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HET RESTBERICHT
Voorwoord
Hè he, lang geleden, maar hier zijn we! Nieuwtjes over Laarbmch en over de
nieuwe school volgen elkaar zo vlug op, dat het niet meer bij te houden is.
Nieuws van nu is morgen alweer veranderd. Kort: ze vliegen. De school is in
september klaar.
Bij ons is nogal wat te melden: nieuws over de fietstocht en het er op
volgende straatfeest, nieuws voor de jeugd van Peter en Monique, "De Pen",
een verhaaltje over Tom Manders (Doms), een verslag over de wandeltocht,
waar ongeveer 16 mensen aan meededen (hoeveel leden hebben we ook al
\weer?),kortom er is voor iedereen wel wat te lezen.
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Voorwoord
Prikbord
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Verslap wandeltocht
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dankbetuiging
Torn Manders
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Tussen twee haakjes: bij de dierenarts lazen we, dat
Frankrijk voor katten en honden erg gevaarlijk is!
De teken vliegen hier al om je oren, in Frankrijk
zijn ze extra gevaarlijk! In Zuid- Nederland moet je
al voorzichtig
- ziin
- en er voor zorgen, dat het
huisdier een rabiësprik heeft gehád, in Frankrijk is dat nog veel meer nodig!
Wees dus voorzichtig, ook met jezelf en controleer regelmatig of je geen teek
hebt. (Eerst klein spinnetje, dan snorretje met een capucijner er aan.)
Mijd Sarslanden, kijk uit voor gevaarlijke landen, waar ziekten heersen en
oorlogen gevoerd worden. Pas op op drukke snelwegen voor ongelukken,
aanrandingen en diefstallen. Ziezo! En dan zeggen ze nog: "Prettige
vakantie!!"
Het zal allemaal wel meevallen, vandaar, dat de redactie jullie toch
een fijne vakantie wenst!! (Maar het rabies- en tekenverhaal is serieus 1)

Verslag Paasactiviteit

/

Fietstocht 2003
Opgave fietstocht
Opgave straatfeest

I
Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot

DE REDACTIE

Wij heten de nieuwe
bewoners van onze buurt op
Rembrandtplein 1 en 3 van harte welkom in
onze buurt en hopen dat ze veel woonplezier
zullen hebben in hun nieuwe woning.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van ons buurtlid Jan ten Haaf.
We wensen zijn familie veel sterkte in
deze droevige dagen
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ik eeef de aen aan
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Het eerstvolgende
nummer (6-3)verschijnt

aug 2003
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wandeltocht

Zoals traditioneel elk voorjaar heeft op 16 mei de
jaarlijkse wandeltocht plaatsgevonden.
Met een 16-tal buurtgenoten zijn we op
zondagmorgen om 10.00 uur gestart bij de
informatieruimte van Staatsbosbeheer in Afferden.
Onder leidmg van de IVN-gids Ad Goossens en een
aantal gidsen in opleiding zijn we begonnen aan de
wandeltocht.De weergoden hadden het deze
ochtend goed met ons voor, want op een spat regen
na bleef het droog.
Via allerlei zij- en kronkelpaadjes en heuveltjes
hebben we door het bosgebied van Afferden
gestruind en we zijn op plekken geweest, waar je
normaal niet zou gaan lopen.
We hebben plekken gezien, waar reeën
overdag hun rust houden.
We hebben sporen gezien van reeën die hun
weg vervolgen.
We hebben namen gehoord van
vogelsoorten, waarvan velen nog nooit gehoord
hadden.
We hebben een waterloop opgespoord in de
nabijheid van een mierennest door middel van een
wichelroede.
We hebben gezien, hoe een vos zijn
territorium afbakent.
We weten nu welke kruiden je op wratten
moet smeren en weik kruid helpt bij een
muggensteek.
We hebben.... Zo kunnen we nog wel een
aantal zaken opnoemen.
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Na afloop van de tocht hebben we i n de
informaiirruimte onder het genot
ian een
welverdiend kopje koffie nog wat nagepraat. Ad gaf
ook nog wat toelichting over de flora en fauna.
Met een goed gevoel zijn we weer huiswaarts
gekeerd.

Hierboven een overzicht uit de voedseiketen.
Ruud

Langs deze weg willen wij alle bewoners van "Het
Schildersnest" bedanken voor alle steun, medeleven
en belangstelling bij het overlijden van mijn man

THEO MULLER
Met speciale dank aan de buren, die nog steeds weer
een steentje bijdragen.
Kortom: het was een goed uitgezette en goed
voorbereide tocht door een schitterend stukje
natuurgebied die zeker nog eens voor herhaling
vatbaar is!

Mia Muller- de Best
Kinderen en kleinkinderen

Ergens onderin mijn boekenkast vond ik een boek,
dat nooit beroemd is geworden, zelfs niet bekend,
maar dat toch de moeite waard is om te lezen. Het is
geschreven door Rolf Boost en de volledige titel is:
"Speel de Clown, het andere leven van Dom, alias
Tom Manders". In 1921 werd Tom Manders
geboren. Hij werd beroemd als de gevoelige
zwerver Doms. Hij was decorschilder en de acteur
Rudi Valkenhage heeft in een werkplaats in Carré
nog bij hem gewerkt. Tn 1963 opende hij op het
Rembrandtplein in Amsterdam een cabaret, Saint
Germain des Pres. Om de aandacht van het publiek
te trekken plaatste hij geen dure advertenties, maar
(1 sc
), waarschuwde een paar fotografen om te komen
kijken naar het bouwen en inrichten van zijn cafétheater. Hij zorgde er voor, dat er die dag een paar
bekende artiesten kwamen timmeren, schilderen en
zagen, waaronder Rudi Valkenhage, Heintje Davids,
Gerard Walden enRijk de Gooyer. Het theater
werd ingericht als een Frans café, er hing wasgoed,
de ruimte stond en hing vol met
uitdragersspullen.Toende artiesten op een avond
door hun programma heen waren en het publiek nog
niet weg wilde, nam Manders Jan Blaaser, die in die
tijd ook mee werkte, mee naar boven. Samen
zochten ze wat ouwe Meren uit en al improviserend
traden ze op als Willem en Doms. Ze hadden een
enorm succes, maar na korte tijd hield Blaaser er
mee op en Piet Hendtiks, later bekend uit
'
(\. l, Sesamstraat en Ja Zuster, Nee zuster, volgde hem
op.ook dat duurde niet lang, want Manders voelde
meer voor een solo-optreden. Veel artiesten zijn bij
hem hun carrière beg0nnen:Ted de Braak, Aart
Brouwer, die later een aantal seizoenen bij de
Sleeswijkrewe werkte, Mini en Maxi en Kitty
Courbois.
Al gauw werd Doms bekend voor radio en tv.
Iedereen kende Doms en zijn, altijd onzichtbare,
gabber Ddefie Zallevie.
Zijn liedjes zijn poëtische juweeltjes. De teksten
zijn vaak komisch, vaak ontroerend. Ze zitten vol
prachtige taalvondsten en ze werden gebracht door
een meianeholisehe straatzwerver met een bolhoed,
een zwarte hangsnor, een brilletje en twee
aandoenlijk sprekende ogen, waarmee hij alles kon
uitdrukken Hij bracht geen b o o d s ~ ~ h y wgeen
as
filosoof, maar vertelde in één li*
soms meer, dan
andere cabaretiers in een hele voorstelling. Hij
werd, ondanks zijn successen, steeds tragischer en
eenzamer. Hij kocht een theater in Rotterdam waar

hij met kinderen zijn beroemde programma "Bij
Doms op Schoot" maakte. Als een groot psycholoog
liet h j kleine kinderen praten en zingen. Heel
bekend werd Poessie Mauw. Ik las laatst dat ze
gestorven was. De enige die wist dat hij longkanker
had, was zijn zoon, Tom. Op 26 februari 1970
overleed hij na een operatie aan een hartaanval,
straatarm, met veel schulden.
Klaas

Ook dit jaar vertrokken de kinderen van het
Schildersnest op Paaszaterdag, samen met Agnes de
Paashaas en een paar ouders, richting ,,Het
Speelbos".
Na een kleine speurtocht kwamen we aan, gelukkig
precies op tijd, want ook een andere
buurtvereniging had iets later hun Paasactiviteit h e r
gepland.
Zoals jullie allemaal weten kunnen de kinderen van
Het Schildersnest fantastisch zoeken, zodat de
eieren van de Paashaas binnen enkele minuten weer
in zijn ( of eigenlijk haar ) mand lagen.
Daarna hebben we nog heerlijk gespeeld en samen
gepicknickt. De middag vloog voorbij en rond een
uur of vier zijn we weer naar huis gelopen.
Iedereen bedankt voor de hulp,
groetjes van Peter en Monique.

Hallo beste buurtbewoners,
Hier een woordje van de familie Rühl. Wiel is
geboren in Siebengewald, maar woont al sinds zijn
derde jaar in Nieuw Bergen. Ik ben een echte
Bergse.
Wij zijn in 1985 hier in deze buurt komen wonen en
het
bevalt ons er nog steeds goed.
Het is
hier in de loop van de jaren
wel steeds
levendiger geworden met
alle jeugd.
Wiel is
timmerman van beroep
en zijn hobby is
motorrijden.

\

Ikzelf
supermarkt
heb als
gewerkt.
hoofd-

cassiere bij een

opvoeding van de (inmiddels) twee pubers. Zelf lees
ik graag. We hopen nog lang in deze buurt te mogen
blijven wonen.
Nu geef ik de p n door aan de familie Rutten.

Toen Jenny werd geboren, ben ik full-time moeder
en huisvrouw geworden. Later kwam Bart er nog
bij. Toen Bart naar de peuterspeelzaal ging, heb ik
daar ongeveer vijf jaar als vrijwilligster gewerkt. Nu
ben ik nog steeds thuis en geniet nog altijd van de

Zoals ieder jaar, ook dit jaar weer een fietstocht; en wel op
zaterdag 12 juli a.s.
We hebben ons best gedaan om er ook dit jaar voor oud en
jong weer een mooie, speciale, maar vooral een gezellige
tocht van te maken.

Dus, wie kan, doe allemaal mee en geef u op voor 5 juli bij:
Jozef Israëlstraat 13.

Verzamelen om 13.30 uur bij:
Wilbert Cornetissen

Jacob Marisstraat l t .

Iedereen graag op tijd aanwezig, i.v.m, gezamenlijk vertrek
naar.. .. .......1111
....

.. .

Er wordt misschien niet alleen gefietst, dus ......
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De winnaar(s) worden tijdens de gezellige "after party"
bekend gemaakt.
Tot 12 juli,
Wilbert en Roger.
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Beste buurtgenoten,

Roger du Porto

I1

.

.

-

:

i

Voor de jeugd van 8 jaar en ouder hebben wij een gezellig uitstapje geboekt. We gaan met z'n allen naar
Bowlingcentrum Erica in St. Hubert.
Wij verzamelen ons om 16.15 uw bij Peter, Jozef Israelstr. 4, en willen om 16.30 uur wegrijden.
Zorg dat je allemaal goed in vorm bent, want voor de beste bowler 1 bowlster is er een leuke verrassing.
Na afloop blijven we daar nog wat eten en wij verwachten rond 19.30 uw weer thuis te zijn.
Je kunt je voor dit uitstapje opgeven bij Peter of Monique
We vragen hiervoor een bijbetaling van € 2,50.
Tot dan!

!!!!!!!!Let op: a.u.b. opgeven vóór 5 juli!!!!!!!!!!!!
OPGAVEFORMULIER

.........................doet met ...........kindleren mee.
.......................kan eventueel rijden.

De Fam

