Voorwoord
Na een afwisselende periode wat het zomerweer betreft, zijn we vol energie
weer terug. Het weer is fantastisch geweest: sommige mensen houden van
regen, andere vinden droogte prettig, de een houdt van kou, de ander van
warmte. Er zijn er, die het liefst zo stil mogelijk in een makkelijke stoel
verblijven, er zijn er, die graag wat beweging meemaken. Nou, deze zomer
was er voor iedereen wel wat bij: droogte, regen, warmte, koel weer, en een
aardbeving zogde voor de beweging, al was dat (gelukkig) maar kort! Ik
hoorde van veel mensen, dat het net was, of er een zware vrachtwagen vlak
langs het raam denderde. Ik sprak er twee, die er niets van gemerkt hadden!

geheid te worden en dat is een groot geluk.
In september zouden de eerste vliegtuigen van
Laarbruch vertrekken en dus hadden wij onze
zondagse kleren al laten reinigen, repareren ,
strijken en persen voor de feestelijke opening,
maar later lazen we, dat het voorlopig nog niet
zover is.
Let op: rrogeven en in âlle Nederlandse banten , op radio en tv ei1 inissc'nien
wel over de grenzen, wordt Nieuw Bergen beroemdals Kunststad van het
zuiden. Ik laat de andere dorpen even buiten beschouwing en richt alle
aandacht op ons eigen Schildersnest-dorp. Wij hebben: een carillon, een
fontein, een Wachter. Wij krijgen er bij: een kunstwerk vóór de nieuwe school
en een Erdmanneke vóór het raadhuis.
Terwijl jullie vakantie hadden, heeft het bestuur al diep na zitten denken over
d.e plannen voor de komende activiteiten: de speeltuin voor de kinderen in
;ustus-en de bingoavond voor jeugd en senioren. Je hoort er nog over!!

Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israelstraat 11.
Huub van Zuylen

DE REDACTIE
Het eerstvolgende nummer

Wij feliciteren Hans Jacobs en Ruud Tönnissen m
het uitlopen van de vierdaagse van Nijmegen.
Voor Hans was het zijn 25stedeelname. Dit is
natuurlijk een extra felicitatie waard
Het bestuur bedankt Ruud en Wilbert voor het
uitzetten van de jaarlijkse Fietstocht.

Uiterlijke inleverdatum van

In het Elzeviernummer van juli j.1. zag ik een
uitgebreid artikel met als titel: "Waar is het goed
wonen in Nederland?"
Hierin worden alle gemeenten van Nederland met
elkaar vergeleken en ze krijgen een plaats op de
rangordelijst.
Natuurlijk heb ik onmiddellijk gekeken of Bergen er
in stond en Bergen stond er in!!
We staan niet in de Top-50. Almere staat op de
eerste plaats. Na de top-50 volgen de ranglijsten van
alle provincies apart en als ik dan bij Limburg kijk,
zie ik, dat Horst op de nationale lijst op de 44"
plaats staat. Bergen is nummer 86!
Op het totale aantal van 496 gemeenten is dat niet
zo gek.
Over Nieuw Bergen wordt een aantal kenmerken
gegeven, waarvan ik er een paar in willekeurige
volgorde wil geven:
De onderwijsvoorzieningen worden redelijk
genoemd, evenals het aantal winkels. Blijkbaar wist
het onderzoekteam niet, dat daarbij drie
supermarkten en drie drogisten waren, twee Chinese
restaurants en vier zaken waar brood te krijgen is.
Het oordeel over beschikbare zorg is zeer goed en
ook over de groene omgeving is men zeer tevreden
en dat terecht.
De economische toestand is hier matig, vinden ze.
Of een bezoeker, die zoveel kunst en mooie
gebouwen ziet, dat ook denkt, weet ik niet.Dat de
sportaccommodaties zeer matig genoemd worden,
zal niet iedereen willen toegeven, maar als de
mogelijkheden om uit te gaan zeer goed worden
gevonden, zal de jeugd het daar beslist niet mee
eens zijn en de Nieuw Bergenaar die op het
Raadhuisplein staat te twijfelen over welke
bioscoop of welk theater hij zal kiezen en welk
museum hij zal bezoeken, is wel heel gauw
uitgetwijfeld.
De mogelijkheden om uit eten te gaan zijn
beoordeeld met "zeer goed".De verkeersveiligheid,
is hier wel goed en-op de drugsexplosie van een
tijdje geleden na, valt de criminaliteit ook mee.
Hoewel er nog een aantal punten genoemd worden
en er in het artikel veel meer besproken en
toegelicht wordt, wil ik eindigen met het feit, dat
het,volgens het artikel, met de welstand in Bergen
matig gesteld is.
Zo, nou heb je het ook eens van een ander gehoord!
Of alles allemaal echt zo is, mag je zelf beoordelen!
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Fietstocht 2002
Het was stralend weer, de 8e juni van dit jaar. De
weergoden hadden het goed met ons voor en menige
zonnestraal scheen op onze snoet.
Ongeveer 50 buurtgenoten zaten deze middag op de
fiets om vooral samen te genieten van de tocht. De
fietstocht ging door bekend en voor sommigen nog
onbekend gebied. Onderweg waren er diverse
opdrachten en vragen, waarvan zoals afgesproken
de antwoorden en gedichten zouden worden
afgedrukt in het nestbencht.
De 5 beroepen:
1. esiotherapeut
2. tandtechnikr ,
3. journalist
4. banketbakker
5. interieurverzorgster
C

Welk bouwbedrijf heeft het gebouw aan de
linkerkant van de weg gebouwd?
Bouwbedrijf Roelofs uit Siebengewald.
Noem zoveel mogelijk vennen of meren in de
gemeente Bergen:
Eendemeer, Reindersmeer, Leukemeer,
Driessenven, het Quin, de 7-bomen, 7 boomsven,
Esven, Duvelskoel, Heerenven, Westmeerven,
Pickmeeuwenwater

I,

In een teil met water drijft een groot h o u t ~ ? k
met daarop vastgelijmd een baksteen. J e draait
het houtblok om, zodat de baksteen onder water
aan het blok hangt. Wat gebeurt er met het
waterpeil?
Het blijfi gelijk.
Volgens Archimedes is het watervoluine dat door
het drijvende blok verplaatst wordt afhankelijk van
het gewicht van het blok. Als je het blok omdraait,
blijfi het gewicht gelijk en dus ook het verplaatste
watervolume.
Het waterpeil blijft dus ook gelijk.
(bron: nationale wetenschapsquiz 8" editie)
Welke grote Nederlandse maatschappij heeft als
afkorting drie achtereenvolgende letters van het
alfabet?
K. L. M.

Dit dank zij Wilbert een Ruud
Onze konten zijn weer bont en gaar
En nu op naar het volgende jaar

is de exacte datum dat de Koninginnebrug
geopend is?
En de oude baileybrug?
12-11-1980 nieuwe brug.
03-09-1954 baileybrug (bron Jozef Donker). Laatste
datum leidt tot discussie, bij iedere groep goed
gerekend.
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Groep 7
Lid zijn van de buurtvereniging
Is gezelligheid ten top
We fietsen, wandelen met elkaar
En drinken saam een borrel op
Maasduinen is ons natuurgebied
En wie van ons kent het niet
Aan wandelwegen geen gebrek
Het wonen hier is dus niet gek.

Hoeveel raamen telt het kasteel van Well?
O raamen. (Ramen stond met dubbele a)
Twee voetgangers gaan van A naar B. De ene
wandelt, de andere zet er flink de pas in.
Het regent gestaag en de druppels vallen
recht naar beneden. Wie wordt het natst?
De trage
Als je snel loopt, loop je per tijdseenheid tegen
meer druppels aan maar dat wordt precies
necompenseerd door het feit dat je korter in de
( -<genloopt De druppels die recht bovenop je
vallen, bepalen hoe nat je wordt. Omdat je korter in
de regen verkeert, komen er minder druppels op je
en word je natter als je langzaam loopt.
(bron nationale wetenschapsquiz 8" editie)

Groep 1:
Wat was het weer gezellig vandaag
Allen gingen we weer heel graag.
Fietsen in de natuur
En dat met je naaste buur
Het Schildersnest was weer present
En met zijn alle zeer content
Het zoeken naar letters was wel struinen
Maar wel gezellig door de Maasduinen
De koffie met vlaai deed ons goed
Het gaf ons weer nieuwe moed.
Maar het woord gezelligheid
Konden we in dit gedicht niet kwijt

Welke overeenkomst hebben Muiderberg en
Diemerbrug?
Dezelfde ietters maar dan in een andere volgorde

Groep 2
Kris kras fietsend door onze Maasduinen
Zagen we vele landelijke tuinen
De gezelligheid vierde hoogtij
Het woord watersportgebied hoorde er
eindelijk ook bij.

Controlewoord: W A T E R S P O R T G E B I E D .
Onderweg moest er een gedicht gemaakt worden
met de woorden Maasduinen en gezelligheid. Hier
volgt een opsomming van de 7 gedichten:
/

a roep

6:
Lieve organisatie, we hebben genoten van jullie
tocht
Hoewel er soms iets echt niet mocht.
De tocht ging door het mooie Maasduinen
Waarbij we elkaar goed op konden juinen
We lachten gezamenlijk om jullie vragen
En genoten van de vlaai voor onze lege magen.
Ja, het Mopt "gezelligheid kent geen tijd"
Dus volgend jaar weer, daarvan krijgen we geen
spijt

Groep 4:
Vandaag was het weer struinen
Met onze fietsen door de Maasduinen
Het was zeer goed voorbereid
Dit ontaardde in veel gezelligheid
We kwamen der nie helemol uut

Groep 5:
Met de buurt weer op de fiets samen struinen
Door de mooie Maasduinen
Tjonge tjonge wat een pret
We lazen het hele alfabet
Veel getater en gesnater
Het werd steeds maar later
Vragen, opdrachten steeds maar meer
Onze billen deden heel erg zeer.
Maar we hadden zeer geheid
Wel zeker de meeste gezelligheid
Dit jaar was oké
Dus volgend jaar doen we weer mee
'
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Groep 3:
Tijdens de fietstocht door de Maasduinen
Hebben wij genoten van bos en hei
We hebben gezien de schapen en de herder

Maar wij gingen vrij en blij weer verder
De zon heefi ons niet in de steek gelaten
Daar kunnen we nog lang over praten
Tijdens de pauze het ballengooien ten spijt
Hebben we genoten van alle gezelligheid
Dit laatste gedicht werd door de jury "het hoogste
beloond"
Voor de statistieken hierbij nog de einduitslag van
de fietstocht:
7e plaats: Groep 6
totaal 207,s punten
Anja, Angelique, Ramona, Stan, Thijs en Loes.
6eplaats: Groep 4
totaal 278,O punten
Huub, Henk, Agnes, Tineke en Piet.
5e plaats: Groep 7
totaal 317 punten
Theo,Frans, Roger, Maria en Annie.
4e plaats: Groep 1
totaal 323 punten
Koos, Hany, Jos, Jorn, Math en Fons.
3e plaats: Groep 2
totaal 324,7 punten
Annie, Tom, Sion, Tiny, Hans, Lianne en Silvie.
2" plaats: Groep 5
totaal 329,3 punten
Miep, Aline, Bianca, Anita, George, Sjors en
Hennie
e
l plaats: Groep 3
totaal 330,3 punten
Koos, Rob, Danny, Hans en Peter.
QAlse r buurtleden zijn die nu al weten dat zij
volgend jaar de fietstocht willen gaan
aorganiseren kunnen zij dit nu al doorgeven aan
Wilbert of Ruud.

Wegens vakantie was de redactie van Melanie's
nieuws gesloten.

En zo werd de pen mij aangereikt door de
overburen. Dus dan maar aan de slag.
Waarschijnlijk ben ik, Hany van Well, al behoorlijk
bekend, in de buurt en in het dorp. Ik ben vooral
goed bekend bij de dames hier in de buurt, die
regelmatig even een praatje met mij maken, als ik in
de voortuin bezig ben. Ik stel dat reuze op prijs, ook
wanneer ze bij het langs rijden met de auto even
wuiven.
Het is echter de bedoeling, dat ik nu een beetje over
mijzelf ga vertellen. Welnu: ik kom oorspronkelijk
uit Tienray, de bedevaartplaats van Moeder

Maria.Vandaar dat ik zo'n brave, vrome -rel ben!!
Mijn vader had in Tienray een bakkerij, hij was een
warme bakker. (Bij mijn weten zijn er nooit koude
bakkers geweest, of heb ik het mis?) Ik heb vele
jaren met mijn vader en een meesterknecht in die
bakkerij gewerkt. De meesterknecht verdiende in de
jaren dertig twee gulden per week! Mijn vader had
destijds graag gehad, dat ik het bedrijf zou
overnemen, maar iedere morgen zo vroeg uit de
veren zag ik niet zitten.Na de lagere school ben ik
een paar jaar in Venlo op school geweest en tevens
heb ik toen in de avonduren in Venray de
middenstandscursus gevolgd. Daarna heb ik het
vakdiploma groenten, aardappelen en fnllt gehaald.
In die periode leerden Mia en ik elkaar kennen en in
1945 zijn we getrouwd. In 1947 is Geny geboren,
een schat van een dochter. Mia en ik zijn samen een
groenten- en fruitwinkel begonnen en al gauw
hadden we een behoorlijke klantenkring
opgebouwd. Wij werkten met veel plezier en het ,!L. .
leverde een behoorlijk cenfje op. Het verdiende
lekker!
Helaas was het van korten duur. We hebben deze
zaak slechts ongeveer acht jaar mogen runnen: Mia
werd behoorlijk ziek . Er volgde operatie op
operatie. Tevens had Mia de pech, dat ze een
verkeerde bloeddonor kreeg. Die had reuma in zijn
bloed! Daarna vol'gden
voor ons twee moeilijke
jaren. We moesten de zaak verkopen. Daarna zijn
y
wonen.
we nog enkele jaren in T i e ~ a blijven
In die tijd hadden we veel kennissen in Apeldoorn
We vonden het een leuke stad en daarom hebben we
daar woonruimte gekocht. Ik ben toen bij de directe
belastingen
gaan werken, waarvoor ik
een
belastingstudie moest
werd vereist, dat ik i
volgen.ook
een
boekhouddiploma
haalde, als ik
tenminste voor
bevordering in
aanmerking
een woning
wilde komen. We hadden
Berg en
gekocht in de buurt van
woningen
Bos. bo aar voor hadden we twee
onder één kap, maar omdat we niet van plan waren
in Apeldoorn te blijven, hebben we die na een jaar
weer verkocht. Toch heb ik negen jaar bij de
belastingdienst gewerkt.
Toen overkwam ons iets, dat voor ons ongelooflijk
was: er kwam een computer! Negen man overbodig
en overgeplaatst! Ik had de mazzel, dat ik in
Apeldoorn kon blijven. Ik had de keuze om
geplaatst te worden bij het Centraal Bureau
Motomjtuigenbelasting en daar heb ik met veel
plezier gewerkt tot mijn pensioen.
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.Toen wilden Mia en ik graag iets kleiner wonen. In

eldo doorn waren de woningen veel duurder

geworden, en we zagen er niet tegen op om terug te
gaan naar Limburg. Nu wonen we hier alweer
veertien jaar.
Helaas is Mia vorig jaar augustus overleden en
natuurlijk mis ik haar nog dagelijks. Nu ben ik
alleen, maar ik moet toch verder. Zoals bekend, ben
ik lid van onze vereniging, en tevens ben ik lid
geworden van het K.B.O.
Gelukkig heb ik fijne buren en mede daardoor hoop
ik, dat ik hier nog vele jaren mag blijven wonen!
Zo, nu weten jullie iets meer over Hany van Well.
Ik heb nu meer dan genoeg gevarieerd nieuws
verteld.
Ik geef de pen nu graag door aan mijn tweede
buurman: MATH LINDERS. Succes Math!!

Verzoek!!!!!!!!!!!!!!!!!
Natuurlijk hebben wij enkele begeleiders met
auto nodig, zodat het vervoer onderling geregeld
kan worden. Graag even op het opgaveformulier
aangeven, of je mee kunt rijden.
Peter en Mouique.

6. 3
7.

HARRY

Alweer is er een jaar voorbij en staat ons vaste uitje
naar de speeltuin voor de deur. Op 24 augustus a.s.
vertrekken we rond een uur of tien bij Peter
Vousten, waar wij jullie allemaal weer verwachten,
We gxm er Gei: gezellige dag vaii maken en hopen'
op net zo'n mooi weer als verleden jaar.
Denk er a.u.b. aan gemakkelijke kleren aan te doen
en bij warm weer je zwemspullen mee te nemen.
Verder vragen wij jullie zelf geen geld of snoep
mee te nemen, voor alles wordt gezorgd.
Wij zullen tegen vijf uur weer thuis zijn, het kan
natuurlijk iets later worden. Mocht er iemand zijn
j,r s'avonds nog weg moet, laat het ons dan even
weten.
Wij hopen dat jullie allemaal meegaan, tot ziens op
24 augustus.

Naam: ...................................
Adres: ...................................
Er gaan ...............kinderen mee.
Er rijdt iemand als begeleiding mee: JA / NEE

A.u.b. uiterlijk 20 augustus inleveren bij Monique,
Jacob Ruysdaelstraat 5
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1. Klinker
2. muzieknoot
3. soort hert
4. wild varken
5. touwge voor je schoen
6. monddoekje bij de maaltijd
7. raam

