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Colofon
het nestbericht is een informatieblad vmr de leden
van buurtvereniging 'het Schildersnest':
Jozef israeistraat
Jacob Ruysdaelsfraat
Jacob Maristraat
Pieter de HooghsUaat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein
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nr. 2

VOORMIOORD
Beste buurtbewoners,
Nu is de beurt aan mij om jullie te verwelkomen in het
Nestbericht. I k heb eens wat oude edities doorgelezen( ja, ik
bewaar ze), en dacht daarna: laat ik maar gewoon beginnen.
Bij deze dus....
De jaarvergadering is alweer geweest, hierover een kort
verslag van Ruud. Er was een behoorlijke opkomst, 32
mensen, en wat nog belangrijker is, deze mensen hebben zich
ook laten horen. Ze hadden ideeën voor het 10-jarig bestaan,
opmerkingen over wat we voor de oudere leden doen, of niet
doen. (In dit Nestbericht meer hierover, dus leesvooralverder.)
En dat hebben wij ( het bestuur ) graag. Ook in de rest van
het jaar zijn ideeën welkom, en wilt u mee uitvoeren, des te
beter.
Wat vind u verder in dit Nestbericht? Een oproep voor de
kinderen voor de Paasactiviteit van 7 April, en ook al de oproep
voor de wandeltocht van 20 mei. I k heb uit betrouwbare bron
dat Alie en Aline de catering weer doen van de wandeltocht,
dus ik zou me snel opgeven.
Dan nog het volgende, ons bestuur wil graag nog meer leden.
Heeft u leuke buren die nog geen lid zijn, vraag ze eens mee.
Misschien worden we op die manier nog een buurtvereniging
waar 100 % van de mensen lid is. Dat is toch een goed
streven, nietwaar?

verwhijnt 4 à 5 maal per jaar
aplaqe 70 exemplaren

In dit nummer
voorwoord
verslag alg. ledenvergadering
pasen
oproep oudere buurtbewoners
afmeldingen
beterschap
wandeltocht
zoo-parc
evenementenkalender

het Bestuur
voonittec Jm Remmen
Pieter de Hwghrtraat 11, tel.: 343005
vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef irraelstraat 13, tel.: 342543
secrereos: Ruud T a n i s e n
Jacob Maristraat 14,
penningneester: Huub van Zuijien
Jozef israelstraat 11, tel.: 342863
lid: Yvon Simons
JacobMariutraat 6, tel.: 343316
lid: Sanja T h a m m (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Roy van D i j h
Rembrandtplein5

Veel leesplezier, en tot ziens

Redactie
Darien Kole
Roger du Porto
rrdactiedres:
Dorien Kale
Jozef israelstraat 16, tel.: 342103
E-mail: d.ko!@hnmi..nl

vonnrnSMng:
Roger du P m ,
Jozef Israktraat 13, tel.: 342543
E-mail: rndui>oi+aahonir.nl
vrasen enlof info over het buurtblad:
zie de redactieadresren
het eerstvolgend nummer verwhijnt in:
m e i 2007
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het Nestbericht

Kort verslag algemene ledehvergadering 2007
Op 26 februari jl. vond de algemene ledenvergadering plaats, voor de 3e maal in de aula van de nieuwe brede school.
Er waren 32 leden aanwezig.
22 leden hadden de moeite genomen zich bij het bestuur af te melden.
De volgende agendapunten werden besproken:
Jos presenteerde het bestuurlijke jaarverslag 2006.
De hoofdactiviteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden:
13-02-2006: Algemene Ledenvergadering in de aula van de Samensprong
21-05-2006: Wandeltocht
17-06-2006: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
05-10-2006:
Buurt Samensprong dag
13-10-2006: Kletskienkwisavond
28-10-2006:
9 jarig bestaan van onze vereniging
GEEN sint en piet bezoek aan de buurt
03-12-2006:
30-12-2006
10eOudejaarsborrel
Sonja besprak de verschillende jeugdactiviteiten:
15-W-2006
knutselactiviteit en speurtocht voor pasen
speeltuinbezoek Dippie Doe in Best
02-09-2006
06-10-2006
bowlen en lasergamen bij Taurus in Velden
10-11-2006
knutselmiddag en lampionnenoptocht i.v.m. Sint Maarten
Huub heeft het financieel verslag uitgedeeld en besproken.
De activiteitenkalender voor 2007 wordt vanavond besproken.
Uw medewerking voor het realiseren/uitvoeren van een activiteit is nodig en van harte welkom. Aline
van Mill en Alie van Eldik geven aan wederom de catering rondom de wandeltocht te willen organiseren.
Rik Simons en ?????gaande fietstocht dit jaar organiseren.
De sinterklaas activiteit zal een andere opzet gaan krijgen.
De definitieve activiteitenkalender wordt toegevoegd aan eerstvolgende nestbericht.
Onze tent zal dit jaar geheel zijn terugbetaald. De laatste schuldeisers. (Fam. Oomen, Fam. van Zuylen, Fam.
Tönnissen en mevrouw Koenen krijgen hun inleg terugbetaald.)
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij ons 10 jarig bestaan op 2û-10-2007.
Er wordt door de leden gebrainstormd en er komt een speciale commissie voor het 10 jarig bestaan waar Agnes de
Jonge en Yvonne Krebbers mede zitting in gaan nemen.
Door de oudere leden wordt gevraagd een speciale ouderactiviteit te gaan organiseren. Dit idee moet nog verder
worden uitgewerkt en er wordt een oproep voor geplaatst in het nestbericht.
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Roger du Porto en Huub van Zuylen worden in het zonnme gezet
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid en verheug
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Wiskundiae romantiek

Slimme man + slimme vrouw = romance
Slimme man + domme vrouw = affaire
Domme man + slimme vrouw = huwelijk
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap
Wiskunde OD het werk

Slimme baas + slimme werknemer = winst
Slimme baas + domme werknemer = productie
Domme baas + slimme werknemer = promotie
Domme baas + domme werknemer = overuren
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Wiskundia sho~oen

Een man zal 20 euro betalen voor een
voorwerp van 10 euro dat hij kan
gebruiken.
Een vrouw zal 10 euro betalen voor een
voorwerp van 20 euro dat ze niet nodig
heeít.

l
I
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PASEN
Niek en Stef Gramser.
Jordy Derloc

Ja, het is alweer bijna Pasen, en natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een
activiteit voor de jongste buurtbewoners. Het is op zaterdag 7 april. We gaan
eerst knutselen, en dan naar buiten, fijn het bos in. Dus doe je mee, trek dan
lekker oude kieren aan, die vies mogen worden, en kom om 14.00 uur naar de
Brede School.

Wij wensen
Nel Linders
van harte beterschap.

Meld je alsjeblieft aan per email of door een briefje bij Bianca Rutten, Jozef
Isfaelstraat 1, dannv.en.bianca@home.nl
Ben je een ouder die het leuk vind om
mee te helpen, dan kun je je aanmelden
op hetzelfde adres
Hopelijk tot ziens,
Bianca, Monjque en Sonja
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Wallo oudere buurtbewoners, L
;Op de jaarvergadering is aangegeven dat u vindt dat er te weinig
activiteiten voor ouderen zijn. Vooral voor diegenen voor wie de
fiets en wandeltocht te zwaar zijn.
Dit vinden we jammer. Wij willen
namelijk graag dat ook onze oudere
leden tevreden leden zijn. Om dit op
te lossen hebben we echter wel uw
hulp nodig. Wat u leuk vindt om te
doen, weet u zelf natuurlijk het
beste. Dus ga met uw ideeën naar
Aline van Mil, die zelf ook al meer
voorstellen had, en dan weet ik

Geef de
Pen
door!

zeker dat er meer activiteiten komen
waar u plezier aan beleefd.
Dan hopen we volgend jaar op de
vergadering te horen dat we een
ouderencomissie op moeten richten,
met eigen budget. Veel succes.

Helaas heeft de redactie geen verhaal
voor "geef de pen door!" ontvangen.
Hopelijk de volgende keer.

m a 77iornson
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het
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dat omringd wordt door de hooggebergten van Schotland met de besneeuwde bergtoppen op een heerlijke zonnige dag.
Loch Lomond, één van de bekendste
Lochs (meer) in Scotland, ligt in het
distrikt "Argyli" (waar Paul McCartney woont) in het westen van
Scotland.

Tevens ligt de hoogste berg van
Groot Brittannië hier in de buurt, dit
is de Ben (Berg) Nevis.
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Beste buurtgenoten,
De lente is weer in het land dus al weer bijna tijd voor een schitterende wandeltocht voor jong en oud georganiseerd
door het Schildersnest.
Deze tocht vindt plaats op zondagmorgen 20 mei a.s. en start om 09.30 uur bij ruïne van kasteel
Blijenbeek te Afferden (bij de oude hoofdingang van het kasteel)
Vanuit hier zullen wij, onder begeleiding van een aantal N N gidsen, een schitterende wandel/educatieve tocht gaan
maken door de prachtige wandelomgeving. De lengte van deze tocht ligt tussen de 6 en 8 km.
(aantal km is afhankelijkvan onze beschikbare tijd).
Na afloop van de wandeltocht (ca. 12.00 uur) wordt u getrakteerd op koRe/thee/limonade en een tractactie. Deze
wordt dit jaar wederom zelfgebakken door Aline en Alie.
De deelname aan deze tocht is gratis en ook zeer geschikt voor kinderen.
Indien u geen eigen vervoer heeft voor deze dag kunt u dit op het volgend blad in de strook aangeven. Wij zullen
dan met u contact opnemen over met wie u eventueel kunt meerijden.
Heeft u nog plaats in uw auto om eventueel mensen mee te nemen, dan zouden wij dat graag van u vernemen.
Veel wandelplezier op 20 mei.
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Wilt u deelnemen aan deze tocht, verzoeken wij u de strook op het laatste blad VOOR dinsdag 15 mei
2007 in te leveren bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14.

Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 3B OVERLOON
Nu naar het Z 0 0 Parc voor maar f 6,00 in plaats van f 13,50

I n het Brabantse Overloon, in nabijheid van bossen en de Maas, ligt een verrassend natuurlijk dierenpark met
botanische tuin.
De bezoeker beleeR een spannende zwerftocht langs vele bijzondere dier- en plantensoorten. I n Zoo parc Overloon
leven naast bekende diersoorten ook zeer bijzondere dieren, zoals binturongs, dwergnijlpaardjes, flamingo's, gibbons
i
,,
lemuren, kleine panda's, allerlei soorten dwergaapjes en nog vele andere dieren.
Nieuw dit jaar is-de Cheetah Coun
Onlangs hebben wij een brief ontvangen van het Zoo Parc Overloon.
Wij hebben de mogelijkheid om als buurtvereniging entreekaarten te bestellen b0 het zoo parc met meer dan
50% korting !! !!
De normale entree bedraagt £ 13,50. Wij kunnen deze kaarten krijgen voor slechts f 4 0 0 per persoon.
De entreekaarten kunnen door volwassenen, kinderen en 65+ gebruikt worden en zijn onbeperkt geldig.
Kinderen van O t.m. 2 jaar hebben gratis entree.
Wilt u gebruik maken van deze aanbieding lever dan het strookje (zie laatste blad) met het totaal te betalen
bedrag in voor vrijdag 24 mei 2007 bij
Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14
Na deze datum zullen de kaartjes besteld gaan worden. Nadat wij de entreekaartjes ontvangen hebben zullen wij
deze bij u thuis bezorgen.
Het bestuur.
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ZOO PARC OVERLOON
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Wij willen gebruik maken van de aanbieding van Zoo Parc Overloon.

I

Familienaam:
Tel :

Adres:

I

I

Gewenst aantal kaartjes:

X € 6,00

=E

Dit bedraa heb ik biiaevoead.
(inleveren voor 24 mei bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14)

WAíïDELTOCIIT 2007
Wij nemen deel aan de wandeltocht op 20 mei 2007.
Familienaam:

Aantal kinderen:
Tel: nummer:

....... extra passagiers meenemen
Wij rijden graag met ....... personen mee.

Wij kunnen nog

(inleveren VOOR dinsdag 15 mei a.s. bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14)

pagina 5

2007

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

2-jun-07
23-jun-07
23-jun-07
12-okt-07
19-okt-07
9-nov-07
l-dec-07
30-dec-07

Naar de Speeltuin
Fietstocht
Straatfeest
Speurtocht
Bingo of spelavond
St Maarten activiteit
Sinterklaas activiteit
Oudejaarsborrel

Jeugd en kinderen
Iedereen
Iedereen
Jeugd
Jeugd en senioren
Kinderen
Iedereen
Iedereen

Jeugdcommissie
Rik
Bestuur en vrijwilligers
Jeugdcommissie

Jos
Jeugdcommissie
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 een 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 kunnen/willen uitvoeren.

RUUD EN MONIQUE
TONNISSEN
JACOB MARISSTRAAT 14

