voorwoord
Tussen het vonge Nestbencht en dat wat nu verschijnt is veel gebeurd: er
waren tropische dagen, er was kippenvel-weer, je hebt kunnen stemmen en er
zijn nieuwe speelwerktuigen in de stuifiandbak van de Jozefschool
verschenen. Merels en mussen werkten zich ongelukkig om hun jongen vol te
proppen met alles wat eetbaar was. Iedereen heeft kunnen fietsen en
wandelen, en als je aan wandelen denkt, dan denk je natuurlijk aan de door
Ruud georganiseerde en door Geme begeleide, geslaagde wandeltocht,
waarover verderop meer Het is een enthousiast verslag!
Intussen utten de organisatoren met stil: de
fietstocht, gevolgd door het straatfeest, komt al
-?el dichterbij. Ook hierover straks meer
(,.,Aormatie.
Voor de "Pen" werd onmiddellijk de nieuwe
"Nestwijk" ingeschakeld en daardoor hebben we
eigenlijk twee "Pennen": we maken kennis met de familie Thomson én met
ons nieuwe bestuurslid, Sonja.
Dit is voorlopig het laatste Nestbencht: de vakanties gaan beginnen en het
wordt echt te duur om het blad op jullie vakantieadres telaten bezorgen. (We
denken hierbij o.a. aan Turkije, Spanje, Frankrijk enz.) In augustus zien we
elkaar terug, want dan is als eerste een jeugdactiviteit aan de beurt. Intussen
kunnen jullie vast een aantal stukjes schrijven, zodat we met een extra dikke
krant kunnen beginnen.
De redactie wenst iedereen een heel prettige vakantie, veel mooi weer en.. ...
rijd niet te hard!

Ik geef de pen aan

Jozef Israëlstraat 11
hvanzuylen@hetnet.nl

DE REDACTIE

Huub van Zuylen

met zijn eerste heilige communie
Wij heten Roy van Dijck van
harte welkom in ons bestuur.

1
Vroeger, laten we zeggen, vóór 1930, was
toneelspelen een heel ander beroep dan
tegenwoordig. De acteurs waren, op een paar
uitzonderingen na, arme mensen, die heel hard
moesten werken, om heel weinig te verdienen.
Waarom ze het dan deden? Omdat ouders en
grootouders het deden, evenals vaak ooms en tantes.
Ze wisten niet beter. Ais ze nog heel klein waren,
stonden ze in hun wieg tussen de coulissen, als ze
wat groter waren, verkochten ze programma's in de
zaal en als ze een jaar of zeven waren, stonden ze op
het toneel. Geen toneelschool, geen televisie
programma's met talentenjachten, maar spelen,
reizen, van dorp naar stad, van kermistent naar
dorpscafé. Johan Kaart beschrijft in zijn boek, "Ik
moet nog iets bekennen", hoe in zo'n rokerige
cafézaal het toneel soms aan de keuken grensde,
zodat ze als ze tijdens het spelen van het toneel
stapten, afgingen, direct tussen de dampende potten
en pannen stonden. Verkleden in het berghok of op
de wc. Soms kwamen ze druipnat en verkleumd
aan, maar gespeeld moest er worden, anders werd er
niet verdiend. Het gebeurde wel, dat de directeur
aan de zaalverhuurder een lijst gaf met de stukken,
waaruit die een keus mocht maken, maar wat die
ook koos: ze hadden maar één stuk en dat werd
gespeeld.
Om onder elkaar nog wat plezier te hebben, haalden
de acteurs soms gekke dingen uit. En bekende
acteur, die met zijn groep het land door trok, was
Jan Nooy. Op een keer bracht die een stuk uit,
waarin een aantal prachtrollen zaten, maar er was
één klein rolletje bij, van ongeveer 5 minuten. Bij
de rolverdelingen kreeg iedereen nu weer eens een
mooie rol, en de volgende keer een wat mindere. In
deze wel heel korte
rol had niemand zin. Ies
---Monnikendam kreeg haar toegewezen en Nooy zei,
dat hij dan volgende keer een prachtrol zou krijgen.
Ies kwaad, wilde eerst niet, maar tenslotte deed hij
het. Hij bleef kwaad en vertikte het om zich te
verkleden. Hij stapte zo van straat het toneel op, zei
z'n zinnetjes en verdween weer. Maar op een avond
vroeg hij Nooy om twee vrijkaarten: twee
familieleden uit de provincie zouden komen kijken.
Natuurlijk kreeg hij de kaarten. De volgende avond
was Ies een half uur eerder in het theater met een
grote koffer. Toen het doek opging, stond hij in een
prachtig jacquet met keurig gepoetste schoenen
achter de coulissen. Nooy zei tegen de anderen:
"Meneer maakt zich opeens mooi, voor zijn familie,
maar ik krijg hem wel." Jan speelde een rijke
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erfgenaam, die zijn zaken met een notaris moest
regelen Aan het slot van het tweede bednif diende
dihuisknecht de notaris aan: "Meneer, nofaris
Huppelman vraagt belet." Jan moest dan
antwoorden: "Laat de notaris maar binnenkomen."
Maar op die avond, terwijl Ies glimmend op z'n
paasbest klaarstond om zich door zijn familie te
laten bewonderen, zei Jan tegen de huisknecht: "Zeg
maar tegen de notaris, dat ik zo bij hem kom. "Wat
er achter het toneel door Ies gezegd is", schrijft
Kaart, "kan niet gedrukt worden."
Klaas

Wandeltocht mei 2005
Zondagmorgen, 9.30, was het dan zover. Iedereen
had goede voorzorgsmaatregelen genomen om er
weer een geslaagde wandeltocht van te maken.
Ook de weergoden hadden op deze zondagmorgen
weer alles uit de kast gehaald om onze groep het
beste weer sinds lange tijd voor te schotelen.Goed
gemutst gingen we van start in de bossen van
Wellerlooi Dit gebied was voor de meeste van ons
onbekend terrein. Alleen Huub kent deze omgeving
als zijn broekzak. Onze vaste vertrouwde gids
Gerrie Ebbing had aan de kinderen verrekijkers en
potjes voor insecten en kleine diertjes meegegeven,
zodat zij zich onderweg niet zouden vervelen en
alles konden bekijken. Gerrie vertelde onderweg
veel over het ontstaan van dit gebied en de dieren
die er momenteel gebruik van maken.
Aandachtig werd er door iedereen geluisterd en er
werden verschillende insecten verzameld door de
kinderen.
i
Onderweg werden we nog ingehaald door een stel
oosterburen, dat naarstig op zoek was naar hun
ski's, want het enige wat ze nog hadden waren de
ski stokken! Een komisch gezicht trouwens:
langlaufen zonder ski's.
Maar goed, verder met de wandeltocht. Met de
groep gingen we de berg op om naar de schapen te
kijken. Boven op de berg aangekomen zagen we een
dood schaap liggen wat er volgens ons nog niet
zolang lag. Een van onze leden, Stewart, vroeg zich
af hoe je zo'n groot schaap in zo'n klein
vergrootpotje zou kunnen krijgen, maar dit bleek
een onmogelijke opgave. Na ongeveer twee uurtjes
te hebben gewandeld werden we door Hennie en
Ruud getrakteerd op koffie met een stukje
Limburgse vlaai, en voor de kleintjes limonade met
een snoepje. Lekker in het zonnetje hebben we nog
gekletst over de leuke en gezellige wandeltocht die
we gehad hadden, waarna iedereen zijn weg naar
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huis vervolgde. Al met ai weer een zeer geslaagde
activiteit van onze buurtvereniging.

veranderen ). Juliette zit 2 dagdelen op Nijntje, en
wil dolgraag naar school, in november is het zover.
Wij vinden het allemaal jammer, dat we de
fietstocht moeten missen, Stuart door werk en de
kinderen en ik door een bruiloft, maar we wensen
jullie allemaal veel plezier, en hopen dat we jullie
op de volgende activiteit weer zien.
Groeten van de familie Thomson
Oh ja, en de pen geven wij door aan de familie

Beste buurt,
Tot onze grote verbazing kregen wij meteen de pen
ai van de familie Kater. Hier dus ons
kennismakingsbencht.
Wij zijn de familie Thomson, bestaande uit Stuart
37 jaar, en ja hij is Schots, Sonja 36 jaar, erg
Nederlands, en onze kinderen Hens: bijna 5 en
Juliette ruim 3,5 die dus 2 nationaliteiten hebben.
Daar komt nog bij Alex, onze Ierse setter van bijna
6 en Willem van Oranje een jeweetwel kater van
/-"';ajaar. Wij wonen al weer 5 jaar met veel plezier
L.. i
rn de Jan Steenstraat, en zijn blij dat het
Schildersnest vergroot is, want wij hoorden van
Yvon Simons altijd dat het zo'n gezellige
buurtvereniging~is
We hebben de wandeling al meegemaakt, goed
gegidst door Geme Ebbing, wat we allemaal heel
gezellig vonden. Ik, Sonja, ben lid van het bestuur
en als lid van de jeugdcommissie heb ik ook samen
m e t ~ o n i ~ T.,
u eMonique B. en Bianca een leuke
paasactiviteit voor de kinderen georganiseerd.
Ik wandel graag met Alex in het bos, meestal met
een of beide kinderen, ik tennis en ik lees erg graag.
Stuart werkt veel in het buitenland, en is, als hij
thuiskomt, meestal hard aan het klussen. Hij is gek
op z'n motor, en houdt van muziek Henry gaat naar
de Klimop in groep 1 en vind het geweldig. De
vakanties duren hem altijd te lang ( Dit zal nog wel

Ook dit jaar hebben wij geprobeerd een mooie
fietstocht voor jong (dus ook kinderen mogen mee)
en oud uit te zetten!
Hopelijk zijn wij erin geslaagd om u weer van alles
uit onze omgeving te laten zien.
Andere jaren liep de tocht door opdrachten,
bezienswaardigheden en verhalen over de omgeving
wat uit.
Wij hebben daarom besloten om enkele dingen iets
anders te doen en ook beginnen we iets eerder,
zodat u na de tocht genoeg gelegenheid heeft om
wat uit te rusten en u klaar te maken voor de
feestavond!
De tocht is op 18juni en begint bij Hennie en Roger
du Porto ( Jozef Israelstraat 13) en we starten
precies om 12.30 uur.
Als u niet wilt of kunt fietsen, dan hebben we graag
uw hulp bij de fietstocht.
Tevens hebben we weer hulp nodig bij het opzetten
en afbreken van de tent voor de feestavond.
Geef je snel op via het opgavenformulier achter in
dit blad. Denk aan de uiterste inleverdatum van 13
juni i.v.m. het bestellen van de barbecue en de
drank
Roger en Hennie

Roy van Dyck heeft zich aangemeld voor
bestuurslid van de Het Schildersnest.
Het bestuur heeft deze aanmelding goedgekeurd en
wij heten Roy welkom bij het bestuur.
Hierdoor is ons bestuur weer op volle sterkte.
Ondanks een volledig bestuur zijn ideeën van leden
nog altijd welkom, en zullen we voor ideeën van
iedereen open staan.
Het bestuur

