HET NESTBERICHT
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Voorwoord
De kastanjes vallen, het regent eikels, de bladeren verkleuren, in het bos
krioelen de paddestoelen, het waait, regent, de zon schijnt. Meng dit alles door
elkaar, resultaat: herfst.
Ook voor de vereniging is een nieuw jaargetijde begonnen. In dit blad
natuurlijk nieuws over de vorige activiteiten en een vooruitblik op wat komen
gaat.
We hebben een enthousiast artikel over de fietstocht.
De "uitbreidings-vergadering" was gezellig. Potter en Jan Steen waren
enthousiast. Je leest straks het verslag.
Voor de jeugd was de bekende speeltuindagweer
gepland. Verder zijn de scholen weer begonnen,
zodat de moeders weer een beetje rust hebben
pekregen.
het vorige Nestbericht is een nare fout
opgetreden: in het verhaal "De straatkip", geschreven door Jopie Claassen,
zijn ten onrechte een paar zinnen die zij in de verleden tijd had gezet, in de
tegenwoordige tijd verschenen. Dit had niet mogen gebeuren, waarvoor
oprechte excuses. Ter rectificatie is het verhaal nogmaals geplaatst, maar nu in
de juiste vorm.
Er staat er een vernieuwde bingoavond op het programma. De verandering in
de opzet zal vast en zeker in de smaak vallen.
Er gebeurt nog steeds veel in de vereniging. We kunnen dus blijven zeggen:
"Het Schildersnest leeft en is actief!
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Wij- heten de familie van Dijk
'van harte welkom als lid van onze
buurtvereniging.
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Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat l l
Redactie
Huub van Zuylen
Klaas Groot
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Kom naar de
KLETSKIENKWISAVOND op 22
oktober 2004.
Geef je op voor de knutselmiddag en de
lampionnentocht.

Het eerstvolgende nummer
(7-5) verschijnt
december 2004

Uiterlijke inleverdatum van
kopij

Vr. 26 Nov.. 2004
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In de twaalfde eeuw, de tijd van Ivanhoe, ontstonden
in Schotland de clans, hechte groepen in de
samenleving met een krachtige leider, die tevens
rechter was en in tijden van oorlog legerleider. Als
hij een koerier met een brandend kruis het land liet
doorkruisen, wisten de mannen dat ze moesten
opkomen voor de strijd. Alle clanleden, familie of
niet, droegen de naam van hun clanhoofd. In 1746
na de slag bij Culloden, vervielen de clangebieden
aan de Britse kroon en was het gedaan met het gezag
van de clans. Bijna 100jaar lang was het dragen van
de beroemde tartans, de kilts, verboden. Nu wordt
de kilt alleen nog gedragen bij officiële
gelegenheden. Vroeger droeg men die dagelijks en
toen was de tartan veel groter. De huidige kilt, de
kleine, is gemaakt van zeven meter stof. Al in de
twaalfde eeuw waren de stoffen geruit. Elke clan
had zijn eigen ruitpatroon en zijn eigen kleuren.
"Mac" betekent "zoon van". Vandaar de vele
Schotse namen met Mac er voor: Macleods,
Mackays, Mackenzies enz. Veel Schotten die
weigerden onder Engels bewind te leven, weken uit
naar Amerika en nog komen veel Amerikaanse
toeristen naar de Sch
roots te zoeken.
Nu gaat het verhaal, maar het is nooit bewezen, dat
in de middeleeuwen de zoon van een groot leider,
Donald, naar Amerika vluchtte. Hij begon een klein
hamburgertentje.. ...
Klaas

Ideaal weer, een schitterende omgeving, een prima
route en een goed humeur bij alle deelnemers zijn,
en waren ook dit jaar, de ingrediënten om er een
leuke fietsdag van te maken.
De groepen bleken dit jaar van tevoren al
vastgesteld te zijn door Roger du Porto, wederom de
organisator van de fietstocht. Hierdoor was er ook
geen onenigheid over wie er bij wie in de groep
wilde.
De groepen trokken met tussenpozen van enkele
minuten het avontuur tegemoet.
Allereerst ging het naar de kasteelruïne van
Bleijenbeek, alwaar de eerste vragen moesten
worden beantwoord. Ook was er dit jaar voor de

kinderen een aparte prijsvraag samengesteld. Zij ,
moesten afbeeldingen op onderweg geplaatste
borden onthouden en later op een formulier invullen
samen met nog wat andere vragen. Dit was een
geslaagd idee. Sommige kinderen hadden nog niet
eens tijd om op de weg te letten, zo waren ze bezig
om borden langs de route te ontwaren.
Voor de volwassenen waren er vragen over dingen
die je onderweg tegenkwam. Het was dus niet alleen
opletten waar je fietste, maar ook wat je allemaal
zag onderweg.
Vervolgens ging de route naar Afferden en de
volgende stop was bij de Molen aan het Rimpelt.
Hier mochten we de molen bezichtigen (zeer de
moeite waard) en werden de kinderen verrast op ftis
uit een pakje.
Weer op de fiets, richting de Afferdense bossen en
Heijen, door een zeer mooi gedeelte van natuurpark
de Maasduinen. Onze groep had het geluk dat er bij
een parkeerplaats een informatiebord stond met eer-,
bak met daarin een folder over de Maasduinen.
Achteraf bleken hierin bijna alle antwoorden te
vinden die we nodig hadden!
De volgende stop was bij de tennisvereniging van
Merden. Hier konden we even uitrusten onder het
genot van een kopje koffie en gebak. Ook hier
moesten we weer vragen beantwoorden, maar ja, de
antwoorden waren snel gevonden, toch!
En verder ging het weer, nu richting de kapel van
Heukelom, vervolgens naar Bergen.
Hier kon je een kijkje nemen in "de Bakkerij". Dit
is een mooi opgeknapt oud gebouw, een voormalige
bakkerij, tegenover de kerk, omgetoverd tot galerie.
De moeite waard om even binnen te kijken. Nog
even een discussie over welke dijk we nou
precies moesten om uiteindelijk terecht te komen
aan de rijksweg, bij het huis van de dochter van de
du Porto's.
Hier nog even wat vragen beantwoord en de
formulieren ingeleverd.
Zo, de fietstocht zat er op.
Het was een leuke tocht met voor ieder wat wils,
Roger en helpers hartstikke bedankt!!!!
Het eten en de aansluitende feestavond waren
wederom zeer geslaagd.
En zeker nadat uit de prijsuitreiking bleek dat onze
groep gewonnen had kon de dag niet meer stuk.
Ook het bestuur bedankt voor het organiseren van
de gehele dag!
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De winnende fietsgroep van 2004 í iullie weten wel
wie!)
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1 jaar gewoond hebben. Wij kennen elkaar al vanaf
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Ik weet niet of het u al eens is opgevallen dat er in
onze straat, de Ruysdaelstraat, een kleine bonte kip
rondscharrelt
Martin Oomen had een toom van deze kippen
waarvan er één is ontsnapt en op avontuur gegaan.
Ze kwam terecht bij Theo en Mia Muller, die haar
voor de nacht een plaatsje hebben gegeven in hun
garage. Overdag vond ze dikwijls een rustpunt op
het been van Theo, als die zat te rusten. Ook werd
zij verwend met een koekje, gedoopt in koffie, op
een schoteltje. Als Mia en Theo 's avonds de straat
diepen, ging de kip er achteraan en aan het eind
van de straat ging zij mee, rechts om, naar huis.
Bij de buurvrouw heeft zij een tweede huis, maar
volgens Aline is zij vreselijk brutaal, springt i j zo
1 'aar op tafel om een hapje mee te pikken van
Martin z'n bord, toen die juist zat te eten!
Het mooiste verhaal is echter, dat ze weer eens
binnen stapte bij Aline en van Aline te horen kreeg:
"Nee, nu niet, ik moet weg, ik breng je weer terug
naar Mia." Aiine liep rond met een kleine rat op
haar schouder, die aan haar dochter toebehoort.
Aline is dol op dat beestje. Kunt u zich dat
voostellen: een rat op haar schouder en een kip
achter hen aan!!!
Als Mia thuiskomt, wordt ze met luid gekakel
begroet, zo in de trant van: "Fijn dat je er weer
bent!" 's Avonds roept Mia de kip naar binnen met:
"Bliebje, kom binnen."
Nooit geweten, dat je een kip zo tam kunt krijgen.
Ik hoop, dat ik haar van uit mijn kamer nog lang zal
( ien rondscharrelen!
Jopie Claassen

Tineke werkte met veel vlezier en iiver
na haar
"
schoolperiode bijna 10jaar als bankemployé bij de
ABNIAMRO in Nijmegen en ik was werkzaam als
gemeente-ambtenaar bij de Dienst Publieke Werken
en Volkshuisvesting, ook in Nijmegen. Na
Nijmegen werd de Gemeente Groesbeek nog even
aangedaan voor een korte periode en daarna, in
november 1971, werd verkast naar de Gemeente
Bergen, afdeling Facilitaire Zaken, waar ik nu nog
steeds werkzaam ben. Huis in aanbouw en baan in
dezelfde plaats, kortom ideaal.
In oktober 1971 zijn we getrouwd en de eerste jaren
na ons huwelijk kenden zeer veel ups en downs, met
name de laatste.
Drie kinderen werden er geboren, waarvan het eerste
groot verdriet na 2
zoontje, Mark, tot
dagen overleed. Zeer
blij waren wij dan
ook daarna met dochter
Inga en zoon
Jurgen, die nu 29 en27
jaren jong
zijn.
trotse
Sinds vorig jaar zijn wij de
grootouders van kleindochter
Maëliss,
Olivier indochter
Boxmeer,
vanen
Inga
open
dinsdag, 28
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september 2004 is ons tweede kleinkind geboren:
kleinzoón Gaël, in het Maasziekenhuis in Boxmeer.
Een dag vol spanning, emotie en vreugde.
Hobby's van Tineke zijn lezen, handwerken en
puzzelen. K verzamel graag postzegels, ben
supporter van voetbalclub NEC uit Nijmegen
(seizoenkaart) en wandel veel gedurende een
bepaalde periode in het jaar. Met name de
Vierdaagse van Nijmegen is elk jaar weer een
nieuwe sportieve uitdaging voor mij.
Over ruimtwee iaar lonkt de VUT bij de Gemeente
Bergen en hope; wij samen alle tijd ie kunnen gaan
besteden aan kleinkinderen, hobby's en allerlei
leuke en fijne dingen waar nu de tijd grotendeels aan
ontbreekt.
Zo, dit was ons verhaal in vogelvlucht en we hopen
nog lang bij onze buurtvereniging betrokken te
blijven.

Hallo Buurtlieden,
We geven de pen nu door aan de fam. Geurts.
Verrast, maar niet onverwacht kregen wij de pen
aangereikt van onze buurtgenoot en overbuurvrouw
Stien.
Wij, Hans en Tineke Jacobs, beiden 58 jaren jong,
wonen vanaf 1972 in de Jacob Ruysdaelstraat 1.
Onze vorige woonplaats was Berg en Dal, waar wij

Rest mij nog om de aanwezige leden te bedanken
voor de wijze waarop zij deze avonds mede
invulling hebben gegeven.

1

Namens het bestuw
Deze avond was opgezet om de mensen van de
Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat uiteen te
zetten waar onze vereniging voor staat en wat er
zoal gedaan wordt.
Zoals jullie weten, zijn wij als bestuw het afgelopen
jaar actief geweest in het inventariseren van de
belangstelling om de buurtvereniging uit te breiden
met twee straten.
Uit een inventarisatie in maart bleek, dat er in deze
twee straten voldoende belangstelling was voor
aansluiting. (meer dan 30 % van de huizen!)
Hierna was het de beurt aan de zittende leden om
hierop te reageren. Na geen enkele grief te hebben
ontvangen hebben we alle belangstellenden
uitgenodigd voor deze voorlichtingsavond.
Op deze avond mochten wij een groot aantal
bewoners van beide voornoemde straten
verwelkomen. Ook waren er een tiental leden
aanwezig.
Aüereerst werd er door het bestuw een uiteenzetting
gegeven over het wel en wee van onze vereniging
waarbij alle "wapenfeiten" werden genoemd.
Hierbij werd o.a aandacht besteed aan de
8.^doelstelling,d-@p&,
het huishoudelijk
r e m t , de K.v.K., insch&ving, hCNestbericht,
de activiteiten, de commissies, onze tent,Te
contributie, kortom alles wat er zoal binnen onze
vereniging gebeurt.
Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen om
vervolgens onder het genot van een kopje koffie
over te gaan tot napraten met de zittende leden.
Het was een leuke avond en daar waar mensen al
enthousiast waren, denk ik dat zij mogelijk nog
enthousiaster zijn geworden.
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Het ligt in de bedoeling van het bestuw om alle
bewoners van de beide straten uit te nodigen op de
oudejaarsborrel, helemaal conform de traditie.
Immers wij zelf zijn als vereniging ook ooit
begonnen met een kennismakingsborrel die
uitgroeide tot de oudejaarsborrel!
Het idee is om de buurtvereniging met ingang van
01-01-2005 te laten bestaan uit 7 straten!
Meer nieuws betreffende de ontwikkeling volgt
later.

Jos Remmen

Op 1lseptember was het weer zover ,we gingen naar
een speeltuin.
Onze startplaats was bij ons huis. Om 10 uur
vertro&en wij.
Maar Tom, Jesse en Roy moesten voetballen, dus
die kwamen later.
De rest ging alvast, toen deze er al vast waren.
Toen waren wij onderweg .
We gingen naar "Toverland". Toen Tom, Jesse en
Roy er ook waren was de rest al op de toverhoed aan
het klimmen. 's Middags hebben we friet met een
kroket of fiikandel gegeten.
We zijn in de eerste hai geweest, in het tweede hal
geweest en natuurlijk buiten.
De tijd vloog voorbij. Sommigen hadden geen tijd
om te drinken.
Om 5 uw gingen we naar huis om 6 uw waren we
thuis.
Roy Vousten

Op 6 november a.s. hebben wij een gezellige
knutselmiddag gepland voor de
kinderen t/m 8 jaar. Komen
jullie allemaal
om 15.30 bij Peter, Jozef
Israelstraat 4.
Vul het opgavenformulier
achter in dit blad gauw in!

De Jeugdcommissie

Wij hopen dat we kunnen rekenen op creatieve hulp
van buurtleden! !!
Wie komt er 6 november helpen?
Graag dan ook het opgavenformulier invullen.
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De Jeugdcommissie

Op 6 novembcr a.s. knutselen wij met de kleintjes
uit onze buurt lampionnen.
Tussen 5 en 6 uur s'avonds willen wij graag een

I

Na een aantal jaren een bmgoavond te hebben
gehouden, vonden we het tijd om deze formule iets
aan te passen. Uiteraard wordt er nog steeds
gekiend.
We spelen twee ronden met schitterende
prijzen. De na& ligt
- echter niet meer op het
bingoën, maar vooral op een gezellige avond met
-voor
- elk wat wils.
In plaats van de bekende vragenronden komt er dit
jaar een spannende actieve kwis waarbij tevens
mooie prijzen te winnen zijn.
Zoals de titel al doet vermoeden is er tussen het
kienen en kwissen door ruimschoots gelegenheid
om onder genot van een kopje koffie of een glaasje
bii te kletsen over van alles en nor! wat.
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Deze avond wordt gehouden op
vriidag 22 oktober 2004
in de pantrv van de brede school aan
de
Pieter de Hooehstraat.
Aanvang omstreeks 20.00 uur.

kinderen bij een paar buurtleden aan de deur mogen
komen om hun lampion te laten zien, en voor wat
lekkers natuurliik!
,Wie wil onze lampion zien?
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Of we nu gaan beginnen met kletsen, kienen of
kwissen is niet zo belanprijk, in ieder geval zijn dit
de ingrediënten om er een leuke en vooral gezellige
avond van te maken.
Wat heb je nodig?:
een pen
kleingeld voor kienkaarten à € 1
•

maar vooral een goed humeur

De Jeugdcommissie
Geef jullie op middels onderstaande strook en kom
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