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Colofon
het nestbericht is een informatieblad vaar de ledm
van buurtvereniging'het Schildersnert':
lozef luaekttaat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacab Manstraat
Pieter de Hmghrtraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein
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VOORWOORD
Beste Nestbewoners,

De vakanties zijn weer voorbij, iedereen is weer volop aan de slag.
Lekker nazomeren is ons echter ook gegund, dat maakte voor mij
persoonlijk de overstap van vakantie naar weer aan het werk een
stuk prettiger.

verschijnt 4 à 5 m a l per jaai
oplage 70 exemplaren

In d i t nummer
voorwoord
waarom, waarom?
septernber/oktober
verslag fietstocht 1
kortste taal
tips over bollen
beterschap
Felicitatie
fietstocht 2
geef de pen door.. .
festiviteiten
kletskienkwisavond

Achter de schermen van onze vereniging gebeurd er ondertussen
weer van alles.
Het bestuur heeft na de vakantie al weer vergaderd, de
kletskienkwisavond is in voorbereiding (zie uitnodiging elders in dit
blad!) en de jeugdcommissie is bezig met het opzetten van de
najaarsactiviteiten.
Namens het bestuur hebben Sonja en ondergetekende zitting
genomen in een werkgroep die zich bezighoudt met het
organiseren van een feestelijke dag rondom de ingebruikname van
het buiten terrein bij bredeschoolLde samensprÖngn. Hierover
staat een publicatie in de Maas en Niersbode! (tevens ook in ons
nestbericht).
Hierbij zijn alle buurtbewoners (leden en niet-leden) van de
buurtvereniging uitgenodigd.
Zoals jullie weten uit eerdere berichtgevingen hebben wij in de
totstandkoming van dit hele project een aardige bijdrage geleverd.
Via onze verenigingskas zijn behoorlijk wat gelden doorgestroomd
van subsidieverleners naar uitvoerders.
I k hoop jullie dan ook in grote getallen te ontmoeten op donderdag

het Bestuur

1,

vmnitter: lor Remmen
Pieter de Hoaghrtraat 11, tel.: 343005
vice-vwnitter: Hennie du P o m
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
~ ~ r e t ~ Rr U
i sUTönnirsen
:~
Jacob Manstraat 14
penningmeester: Huub v. Zuijlen
Jozef Irraelrtraat 11, tel.: 342863
lid: Yvan Simonr
Jacob Maristraat 6, tel.: 343316
lid: Sonja Thormon (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Roy van Dijck
Rembrandtplein 5
~~

~~~~~

Rest mij nog om jullie veel leesplezier te gunnen met deze nieuwe
uitgave van het Nestbericht.
Mocht ik jullie niet tegenkomen op de "Samensprong buurtdag"
dan zie ik jullie wellicht op de kletskienkwisavond?

Redactie
Donen Kole
Roger du Porto

reinctieadres:

I

I

I

Donen Kole
Jozef Israelstraat 16. tel.. 342103
E-mail: d.kole@hane.nl

Oh ja, voor ik het vergeet, willen jullie op 5 oktober de vlag buiten
hangen?
Dit om op deze dag te laten zien dat wij ook betrokken zijn bij dit
feest.

vorming:
Roger du Porto,
Jozef lu~rrlstraat13, tel.: 342543
E-mil: r.duamoeöuali.nl

vmgen enlof info over het buurtblad:
tie de redactieadressen
het eerstvolgend nummer verschijnt in:
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Waarom, Waarom?

September/Oktober
September en oktober ademt de sfeer
van de nazomer. De dauwdruppels
die's ~ h t e n d sop de planten liggen,
lijken in de opkomende zon kristallen.
De hitte van augustus is verdwenen
en veel planten zien er na een buitje
(alhoewel het nog niet niet zo hard
geregent heeft) weer fris uit. Ook nu'
bioeien er andere planten, zoals
herfsttijdloos,
herfstbloeiende
krokussen en Cyclamen hederiforium
(kleur: rose, bloei: sept.-nov.
,hoogte: 10 cm.).
Het zijn de krenten in de pap van de
nazomer.
En het is dahliatijd.
Deze bloeiers zijn er weer in haast;
oneindig veel aantal kleuren en
vormen. Vooral de cultivars met
donker geldeurd blad zijn zeer gewild.

WAAROM krijg j e een pizza sneller thuis besteld dan een
ambulance?

WAAROM is er een parking voor gehandicapten bij de schaatsbaan?
WAAROM bestellen sommige mensen een dubbele cheeseburger,
een groot pak frieten en een Cola Light?
WAAROM verkopen ze hot dogs in pakjes van 10 en hot
d o g b r d j e s in pakjes van 8?
WAAROM houden de vrouwen hun mond open als ze mascara aan
hun ogen doen?
WAAROM is het woord "aRorting" zo lang?
WAAROM moet je op "START" klikken om Windows af te sluiten?

Ook de zegetocht van Echinacea
purpurea is nog volop aan de gang.
Deze purperroze gekleurde plant is
een sterke vaste plant die niet
gesteund hoeft te worden en tot 80
cm. hoog bloeit. Ze levert een
snijbloemmet stevige stengels.
De harten van de bloemen blijven
maandenlang als trommelstokken in
de tuin staan. Dat de herst nadert is
ook te zien aan de rijpende vruchten.
De platte schermen met vlierbessen
lokken allerlei vogels aan en ook de
sierappelbomen zijn behangen met.
massa's kleine vruchten.

WAAROM worden bij euthanasie de injectienaalden gesteriliseerd?
WAAROM heet de luchthaven "terminal" als vliegen dan toch zo
veilig is?

/

WAAROM druk je harder op de toetsen van de afstandsbediening
als de batterijen plat zijn?
WAAROM heeft Noach die twee muggen niet afgemaakt?
WAAROM krimpen de xhapen niet als het regent?
WAAROM schrijf je "afionderlijk" aan mekaar en "allemaal tegelijk"
in twee woorden?

~

WAAROM hebben de winkels die
. ~ ..openzijn
Slot o p a de"r?~. ~

e

.
. ~ ~

WAAROM eten analfabeten soep met "lettertjes"?
WAAROM hebben de arbeiders van Lipton een koffiepauze?
Hoe zijn de bordjes "Verboden op het grasperk te lopen" in het
midden van het gazon beland?
Hoe raak ik een oude boemerang kwijt?
Welke kleur heeft een smurf die gewurgd wordt?
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Veel hoge vaste planten stoppen met
groeien en vormen knoppen of
bloemen. H e t- .lijM. alsof ze.
maandenlang al hun energie
verzameld hebben en nu alle kracht in
de bloei steken.
Helenium (zonnehoed) gaat schuil
onder de bloemen en ook Helianthus
(zonnebloem) is getooid met gele
bloemen.
Nu de zon zijn kracht iets begint te
verliezen zorgen de "zonnetjes" van
Helianthus (zonnebloem, bloeitijd:
aug.-okt.,
hoogte: 200 cm.),
Helenium (zonnehoed, bloeitijd: juliokt. hoogte: 50-90crn.) en Heliopsis
(zonneoog,
bloeitijd: juli-sept.,
hoogte: 120 cm.) voor een zomerse
tuin.
sept 2006
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Verslag fi-cht

17jüni 2006

i

Op
deze
zaterdag
kwamen
we
onder
uitstekende
weersomstandigheden, aangenaam warm weer en weinig wind, bij
elkaar op de Jozef Israëlstraat. Als afwisseling werd er dit jaar een
vrijwillige groepsindeling geintroduceerd, waarbij 38 volwassenen
over 6 groepen moesten worden verdeeld. De kinderen konden zich
aansluiten bij een van deze groepen.
D$ jaar werd er afgesproken dat de
winnende groep een artikel over deze
dag in het Nestbericht mocht
schrijven (dit arakel dus) en volgend
jaar de fietstocht organiseert (dat
duurt nog heel lang).
~

De jeugd mwst tijdens de fietstocht
figuren uit de Walt Disney films
raden, zoals de Lion King, Winny de
Poeh en Alladin. Voor de jongens in
onze groep, Dirk en Bart, was dit erg
lastig, ze eindigden dan ook als
laatste.
Via een aantal straatjes fietsten we
naar de Oude baan om vervolgens op
het Reindersmeer uit te komen waar
c sinds
kort een brug(ge1je) is
/aangelegd en de (fets)paden zijn
verhard.

jaarlijks oppompt (14 miljoen liter
water) was voor de buurtwandelaars
eenvoudig te beantwoorden, de niet
wandelaars sloegen driftig aan het
hoofdrekenen.

Met de vraag hoe lang het nieuwe
bruggetje over het Reindersmeer
was, had een lid van onze groep een
makkelijk antwoord omdat hij een
rolmeter bij zich had. Met een
gemeten afstand van 1.5 meter
tussen de spijlen van de brugleuning
zou de totaal berekende lengte 96
meter moeten zijn, echter de Duitse
rolmaat van Huub gaf 102,66 meter
aan (is dit dan toch Deutsche
Grundlichkeit oder Punktlichkeit?). Je
ziet wel weer dat een goede
voorbereiding geen garantie op
succes is.
Na wat fröbelen in een zak, waarbij
voorwerpen
geraden
moesten
worden, fietsten we naar het
buitenland (Duitsland) en kwamen in
de buurt van de grindafgraving bij
Airport Weeze terecht.

Daar aangekomen voor een pauze
met heerlgke vlaai en koffie /
limonade, moest er met een bal op
een doelplaat gexhopt worden. Dit
leverde voor onze groep het
fantastische resultaat op van 1 bal
door de doelplaat (10 punten).
Onderweg moesten er nog een aantal
cryptische omschrijvingen ingevuld
worden wat leidde tot een
burgemeester die zijn bode liet
graven, de afkeur van ridde~in de
kerk of de hinde die we zagen lopen.
Met een afkorting via een Privat
Gelande, waarbij we aandachtig door
de eigenaar werden gwolgd,
kwamen we weer op de Toeristenweg
terecht.
Bij het speeltuintje moesten
vervolgens de formulieren worden
ingeleverd, waarbij als laatste vraag
de verzamelde letters de naam Marco
van Basten vormden.

Tiny en Huub, hartelijk bedankt voor
de organisatie van deze mooie
fietstocht. En voor de thuisblijvers,
het volgende jaar wordt de tocht
natuurlijk nog mooier / beter.

Onderweg moesten dan een aantal
vragen beantwoord worden.
Zo maakte het onderscheid tussen
eiken - en berkenbomen uit of je in
Oslo of Stockholm terecht kwam. De
vraag hoeveel water het WML
pompstation aan de Oude baan

Namens het winnende team
(Math, Nel, Annie, K m , Bart, Dirk,
Rik & Thijs),
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Het Brabants is de kortste taal van ons land
en dus de meest efficiënte!
Met het Brabants als voertaal kunt u 80%

1

hetko~en
Koop de bollen zodra dat ze worden
aangeboden.

bezuinigen op de tijd die u doorbrengt met

I

werkbesprekingen.
I n het Brabants

I n h e t Nederlands
-

Controleer ze op grootte, of ze stevig
zijn en of er geen zachte en
verkleurde plekken aan zitten.

-

Dit behoort tot de mogelijkheden.
Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid
bieden.

l

Neem ook geen bollen die
verschrompeld zijn.

Ge wit noit nie.

Zou u dat eens willen herhalen?

Wa?

Zulks ben ik geenszins van plan.

Da den'k toch nie.

Ligt dat in de lijn der verwachtingen?

Zou da?

Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden.

Hendig zat.

Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.

Da's sund.

Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste.

Wa zedde nou?

Deze informatie is geheel nieuw voor mij.

Daor wit 'k niks van.

Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?

Meude gaai da wel?

I k heb hierover een enigszins afwijkende mening.

Das nie!

Het leven van een Brabander gaat niet over rozen.

l i s wa.

Koop ook niet aan het eind van het
seizoen bollen die al wortels en
groene scheuten hebben.

het Doten
Gebruik een plantenschepje voor het
planten van een paar bollen. Bij een
grotere hoeveelheid van bollen is het
makkelijker om een bollenpoter te
gebruiken.
Bij het poten van de bollen gebruikt
je als leidraad: poot hem 2 maal zo
diep als de hoogte van de bol.
Voor de afstand tussen de bollen IS
het over het algemeen het beste om
ze op een afstand van elkaar te
zetten die twee- tot driemaal hun i
eigen doorsnee is.
l

I Poot bollen direct na aanschaf.

1
Felicitatie
Wij wensen Martin van Mil een
voorspoedige beterschap.

Kijk of ze niet beschadigd zijn. Door
het vele araaien kunnen de bollen
beschadigd worden.

Wij feliciteren
Hanneke en Ger Streutjes met hun
25-jarig huwelijk.

Als de grond erg zwaar is, meng dan
steenslag of scherp zand door de
grond van het plantgat.
Voordat je ze met grond afdekt kun
je een stuk fijn gaas over de bollen
leggen zodat eekhoorns en andere
knaagdieren er niet bij kunnen
komen.
Sneeuwklokjes, cyclamen en winterakonieten willen vaak slecht
aanslaan als ze als droge bollen
worden gepoot. Ze kunnen het beste
in blad worden gekocht, als groene
planten in kleine potjes.
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fietstocht 2006
Het is alweer een tijdje geleden dat
we gezamenlijk op ons stalen ros
door onze prachtige omgeving zijn
gefietst.
Toch was er dit jaar weer van alles uit
de kast gehaald om er weer iets
moois van te maken.
Nederland was te klein geworden,
daarom gingen we de grens over naar
ons buurland Duitsland. alwaar ons in
de verdiende pauze "Kaffee und
kuche und limo für die kinder" werd
geserveerd.
Dat wij als beste groep uit de bus
kwamen heeft mij aangenaam
j )verrast, of hadden wij het geluk dat
wij de logica van de organisatie beter
begrepen als de rest?
Aankomend jaar ben ik diegene die
de fietstocht mag organiseren, wat op
zich een hele kluif word om dit jaar
weer te overtreffen.
Mocht iemand nog leuke ideeën
hebben laat mij dit even weten.
Het is ieder jaar weer een prachtig
moment als iedereen klaar is met

Wij zijn de familie
Vousten.
De pen hebben we
gekregen van Tiny
van Gaal, waar
Peter 28 jaar mee
heeft gewerkt.

fietsen, dan komen de onderlinge
discussies los en denkt iedereen dat
hij of zij gelijk hebben (denken ze).
Hieruit blijkt toch maar weer het
fanatisme
Na de prachtige fietstocht was er 's
avonds weer tijd voor een lekkere
barbecue en een drankje, tiidens al
dit lekkers kon er nog lang nagepraat
worden over alle opdrachten die de
organisatie in de fietstocht hadden
verwerkt.

.

Bij deze wil ik dan ook de organisatie
van de fietstocht en de feectavond
bedanken voor hun inzet.
groeten Rik Simons

Festiviteiten rond ingebruikname
speelplaats De Samensprong
Donderdag s oMobw vindeiih
en i0ridm)nedawhml De
Samensprong in ~ i e ~w e ~ e n
diverse festiviteiten plaae. Dit
vande iogebmUname van
hef bultentenein

f&vi(eiiieo.CrUmden ondex
a n d e r e een ihearrrvausreiüng.~~
e n spellencircuit en een stoepkrijtrecord plaars.

m% ~ u m ~ h ~ l ~ l p l ~ ~ r s w

rijn
oe,í..ie?+g

Met behulp van'woncn Msardiiineo'en de gemeente Regen

Ik ben Peter, en ben geboren op de
Suikerberg waar ik 23 jaar heb
gewoond.
Wie niet weet waar dat is, is nog nooit
in Aijen geweest.
I k ben Marja, en ben geboren in
Meerlo, waar ik 25 jaar heb gewoond.
I k ben de dochter van een
rozenkweker.
We hebben elkaar leren kennen op de
kermis. I n mei 1986 hebben we ons
huis gekocht,
en na veel sloop- en schilderwerk zijn
we op 11juli 1986 getrouwd.
Na de eerste jaren samen gewerkt te
hebben, was de tijd aangebroken
voor kinderen: Roy en Niek.
Roy is geboren met Kerstmis en hoog
water in 1993.
Zijn hobby is voetballen en
computeren. Na 8 jaar kort bij school
te hebben gewoond gaat hij nu iedere
dag op de fiets naar Boxmeer.
Niels is in deze eeuw geboren en zit
nu in groep 2.
Zijn hobby is zwemmen. En zijn grote
.~vriend was. Cindy ,onze hond, die
jullie vast wel eens hebben zien
lopen. Soms zeiden de mensen : '
wat is die hond langzaam", en dan
was ons antwoord: "nee, wij zijn zo
vlug" !!
(inmiddels is onze hond Cindy
overleden)

Naast slip kinderen van de
bredsdiaol zijn iok de butinkuionerr ulcgmod4@ wm de

Nadatde biedeschool 10%stand
was gekomen bleef, naast een
stuk berrnting. een gmte ~ 2 n d vlakte wer. Deze zandvlzlse is in
de afgeiopen w e e jpsiorngevomd t ~een
i echte %nuitxhoolspeeipbarp'. Een naam die
benadnikt dat er een nauw
contact ia lusren de gebiuikers
van de bredeschool en de bewoners van de amgn~ing.tie
buitentemin isaangeplant,
bermat en er zijn snaampubilair en apeekwrieUen ggpIaam
Het is een schitterend ingericht
icmin%2arjongm oud. t i l d m
en buiten school<ijdrnurlkoni

Geef de pen
door...

We geven de pen door aan Bas van
Mil.
is het temin eehíks;rgerecd

gemaakt a n k hierbij aan bemting,bepiantingen rfinauneubiiair Voor de welrocstel3en heet?

syntlrrne diverse fondsen aangpsdireven. De EumpeseCemre~ischap (Leader*). de gemeeme

Bcrpo. SlTNAFO, Samen Bulree
Spelen. her llnrmi lurgenr ronds
ende fundade\an de Smtheuvel hebben een finaneële
bijdrage g-iewd.PI Maashegge
ut Stwensbeek he& de -1Coesrelkn geleverd en peplaast.
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Fam. Vousten

Links een stukje uit de
Maas en Nietsbode,
sept 2006
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In navolging van het voorgaande jaar nodig ik jullie namens het bestuur
wederom uit voor een avond met van alles wat.
Gezellig kletsen onder het genot van een kopje koffie, of een glaasje,
staat centraal.
Hier omheen zullen er 2 ronden worden gekiend met schitterende
prijzen en is er op enig moment een geheimzinnige kwis.
Op de verdere invulling van deze avond ga ik niet verder in, gewoon
meedoen zou ik zeggen!

Deze avond wordt gehouden op
vrijdag 13 oktober 2006
in de centrale hal van de Sint Jozefschool
aan de Pieter de Hooghstraat.
Aanvang omstreeks 20.00 uur
Wat heb je nodig?:
een pen
'j
een goed humeur
kleingeld voor kienkaarten a € 1,Geef je op middels bijgevoegde strook en kom meedoen!

-

Onderstaande personen doen mee met de kletskienkwisavond op vrijdag 13 oktober
-

-

Gaarne inleveren voor zondag 8 oktober bij Jos Remmen Pieter de Hooghstraat 11
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RUUD EN MONIQUE
TONNISSEN
JACOB MARISSTRAAT 14

