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Hoe snel gaat een jaar?
Oudejaarsborrel, jaarvergadering, carnaval, paaseieren
zoeken met onze kleine jeugd, wandeling, fietstocht en
feestavond, weer een uitje met de kleine en grote jeugd,
kletskienkwisavond, St. Maarten, Sinterklaas en weer
oudejaarsborrel.
Het lijkt nog maar zo kort geleden, maar toch krijgt U nu
alweer het opgavenformulier voor Sint en voor onze borrel.
De tijd gaat sneller naarmate je ouder wordt, zegt men.
Maar ook de jongeren hoor i k wel eens mopperen: het vrije
weekend is toch wel heel snel voorbij...
En dan komt nu de winter eraan. Zullen we zo tegen eind
februari ook zeggen hoe snel de winter weer voorbij is
gegaan en dat het VOOjaar er vlug aankomt?
En dan komt weer de jaarvergadering en ....enz.
Zo snel gaat dus een jaar.
Zo hoop ik ook, jullie ALLEMAAL, - voor de tiende keer weer te zien op onze oudejaarsborrel.
De uitnodiging elders in 'het Nestbericht".
Maar eerst nog Sinterklaas. I k wens iedereen een fijne
pakjesavond toe en hoop dat alle kinderen 6 december
's morgens iets moois vinden in hun schoen.

verrchijnt 4 à 5 maal per jaar
oplap 70 exemplaren
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Onze allerbeste wensen voor
Rinie Buddiger
Wij wensen haar heel veel
sterkte toe.

I

het Nestbencht

Die vrijdagavond (vrijdag de 13e) was
voor ons beslist geen ongeluksavond.
Voordat we van huis gingen, zeiden
we voor de grap tegen elkaar "we
gaan niet naar huis zonder die
camera".

Het was heel gezellig die avond,
Annemarie
won
een
broodbakmachine en wij riepen om
het hardst dat het zo wel goed was,
met zo'n grote doos op de tafel.
Even later won Dorien een prachtige
pina-maker, de doos was zo mogelijk
nog groter. Ikzelf zat ondertussen (
op 3 getallen na )op scherp voor de
hoofdprijs DE DIGITALE CAMERA !!
Nog 2, nog 1, riep ik enthousiast en
toen . KIEN !!!!!!!!!!
Wat een geluk, en ik moest beloven
dat ik dus een verslag van deze
overigens hele gezellige avond zou
maken.En ik heb gelijk met de
gloednieuwe camera fm's gemaakt
zoals jullie kunnen zien.

Er zouden nog veel meer leden
aanwezig moeten zijn op zo'n avond
zodat je elkaar op een leuke manier
ook wat beter leert kennen. los en
organisatie : Heel erg bedankt voor
de fijne avond en de mooie prijzen
uiteraard.

Op vrijdagmiddag 10 november
hebben we gezellig met de kinderen '
uit de buurt geknutseld in de panth
van de brede school. We waren met
17 kinderen.

Ja Jos en Huub ook de beloofde
pina's komen eraan !!
We komen binnenkort de bestelling
opnemen hoor!!!
We hebben geknipt en geplakt. Ook
kregen we nog een pakje drinken
en een lekker snoepje.
Het leukste vond ik 's avonds met de
lampionnen door de straten van de
buurt lopen.
Bij de voordeur van de huizen zongen
we een liedje:

.....................
Opitd van een achryrige iwm

l1 november is de dag
dat mijn lichtje dat mijn lichtje
l1 november is de dag
dat mijn lichtje branden mag.

Een oma is een nevmuw die *f geen kinderen heeft.Ze h < l t veel vzn *Indeten van anderen. Een opa Is een man-oma. HIJgaar met Jongenswandelen
en re pniten ovec vi%lcbn
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O m ' s )Pwennieatedoen,alleenerieI1~wZe~jnzo~ud&t;e
nIeihard kunnen
irnnmdwildc s w l l c r j doen.
~
Ic mom nocilt t q c o rc zeggen: ' S c h l ~opl'
Ideeud zijn ze dik maar naei te dik om de pchoenen van de kinderen van te
m~tkon;xedragen eeri br11en ra= ondeagd @n ze kunnenhun tanden uit hun
mana wmen
Ze hoeven nkl kmpterljn, maar zemoeten wel antmicrd hunnen gwen op
vragmrculr:Wmrom hebben honden een hekelaan tarîmen ZO.
Ze pratm niet k1ndcrarh:lp !egen je. zoals al* ardare m e m die OF +zoek
wp om :elkenr h e l i d e te moeten v o w l m . r&rpen

m een oma mocren

h&bm~or&)tgecntdcvllichebt.%ntoma'szlJn decnI0Cgro:ernenren
dk tijd v w j e hebben!

Bq de meeste mensen kregen we wat
lekkers.
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Goed was om te zien dat Stephanie,
Yvonne, en René zo goed met de wat
kleinere kinderen uit de buurt konden
opschieten.
Afsluitend kunnen we niet anders
stellen dan dat het een leuke dagje
uit was.

'Wij' zijn Amber en Lisa,
Jelle en Youri, leun en
Fleur, Juliëtte en Henry,
Puk en Suze, Stephanie en
Yvonne, Britt en René,
Monique,
Rob,
Sonja,
Bianca en AnneMarie.

'Op zaterdag 2 september zijn we van
de buurt een dagje uit geweest. Het
had die week veel geregend en
daarom had de organisatie er voor
gekozen om naar een speeltuin te
gaan waar zowel binnen en als buiten
veel te doen was.

GmeGes van Juliëtte & Suze
nnuit Dippie l)w

Binnen leek het wel een kermis met
botsauto's, een rups, draaimolen en
ballen-bakken
met
allerlei
klimtoestanden.
Je kon je laten schminken en er was
zelfs een bioscoop.
Tegen de middag zijn we met z'n
allen friet gaan eten in de
piratenkantine. Dat gaat er altijd goed
in.

De speeltuin lag in Best (beter kun je
het niet hebben) en het was de lange
rit zeker waard.
De kinderen hadden binnen en buiten
de grootste lol.

Aan het einde van de dag misten we
de piraten Suze en Britt van ons
schip. Wat bleek, ze zaten pringes)heerlgk boven op de achterste rij van
de bioscwp een filmpje te kijken.
Helemaal voor niks ongerust geweest.

Buiten was een achtbaan, glijbaan,
klimrekken, rups, crossautootjes,
draaimolen, wip en een zonnig terras
voor de ouders.

AnneMarie Wunhoven

LASERGAME

OPROEP

Wist U dat:

I

Annie en Wiel, uit ons eigen
Schildersnest, de ouders zijn van
Prins Maurice (Lindes).

I

Wie wil op 30 december helpen
oliebollen enlof appelflappen te
bakken voor bij onze oudejaarsborrel?

ik vond het heel leuk maar het
duurde niet zo lang als de vorige
keer
de volgend keer wil ik er nog wel
een keer heen

Opgeven bij Hennie du Porto

dirk
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SINTERKLAAS 2006
Sinterklaas is weer in het land en de pieten zijn weer actief in alle straten van Nederland.
Bij onze buurtvereniging hebben Sint en Piet te kennen gegeven dat ze op zondag 3
december van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur nog tijd hebben om een bezoek te brengen
bij de kinderen van het Schildersnest.
Heeft u ook graag bezoek van Sint en Piet, dan graag even het formulier invullen en
inleveren bij onze Sint coördinator Ruud, die woont op de Jacob Marisstraat 14. Omdat
Sinterklaas nogal nieuwsgierig is, wil hij graag alles, vooral duidelijk weten. Wilt u nog
, iets weten bel dan gerust met Ruud zijn telefoonnummer is 343667.
Familienaam:
Adres:
Tel. Nr.
1. Stelt u een bezoek van Sint en Piet op prijs?

Jdnee

2. Stelt u het op prijs dat Piet pakjes aanreikt?

Jdnee

3. Welke tijd wilt u Sint en Piet ontvangen:

uur

4. Schrijf hieronder enkele aanvullingen voor in het grote boek, zodat
sinterklaas iets te vertellen heeft tijdens zijn bezoek.

Als u bezoek wenst van Sint en Piet, dan graag dit formulier voor woensdag
29 november 18.00 uur inleveren bij Ruud. Na de indeling nemen we contact
op om verdere details te bespreken.
Groetjes van Sint en Piet.
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