HET NEESTBERICHT
Voorwoord
December heeft vier feestelijke gebeurtenissen: Sinterklaas, kerst, Oud en Nieuw en
de oudejaarsborrel van Het Schiidersnest. Dit laatste feest is zo belangrijk, omdat
alle leden, en, hopelijk ook alle toekomstige leden uit de Potter- en de Jan
Steenstraat de kans krijgen elkaar te ontmoeten, de hand al dan niet te schudden en
even gezellig te kletsen. Voor wie het nog nooit heeft meegemaakt: die avond wordt
altijd extra goed georganiseerd. Er is warmte, er is eten, er is drinken en vooral: er is
een uitstekende "nestsfeer". Wij adviseren iedereen: KOMEN! (ZE DE
UITNODIGING iN DIT BLAD!)
Als belangrijk toetje van dit "december-feestdiner" volgt dan altijd in januari de
indenverpen
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Een noot van d e Sint

opde agenda staan, dus wij adviseren alweer iedereen: KOMEN!

Hokwel het eigenlijk al aardig wintertijd wordt, leeft d
natuur hier en daar nog steeds in herfstsfeer en zelfs die
<..>tbreekt nog op sommige plaatsen is het bos. Er is nog
altijd heel veel groen en de herfstblaadjes vallen bijna
stuk voor stuk. De laatste weken gaat het iets sneller,
maar op het ven wordt nog niet geschaatst. Nog elke
ochtend vliegen er kilo's ganzen over, wat een prachtig gezicht is. Van een
weerhdige hoorde ik laatst, dat de lente eerder begint en dat de herfst later eindigt,
zodat de winter korter wordt. Je kunt je schaatsen dus verkopen aan iemand die dit
alles nog niet weet! (aschreef dit eind november. Nu L@ het er meer op !
Natuurlijk zijn de bekende organisatoren van onze activiteiten ouderwets op dreef
geweest, zodat er weer het een en ander gebeurd is. Ook dit "Nestbericht" vertelt het
een en ander over wat geweest is en wat komt. Alles loopt op elk gebied vlot en
goed, maar toch missen wij nog steeds mensen die helpen nieuwe ideeën uit te
werken en die willen meeschrijven en mee organiseren. Wij blijven hopen.. .!
Wij wensen u een goede, plezierige decembermaand toe en we zien u op de "borrel"
(die geen alcohol hoeft te bevatten!).
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Redactie adres
Huub van Zuylen
Jozef Israëlstraat 11
Redactie
Huub van Zuylen

DE REDACTIE

Wij feliciteren
de familie Wolters met de
verkiezing van Sjors als jeugdprins
van de Belhamels

Het eerstvolgende nummer
(7-5) verschijnt
Februari 2005

Uiterlijke inleverdatum van
kopij

Vr. 11 febr. 2005

Geef je op voor de oudejaarsborrel en
tevens kennismakingsavond met de
bewoners van de Jan Steenstraat en de
Paulus Potterstraat

Alvast noteren: algemene ledenvergadering op
14-02-2005 in de brede school.
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Al voor de Romeinse tijd produceerden de
zogenaamd primitieve Germanen linnen van een
hoge kwaliteit. Ze liepen in geweven wollen kleding
rond en waren niet in berenvellen gehuld, zoals wij
denken. In de middeleeuwen was Vlaanderen een
belangrijk centrum van de wolproductie. Veel
geweven stoffen werden in die tijd al geëxporteerd
en een belangrijk land was Frankrijk. In die tijd
wisten ze van de wollen stof laken te maken. Door
de voller of volder werd het wollen weefsel met de
voeten zo bewerkt om het te laten krim~en,
. dat het
ging vervilten. Dat proces noemden ze vollen. Later
werden ook in de steden in Holland, bijvoorbeeld in
Leiden stoffen gefabriceerd. De ~akenhalis nog
steeds beroemd en te bezichtigen. In de 19e eeuw,
toen de stoommachine was uitgevonden, ontstonden
de textielfabrieken. Vanwege de goedkopere
arbeidskrachten kwamen die in het oosten van het
land, in Almelo, Hengelo en Enschede.
Ik wilde het eigenlijk niet hebben over de
ontwikkeling van de textielindustrie, maar over een
leuk bijverschijnsel. Als de Vlamingen hun
kledingstoffen naar het buitenland exporteerden, dan
deden ze dat door middel van aangeklede rieten of
houten poppen. De Fransen vonden dat grappig en
vroegen hoe die poppen heetten. De Vlamingen
zeiden: "Awel, dat is een manneken". Dat klonk zo
gek, dat de Fransen het woord overnamen.
Natuurlijk spraken ze dat uit op z'n Frans. Zij
zeiden: "Mannequin".
Jaren gingen er overheen. Tot in de 19e eeuw werd
de damesmode bekend gemaakt door het sturen van
poppen. In 1807 keerde het woord manneke als
mannequin van uit Frankrijk terug in
Nederland. De pop ging leven, het manneke werd
een vrouwke en zo ontstond onze mannequin die
over de catwalk loopt om de nieuwste modellen te
showen. Ook mannen verschenen als manneauin.
Zij worden tegenwoordig dressboy's genoemd.
Toen de lp's ontstonden, kwamen de mannequins op
de hoezen van die platen terecht. Annie ~chmidt
noemde ze "hoezepoezen". Ze schreef er zelfs een
liedje over voor Connie Stuarî.
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Klaas

Als mensen achter je rug over jou praten, onthoudt
dan dat jij ze twee stappen voor bent!
Het meest ergerlijke van de jongere generatie is dat
ik er niet langer deel van uit maak.
Een kennis is iemand die je goed genoeg kent om
van te lenen, maar niet goed genoeg om aan te
lenen.

ik laat altijd een leeg pak melk in de koelkast
staan.. . voor het geval dat iemand zwarte koftie
drinkt.
Een diplomaat is iemand die jou vertelt dat je naar
de hel kan lopen, en dat op zo'n manier doet, dat je
je er op verheugt.
Een schoon geweten is vaak een teken van een
slecht geheugen.

Zwarte Pieten op bezoek op zondag 28 november.
Net als vorig jaar
stonden de Zwarte Pieten dit jaar weer voor ons
klaar.
Op een regenachtige zondagmiddag werden de
buurtkinderen verblijd
met pepernoten en een aardigheid.
Eén Zwarte Piet was soms wel wat brutaal
de ander die was erg joviaal.
In sommige huizen kwam Zwarte Piet zelfs boven,
het is toch bijna niet te geloven.
Overal werd er gestrooid met pepernoten
1 -1
zodat ook de moeders hebben genoten..
De kindertekeningen hangen inmiddels in een een
ander land
bij Sinterklaas aan de wand.
Wij hebben onze taak voor dit jaar weer volbracht.
Het ging allemaal goed zoals verwacht.
Jullie buurtvereniging wordt uitgebreid met nog 2
straten.
Dat houden wij voor volgend jaar goed in de gaten..
Wij zien elkaar dan zeker weer.
Hoe en wanneer dat hoor je nog een keer.
Groetjes vanuit een warm Spanje

Mensen die kunnen lachen als er iets fout gaat,
kennen meestal iemand die ze de schuld kunnen
geven.

Namens Sinterkiaas,
De Zwarte Pieten.

Hallo buurtgenoten,
Op het hoogst gelegen punt van het Schildersnest,
Jozef Israelstraat 2, woont de familie Geurts. Wij,
' %ijs en Lianne, wonen er vanaf december 1987. Op
c het moment dat wij dit huis kochten, stond het al
g e n h e tijd leeg. De voormalige bewoner, Klaas
Kniep, was na een verblijf in Eldershome al
overleden. Enkele kinderen uit de buurt en de 2
lagere scholen in Nieuw-Bergen zijn nog door hem
verblijd met een geldbedrag. Na een
'onderhoudsbeurt' van 4 maanden zijn wij er komen
wonen.
Thijs, 43 jaar, is geboren en getogen in Melderslo.
Hij werkt bij een grote printerkopieer fabrikant in
Venlo. In z'n vrije tijd speelt hij saxofoon bij
fanfare Les Montagnards. Verder is hij ook nogal
eens voor onze computer te vinden.
Lianne, 40 jaar, is geboren en getogen in Bergen. Ze
werkt bij de handhavers der wet in Gennep. Toen
Tom en Bart (onze twee kinderen) nog niet waren
geboren was dat voor 32 uren per week en nu voor 2

dagen per week. Een heel leuke combinatie van
werk en zorg. Gedurende deze 2 dagen zaan Tom en
Bart naar d;~uiten Schoolse opva& (BSO). Ze
gaan er graag naar toe en het is handig dat deze
voorziening in hetzelfde gebouw is gevestigd ais de
St. Jozefschool. Op de dinsdagavond zingt ze haar
partij bij zangkoor Sonoor.
Torn, l 0 jaar, zit in groep 6. Hij voetbalt bij
Montagnards met veel geestdrift en wil verder
alle ontwikkelingen op voetbaigebied
volgen (televisie en krant). Dit geldt ook
voor de Olympische Spelen en de Tour
de France. Ook is hij een groot fan
de Formule I racenj en met name
Michael Schumacher. Verder is
Torn 2e
jaars bloktluitleerling. Ook
hiervoor is
hij heel enthousiast.
Bart, 7 jaar, zit in groep 4. Ook hij voetbalt met veel
enthousiasme in de F3 van Montagnards. Het aantal
gescoorde doelpunten is nog niet zo hoog, maar dat
mag de pret niet drukken.
Bart is lejaars bloktluitleerling. Hij is inmiddels
zover gevorderd dat hij samen met Torn met de
"meespeel CD" kan meefluiten. Dubbele pret dus.

moesten liedjes geleerd worden om onderweg
te zingen. Natuurlijk was er koffie met cake
voor de hulp en ook voor de kinderen was er
wat lekkers. Tegen een uur of vijf gingen we
zingend de buurt in. Met al die lampionnen was
dat een feestelijk gezicht. Alle kinderen hadden
een tas meegekregen, want bij verschillende
buurthuizen was ook nog wat lekkers te halen.
Iedereen had dolle pret. Het was een heel
geslaagde middag. Iedereen die heeft
meegeholpen: nogmaals bedankt en natuurlijk
ook de buurtleden, waar de kinderen wat
lekkers konden halen.

Inmiddels zijn we 7 jaar lid van de buurtvereniging.
Mede door de diverse activiteiten hebben we meer
mensen uit de buurt leren kennen. Een leuk initiatief
dat wat ons betreft nog lang mag voortbestaan.
Dit was het verhaal van de familie Geurts in een
notendop. Wij geven de pen nu door aan de familie
Lomme.
Fam Geurts

Met de intrede van twee OV een cel ziin
. er diverse
advertenties gesigiuilcerd in de diverse
bajesblaadjes. Ik wil jullie deze niet onthouden!

I

Groetjes van Peter en Monique.
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Goed gehum. Huisel., hetero crim.man,32
jr.J.77m.94 kg., geblond. haarlmat, tat. van Chi.
Draak op borst, Mercedes-logo op 1ink.m en
dwergpekhop recht. arm, licht spraakgebr. Met 7
jr. onvoonv. zkt. man, eerl., zorgz.celgenoot (lichte
TBS geen bem.) voor gezel., ongedw. Samenz.
Gedur.Vele jr.,strafbl,:44 ramkr.vrnl. bij juw.,3
kr.openl.geweldpl.,2kr.pog.tot doodsl.,heling,27
aotodiefst.,vernieling pol.auto.Hobby's:idem als
strafbl.plus dr. en vr. favo.muziek: top 40,Frans
Bauer,Elvis Favo.tijdschrift:Aktueel,
Panor.Favo.Boek:de ontv.van Heinek.Favo.
drankidem (zond.ontv.) Favo. eten:ch.con car.(niet
winderig!)Favo.TV
progr.Opspor.Verz.,Vermist,Peter
R.deV..,misd.versl..,HP films met SM,tussen
ku.enki., Favo.vr.:Mab.W.Sm.Favo.slaappl.:onderin
stape1b.vanw.hoogtevr.Favo:gevang.Sittard.
Favo.celdecoratie: post.van 1ek.mok.metgr.b.(geen
sil.) Kan niet tegen:onrecht. Br.o.nr.256789756
bur.v.d.bl.(met pas-/polit.foto of compos.tek.)
reac.zond.of met onvold.postz.worden niet in
beh.gen.
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Eindelijk was het zo ver: onze jaarlijks terugkerende
kienavond werd weer gehouden. Deze keer in "r.
t
Samensprong", een geweldige locatie, die vele
voordelen biedt aan onze buurtvereniging. De avond
was een groot succes en de stemming zat er goed in.
Hulde voor de organisatie! Tot mijn grote verbazing
won ik ook nog een mooie prijs: een diierbon voor
twee personen bij Marcel Wahlen in Siebengewald.
Het was niet moeilijk om iemand te zoeken die mij
wilde vergezellen, want iedereen wil wel een
gezellig etentje. Na rijp beraad viel de keuze op
mijn buurvrouw, aspirant lid van "Het
Schildernest".
Daags voor pakjesavond gingen we in dichte mist
op weg. Gelukkig heelhuids aangekomen in het
restaurant, kregen we meteen de menukaart en werd
ons een kop koffie aangeboden. Het enige probleem
was: wat zoek je in zo'n geval uit voor lekkers? ';
je iets duurs, of houd je het wat goedkoper? b e
restaurateur maakte het ons gemakkelijk: hij had
zelf een diner samengesteld, bestaande uit drie
gangen en vroeg of wij daar mee akkoord gingen.
Het was een verrassing, wat wij voorgeschoteld
zouden krijgen. Het was doodgewone Hollandse
kost, maar de manier waarop het opgediend werd,
nodigde uit tot veel en lekker eten. M e s was
prachtig opgemaakt op de schalen en overgoten met
zachte, romige sausjes. (Loopt het water jullie nu
ook al in de mond?) Het was een diner, waar je zelfs
met kerst eer aan zou behalen!
Bediening, eten en drinken, het was voortreffelijk!!
Hartelijk dank, Marcel, hartelijk dank Bestuur.
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Jos

Hallo allemaal,
Ook deze keer hebben wij met de kinderen tot
8 jaar lampionnen geknutseld. Er waren
voorbeelden van een Nijntje-lampion, een
olifant en een paradijsvogel. In de garage van
Peter werd hard gewerkt en gezongen, want er
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Nelly Janssen

Deze buurtgenoot en lid van onze
buurtvereniging zwaait dit jaar de
scepter over het rijk van de Belhamels

WOORDZOEKER

AANZWAAIEN
ANAGRAM
BIEST
BOEKROL
DALFSEN
DEURPANEEL
DOTEREN
EENSPAN
ESCAPADE
GELASTEN
GESMOKT

INHALER
INLEGKUNDE
lNV0ERLAND
KAR KEIEN
K L A A W N
LOrnRIJ
MUTATIE
NADIEN
PLANT
SALONKAST
SOLDIJ

SOLOKLASSE
TMLLE
TURFHOK
YERMTTS
TrERTrELEND
UESPEL
VLEESPIN
WERKROL
W17VDSEL
ZEGEL
OTHEID

Los de woordzoeker op. De overgebleven letters vormen een woord.
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Uitnodiging voor de
oudejaarsborrel
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Evenals vorigejaren willen we iedereen van de Jozef Israëlstraat, Jacob Marisstraat, Jacob
Ruysdaelstraat, Pieter de Hoochstraat en het Rembrand@leinuitnodigen voor een oude-jaars
borrel.
Tevens willm we de bewoners van de Jan Steenstraat en de Paulus Potterstraat uitnodigen om
kennis te maken met iedereen uit de bestaande buurtvereniging.
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Deze oudejaars-ikennismakingsborrel is bedoeld voor alle buurtbewoners van bovengenoemde
stratenQeden en niet leden).
De bedoeling is immers, enerzijds om iedereen in de gelegenheid te stellen om samen met de
d e r e leden terug te blikken op het (verenigings)jaar 2004, te toosten op het jaar 2005, en
natuurlijk om met elkaar wensen uit te wisselen.
Anderzijds is het 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 locutie, 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.
l

In verband met de te maken kosten vragen wij aan niet-leden een eigen bijdrage van €3,-per
persoon. Voor leden zijn er geen kosten aan deze avond verbonden.
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In verband met de inkopen en de te creëren ruimte willen we wel graag tijdig weten wie er kan /
i:.
wil komen op deze bijeenkomst.
l.l
I
Lever daarom onderstaande strook ingevuld, samen met de (eventuele) eigen bijdrage,
j'
('",oor25 december in bij Hennie du Porto op Jozef Israëlstraat 13.
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RUUD EN MONIQUE
TONNISSEN
JACOB MARISSTRAAT I 4

