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VOORWOORD
Nog even en het is weer zomer. We hebben al een paar super
mooie weken gehad, hopelijk is dat een goed teken en is er
nog wat over straks als iedereen vakantie heeft.
Maar voor dat dat zo ver is gaan we eerst gezellig een
fietstocht en een bbq houden zoals elk jaar. Ook daar hebben
we wel weer een beetje hulp nodig van het weer.
Het zou best leuk zijn als er mensen straks een stukje willen
schrijven over hun vakantie. zodat we een mooi gevuld
nestbericht hebben. Dit jaar bestaan we alweer 10 jaar
ongelofelijk waar blijft de tijd.
Nu gaan we proberen om er dit jaar weer een fantastische
fietstocht van te maken, waar we nu bij ter perse gaan van
dit bericht weinig over los kunnen laten.
Elk jaar word het wel weer moeilijker om stukjes van onze
gemeente te laten zien waar wij de voorbij jaren nog niet zijn
geweest, maar we doen weer onze best om er ook dit jaar
weer voor jong en oud iets moois van te maken.
Mochten er nog mensen zijn die leuke suggesties hebben
voor de fietstocht laat dit dan even weten zodat wii deze
wellicht nog kunnen gebruiken.
roeten Rik, Yvon en Dirk Simons.
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Wij feliciteren dhr. en mevr. Urselmann met hun 50-jarig huwelijk en

wensen hen nog veel mooie jaren samen toe.
I

het Nestbericht

Beste buurtgenoten,
Anderhalf jaar geleden zijn wij in de
schildersbuurt komen wonen en lid
geworden van de buurt-vereniging.

Hallo allemaal,

Wij hebben nu voor de Ze keer aan
een wandeling meegedaan.
Op 20 mei jl. hebben we gewandeld
in de omgeving van kasteel Bleijenbeek.

Wij hebben de pen gekregen van
Martien en Nellie Pingen, bij deze
willen we Nellie veel sterkte toe
wensen met het verlies van Marüen!
Wij zijn: Tonnie (Toon/Ton),
Marian(ne), Jordy en Camiel Derloc.
We wonen al sinds 1991 in de Jan
Steenstraat op nummer 12.
Tonnie werkt al 29 jaar bij lansen
Pers in Gennep als offset rotatiedrukker. Dit jaar wordt Tonnie
Abraham. Zijn hobby's zijn: tuinieren,
koken en tv kijken (vooral sport).

Ad Goossens en Gerrie Ebbing
gaven uitleg over hoe sommige
dingen in de natuur ontstaan.
Bijvoorbeeld waarom op een
bepaalde plaats een mierenhoop
ontstaat
en
dat
bloeiende
braamstruiken 's nachts lichtgevend
zijn zodat vlinders ze kunnen vinden.
Zo'n uitleg is heel leuk en leerzaam.
Na de wandeling was er koffie met
taart door Alie en Aline gebakken!!!

Marianne (43) is 0~paSm0edervan
neefje stan..
hobby's zijn
zwemmen.
lezen,
kruiswoord- Het was heel lekker. Kortom het was een gezellige morgen!
puzzelen, ' kletsen, kletsen en neg
groeten van Frans en Nelly Custers.
eens ldetsen.

s aar.

lordy (17) gaat naar de Mikado
school in Gennep. lordy houdt ervan
als mensen met hem gaan wandelen,
zwemmen,
paardrijden,
muziek
luisteren en ook net als z'n moeder
van kletsen.
Camiel
(14)
zit
op
het
Elzendaalcollege in de 3e klas VMBOT te Boxmeer. Zijn hobby's zijn
computeren (MSN-en), voetballen,
tekenen en tv kijken.
Dit is een kleine indruk van wie we
zijn en wat we graag doen.
We zijn blij dat we nu eindelijk na
zoveel jaren met onze straat toch bij
de buurtverening mochten komen.
We vinden dat er leuke activiteiten
georganiseerd worden en vinden het
gezellig!
Wij
de pen
Rinie Buddiger

aan:

Groetjes Tonnie, Marianne, Jordy en
Camiel Derla

Zij liet ons onderweg van alles horen, zien en doen. Elk kind kreeg een
opdrachtie: de een kreeg een potje en verzamelde insecten, de ander kreeg
een verrekijker of een loep. I n hetbegin liet Gerrie ons iets opmerkelijks zien:
een boom die over de gracht lag en waar een bever aan geknaagd had. Even
daarna moesten enkele kinderen of hun ouders een blinddoek voor. Een ouder
begeleidde het kind of andersom en degene die de blinddoek voor had werd
naar een boom geleid en moest daar aan voelen, daarna terug naar de groep,
een paar keer een rondje draaien, de blinddoek af doen en de boom zoeken.
Dit was een leuke opdracht. Een andere opdracht was dat we allemaal een
plekje moesten opzoeken en onze ogen dicht moesten doen en nu goed
luisteren naar de geluiden om ons heen. Na afloop kwamen we bij Kasteel
Bleijenbeek bij elkaar en kregen we cakelgebak en iets te drinken van Aline &
Ali. Dit was erg lekker!!! I k vond het een leuke, gezellige en ook wel een
leerzame wandeltocht!
Groetjes Camiel Derkx
-

.-
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We werden in 3 groepjes verdeeld en
gingen
was omom
dedegele
beurt
IintJes
op pad.
te volgen
Opdracht
en

1
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dan te kijken waar je uitkwam.

Zaterdag 7 april was er een paas activiteit. We kwamen allemaal
bij de Klimopschool samen en daar hebben we eerst eieren
versierd met stiften. Toen alle eieren kleurrijk waren versierd
hebben we een speurtocht gedaan.

Na een hele speurtocht door Bergen
en een stuk door het bos hadden we
de plek gevonden waar we moesten
zijn.
Daar kregen we drinken en een
snoepje.
Maar wat bleek Sonja en mijn mama
hadden de paashaas zien wegrennen.
De paashaas had in h& bos allemaal
paaseieren verstopt. Dus hebben we
met alle kinderen de eieren gezocht
die de paashaas had verstopt.
Het was een hele leuke middag.
Groetjes Jelle

Fietstocht
23 juni

[Wiskunde deel 21
Alaemene statistieken en veraeliikinaen
Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot ze trouwt.
Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt

I Een succesvolle man is er een die meer geld verdient dan zijn vrouw kan I
opmaken.
Een succesvolle vrouw is er een die een dergelijke man kan strikken
S=-.,

!

Wiskundiae benaderina van aeluk.
Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken
en een beetje liefde.
Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veelLliefde xhenken en^
proberen haar te begrijpen.

~
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~

-~~

Wiskundiae levensduur
Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen leven
liever.

ONS JUBILEUM

Wiskundiae wiiziainq
Een vrouw trouwt met het idee, dat de man zal veranderen, maar dat doet
hij niet.
Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat
doet ze wel.

I Discussie lwica

Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie.
Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een
nieuwe discussie.
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Onze jaarlijkse
fietstocht
en
feestavond komt er aan.
Natuurlijk is er weer een mooie tocht
uitaezet en als bestuur h o ~ e nwe. dat
er ieel buurtleden meefieken
En... dat iedereen 's avonds gezellig
komt napraten.
En als u niet mee fietst, dan bent u 's
avonds natuurlijk ook van harte
welkom.
We hopen dat het weer geen
spelbreker zal zijn en dan wordt het
zeker een fantastische dag.
Elders in het nestbericht het
aanmeldingsformulier.

I

Zoals u weet, bestaat onze
buurtvereniging al bijna 10 jaar.
Zoals u natuurlijk ook weet, dat wij
dat niet onopgemerkt voorbij zullen
laten gaan.
Dus, neem uw agenda bij de hand,
pak de kalender uit de keuken en
kruis de volgende datum aan:

ZONDAG 7 OKTOBER.
FEEST
VOOR
ALLE
SCHILDERSNESTLEDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mei 2007
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het Nestbericht

Het jaarlijks uitje voor de kinderen naar de speeltuin staat voor de deur.
Op zaterdag 2 juni a.s vertrekken we rond 9.30 bij Monique Tönnissen.
Waar we heen gaan blijft nog een verrassing. Maar trek zeker gemakkelijke
kleren aan.
We hopen op een gezellige en droge dag. Wij zullen ongeveer om 17.00 weer
thuis zijn.
Tot zaterdag 2 juni.
De jeugdcommissie

Opgaveformulier
Familienaam:
Naam kindlkinderen:

I

I

Adres:
Tevens zijn we op zoek naar ouders die willen rijden
(deze ouder i s dan tevens begeleider voor deze dag)
Mijn vaderlmoeder

wil rijden jdnee.

A.U.B. uiterlijk dinsdag 29 mei inleveren bij Monique,
Jacob Marisstraat 14

,' -y
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Of een email naar rtonnissen@home.nl
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