandkanzienis
ong. 1.50m.Hetedelhertkanwel2mhoogworden
Hijisop 1 nahetgrootstehertinEuropa,deeland
isdeallergrootste:2.50m.Hijweegtmeerdan250
KG.Hetenigehuisdieronderdehertenisde
Kariboe,hetrendier.Hijwordtgehoudenvoord**
huid,demelk,hetvleesenhettrekkenvande SK .
HetberoemdsterendierisRudolf;diezienwemet
dekerstdagenwelweerhiermetdekerstman!
Klaas

Melanie'snieuws
HALLOWEEN.
Halloweenbetekend;DeavondvoorAllerheiligen.
(Allerheiligen isop1 novemberenwilzeggendat
alleheiligenindehemelwordengeëerd).
Hallowbetekentdanook;Heiligen.
Inhetkatholiekegeloofisheteenplechtigheid,en
eenbelangrijke observatievanhetjaar.
Hetisdedagdatallekatholiekenverplichtmoeten
opletten.

Het iseensoortnachtwake ofvoorbereiding opde
avond van31oktober, Halloween!!
Het iseenvieringdie begonnen isinIerland.. Later
Engeland ende Verenigde Staten.
Jeziethetnu ook steedsmeer inEuropa.
DeKeltendie2000jaar geleden leefden vierden de
avondvan31oktober meerdan alleandere feesten
van hetjaar.
Ze maaktenvreugdevuren, droegen maskers,en
bereidden zich vooropdekomstvan geesten.
Dehuidige Amerikanenvieren hetnetalsde
Schotten ende Ieren.
Halloween iseen nachtvol feest geworden!
DeKelten geloofden dusdat demensen diedatjaar
gestorven waren,terug zouden keren inde lichamen
vandieren. Dooropofferingen engiften konden ze
vandaaruit naarde hemel.
Debijfiguren alsde zwarte kat endeheks,zijn dus
alsvolgt ontstaan:
öegerdacht men, datdezwartekateen menswas.
Een hekskon ook een mens zijn.
Later zijn deze figuren bijzaak geworden om het
allemaal nogeens flink griezeligtelatenworden op
die 31eoktober nacht!!
Ook pompoenen, waarzegezichten uit maken,
vleermuizen, spinnen,alleswat ookmaareven eng
is,isgeknipt voor eenavondje HALLOWEEN!!
Weesvoorbereid,je weet maar nooit!
Trick oretreat,HAPPY HALLOWEEN!
Melanie
onsmel@compaqnet.nl

Ookditjaar bezochten wij speeltuin Klein
Zwitserland, waar wij onsweer uitstekend hebben
vermaakt. Hetwasopdie25-steaugustus erg heet,
zodat wij ons lekker dicht bij hetzwembad hadden
geïnstalleerd. Al gauwlagenoveral de badlakens
verspreid en spetterden dekinderen rond in het
water. Omdat dezespeeltuin geheel inhetbos ligt,
vieldehitte erg mee.Ookvoordegrote kinderen
waser genoegtedoen:zij konden zelf hutten
bouwenmet materiaal uithet bos.Tegeneenuur of
tweededen weonstegoed aan frites met een
frikadel ofkroket, dat gingerzeker in.Omdat de
kinderen zichopperbest vermaakten, zijn wij een
uurtje langer gebleven,zodat wij om 5uur moe
maarvoldaanterugreden naarhuis.
Ouders,bedanktvoorhet rijden ende gezelligheid!
Groetjes, Peter enMonique.

Hallo allemaal.
Wij zijn de fam. Lemstra enons isde weggeefpen
gegeven.
Vorigjaarjuni zijn wijnatwee maanden
verbouwen ophet schildersnest neergestreken. En
wij moeten eerlijk zeggendat hetonsniet istegen
gevallen. Wij komen uit West-Friesland. Dit iseen
streek inNoord-Holland. Hetdorpje waar wij
vandaan komen,heetHoogkarspel en dit ligt tussen
Hoorn en Enkhuizen
Wij hebben driezoonsen eengaat het schildersnest
alweerverlaten. Onzeoudste gaat samenwonen met
een echt Limburgs meisje uit Wellerlooi.
Arieheeft alshobbyultra lightvliegen en
radiografisch
bestuurbare
modelhelikopters,
Onze middelste
zoonvliegt met
bestuurbare
vliegtuigen. Dit
doen zij opde hei
bij Venlo.
Daar iseen
ultra light
modelvliegveld Het
vliegen doet Arie in
Grubbenvorst. Er zijn al
verschillende personen uitde
JozefIsraëlstraat meegeweest om
Nieuw-Bergen van uitde lucht te
bekijken.
Zelfs onze vakanties inFrankrijk worden zo
geregeld dat onsvliegtuigje meekan. Dafis altijd
eenhele uittocht wantArieheeft decaravan achter
debusen Marianne heeft hetvliegtuig achter de
auto.
Verder hebben wij hethierergnaaronszin want
jullie Limburgers makenecht wel overal een feestje
van.Het leukste istoch wel datje hier gewoon
overal bij betrokken wordt. Dat is inhet West Friese
tochwel anders.Daarmoet een "vreemde"toch wel
vangoeden huize komen wilje er bij horen.
Vandaar dat wij debewonersvande Jozef
Israëlstraat onzehartelijke dank willen geven voor
alleswat zetot nogtoevooronshebben gedaan.
Dan rest onsnogdependoortegeven endit doen
wij aanHuuben Angelique vanZuylen
Fam. Lemstra.

Burenhulp
Zegnietdaterinonzebuurtnietaanburenhulp
wordtgedaan!
Getuigeonderstaandefotomagduidelijk zijndat
kortnadathetwelkomstbord wasgeplaatst,erde
nodigehulpwerdverleenddoorbuurtbewonersom
tezorgenvoordenodige afvoer.

What'sinaname?
Hoekomjeerop?
Nuvoordetweedekeermezelfde"opdracht"
gegevenietsteschrijven overvoornamen.
Allezendeenzoekendenaarinformatie kwamik
vreemdenamen,vaakvoorkomendenamentegenen
ikvroegmeaf: HOEKOMTIEMANDEROP??,
waarhaaljeje inspiratievandaanomje kindte
noemenzoalsjehemnoemt.
Nuzijnernatuurlijk legionamenboekentekoop/te
leenmetschiereindelozerijennamen,metde
bijbehorende betekenissenen/ofherkomst
gegevens.Maarouderskiezennietzovaakeen
naamloutervanwegedebetekenis.
Erwordenooknamengekozenuit categorieën,
zoals:

• vernoemennaareenfamilielid (22%)
• demedia,film,tv,boeken,alsinspiratiebron
• 18%kiesteennaamopgrondvandebetekenis
Vernoemen komttegenwoordigmindervaakdan
vroegervoor,veelalkiezenaspirantoudersdanook
nogvooreenaangepaste/moderneversievande
naam.Zoals:Omaheet Sjaanendekleindochter
wordtde"moderne"Jeannette.

Zoalsgezegdkomthetkiezenvaneennaamalleen
vanwegedebetekenisooknietzovaak(meer)voor,
welincombinatiemeteenandere"categorie".
Manuela,wat'God ismetons'betekent,maarwas
ookdetitelvanhetsuccesnummervanJacqües
Herb.
Daniserooknogaltijdzo'n 34%vandenamendie
hunoorsprong vindenineenalternatievereden.
Eenoorsprongkanzijn:
• HOBBY,(Diana,Godinvandejacht,dochter
vaneenkruisboogschutter)
• TIJDVANHETJAAR(May,Julie)
• PLAATS WAAR"HET"GEBEURDE(Zia,
Larissa,Dayla)
• PLAATSDSfHETGEZIN,(Benjamin, Quentin)
• BEKENDEOFFAVORIETESPORTER (
Richard,Falco)
Demediaalsinspiratiebronhebbenertoegeleiddat
erdelaatstejareneengroepAyla's(destamvar ^e
Holenbeer)geborenis.Ookissindshetweer
gelezenwordtdoorweermanKroldenaamErwin
populairdergeworden.EltonJohnheeft denaam
Nikitaalsmeisjesnaam indebelangstelling
gebracht(Eigenlijk isNikitaeenRussische
jongensnaam)
Dekomstvanmensenuitdiverse"buitenlanden"in
onslandheeft ertoegeleiddathetaantal
"Nederlandse"namenvanvreemdeherkomst
enormistoegenomen.
Totslotnogeentop 10vannamen gepubliceerd
doorhetNIPO:
1
Stefan
Anna
2
Stefanie
Michael
3
Laura,
Lisa,
Susan
Mark
4
Nicole
Tim
Lotte,
5
Lina,
Manon,
Sanne
Peter,
Tom
6
Danielle,
Denise,
Simone
Martijn
Jeroen,
7
Iris
Mandy,
Tessa
Patrick,
Robin
8
Jessica,
Kelley,
Michelle
Kevin,
Rick
9
Judith,
Nathalie,
Kim
Brian,
Eric,
Bas
10
Karin,
Rianne
Danny
Misschiennogalsallerlaatste wetenswaardigheid:
Wiljeeenjongensnaam kiezenmeteenweinig
voorkomendeletter,danmoetje keuzevallenop
namenbeginnendmeteenQ,0, VofZ. Voor

meisjesnamen zijndatdeletters:U,Q,O,Z,ofV.
VoorbeidegeldtdatdeletterXbijzonderis.
Totzovermijn bijdrage aandemogelijke verrijking
vanuwkennisbetreffende voornamen.
Watmijnuaardiglijkt isomvanjullietewetenhoe
hetkomtdatje heetzoalsjeheet,watdeeventuele
betekenisisvanje voornaamenwaarom,indienvan
toepassing,je denamenvoorje kinderengekozen
hebt.
Het"schrijfhoutje" wilikdaaromdanook
doorgevenaaniemanddiedemysteries betreffende
zijn ofhaarvoornaamblootwilleggen.Vervolgens
zoekthij ofzijhetvolgende"slachtoffer" uit.
Succes!!!

Vergeetnietomeenpenmeetenemen,maarzeker
eengoedhumeur!
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Ikhoopdatonze
levenswegookzo
gladverloopt!
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>ste buurtleden.
Hetisweerzover,ookditjaarstaateroponze
activiteitenkalenderwederomeenbingogepland.
Kostennogmoeitezijn gespaardomerookditjaar
weereengezelligeavondvantemaken.
Erzijn velemooieprijzen tewinnenenookzaler
vooreeniederdekanszijnomietsleuksindewacht
teslepenbijdeinmiddelsberuchtequizvragen.
Vanwegehetgoedbevallenvandelocatievindtde
bingoavondditjaarplaatsin

deaula van deStJozefschool aan de
Pieter de Hooghstraat.
Debingoavondvindtplaatsop19oktober
vanaf20.00 uur.
Vanwegehetgereedmakenvandezelocatie
enhetbestellenvandenodigespullenishet
noodzakelijk omjeoptegevenvoor 15
oktober!

Zoalsje ziet,zijn onzebuurtgenotenPatrick
enMelanieinhetHuwelijks-walsje gestapt.

Gezegdenengezocht
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Bedenksteedsdatje uniekbent,zoalsiedereen.
Iksteunopenbaaronderweis.
Ikkna300woodrenpremniuuttpynen.
Leesgoednajegeenwoordenovergeslagenhebt.

Geefje dusopdoormiddelvanhettijdig
inleverenvanopgavenbriefje eldersindit
Nestberichtbij;

Wiehetlaatstlachtdenkthettraagst.

JosRemmen, Pieter deHooghstraat 11.

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT

Debingokaartenkosten 1 guldenperstukener
zullen3 rondengespeeldworden.
Deprijzenvoorconsumptieszijngelijk aande
feestavond (Fl 1.25)

Vannachthebikperongelukhetraamopeenkier
latenstaan.Vanochtend
bleekdatmijnmuiswasweggelopen.
signalement:
*
grijs,
*
staartvanongeveer 180cm,

Verjaardagen zijn gezond:hoemeerje erhebt,des
telangerje leeft.

blind,
doof,
geenpootjes,
beweegtzichvoortm.b.v.eenrollend
balletje,
*
geenmondofanderein-ofuitgangen,
*
opderug,nabijdestaartzittentwee-wat
lijkt op -knopjes,
*
afmeting: (lxbxh) 11 cmx6cmx3cm,
*
roepnaam. "Schieteenbeetje op,stomding!1
(luistertechternooit).
Weetiemandmisschienwaarmijnmuisnuis??
Mijncomputerwasergaanhemgehecht!
Jos

Bloemschikken

Inzijn agendaheeft deSintnogeenmiddagvrij
voortweezwartePietenenwelopzondag2
December.
Graagwillenzeopbezoekkomenbijallekrnderea
Maarookbij devaders,moeders.Opa's,Oma'sen
allendiehetleukvindeneenbezoekje vande
Pietentekrijgen.
Omeenbriefterugteschrijven naar Spanje moeten
wewelgegevenshebbenoverjullievoorinhet
groteboek.Wewillendusdenamen, verhaaltjes
pluseentijdstipwanneerzewelkom zijn.
Geefditdoorvoor 16 november.
DePieten-verslaggever vandeschildersbuurt,
TinyvanGaal.
Jacob-marisstraat7
Tel:342477

Wij zoeken:
- Mensenmetactievevingers.
- Diezinhebbeneenmiddagofavondmetgroen
bezigtezijnvoordekerst.
- Zodatwesamenindebuurtkerststukjes kunnen
maken.
- Groenhebbenwezelfindetuin.Potten,
schalenofkannetjes staanbijiedernogwel
achterindekast.
Bijvoldoendebelangstelling
wordthieraangewerkt.
Erwordtbekekenhoewe
hetdoenenwanneer.
Laatbijinteressesneliets
vanje horen,liefstvoor15
November.
Methulpvanenkelecreatievedamesuitonze
buurt,makenweereengeslaagdeactiviteitvan.
Aanmeldenbij:
TinyvanGaal
Jacob-Marisstraat7
Tel:0485-342477

üit
Hebiktochvorigeweekeenbriefgekregenvande
goedeSintuitSpanje!
Mijwerdgevraagdwatervoorditjaarwordt
georganiseerdbijonsindeschildersbuurt.

Uitslagpuzzelïin 4
Puzzelnr4(endusdetegoedbonvanNovaluxGiesen)isgewonnendoorStienLenssen.
Ditmaal geenpuzzelinhetNestbericht,vanwege
tijdgebrek omietsleukstevindenofte maken.
InhetvolgendeNestberichtzalerweereenpuzzel
gepubliceerdworden.Heeft uhieroverideeënof
suggestiesdanhorenwijditgraag.
DeRedactie.

Spellenmiddag
Op10novembera.s.organiseren wijde
spellenmiddagvoordejeugd,van 14.00tot16.00""
uur.
Degeplandedatumvan27oktoberkonnietworden
gehandhaafd, wijhopenechterdatveelkinderen
zichvoordezemiddagopzullengeven.
Ditjaarisdeopzetvandezemiddagietsanders: de
spellenwordennietmeeropverschillende locaties
uitgezetenhetonderlingewedstrijdelement zal
wordenverhoogd.
Natuurlijk zoudenwijgraaghulpkrijgenvan
buurtleden,o.a.alsbegeleidingbij despellen.
Wiemeewildoenaandespelletjes ofwilhelpen
bijdeorganisatie,kanhetopgaveformulier afgeven
bijMonique,a.u.b.vóór20oktober.

KOMOPALSJE DURFT!!!!!!!!!!!!!!!
Dejeugdcommissie.

