Ua3sz
?
' .. ,>.*...,:v;,
ws$bwCd$2~~~~<
-..s,*., Ae~%$@&4&&a
l
.
<
,

Voorwoord

.,*#

i.@i$~
~~e~,u,:a.a+;~xyies,a
~ ~ ,,,*-,
~ ~ , i, ~~s~5&..szs~9Lzke.:
~ ~ ~ .
,a,b+

Het Nestbericht is weer klaar en deze keer staan er nogal wat nieuwtjes en niet
zakelijke tekstjes in. Zo zwerven we van de paashaas naar de brandweer en
van Antwerpen naar Delft.
Mogelijke leden uit Steen- en Potterstraat krijgen aandacht.
Klompjesgolf en De Pen zijn leuke onderwerpen, kortom: we hebben weer
kosten noch moeite gesp
elkaar te zetten en als jullie er net zoveel plezier aan
beleven als wij dat hebben gedaan, dan zijn wij, het
bestuur, dik tevreden.
In ons vorige nummer schreven we in het
.,p-~~onvoord,
dat tot nu toe het bestuur ieder jaar de
i
\-activiteitenkalenderin elkaar zet. Omdat af en toe
de belangstellimg van de leden minder was dan voorheen, vroeg het bestuur
zich af,of ons programma niet te eentonig werd. Tenslotte moeten een paar
mensen ieder jaar weer bepalen, wat jullie leuk moeten vinden!
Daarom deden wij een dringend verzoek aan jullie, om zo veel mogelijk
nieuwe ideeën in te sturen, zodat wij, na bestudering, beoordeliig en selectie
eens met een nieuw activiteitenprogrammakonden komen! Met zoveel leden
moet er toch iets in eikaar gezet kunnen worden!
We schreven: "We zijn in blijde verwachting!" MAAR: het werd een
miskraam! GEEN ENKELE REACTIE!
Toch blijven we hopen. We weten zeker, dat een paar leden nieuwe plannen
hebben opgeschreven, maar helemaal vergeten zijn die door te geven. Doe het
maar gauw, het kan nog net!
Veel leesplezier!
('... >E REDACTE

Op 20 mei gaan wij
vlaggen voor de communiekantjes
uit onze buurtvereniging
Opgave Fietstocht en feestavond
op l 0 juli
Opgave jeugdactiviteit 1l juni
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ik heb begrepen dat elk buurtverenigingslid zo nu en
dan wordt gevraagd een stukje te schrijven voor het
Nestbericht. Zo ook was het de beurt aan Martien
Oomen. Maar ieder doet waar hij of zij goed in is.
Martien heeft de buurt uitgenodigd eens te komen
kijken bij de brandweer van Bergen. Zondag 14
maart bleek goed gekozen voor zo'n uitje: prachtig
weer, een grote opkomst en vooral een leerzame en
leuke demonstratie. Aan de oproep in het
Nestbericht van maart 2004 is door velen gehoor
gegeven!
Een zestal brandweerlieden, van wie de meeste in
herkenbaar pak, hebben ons onder andere
getrakteerd op feitjes. Zo weet ik nu dat in het
gebied van de brandweer om en nabij de 80
horecagelegenheden van verschillend pluimage
gecontroleerd en beschermd worden tegen brand.
Dit wordt gedaan door 35 lieden waarvan zeker 10%
in het Schildersnest woont. Hoeft overigens geen
aanleiding te zijn de naam de buurtvereniging aan te
passen.

dc uitleg van vrijwillige en beroepsbrandweerlicdcn
indrukwekkend te noemen. Elk hoekje en gaatje zijn
bezet door apparatuur en hulpstukken. ik heb een
hele grote tuinsproeier gezien. De kinderen waren
het meest onder de indruk van de zaklampen in de
cabine en de 'brandweerboot'. Voor ieder wat wils
dus.
Buiten zagen we een demonstratie autowak-metbestuurder-er-nog-in-behandeling gevolgd door een
actiever gedeelte. De kinderen mochten al blussend
de naam Bergen hooghouden. En ieder die voorts
wilde, mocht een ritje meemaken met de
brandweerauto.

Ik heb veel vragen horen stellen en beantwoord zien
worden. Ieder is zowat tot het laatst gebleven en ik
heb vele glinsterende kinderogen gezien waarvan
sommige onder een helm. Voor mij is duidelijk, dat
de brandweerlieden van Bergen ons aller respect
verdienen voor hun inzet en toewijding. Spuitgasten
bedankt!
Al met al is geen andere conclusie mogelijk dan dat
de buurtvereniging een geslaagde activiteit in het
logboek kan bijschrijven.
Familie van der Maazen

Na de hartelijke ontvangst, het lekkere kopje koffie
en het gedreven verhaal door Martien mochten we
een kijkje nemen in de garage bij 'het gereedschap'.
De gemeente Bergen blijkt sinds kort te beschikken
over twee prachtige, nieuwe brandweerauto's. Met

Een sage is een voor 90% gefantaseerd verhaal,
maar ergens zit een historische kern. Vaak dient
zo'n sage om een naam, of een gebeurtenis te
verklaren. Zo ging ergens in Duitsland het verhaal,
dat in een grot reuzen hadden gewoond. Onzin, "
maar toen een professor de grotten liet onderzoeken;
vonden ze een enorm wiel en een grote ketel. Er was
dus iets geweest!
Ik ga een heel oud verhaal vertellen: in Vlaanderen,
aan een rivier, woonde een reuzen-echtpaar in een
onmetelijk groot kasteel. Als de reus, die DruonAntigoon heette, uit zijn raam keek, zag hij de rijk
beladen schepen langs varen. Dat bracht hem op een
idee. Hij greep de masten van de schepen en eiste
van de schippers een hoge tol. Als ze niet wilden of
durfden te betalen, dan hakte hij met zijn zwaard
hun handen af en gooide die in de rivier als aas voor
de vissen. Er kwam geen schip meer langs het
kasteel. Antigoon raakte verslaafd aan het afhakken
van handen. Dat wisselde hij soms af met het
grijpen van de scheepsmasten, die hij met schepen
en al rondslingerde, om ze daarna in de rivier te
werpen. Het volk schreeuwde om waak, maar

niemand kon of durfde een poging te doen om het
wrede monster te verslaan.
Maar toen kwam de dwerg Brabo. Brabo was
beeldhouwer en musicus. Hij had de moed om te
proberen Antigoon te verslaan. Hij ging naar het
kasteel en riep Antigoon en zijn vrouw naar buiten.
Hij zei, dat het voik een beeld wenste van de
geliefde meester en zijn vrouw. Ze gaan aile twee
model zitten en Brabo begint. Tem6jl hij in het
graniet hakt, zingt hij aan één shik door eentonige
liederen, zodat ze alle twee in slaap vallen.
Als de beelden klaar zijn, ontwaken ze en als
Antigoon ziet, dat de beelden wel precies lijken,
maar veel groter zijn dan hij, voelt hij zich beledigd,
wordt woedend en nikt zijn zwaard uit de schede.
Hij dreigt Brabo in stukken te hakken, maar die
gooit zijn vlijmscherpe beitel. Hij raakt het hoofd
van Antigoon. Die valt dood neer, boven op zijn
(~ ,ouw, die ook sterft. Het voìk is waanzinnig van
vreugde, juicht de overwinnaar toe en met elkaar
bouwen ze een grote stad bij het kasteel.
Voor ik nu aan de historische waarheid toe kom,
eerst iets anders. De Vlamingen hebben vaak moeite
met de klank -h-. Ze zeggen haar net, waar ze niet
hoort en waar ze moet, laten ze haar weg. Zo zeggen
ze bijvoorbeeld: "Ik ga naar uis"
Nu de verklaring van het verhaal: de rivier is de
Schelde en wij zouden de stad, naar het werpen van
de vele handen "Handwerpen" noemen, maar de
Vlamingen zeiden: "Antwerpen"en zo heet die stad
nu nog.

bouw van "onze Ouwe Jan", zoals hij in de
volksmond heet.
Delft is de enige stad in Holland die twee
middeleeuwse torens heeft. Het was toen een rijke
en vrome stad.
Ga, als u eens tijd hebt, een keertje naar Delft en ga
dan kijken naar het prachtige monument voor
Willem van Oranje, die vermoord werd in 1584 in
het Prinsenhof, waar het kogelgat nog altijd in de
muur zit. Het monument in de Nieuwe Kerk is enige
jaren geleden gerestaureerd en het moet nu
schitterend mooi zijn. Zelf heb ik het na de
restauratie nog niet gezien.
Als kind ging ik met een vriendinnetje naar een of
andere protestantse dienst. Zij was protestant, ik
katholiek en zij ging met mij mee naar de mis. Over
oecumene gesproken!
Maar wat mij het meeste heeft getroffen in haar kerk
was het monument met de grote engel, staande op
haar grote teen en het hondje van de prins, gestorven
van verdriet, omdat zijn baas er niet meer was.
In de Oude Kerk ligt ook Johannes Vermeer
begraven, die in Delft gewoond en geschilderd
heeft. Zijn "Gezicht op Delft" geldt als het mooiste
stadsgezicht van de wereld door de doordachte
weergave van het licht. Ook Piet Hein en Maarten
Harpertszn Tromp liggen in die kerk begraven.
Donderdags is er in Delft een grote markt, maar aan
een van de grachten ook een schitterende
bloemenmarkt. Aan de ene kant vindt je bloemen,
en aan de andere kant heesters en vaste planten.
Vroeger ging ik voor mijn moeder teen sluitingstijd
bloemen kopen. Dan waren ze goedkoper: een hele
bos voor een kwartje, maar dat waren dan ook
andere tijden.
Als u moe bent, ga dan op een van de vele terrasjes
zitten, het is er, mede door de toeristen, altijd druk
en gezellig. Overal zijn leuke eethuisjes en
restaurantjes. Zelfs Napoleon vond in 181 1 Delft de
moeite van een bezoek waard! De aangeboden lunch
sloeg hij a f : hij ging op de markt een broodje eten.
Bijna twee eeuwen later kwam een Amerikaanse
president op de markt poffertjes eten, Clinton. Nog
weer later kwam minister Kok met de Duitse
bondskanselier informeel naar Delft en ging bij de
visbanken, die uit de middeleeuwen stammen, verse
haring eten. Het kon de bondskanselier niet bekoren,
maar de bijbehorende jenever wel!
Dit waren wat anekdoten, die mij over mijn
geboortestad te binnen schoten. Er is nog veel meer
te vertellen, maar daar ontbreekt de ruimte voor.

Klaas

U zult wel met veel waardering naar de bijzetting
van prinses (nu koningin) Juliana hebben gekeken.
Ik zelf nog veel meer, daar ik in Delft geboren ben
op een van de grachten vlak achter de Nieuwe Kerk.
M'n hart ging weer helemaal open, toen ik weer zag
wat voor een mooie stad Delft was en is.
Er is natuurlijk wel heel veel veranderd sinds ik
door mijn huwelijk in 1946 de stad heb verlaten,
maar de kern is altijd gebleven en wat is de Markt
toch schitterend! Volgens zeggen bet mooiste plein
van Nederland.
Hebt u de prachtige klank gehoord van de Bourdon,
zoals de klok van de Oude Kerk heet? Deze Mok
wordt alleen nog geluid bij begrafenissen van het
koninklijke huis. Hij is enorm zwaar en de toren
staat toch al scheef . Dat is al het geval sinds de

1

Jopie Claassen

t Als je een smurf wurgt, welke kIeur krijgt hij

Gelijk met het vorige Nestbericht vonden wij een
pen in onze brievenbus. Een prima mogelijkheid ons
voor te stellen aan onze buurtgenoten. Een klein jaar
geleden zijn wij met ons gezinnetje geland in het
Schildersnest. En naar biijkt, een warm nest. We
wonen aan het Rembrandtplein, voor ons een
perfecte plek zo dicht bij school, de bieb en de
Jumbo. Vooral de buurt en het huis maken voor ons
de voomitgang.
Ons gezin bestaat uit Theo (37 jaar), Willem (S) en
Suze (3) van der Maazen en AnneMarie (35)
Wijnhoven. We zijn verhuisd vanuit Tilburg, waar
AnneMarie en ik elkaar hebben leren kennen op de
lerarenopleiding. We zijn
studie blijven wonen en
er na onze
werken. We
hadden een prachtig
huis maar jammer
genoeg in een
'kindarme' buurt,
waar niet op straat
gespeeld kon worden,
geen
leeftijdsgenootjes voor
Willem en
Suze woonden, de school
ver weg was
en het huis een kleine tuin had.
Op zoek dus
naar mst en mimte. AnneMarie is hier opgegroeid
en haar moeder woont vlakbij, een extra reden om
voor dit huis te kiezen.
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst mogen
genieten van een actieve buurtvereniging. Een
bingoavond, spelen voor de kinderen en een
gezellige nieuwjaarsreceptie. Als vreemde in een
dorp krijg je zo de kans snel mensen te leren kennen
en dat bevalt ons prima. We hopen natuurlijk nog
meer te mogen genieten van alle activiteiten in de
buurt.
Mocht je na het lezen van bovenstaande meer van
ons willen weten, bel dan even aan op nummer 3
aan het Rembrandtplein.. .
Groeten, AtmeMarie, Willem, Suze & Theo
We geven de pen met veel liefde door aan Stien
Lenssen

dan?
t Hoe zet men de bordjes "niet op het gras lopen"
op het gazon?
t Waar was de persoon mee bezig, toen hij
ontdekte dat je melk uit een koe kon halen?
t Als Amerikanen rijst gooien bij een bruiloft,
gooien Aziaten dan hotdogs?
t Waarom droegen kamikazepiloten een helm?
t Als een woord verkeerd gespeld staat in het
woordenboek, komen we daar dan ooit achter?
t Als de meeste ongelukken in huis gebeuren,
waarom gaan we dan niet verhuizen?
t Waarom heeft Noach destijds die 2 muggen niet
doodgemept?
t Als konijnenpootjes geluk brengen, wat is er di
met dat konijn gebeurd?
t Hebben de arbeiders bij Pickwick wel eens
koffiepauze?
t Hoe weet een thermoskan of een drank warm of
koud moet blijven?
t Hoe zorgt men ervoor dat herten juist bij die
verkeersborden oversteken?
t Waarom krimpen schapen niet als ze na een
regenbui weer opdrogen?
t Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?
t Waarom staat het woord "woordenboek" in het
woordenboek?
t Zwemt een eend met maar 1 pootje in cirkeltjes?
t Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt ervoor dat
.
zijn winkel niet leeg lijkt?
i
t Als je van zwemmen slank wordt, wat doen
walvissen dan verkeerd?
t Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het
dan met babyolie?
t Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom
dan niet de binnenkanten van de tube?
t Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken
een afspraak maken?
t Als het vandaag O graden is en morgen wordt het
2x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen?
t Waarom worden mensen meteen geloofd als ze
zeggen dat er aan de hemel 9 miljoen sterren zijn,
maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd
is moeten ze voelen?
t Waarom bestaat citroenlimonade voor het
grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit
er in afwasmiddel echte citroen?

Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat
alleen maar?
Met welke snelheid wordt het donkerder?
Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil
opsturen?
Is er een ander woord voor synoniem?
Als een schizofrene persoon mct zelfmoord
dreigt, kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld
worden?
Waarom wordt er geen kattenvoer met
muissmaak verkocht?
Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan
de andere kant zaten?
Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het
toilet?
Als niets in een teflonpan plakt, hoe zit teflon
,dan vast aan de pan?
,Waarom heefì een îankstation dat 24 uur per dag
open is een slot op de deur?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in
de VS steriele naalden gebruikt?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op
een beker zure room?
Hebben blinde eskimo's blinde
geleidesledehonden?
Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en
geen parachutes?
Hoe komt de bestuurder van de zoutstrooiwagen

+

op zijn werk?
Als de zgn. zwarte doos van een vliegtuig
onverwoestbaar is, waarom maken ze de
vliegtuigen niet van dat materiaal?
Fam. Geurts
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Samen met de paashaas vertrokken de buurtkinderen
om 13.30 u. per huifkar.
Deze werd door de paashaas zelf bestuurd. Het was
deze dag niet zulk mooi weer, dus kwam het goed
uit, werd door de kinderen gezegd: "We zitten
lekker droog!" Na een rondje te hebben gemaakt
door onze buurt, reden we richting Ayen.
De paashaas was daar zijn eieren verloren en
natuurlijk deden de kinderen goed hun best en
waren de eieren in een mum van tijd terecht. Toen
werd de tractor weer gestart en reden we naar de
speelplaats aan de Toenstenweg.
Hier hebben we gezellig met zijn allen gepicknickt
en gesoeeld.
Het was al gauw vier uur en de kinderen keerden
weer huiswaarts met een groot chocolade paasei.

-

Peter

Beste Leden van het Schildersnest,
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben jullie
het bestuur toestemming gegeven om een
inventarisatie te houden onder de bewoners van de
Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat om te zien,
of er voldoende animo is voor aansluiting bij onze
vereniging.
Deze inventarisatie leverde voor ons voldoende
interesse op om de volgende stap te zetten. Maar
liefst 40% van de bewoners heeft positief
gereageerd!
De volgende stap bestaat uit een uitnodiging aan
deze bewoners voor een informatiebijeenkomst op
13 september a.s.
Als er bij jullie bezwaren bestaan tegen de
uitbreiding van onze vereniging en dus tegen de
informatiebijeenkomst,maak dit dat zo gauw
mogelijk bekend, in elk geval vóór 10juni, bij Jos
Remmen.
Als er vóór deze datum geen reacties komen, gaan
wij er van uit, dat we door kunnen gaan met het
organiseren van deze bijeenkomst. Hierbij worden
jullie t.z.t. uiteraard ook uitgenodigd.
Namens het bestuur, Jos Remmen

Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 JB OVERLOON
Voordelig naar het Zoo Parc Overloon !!!!!!!
In het Brabantse Overloon, in de nabijheid van
bossen en de Maas, ligt een verrassend natuurlijk
dierenpark met botanische tuin.
De bezoeker beleeft een spannende zwerftocht langs
vele bijzondere dier- en plantensoorten. In Zoo Parc
Overloon leven, naast bekende diersoorten, ook zeer
bijzondere dieren, zoals biturongs, dwergnijlpaardjes, flamingo's, gibbons, lemuren, kleine
panda's, allerlei soorten dwergaapjes en nog vele
andere dieren.
Onlangs hebben wij een brief ontvangen van het
Zoo Parc Overloon. Wij hebben de mogelijkheid om
als buurtvereniging entreekaartente bestellen bij
het zoo parc met meer dan 50% korting !!!!
De normale entree bedraagí 11 euro. Wij kunnen
deze kaarten krijgen voor slechts 5 euro!!!!!

De entreekaarten kunnen door volwassenen,
kinderen en 65+ gebruikt worden en zijn onbeperkt
geldig.
Wilt u gebruik maken van deze aanbieding
- lever dan
het strookje elders in dit blad met het totaal te
betalen bedrag in vóór vrijdag 28 mei 2004
bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14
Na deze datum zullen de kaartjes besteld worden.
Zodra wij de entreekaartjes ontvangen hebben,
zullen wij deze bij u thuis bezorgen.

.,

Het bestuur.

Zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar 's avonds na
de fietstocht weer onze traditionele feestavond
plaatsvinden met buffet en drank.
Na enkele geruchten over klachten over het eten
zullen we hieraan dit jaar extra aandacht besteden
(zonder de prijzen te verhogen).
Natuurlijk doen wij ook een beroep op alle
deelnemers om er ook rekening mee te houden dat
iedereen graag van alles wat wil proeven. Met
andere woorden: schep niet wat je lekker vindt je
bord vol en laat niet diegenen die achter je komen,
de hond in de pot vinden.
Voor de kinderen wordt een extra kinderbuffet
georganiseerd met lekkere hapjes en frietjes.
Wij hopen wederom op een grote deelname en een
goede sfeer.
Het weer kunnen we niet bestellen, maar we gaan er
vanuit dat dit wel goed komt, evenals voorgaande
jaren.
Geef je tijdig op met het opgavenformulier elders(
dit blad.
I let Bestuur
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Op zaterdag 10 juli a.s. kunt U weer meedoen met
onze buurtfietstocht! Met dit jaar de nadruk op
FIETSTOCHT.
Wij maken er een toer van voor jong en oud, voor
het hele gezin dus!
We proberen om U veel moois te laten zien en
zorgen ook weer voor drank en spijs in een
welverdiende rustpauze.
Start om 13.00 uur bij Fam. du Porto.
Voor opgave zie opgavenformulier.
De organisatie fietstocht.

i

Opgavenformulier fietstocht en
straatfeest 10 juli 2004
FAMILIENAAM
ADRES
TEL
DOET WEL / NIET MEE AAN DE FIETSTOCHT

,

'

4NTAL VOLWASSENEN

AANTAL KINDEREN

DOET WEL I NIET MEE AAN HET STRAATFEEST
AANTAL VOLWASSENEN

AANTAL KINDEREN

EVENTUEEL AANKRUISEN:
WIL MEEHELPEN TIJDENS FIETSTOCHT (KOFIiIEfI'HEEIPOST STAAN).
WIL MEE OPBOUWEN TENT (ZATERDAG 10 JONT)
WIL MEE AFBREKEN TENT (ZONDAG 11 JUNI).
WIL MEEHELPEN MET DRANKVOORZIENING.
WIL MEEHELPEN MET OPHALEN GLAZEN.
WíL DRANK EN TAP OPHALEN MET AUTO EN AANHANGER
STOELEN
IK BRENG MEE VOOR HET STRAATFEEST
TAFELS

.

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 4
JUNI BIJ:
Hennie du Porto
Jozef Israëlstraat 13

Wij willen gebruik maken van de aanbieding van Zoo Parc Overloon.

I

Familienaam:
Adres:

N

Gewenst aantal kaartjes:

Tel.

X € 5,OO = €

l

l
I

1

Dit bedrag heb ik bijgevoegd.
Inleveren voor 28 mei bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14

Voor de jeugd van 8 jaar en ouder hebben wij een gezellig uitstapje geboekt.
' Je gaan met z'n allen Klompjesgolf en Oud Hollandse spellen doen
iX
,
d i j verzamelen ons om 18.30 uur bij Peter, Jozef Israelstr.4, en willen 18.40 uur wegrijden.
Zorg dat je allemaal goed in vorm bent, dan zal de avond zeker slagen. Wij verwachten rond
22.30 weer thuis te zijn.
Je kunt je voor dit uitstapje opgeven bij Peter Vousten.
We vragen hiervoor een bijbetaling van 3 euro.

Tot dan !
!!!!!!!!let op: a.u.b. opgeven voor 28 mei !!!!!!!i!!!

Naam:. ........................................................
Adres:. .........................................................
Er gaan:. ..................................... .Kinderen mee.
Er rijdt iemand als begeleiding mee:

JA / NEE

