Voorwoord
Natuurlijk beginnen we dit voorwoord met een "van harte welkomnaan ons
nieuwe redactielid Melanie. We hopen dat ze het nestbericht-werk leuk zal
vinden. Ze zal genoeg te doen krijgen!
Inmiddels is er in onze wijk weer het een en ander gebeurd: de school is zo
totaal verdwenen en zo totaal vervangen door een zandwoestijn, dat we al niet
anders meer weten. Het lijkt of alles altijd zal blijven bestaan. We hebben
buurtgenoten al horen fantaseren over een prachtig park met een leuke vijver
met banken er om heen, of over een uitbreiding van de lage huisjes met een
. mooie groenomlijsting, maar de bouw van d
','-,!aanbesteding schijnt te hebben plaatsgevonden, nadert
onverbiddelijk, hoewel gezegd moet worden, dat het
een mooi gebouw wordt!
Laarbruch is weer bij zijn eerste "baas"
teruggekeerd en zal, als alles rond is en alle
kapitalen en papieren op volgorde liggen, vast wel
doorgaan.
Het bestuur is eindelijk een beetje door de drukte rondom het tentgebeuren
hern en er heersï wee: :vôt n s t in de geiedel.cn. Ei. kari weer saïidacili
geschonken worden aan onze activiteiten. Als het weer een beetje mee zit,
kunnen jullie je vast gaan voorbereiden op een leuke wandeltocht.
Behalve het ''wandelinschrijffonnulier" vind je in dit nummer nog een aantal
belangrijke, serieuze en onbelangrijke artikeltjes. Lees alles met aandacht en
beleef aan dit "Nestbencht" net zoveel plezier als wij dat deden. Wij moeten
nu snel aan het werk voor het volgende blad!
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Melanie's nieuws
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DE REDACTIE

Wij feliciteren Roy Vousten, Remco
Klabbers en Renée Bleeck met hun Eerste heilige
Communie
Wij heten de familie Urolters ( Hans, Anja, Gijs,
Sjors, en Loes) van harte welkom in het
Schildersnest, en begroeten hen als lid van de
buurtvereniging. Wij wensen hun veel woongenot
op Jozef Israëlstraat 5.

Wandeltocht
Ik geef de pen aan
Tentnieuws

I

Fietstocht en straatfeest

d
I

Opgave wandeitocnt
Opgave fietstocht en
straatfeest

Colofon
Huub van Zuylen
Jozef Israelstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot
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Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Amsterdam. Ik
heb jaren gewoond in een straat die de verbinding
vormde tussen de Amstelveenseweg en de
Schinkelkade.
Als ik de Amstelveenseweg schuin overstak, liep ik
zo het Vondelpark in, dat een lengte heeft van twee
kilometer. In de struiken en bosjes ben ik met mijn
vriendjes opgegroeid als Indianen. We kenden in
alle oerwouden de weg en hadden zelfs kaarten
getekend van het eerste, tweede en derde bos. We
waren nergens bang voor, behalve voor Bolle
Willem naiuurlijk.Ë3olle ~ i l l e m
was de
parkwachter in uniform en bij was levensgevaarlijk!
Als die je te pakken kreeg tenvijl je in de bosjes
speelde, was je nog niet jarig! Later drong het tot
ons door, dat hij eigenlijk alleen maar
schreeuwde:"Er uit en laat ik je niet meer zien!!"
Aan de andere kant kwam de straat uit op de
Schinkelkade, waar soms pal voor de straat grote
zandschuiten gemeerd lagen en de kolenschuiten
van Dogger. Je kon van de kant op die schuiten
springen, wat heel spannend was. Mijn wiendje en
ik, we waren io'n jaar of tien, elf, deden niet vaak
mee, want we waren eigenlijk een beetje bang en
..
dat k w m door mijn vlder.
. . Ei;
J brgo?; met te zea--F
D*- -,
dat we, als we missprongen, tussen wal en schip
zouden komen. Nou, dat wisten we allang, want
Fransie Louwerse lag minstens één keer per drie
weken in de gracht. Maar toen vertelde mijn vader,
wat hij eigenlijk liever niet wilde vertellen, omdat
die werkelijkheid wel heel erg was: als we te dicht
bij de kant kwamen, kon er iets vreselijks gebeuren!
Onder water reed namelijk Iesekie met de vier
ijzeren wieltjes en die kon je zo maar, plotseling,
onder water trekken. Je kwam nooit meer boven!
Natuurlijk geloofden we dat niet, maar we bleven
toch liever een stukje van de kant af, want je kon
nooit weten. Hoe we ons Iesekie moesten
voorstellen, wisten we niet. Die vier wieltjes, dat
ging nog wel, maar de rest..:
Hoe kom ik er nou bij om die verhaaltjes uit mijn
jeugd te vertellen? Wel, ik kreeg in de bibliotheek
een boek in handen, dat is geschreven door Gemt
Stappers. Het heet "Een Gat in Noord-Limburg'' en
daar staan korte, anekdotische verhaaltjes in over
o.a. Arcen en zijn vroegere bewoners. Het mooie
van zo'n korte-verhalen-boek is, dat je het boek
kunt wegleggen wanneer je wilt, omdat je, wanneer
je een verhaaltje uit hebt, makkelijk later met een
ander stukje kunt verder gaan. Ik kan iedereen
aanraden het eens te lezen. De schrijver groeide

tussen de twee wereldoorlogen op in P.rcen en
rhnift onder meer over oudc domstvan
.. cn hun
belevenissen. U bent vast wel benieuwd naar de
avonturen van Kaspersjang en Pietje Cup en nooit
gehoord van Te Pom van Gendtje of van
Keutelefien?
Nou, toen ik in dat boek gebladerd en gelezen had,
schoten me opeens Bolle Willem en Iesekie te
binnen. Vandaar.. ..
A

Klaas

1
Hallo buurtbewoners en bestuur.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het
gestelde vertrouwen als bestuurslid en wens Ruud
als opvolger veel succes.
,, .
Ook het bestuur bedankt voor de attentie.
!:. ..
Tot de volgende keer, DOEI.
De groeten van Tiny van Gaal

1
Ook dit jaar was de paashaas in de buurt.
Om 13.30 waren bijna alle kinderen tot 8jaar bij
elkaar gekomen om met de paashaas de eieren te
zoeken. Door alle haast waren er veel eieren
verloren die in de mand lagen.
Er was een tocht uitgezet, we moesten tekeningen
volgen met een paashaas er op, die aan de bomen of
lantarenpalen vast zaten geplakt.
De route ging door HET SCHILDERSNEST, via de
Schilderslaan naar HET SPEELBOS.
In de speeltuin lagen alle eieren die de paashaag
verloren had .Dekinderen hadden er veel moeite
mee om ze allemaal te vinden.
De paashaas had een grote mand bij zich, waar de
kinderen alle eieren in temglegden. Nadat alle
eieren gevonden waren, zijn we nog lekker aan het
spelen geweest.
Tijdens.het spelen konded de kinderen drinken,
snoepen en broodjes eten.
Na een paar uur was alles op en zijn we huiswaarts
gekeerd, samen met de paashaas.
Rond 17.00 uur waren we weer temg bij de fam.
Vousten.
Na afloop kregen ze allemaal nog een grote
chocolade paashaas mee naar huis. Het was een zeer
geslaagde middag.
!

Groetjes, Monique en Peter.
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Het Wereld Natuur Fonds!

De meeste onder ons zullen beslist wel eens iets
gehoord hebben over het Wereld Natuur Fonds.
Het leek mij goed om even stil te staan bij dit
Fonds, en er het een en ander over te vertellen.
* Wat doet het wereld natuur fonds?
De meeste mensen zullen bij het beantwoorden van
deze vraag meteen zeggen dat de leden opkomen
,voor bedreigde dieren.
'. b a t doen ze inderdaad, maar dat is slechts een topje
van de ijsberg.
Want dieren beschermen doe je door hun leefgebied
te behouden, door de natuur te behouden.
Het Wereld Natuur Fonds zet zich daarom in voor
de bescherming van bossen, wetlands, kustgebieden
en oceanen.
Ze doen er alles aan om de grootste bedreigingen
voor de natuur aan te pakken: ontbossing,
verdroging, overbevissing en klimaatverandering.
Dat alles met het oog op de toekomst van de aarde.
* De Geschiedenis van het WNF.
1961; Oprichting World Wild Fund
Z.K.H. Prins Bemard is de eerste
internationale president.
\1962; Oprichting in Nederland van het Natuur
l ~ , ~ :
Noodfonds, de vierde WW-organisatie in
Engeland, de Verenigde Staten en
Zwitserland.
1963; Eerste Natuur Noodfonds-project "Cota
Donana" in Spanje.
1965; Exacte formulering van het doel van de
organisatie. De naam Natuur Noodfonds
verandert in Wereld Natuur Fonds. De
stichting werd gesteund door donateurs die
op jaarbasis F5,- betaalde.'
1967; Oprichting WNF RANGERS (jeugdleden)
1972; Voor het eerst meer dan 20.000 donateurs.
Jaardonatie F 15,1974; Eerste actie voor het behoud van het
regenwoud.
1976; Oprichting TRAFFIC, een zelfstandige
organisatie die de wereldhandel in bedreigde
dieren en planten in kaart brengt. Het

m).

intcrnationalc WWI' veranden zijn naam in
World Wide Fund for Nature.
1987; Actie "Kies voor Natuur" is een doorslaand
succes. Er is een groei naar 215.000
donateurs. Jaardonatie F 30,-

1990; Klimaatverandering wordt als thema door
het W opgepakt.
1991; Het WNF wordt nadrukkelijker actief in
Nederland. Het start natuurontwikkeling in
de Gelderse poort.
1993; Actie "Geef om de natuur" levert 225.000
nieuwe donateurs op Het aantal stijgt naar
bijna 700.000.
1996; Start "Worldwide Living Planet Campaign",
onder het motto: "Let's leave our childeren,
a living planet."
1998; Giframp in Cota Donana, eerste project
WNF.
1999; De publieks campagne van het WNF en
energiebedrijven, tilt het aantal gebruikers
van groene stroomenergie in Nederland
. .
. boven de 100.000.
2000; Duurzaam beheer van bos is een historische
doorbraak. In30 landen is een begin
gemaakt met duurzaam beheer van bos. In
totaal. wordt er 17 miljoen hectare duurzaam
bos beheerd.
2001; Het Internationale WNF bestaat 40'jaar.
Als dit je nu aanspreekt, kun je natuurlijk
donateur worden, of ranger bij de
jeugdleden. Ranger zijn is best leuk. Ik ben
het vroeger een aantal jaren geweest. Het is
niet alleen leuk, maar ook heel interessant,
je leert er veel van. Je krijgt een niiandblad
"Tam Tam" waar vanalles over dieren en
acties in staan. Voor de groteren onder ons
: hebben ze ook een blad. Dat verschijnt vier
keer per jaar. Het blad heet Panda!
Ik heb afgelopen maand toch maar besloten
om mijn lidmaatschap op te pakken. Ik ben
nu geen ranger meer, maar Donateur!!!
Wil je meer weten, kijk dan eens op
www.wnf.nl!!!
Melanie.

l
vluchtaansluitingen te kunnen vinden) verrichte
voor bedriiven die zakenreizen over de wereld
1
maken. vanuit die functie had zij o.a. vele '
contacten met de Rabobanken hier in deze
Zoals in de algemene ledenvergadering reeds
omgeving. Toen de kinderen kwamen, hebben we
bekend werd gemaakt, is a.s. zondag 26 mei onze
gezamenlijk besloten dat Hilke zou stoppen met
jaarlijkse wandeltocht.
werken en alle aandacht voor de kinderen kon
De tocht laat weer een stukje zien van de mooie
hebben. Op dit moment beleefi Hilke hier in Bergen
omgeving waarin wij wonen. Verder zit er iets in
veel plezier aan haar vrijwilligerswerk bij de
voor jong en oud, met spelletjes en wagen.
Klimop (het documentatiecentrum) en de
Hoe de verdere invulling is, zal een verrassing zijn
bibliotheek.
die u a.s. zondag kunt ontdekken.
Peter ( l l ) en Marc (bijna 10 moet ik schrijven) zijn
Doet allen mee, maar laat ons dit even weten via het
beiden geboren in Enschede en hebben inmiddels
opgavefonnulier elders in dit blad
ook de nodige verhuiservaring opgedaan (Enschede,
Almere, Dronten, Nieuw Bergen). Nieuw Bergen is
Alles even op een rij:
inmiddels de vierde standolaats voor h e n . 0 ~dit
i
moment zitten zij met veel plezier op basisschool de I
WANNEER?
zondag, 26 mei
j
Klimop. Ik merk dat zij goed gedijen bij het systeem
WAAR?
bij Tiny van Gaal. Jacob
van het Daltononderwijs (ja, ja het eerste in
.,
!
Marisstraat 7
:
Limburg, gefeliciteerd!): zelfwerkzaamheid, zeli--.'
HOE LAAT?
starten tussen 10.00 en 10.30 u
plannen, samenwerken met andere kinderen.
l
WIE?
iedereen!! jong en oud!!
i
Binnenkort komt een andere zoon (Roald, 18jaar)
DUUR?
+\- 2,5 uur
i
ons gezin versterken. Hobby's van de kinderen
!
hebben een beetje een aardje naar hun vaartje:
Tot a s. zondag
computers en daarnaast veel buiten spelen (pa houdt
Groetjes Tiny, Roger en
van wandelen) in deze prachtige omgeving.
Huub.
i
Daarnaast
oubehobbyweer~gaan
,
. .. .. ...,..wi!,.Marc.een
.
oppakken, nml. voetballen.
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mijzelf.
getogcn in Wassenaar
IK GEEF DE ' p w ~
i~ . ;Over
;: i ,geboren
, $en
~
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(niet het dure gedeelte). Ik heb mijn
muziekopleiding
gedaan aan het Conservatorium in
De Pen
Den Haag. Ik speelde op mijn 18eal bij het
Residentie
Orkest waarna vele orkesten zouden
En toen kregen wij de pen. Wij, familie Vogels,
volgen. Ik
sinds juli 2000 woonachtig op het Rembrandtplein
muziek voor o.a.
de Haagse Comed'. .
willen natuurlijk graag iets vertellen over onszelf.
werkte
voor
radio
en televisie en -'
Hilke, mijn vrouw, geboren in voormalig Batavia,
organiseerde veel
concertreizen in
Indonesië, heeft nogal wat omzwervingen achter de
binnenen
mg. Zoals ze spreekwoordelijk zegt: "ik leefde op
de loop der jaren ben ik
de verhuiskisten (toentertijd van die grote zware
gaan lesgeven, iets wat ik
houten hutkoffers) doordat mijn vader een baan had
leuker ben gaan vinden. Veel
bij de Nederlandsche Stoomvaartmaatschappijals
leerlingen zijn verder het "vak"
laadofficier van grote zeeschepen en daardoor in
en sommigen zijn zelfs redelijk beroemd geworden.
verschillende landen in de Oriënt werd
Door een.onschuldige maar voor mijn werk als
gedetacheerd. Toen Hilke wat ouder werd, vonden
musicus en leraar onoverkomelijke aandoening
haar ouders het belangrijk dat zij in Nederland een
(fluittonen in mijn oor) moest ik stoppen. Ik ben
opleiding zou gaan volgen en zo geschiedde. Na
nog meer gaan organiseren (wat ik daarvoor al jaren
verloop van tijd zocht haar vader ook werk in
deed: ik was oprichter van de slagwerkgroepDen
Nederland en kon het gezin uiteindelijk bij elkaar
Haag,
zakelijk leider van het Nederlands Barok
wonen in het Gooi (Naarden), waar haar moeder op
Orkest, ik had bestuursfuncties bij devakbond, was
dit moment nog steeds woont. Hilke is jaren
initiatiefnemer voor veel culturele evenementen,
reisadviseuse geweest bij de KLM en de
etc)) en ben uiteindelijk directeur geworden bij het
zakenreizen-afdeling van Arke, waarbij zij
CMV (muziekschool) in Dronten. Ik heb daar jaren
maahverk (vaak zeer gecompliceerd om alle
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met veel plezier gewerkt en het instituut is
uitgegroeid naar een organisatie waar je ook allerlei
zaken (ook voor het basis en voortgezet onderwijs)
kunt leren op het gebied van muziek (ook pop, jazz
en al die verschillende stromingen die je ziet op
TMF en IvíTV) ) dans, beeldende kunsten, film en
video, literatuur, toneel en musical. Op dit moment
ben ik directeur van de Meander (hier beter bekend
als de muziekschool) waarbij ik hoop ook allerlei
zaken te kunnen realiseren voor onze gemeenschap:
een toegankelijk en breed cultureel aanbod voor
jong en oud, voor ieder wat wils en het liefst in
samenwerking met de culturele organisaties,
verenigingen en het regulier onderwijs binnen de
verschillende gemeentegrenzen van Bergen,
Gennep, Mook & Middelaar, Boxmeer, Cuijk, Sint
Anthonis, Mil1 & Sint Hubert en Grave.
Ik hoop hiermee iets van onszelf hebben kunnen
.\latenzien en we geven de pen door aan onze
J,
'-overbuurman Hany.
Fred Vogels en familie

Het laatste ~ieuwsovzr <e tent was, d.at de opdracht
tot vervanging van het tentzeil gegeven was.
Inmiddels is aan deze opdracht voldaan, en heeft de
tent reeds de primeur gehad bij een van de bouwers
van de tent, en wel bij de fam. Bleeck.
Gezien de toch grote investering, zijn er in het
bestuur enkele beslissingen genomen omtrent de
verhuur van de tent:
De verhuur wordt door slechts 1 persoon
(<.. jle:
gecoördineerd, deze zal voorlopig gedaan
worden door Huub van Zuylen. Wie het eerst
komt, die het eerst maalt, geldt voor de
boekingen.
2":
Voor verhuur dient een huurovereenkomst
te worden getekend, welke nog in
voorbereiding is.
3e.
Voor verhuur aan leden in de buurt, is een
huurbedrag verschuldigd van € 75,=
4".
Voor verhuur buiten de buurt, door niet
leden is een huurbedrag verschuldigd van €
250,=
Om te voorkomen dat het zeil vuil of beschadigd
wordt, zal het ijzeren frame geschilderd moeten
worden. Hiervoor zal door John Bleeck een beroep
op buurtbewoners gedaan worden om mee te helpen
met schuren en schilderen.

Verder zullen in het huurcontract zaken vastgelegd
worden die niet mogen in de tent, zoals o.a.
barbecuen, vuurwerk afsteken en het gebruik van
gekleurd papier als versiering i.v.m. afgeven van de
kleur.
Als we ons allen aan de regels houden, zullen we
lang genot hebben van deze zeer mooie tent.
Het bestuur.. .
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Binnenkort staan weer onze jaarlijkse fietstocht en
straatfeest op het programma. Dit alles vindt plaats
op zaterdag 8 juni
De fietstocht belooft weer een mooie tocht te
worden door bekende en nog onbekende plekjes in
de gemeente Bergen Hopelijk spelen de weergoden
die dag mee en wordt het een stralende dag.
De start van de fietstocht is op zaterdag 8 juni om
13.00 uur bij de familie Comelissen (Jacob
Marisstraat l l )
.Als er buurtleden zijn die niet meefietsen maar toch
een bijdrage willen leveren (o.a. uitschenken
koffielthee tijdens de rustpauze/post staan) dan
kunnen zij dit aangeven op de bijgevoegde
antwoorÛcoupon.
Wij zullen dan (indien nodig) contact opnemen met
deze personen
slAvondsvindt het straatfeest plaats in combinatie
met een overheerlijk buffet. Dit jaar voor het eerst
in onze fonkelnieuwe tent. die u deze avond dan
kunt bewonderen. U zult zien dat uw bijdrage aan
deze tent zeker de moeite waard was. Het straatfeest
begint om 19.00 uur.
Als u mee wilt doen aan deze activiteiten vult u dan
bijgaande antwoordcoupon in en lever deze in voor
1 juni bij Ruud Tönnissen.
Het bestuur

Ja wij doen mee aan de wandeltocht op 26 mei met:
kinderen tot 12 jaar
Junioren tot 18 jaar
Senioren
Inleveren voor zaterdag 25 mei bij:
Huub van Zuylen
'*

Jozef Israëlstraat 11

ANTWOORDCOUPON
FIETSTOCHT EN STRAATFEEST
FAMILIENAAM
ADRES
TEL
DOET WEUNIET MEE AAN DE FIETSTOCHT
AANTAL VOLWASSENEN

AANTAL KINDEREN

DOET WEUNIET MEE AAN HET STRAATFEEST
AANTAL VOLWASSENEN

AANTAL KINDEREN

EVENTUEEL AANKRUISEN :
O
WIL MEEHELPEN TIJDENS FIETSTOCHT (KOFFIEITHEEIPOST STAAN)
O
WIL MEE OPBOUWEN TENT (ZATERDAG 8 JUNI).
i)
bVii MEE AFBREKEla TENT (ZONDAG 9 JUNIJ.
O
WIL MEEHELPEN MET DRANKVOORZIENING.
O
WIL MEEHELPEN MET OPHALEN GLAZEN.
O
IK BRENG MEE VOOR HET STRAATFEEST
STOELEN
TAFELS

0

DE BIJDRAGE VOOR HET STRAATFEEST INCL. WARMIKOUD
BUFFET
AD € 9,= PER VOLWASSENE
€ 7,= PER JEUGDLID
( 12 TOT 18 JAAR)
€ l , = PER KIND
(4 TOT 13 JAAR
DIENT U SAMEN MET DEZE ANTWOORDCOUPON IN TE LEVEREN
VOOR l JUNI BIJ:
RUUD TONNISSEN
JACOB MARISSTRAAT 14

