HET N-TBERICHT
Alweer december! Nog even en op de jaarvergadering in januari
worden alweer de njeuwe plannen voor 2004 besproken.
December is altijd druk, rommelig, maar vaak erg gezellig. Er
vliegt van alles om je oren: sinds de Duitse rechter, na aandachtig
heeft opgelegd, vliegen op zondag en door de
week de toestellen om je oren. Ook de
pepernoten vlogen rond, net zoals de
'.-2rstballenen de oliebollen dat straks

éénrichtingverkeer in de Pieter de Hooghstraat. Dat geeft meer rust
om de school bij het brengen en halen van de leerlingen.
Natuurlijk rijden er nog wel eens wat auto's de verkeerde kant op,
maar dat zijn vergissingen.
Op 17 oktober leidde Jos de bingoavond en op 30 november stond
Sinterklaas centraal, onder leiding van Ruud. U leest straks, hoe
alles is verlopen. Op 30 december vindt vanzelfsprekend de
oudejaarsborrel plaats.
We besluiten dit voorwoord, zoals ieder decembernummer, met
jullie allemaal prettige feestdagen en een heel goed 2004 toe te
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Jozef Israëlstraat 11
Huub van Zuylen

DE REDACTIE

Zet alvast in Uw agenda!
9 februari 2004. Algemene
leden~er~adering'van
Het Schildersnest.

Uiterlijke inleverdatum

Hebt u nog nieuwtjes voor het prikbord,
laat dit ons dan weten!!
Vr. 15 febr. 2004
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senior, was mijn vraag, wat we van de menukaart
mochten bestellen.
Het antwoord luidde: "Alles, geniet er maar van."
Dat hebben we dan ook gedaan! Een lekker soepje
vooraf en tong Picasso met heerlijk tropisch fruit,
gebakken aardappeltjes, frites, drie soorten
groentesalade en tot slot een verrukkelijk
chocoladetoetje.
Ook de ambiance (de serre) was erg mooi. Het was
een genot daar te vertoeven.!
Al met al hadden wij een heerlijke avond dank zij de
kienavond van onze buurtvereniging.

Dankzij de vele sponsoren en ondanks het
tegenvallende aantal van slechts 25 deelnemers is
het weer mogelijk geweest om er een geslaagde
bingoavond van te maken.
Deelnemers, bedankt voor deze geslaagde avond.
De afwezigen (om welke reden dan ook) hebben wat
gemist
Hierbij wil ik de sponsoren toch nog even
benoemen:. . ..
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Koppes Vleeshouwerij
Dobey van Haperen
Marcel Wahlen
Novalux Giesen
Houtwerkplaats PI Maashegge
Foto Video van den Hurk
ESG den Asseldonk
DA Christel Geenen
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I Jan Linders supermarkten
Gedenk hen in uw aankopen!!!
Met een totale (winkel) waarde van ongeveer
€ 420,- aan prijzen was het zeker de moeite waard!
Tevens van harte dank aan het Groene Kruis voor
het ter beschikking stellen van hun ruimte.
JOS.

Op de kienavond, georganiseerd door onze
buurtvereniging,
- - welke avond op een heel leuke
manier door Jos aan elkaar gepraat werd, was het
toch jammer, dat er zo weinig mensen waren.
Voor ons was het wel leuk, wat we wonnen nu veel
mooie prijzen en prijsjes.
Aan het eind van de avond werd de hoofdprijs
verloot, en laat ik die nu winnen! ! Grote hilariteit
natuurlijk, maar het wfs Vooral leuk, dat de mensen
om ons heen zo blij waren voor ons, want mijn
partner Guus deelde natuurlijk ook in de vreugde.
We zijn op zondagavond naar Wahlen getogen van
wie wij de dinerbon hadden gekregen
- en onderwegmaakt; ik nog de opmerking: "Misschien krijgen we
wel een vergeten gehaktbal!"

Jonie Claassen

Voor de jongeren onder ons!
Voor iedereen die denkt dat hijlzij nog jong is,
eh, helaas. Open je ogen.

k
De meeste studenten die dit jaar beginnen op de
universiteit zijn geboren in .... 1985.
.Zij hebben nooit: " We are the world, we are the
children...of "Sunday bloody Sunday " gezongen.
*Ze zijn te jong om zich de explosie van de
Challenger te herinneren.
*Voor hen hebben AIDS en werkloosheid altijd
bestaan.
Een Twix heeft nooit een Raider geheten.
Ze hebben nog nooit gedemonstreerd tegen
kernraketten.
Z e hcbben nooit met ecn Atari of Commodore 64
gespeeld, ze hebben zelfs nog nooit van Pac-Man nf
Space Invaders gehoord!
*Ze hebben nog nooit een 5 114 inch diskette gezk - .,
De CD kwam op de markt toen zij net een jaar oua
waren. Ze hebben nooit een single van Doe Maar
gehad.
8 Ze weten niet wat het is om op de lange golf naar de
radio te luisteren.
De meeste weten niet hoe vroeger de TV'S eruit
zagen, ze kunnen zelfs niet verklaren hoe ze zonder
afstandsbediening kunnen functioneren en hoe je
zwart-wit kunt kijken.
Ze hebben nog nooit "Startrek", "Wickyde Viking",
"Maja de bij" bekeken.
Ze denken dat James Bond altijd Pierce Brosnan is
geweest.
8 Een studiebeurs die geen lening is en waar je niet
voor hoeft te presteren is voor hen een utopie.
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* Ze denken nooit aan de tune van "Jaws" als ze in zee
zwemmen.
denken dat een telefoon "met draad science
fiction is.
*Rolschaatsen hebben voor hen altijd wieltjes op 1 rij
gehad.
"
*Voor hen is Michael Jackson altijd al wit geweest.
Ze weten niet dat Travolta kan dansen (op
zaterdagavond).
e Ze weten niet wat voor rotzak JR is (en wie op hem
a
geschoten heeft).
*Ze denken dat "Charlie's Angels" en "Mission
Impossibie" gewoon films zijn, die het afgelopen
jaar zijn uitgekomen.
Ze weten niet dat de regisseur Ron Howard Richie
speelde in Happy Days.
Ze denken dat Picasso een naam van een auto is.
*Ze weten niet beter dan dat den Uyl een vogel is.
c
z dan te bedenken dat dit de mensen zijn die nu
/
gaan studeren. Zij zijn de jongeren van nu.

e Ze

De symptomen waaruit blijkt dat jij ouder
wordt:
1. Je begrijpt de bovenstaande tekst en je glimlacht
en denkt "mijn hemel!"
2. Je doet aan sport en je vertelt vol trots aan
iedereen dat je sport (wanneer je sport).
3. Je hebt "medicijnen" in je badkamerkastje
(hoofdpijn, maagpijn, ...)
4. De kinderen die tot nu toe je vriendjes waren
zeggen "meneer" of "mevrouw" tegen je en
spreken je met "u" aan.
5. Je hebt meer dan een ochtend nodig om van een
nachtje stappen te herstellen.
6. Je moet zelfje was opmimen.
'
Je vrienden trouwen zonder dat het echt nodig is.
8. Je krijgt maagpijn van de MacDonalds.
9. Je kunt een hele dag op het strand doorbrengen
zonder te zwemmen of je kleren uit te trekken.
10. Je weet heel goed wat je wilt, of in ieder geval
doe je wat je kunt.
11. Nadat je deze mail gelezen hebt, stuur je hem
aan je vrienden, die hem ook leuk gaan vinden.
a

Inderdaad, ook ik voel me nu oud
Fam Geiirt

Het Schildersnest werkt mee aan nieuwe
buurtschoolspeelplaats!

Een paar weken geleden is de Brede School in onze
buurt van start gegaan. Waar nog het nodige aan
moet gebeuren is het speelterrein rondom de school.
Omdat in de Brede School onder meer de
peuterspeelzaal het kindercentrum en de
basisscholen samenwerken, zal het speelterrein
gevarieerd ingericht moeten worden: er moet iets
komen voor de allerjongsten van 2 tot 4 jaar, maar
ook de oudere jeugd tot 12 jaar moet aan zijn
trekken komen.
Bovendien moeten die groepen elkaar niet al te veel
hinderen tijdens het spelen.
Een werkgroep van de Brede School heeft een plan
ontwikkeld om te komen tot een goede speelplaats
voor iedereen. Die werkgroep heeft onze
buurtvereniging benaderd om ook mee te werken
aan de realisering van dat plan. Het plan voorziet in
de realisering van wat genoemd wordt een
buurtschoolspeelplaats.
Dat wil zeggen dat het speelterrein onder schooltijd
door de schoolgaande jeugd gebruikt wordt, en
buiten schooltijd en in vakantieperiodes is het een
openbare speelvoorziening voor de buurt. Onze
buurt krijgt er dus een prima speelvoorzieningbij,
en daar kunnen we als buurtvereniging alleen maar
zeer tevreden over ziin.
De buurtvereniging is gevraagd om mee te werken
aan het benaderen van fondsen, die geld
- willen
geven voor de inrichting. Veel van die fondsen
zitten in de sfeer van jeugd- en jongerenwerk, en
dan is het gunstiger dat ze door een buurtvereniging
benaderd worden dan door een school.
De fondsen geven vaak meer voor welzijn dan voor
onderwijs.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft zich bereid
verklaard daar aan mee te werken, en wordt daarbij
ondersteund door het Bureau Fondswerving van
Synthese hier in Nieuw Bergen.
Het bestuur heeft wel laten vastleggen dat er geen
financiële risico's voor haar verbonden zijn aan
deze medewerking.
Hoe meer inkomsten uit fondsen verkregen worden,
des te beter kan het speelterrein ingericht worden, en
daar hebben onze kinderen baat bij. Verder kan het
zijn dat leden van de buurtvereniging, die dat willen,
en ouders van schoolgaande kinderen gevraagd
wordt mee te helpen.
Een stukje zelfwerkzaamheid, bij het inrichten van
het speelterrein. Als dat nodig is, zullen we als
bestuur nog wel bij jullie aankloppen.
Het Bestuur i.s.m. Synthese.

Twee Pieten kwamen langs alle deuren,
Luisteren of er kindertjes zeuren.
Maar in " het Schildersnest " is iedereen aardig,
Zeker als Sint is gauw jarig.
Dus kwamen Lachpiet en Slimmepiet op bezoek,
Ze hadden bij zich het grote boek.
Daarin stond geschreven,
Wat de Pieten moesten weten.
Roy, altijd lief voor broertje Niels.
Som en Bart ,samen spelen met de fiets.
Yvonne, Stefanie en Thomas hadden veel te vragen,
Konden de Pieten al die kado'tjes wel dragen?
Remco, Sjoerd en Vera hadden veel plezier
Wisten dat er wel duizend echte Pieten zijn hier.
Youri ging meteen spelen met zijn cadeau
Lara is nog klein en v$nd het zo zo.
Renee. Jesse en Britt waren wat verlegen,
Maar daar konden de Pieten wel tegen.
Mama Monique was bijna jarig
Ze kreeg wat pepernoten, niet te karig.
Toen naar Sion, Jom en Stan,
Nou, die konden er wat van.
De Pieten wilden een liedje horen,

Maar dat is er niet van gekomen.
Ook Jelle stond op wacht,
Totdat Piet zijn cadeautje bracht.
Zijn hartje ging heel hard te keer,
Maar hij heeft genoten en wacht op volgend jaar
weer.
E
Toen naar Dirk op bezoek,
Ook daar voor iedereen wat snoep.
i
Een discobal voor deze kleine man,
Zodat hij later naar de disco kan.
Toen was het al heel laat
En kregen beide Pieten slaap.
Ook hebben zij de Sint nog verteld,
Bij wie ze allemaal hebben aangebeld.
Zodat Sinterklaas zeker zal weten,
Dat er volgend jaar niemand wordt vergeten.
Heel veel groeten van de Sint en zijn Pieten,
Die nu even van een vakantie gaan genieten.
Sint en Pieten
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"Och. dat maakt mc eigenlijk niet zoveel uit "

..........

"Janssen, waarom kom je nu pas naar kantoor?"
"Omdat U gisteren gezegd hebt dat ik de krant maar
thuis moest lezen"
De ene ondernemer tegen de andere: "waarom zijn
jouw medewerkers altijd op tijd?' '' Heel
eenvoudig: 30 medewerkers, maar slechts 20
parkeerplaatsen!".
Chef tegen te laat gekomen medewerker:
"Je bent deze week ai voor de vierde keer te laat!
Wat concludeer je daaruit?"
" Het is donderdag!"
"Heb je het gehoord? Onze chef is gestorven."
"la, en ik vraag me de hele tijd al af, wie met hem
t
,estorven is."
;''Toezo met hem?'
'-Nou, in de annonce stond toch: "Met hem stierf een
van onze bekwaamste medewerkers.. ."
"Chef, Mag ik vandaag 2 uur eerder ophouden met
werken? Mijn vrouw wil met mij gaan winkelen."
"Daar komt niets van in."
" Dankjewel chef, ik wist wel dat U me niet in de
steek zou laten."

"Beschouw mij niet als jullie chef, maar als een
goede vriend die altijd gelijk heeft."
Zolang mijn chef doet alsof hij mij goed betaalt,
zolang doe ik alsof ik goed werk!

I

Jos

Tenvijl ik probeer een stukje te schrijven voor ons
buurtblad, heeft Martien een beter idee.
Het werk van de brandweer is zo veelomvattend, dat
het te veel is om op papier te zetten.
Daarom NODIGT HIJ DE BUURT UIT om een
kijkje te komen nemen op de brandweerkazerne,
waar hij dan samen met nog drie brandweermensen
uit onze buurt
brandweer kan
laten zien. Omdat
momenteel de
Iaatste hand wordt
gelegd aan twee
nieuwe
brandweenvagens,
denken we dit
bezoek in het vroege
voorjaar te
organiseren. De
uitnodiging
kunnen jullie dan
verwachten.
Wij geven nu de pen door aan
Greet en
Jaap Poels.

"Wij zoeken iemand die niet arbeidsschuw is en
nooit ziek wordt."
" oKÉ, neem me in dienst, ik help jullie zoeken."

Martien en Lia Oomen

Dersoneelschef: " U begint maandag. Betaald krijgt
L. naarmate u presteert."
f 'licitant: " Sorry, maar daarvan kan ik niet leven."

Reactie van het bestuur

"Waarom doet heer Janssen vandaag helemaai
niets?"
"Hij vervangt deze week de chef"
De medewerker tegen de chef: " U heeft mij toch
salarisverhoging beloofd als u tevreden over mij
was" "Jazeker!" zegt de chef, "Maar hoe kan ik nou
tevreden zijn over iemahd die meer geld hebben
wil!"
"We kunnen u niet in dienst nemen. Helaas hebben
we geen werk voor u"

Wij vinden dit in schitterend initiatief en zullen hier
zeker van gaan genieten. Hopelijk zullen ook de
andere leden van de buurtvereniging in groten getale
acte de présence geven.
Het bestuur neemt aan dat de familie Oomen ons
tijdig een seintje geeft, zodat we de datum in het
Nestbericht kunnen publiceren en dat jullie weten
hoeveel mensen er komen.
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Naam

De vereniging draagt de naam Het Schildersnest.

Artikel 2

Zetel

De vereniging heeft haar zetel in Bergen (Limburg).

Artikel 3

Doel

De vereniging heeft tot doel de sociale contacten tussen de bewoners te bevorderen.
Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van o.a.:
fietstocht
buutinformatie via Infoblad
kaartje met verjaardagen en gelegenheden
wandeling "
buurtfeest
spelavonden
kinderactiviteiten

Artikel 4

Leden

De vereniging kent de volgende leden:
Zij bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 18jaar of ouder
Seniorleden
Zij bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar, echter niet de l 8 jaar.
Juniorleden
Zij
bereiken in het verenigingsjaar de leeftijd van 3 jaar, echter niet de 12 jaar.
Kinderen
Zij bereiken in het verenigingsjaar niet de leeftijd van 3 jaar.
Baby's
Gastleden
Alle leden, behoudens gastleden, dienen woonachtig te zijn in een van de volgende straten te berg^ 1).
1. Jozef Israëlstraat
2. Jacob Marisstraat
3. Jacob Ruysdaelstraat
4. Pieter de Hooghstraat
5. Rembrandtplein
Juniorleden en gastleden hebben geen stemrecht echter wel een adviserende stem.

Artikel 5

Toelating

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
De algemene ledenvergaderingkan bij niet toelating alsnog beslissen tot toelating.

Artikel 6

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
Bij overlijden van het lid
a.
Het opzeggen van het lid
b.
Verhuizing buiten de genoemde straten in art. 4
c.
d.
Opzegging namens de vereniging
Opzeggen door leden kan alleen gedaan worden aan het eind van het jaar, met een opzegtermijn van 4 weken.
Bij opzegging volgt geen temggaaf van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 7

Jaarlijkse bijdrage

De volgende bijdragen zijn op de alg. ledenvergadering van 4 februari 2002 vastgesteld:
€
13,OO
Ie senior
2e ensvolgende senior +gastleden €
9,OO
j h r
(12-18 jaar)
€
5,OO
kinderen
(3-12jaar)
F
3,OO
baby's
( O-3jaar)
€
0,OO
€
9.00
gastleden

Artikel 8

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 seniorleden, die benoemd worden door de algemene ledenvergadering.
Voordrachten worden gedaan door het bestuur of door vijf leden. Een voordracht door vijf leden dient

1
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schriftelijk ingediend te worden voor aanvang van de tilgemene ledenvergadering.

Artikel 9

Einde bestuurslidmaatschap

Door eindiging lidmaatschap.
Door bedanken.
Door ontslag door de algemene ledenvergadering.
Na vier jaar lidmaatschap, volgens het aftreedschema.
Aftreedschema
2004
4 en 5
1 Hennie du Porto
2 Huub van Zuylen
2005
6 en 7
3 Jos Remmen
2006
1 en2
4 Yvon Simons
3 en4
2007
5 Peter Vousten
2008
5 en6
6 Monique Bleeck
2009
7en 1
7 Ruud Tonnissen
2 en 3
2010
Wanneer een bestuurslid vervangen wordt door iemand anders, komt deze op de plaats van het afgetreden
bestuurslid in het rooster.

Artikel l 0 Bestuursfuncties en besluitvorming
De voorzitter wordt jaarlijks gekozen door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester.
Verdere taken worden in het bestuur onderling verdeeld.
Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.
Bestuursfuncties kunnen alleen door seniorleden bekleed worden.
Het oordeel van de voorzitter is bij besluitvorming niet beslissend.

Artikel 11. Bestuurstaak
Besturen van de vereniging.
Twee gezamenlijke bestuursleden hebben vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij handelingen die het bedrag van € 1000,- te boven gaan is goedkeuring van de algemene ledenvergadering
noodzakelijk.

Artikel l 2 Jaarverslag - rekening en verantwoording
Het verenigingsjaar loopt van 1januari tot en met 31 december.

: )Hetbestuur legt binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar rekening en verantwoording af op een
algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergaderingbenoemt een commissie van ten minste twee personen die geen deel uitmaken
van het bestuur. Deze commissie controleert de rekening en beoordeelt de verantwoording van het bestuur.
Ze brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
Benoemd is voor
2003 Hans Jacobs en Wilbert Cornelissen. Reserve: Koos Visser

Artikel 13 Algemene vergadering
Het volgende komt jaarlijks aan de orde in de jaarlijkse algemene vergadering:
Jaarvb,eislagvan rekening en verantwoording als bedoeld in art. 12.
a.
Benoeming van de commissie genoemd in art. 12.
b.
Voorziening in de eventuele vacatures.
c.
d.
De vaststelling van het bedrag, bedoeld in art 11.
Vaststelling jaarlijkse bijdrage in art. 7.
e.
f
Vaststelling van het Bestuur.
Verder kunnen er algemene vergaderingen gehouden worden zo vaak als het bestuur dit noodzakelijk vindt of
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wanneer ééntiende van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk verzoekt aan het bestuur.
Hieraan dient binnen vier weken gehoor gegeven te worden, daarna kunnen de verzoekers zelf tot de oproep
overgaan.

Artikel l 4 Toegang en stemrecht.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden.
Over toelating van anderen als hiervoor bedoeld, beslist de algemene ledenvergadering.
Ieder seniorlid dat niet geschorst is, heeft een stem.
Uitgesloten van stemming zijn ook adviserende leden en Gastleden.
Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel l 5 Voorzitterschap- notulen.
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt.

Artikel l 6 Besluitvorming van de algemene vergadering.
Een genomen besluit van de algemene ledenvergadering is beslissend.
Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
Stemmingen die geen personen betreffen, geschieden mondeling, tenzij een van de stemgerechtigde leden*
schriftelijke stemming wenst.
Andere stemmingen geschieden schriftelijk door middel van ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.

I

-4rtike1117 Bijeenroeping algemene vergadering.
Oproep tot een algemene vergadering geschiedt minstens 7 dagen voor aanvang aan alle leden.
Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 18 Statutenwijziging.
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen gedaan worden, indien hierin bij de oproep tot de algemene
vergadering kennis is gegeven van een voorstel tot wijziging.
Een voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dient ten minste vijf dagen voordien
ter inzage te liggen.
Een besluit &ent te worden genomen door tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden, met een
meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
(

Artikel l 9 Ontbinding.
De vereniging kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering.
Het batig saldo wordt dan gelijk verdeeld over de leden, of wordt met instemming van de algemene vergadering
aan een goed doel geschonken.

Artikel 20 Huishoudelijk reglement.
Dit huishoudlijk regkment is ondergeschikt aan de wet en aan de statuten, en is bedoeld om in het kort de regels
van onze vereniging samen te vatten.
Ook staan hierin de afspraken die tijdens de algemene vergaderingen gemaalit zijn.

Het bestuur.

.

Uitnodiging voor de
oudejaarsborrel
Evenals het vorige jaar willen we iedereen van de Jozef Israëlstraat, Jacob Marisstraat, Jacob
Ruysdaelstraat, Pieter de Hoochstraat en het Rembrand@lein uitnodigen voor een oude-jaars
borrel.
Deze oudejaarsborrel is bedoeld voor alle buurtbewoners (leden en niet leden).
De bedoeling is immers, enerzijds om eenieder in de gelegenheid te stellen om samen met de
-ndere leden terug te blikken op het (verenigingsljaar 2003, te toosten op het jaar 2004, en
,latuurlijk om met elkaar wensen uit te wisselen.
iderzijds is het ook de ideale gelegenheid om ook niet-leden een kans te geven kennis te maken
met de mensen die in hun buurt leven, en mogelijk te laten zien en horen dat lid worden van
"Het Schildersnest" de moeite waard kan zijn.
Er is gekozen voor dezelfde locatie, en wel op het adres Jozef Israëlstraat l 1 en 13. Ook de
datum en de tijd blijven hetzelfde, namelijk 30 december van 19.00 tot 21.00 uur.
In verband met de te maken kosten vragen wij aan niet-leden een ei
persoon. Voor leden zijn er geen kosten aan deze avond verbond,

i

,

,

'

In verband met de inkopen willen we wel graag tijdig weten
bijeenkomst.
Lever daarom onderstaande strook ingevuld, samen met
voor 29 deqmhp- ;r
- . L -?nnZuylen op Jozef Isra.
'

