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VOORWOORD

In dit nummer o.a.

Het eerste nummer van het "Nestbericht" in 2006 verschijnt eigenlijk
veel te laat om jullie nog een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, maar we
doen het toch maar. Ten slotte is elke dag het begin van een nieuw
jaar. Het blad verschijnt nu pas, omdat we nu twee belangrijke
onderwerpen kunnen brengen: het verslag van de algemene
jaarvergadering en de aankondiging van de aanstaande paasactiviteit.
De geslaagde oudejaarsborrel ligt wel ver in het verleden, maar moet
toch ook nog even genoemd worden.
Degenen die de vergadering hebben bezocht hoorden, dat er deze keer
geen officieel jaarverslag is voorgelezen over het Nestbericht. De reden
is, dat het voor de redactie steeds moeilijker wordt om nog wat
originele zinnetjes te zetten om de vier woorden heen, die (gelukkig)
ieder jaar onveranderd blijven: "Geen nieuws, d e s prima!" Daarom is
na overleg met het bestuur besloten, het Nestverslag maar achterwege
te laten.
Iedereen heeft de notulen van de vorige jaarvergadering ontvangen en
de voorlopige evenementenkalender. Die kalender is voorlopig, omdat
er natuurlijk nog veranderingen mogelijk zijn en omdat het bestuur
blijft hopen, dat er vindingrijke leden zijn, die nieuwe evenementen
inbrengen.
Het plan is, om de eerste activiteit, die bestemd is voor de jeugd, te
laten plaatsvinden op zaterdag, 15 april
Verderop in dit blad zult u een mededeling van Huub en Klaas, dus van
de redactie kunnen lezen, die degenen die de vergadering hebben
bezocht, al gehoord hebben, maar die voor iedereen belangrijk is
We eindigen met iedereen een prettig, gezellig en actief verenigingsjaar
toe te wensen!
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Welkom.. .

Wij verwelkomen de volgende familes bij onze buurtvereniging.

Nieuwe leden

Nieuwe gastieden

l

Torn en Femke Stevens - Hoegen
JacobMansstraat 15

Dave en Yvonne Krebben
Fleur, Milou en Jam.
Antoniusstraat 12a

I

Addick Kelders en Hilde Bonants
Paulus Potterstraat 20
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EEN GROTE VERANDERING

M GEEF DE PEN AAN

Acht jaargangen lang is het ons, Huub en Klaas, gelukt
om steeds weer een Nestbericht te laten verschijnen. We
hebben geprobeerd iedere keer een zo gevarieerd mogelijk
blad te maken en dat hebben we met veel plezier gedaan,
mede dank zij jullie medewerking.
Omdat we nu al zo lang bezig zijn, dachten we, dat het
langzamerhand tijd wordt om plaats te maken voor een
"verse'' redactie, die eens wat nieuwe ideeën en
veranderingen brengt.
Bovendien wordt het voor ons steeds moeilijker om naast
ons andere werk het blad te maken. Soms ontbreekt de tijd
om er voldoende aandacht aan te knnnen schenken.
Daarom waren wij blij, dat op de jamergadering Dorien
en Roger onmiddellijk bereid waren bet redactewschap
over te nemen. Het volgende nummer verschijnt dus onder
hun veraniwoordelijkheid.
We hopen dat ze, even enthousiast als wij dat hebben
gedaan, het Nestbericht znilen verzorgen en wensen h m
veel succesi

Hallo buurtjes
Wij, Kees en Co@ hebben "de
pen" gekregen van de buurtjes
Linsie en Paul (de Frankrijker).
Wij woonden tot 2002 in de
Berkstraat en
omdat
we
gezinsuitbreiding zouden krijgen moesten we een andere
woning hebben, zo hebben we ons stekkie gevonden in de
Paulus Potterstraat.
Onze drieling hebben we moeten afsmaar met onze
3" dochter Vera ( 2 jaar ) en onze 2' zoon Teun ( 1jaar )
hebben we ons gezin compleet.
Samen houden wij van fietsen en wandelen en zouden we
ook p g nog vakantie willen vieren in het binnen- of
buitenland.
Corin wil ook nog wel eens graag een paar baantjes
maken in het zwembad.
Voorbeen heeft Corin in een kledingwinkel gewerkt maar
is nu full-time thuis voor de kids.
Kees verleent technische assistentie als monteur en komt
bij allerhande verschillende bedrijven in Limburg,
Brabant en Gelderland.
Hij heeft als bobby; wielrennen (als er tijd voor is) en dan
nog fanatiek badmintonnen in Boxmeer.
Zo nu hebben we toch nog een blaadje vol gekregen en
hopen dat Koos en Tinie van Gaal dit voorbeeld over
kunnen nemen met de volgende "de pen".

Huub en Klaas

DE VERANDERING

'

'

Hierbij willen wij, Donen en Roger, ons voorstellen als
nieuwe redactieleden van het buurtblad.
Natuurlijk bedanken wij Huub en Klaas voor hun inzet en
vele werkvan de acht afgelopen jaren.
Wij hopen de komende bladen net zo goed te verzorgen
als Huub en Klaas gedaan hebben.
Om "het Nestbericht" te laten verschijnen houen wii OU
veel medewekhg van
onze leden.
We proberen met deze
verandering
het
nesthericht een nieuwe
"look" te geven en met
nieuwe verwen
en
stukjes aan te kleden.
Wij wiiien graag strikjes
zoals "vakantieverhalen", "hobhia" (b.v. koken,
fotograferenenz) inons.bladopnemen
~
Hierdoor M e n wij ook van elkaars verbalen iets
opsteken en zo hiervan genieten en van jullie hobby's
meer te weten te komen.
Dus ... .... alles is welkom. Ook de jeugd is van harte
welkom om iets in ons blad te schrijven.
Hebben jullie suggesties of interessant nieuws voor de
komende uitgaven? Laat het ons weten!
Het inleveradres is bij Donen Kole, Jozef Israelstraat 16
of via het E-mail adres d.kole@,home.nl.
Voor eventuele vragen over "het Nestbericht" kunnen
jullie op bovenstaand adres terecht of bij Roger du Porto,
Jozef Israelstraat 13,
~

Vele groetjes van
Kees, Corin, Vera en Teun Vane

VIER DAGEN LANG TWINTIG VOELEN

-

DE VIERDAAGSE
Je koning voelen om vier keer veertig kilometer te lopen.
De Nijmeegse Vierdaagse: voor alle deelnemers een
speciale ervaring en een bijzondere prestatie, voor
tientallen mensen met diabetes die meedoen, voelt de
eindstreep ais een dubbele overwinning. Via een
~
~
~ wordt
~ in januari
~
~ gestart
~ met
- vierdaagse
programma
weer
de trainingen.
WANDELEN
Sinds mijn lidmaatschap bij
wandelspoitvereniging
D.W.S. @oor Wilslmht
Sterk) te Afferden heb ik veel
geleerd
en
gehoord
betreffende materialen die je
nodig
hebt
om
de
voorbereidingen op het lopen
van afsîanden (zowel korte
als lange) m goed mogelijk
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P.S. Het doorgeven van de "pen" gaat gewoon door.
Dorien en Roger
Het n&cht

hes verdm op pagina 5

~

sinterklaas activiteit
I

zaterdag

30 dec. 2006

iedereen

oudejaarsborrel

Sint commissie
Bestuur en
vrijwilligers

Zet deze data nu alvast in uw agenda, zodat u er zeker van bent dat u ze niet vergeet!!!!
Indien u één van deze evenementen mee wilt organiseren, laat dit dan weten aan het bestuur.
Verder zal voor ieder evenement een oproep gedaan worden via het Nestbericht voor mensen
die hand en spandiensten uit kunnenlwillen uitvoeren.

l

Vul ook even de vraagtekens in!!. Uw medewerking is van belang voor de vereniging
Huub van Zuylen.

-wie bouwt de tent opbreekt af
-wie mimt de locatie op.

Heel veel dingen zijn vanzeifsprekend. Je gaat er vaak
vanuit dat dingen vanzeifgaau of geregeld gaan worden.
Vaak gebeurt dit onbewust of je denkt een ander doet dit
wel dan komt het vanzelf goed. Dit fenomeen doet zich
dagelijks voor in heel veel situaties.
~~~~~~~~~~~~~

Ook o m buurîverenighg ontkomt hier niet aan.
In de bijlage van dit Nestbencht tref je de
evenementenkalender aan voor het jaar 2006.
Ook is aangegeven wie de organisatie van de betreffende
activiteit op zich neemt.
Maar dan ben je er vaak nog niet. Achter de schermen of
tijdens de a c t i v i t zijn er vaak nog vele andere dingen
die geregeld dienen te worden. Denk bijvoorbeeld aan de
jaarlijkse fietstocht en straatfeest. Niet aileen de
organisatie hiervan is een hele klus op zich maar denk
even aan de uitvoering hiewan:

1

Het afftbwcid

Heel veel dingen zijn vanzeifsprekend maar het zou leuk
zijn als je nu al bij één van de bestuursleden aangeeft,
en~dat~kan
alvia~een~simpeltelefoontjq~datjegraag~~~
meehelpt met de uiîvoering van een activiteit.

~~~~~

Jos Remmen
Hennie du Porto
Ruud Tönnissen
Huub van Zuylen
Yvon Simons
Sonja Thomson
Roy van Dijck

-wie zorgt er voor de bonnenverkoop
-wie draait er de bardienst
-wie zorgt dat er glazen opgehaald worden.

i

343005
342543
343667
342863
343316
341208

Het Bestuur
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Op zaterdag 15 april is het weer zover, de paasactiviteit van het Schildersnest.
Wij, Monique, Monique, Bianca en Sonja zouden het leuk vinden ais jullie, kinderen tot 8 jaar weer mee doen. We willen
knutselen.
nog niet precies verteilen wat we gaan doen, maar we gaan
De middag begint om 13.30 en eindigt om ongeveer 16.30 uur. Als je meegaat laten we weten waar je moet zijn.
We hebben ook nog 3 ouders nodig, dus wie zin he&

Verder hadden we het plan om dit jaar in de zomer eens niet naar de speeltuin te gaan, maar om met alle jeugd die het leuk
vindt naar het Zoopark in Overloon te gaan. De datnm hiervoor staat nog niet vast. Kunnen jullie even laten weten wat jullie
hier van vinden. We kunnen de !aartjes namelijk gereduceerd krijgen.

Dus vul de bon op de volgende pagina in of mail naar sthomson@home.nl
Groeten, de jeugdcomissie

Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 JB OVERLOON
www.overloonzoo.nl
Voordelip naar het Zoo Parc Overloon !!!!!!!
In het Brabantse Overloon, in nabijheid van bossen en de Maas,Ligt een verrassend natunrlijk dierenpark met botanische tuin....,
De bezoeker beleefì een spannende zwerftocht langs vele bijzondere dier- en plantemoorten. In Zoo parc Overloon leven ( ,!
naast bekende diersoorten ook zeer bijzondere dieren, zoals binturongs, dwergnjlpaardjes, flamingo's, gibbons, lemuren,
kleine panda's, ailerlei swrten dwergaapjes en nog vele andere dieren.
:

,

Onlangs hebben wtj een brief ontvangen van het Zoo Parc Overloon
Wij hebben de mogelijkheid om als buurtveremiging entreekaarten te W e l l e n bij het zoo parc met meer dan 50% korting!
De normale entree b&@ € 13,00 Wij kunnen deze kaarten krijgen voor slechts E 5,75 per persoon.
De eniree-n
kunnen door volwassenen, kinderen en 65+ gebniikt worden en zijn onbeperkt geldig Kinderen van
O t m 2 jaar hebben gratis entree.
Wilt u gebnik maken van deze aanbieding lever dan onderstaand strome met het totaal te betalen bedrag in voor vrijdag
26 mei 2006 bij Ruud T6nnissen, Jacob Marisstraat 14
Na deze datnm zullen de kaartjes besteld gaan worden. Nadat wij de entreekaartjes ontvangen hebben zullen wij deze bij n
thuis bezorgen.
Het beshrur

HOUDT DE VOLGENDE DATA VRW I.V.M. DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
ZONDAG 21 MEI A.S.
WANDELTOCHT
ZATERDAG 17 JITNI A.S.
FIETSTOCHT EN HET STRAATFEEST
Het ne-cht
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INSCHRIJFFORMULIER:
Ik doe wellniet mee met de paasactiviteit.

Naam: .........................................................................
Mijn vader of moeder kan wellniet meehelpen
Naam: .........................................................................

(:

Ik vind het wellniet een leuk idee om naar het Zoopark te gaan
Naam: ...................................................................

Als je het geen leuk idee vindt, kun je dan even laten weten waarom?

......................................................................................................................................................

INSCHRIJFFORMULIER:
Voordelig naar het Zoo Parc Overloon !!!!!!!
)

.

.
.

Zoo w c Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 JB OVERLOON
ove~oonzoon l ~
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Wij willen gebruik maken van de aanbieding van Zoo Parc Overloon.

Familienaam: ........................................................................
Adres:

.........................................................................

Gewenst aantal kaartjes:

............. X € 5,75 =

Tel..:. ...................

€ ................

Dit bedrag heb ik bijgevoegd.
(inleveren vóór 26 mei bij Ruud Tinnissen, Jacob Marisstraat 14)
Het neshicht
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