het nstbencht s een infarmatieblad voor de leden
van buurtvereniqing'het Schildermest'
Jozef Ikraelstraat
Jacab RuysdaeLstraat
Jacab Mansstraat
Pieter de Haoqhrtraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein
verwhilnt 4 à 5 maal per laar
oplage 70 exemplaren

In dit nummer
ing die er niet alleen mag

gezocht-gevonden
oudejaarsborrel

I

sinterklaasactiviteit
alg. ledenvergadering
nieuwe leden
bijlage: oudejaarsborrel
het Bestuur
oorz zit ter: Jm Remmen
Pieter de Haoghstraat 11, tel.: 343005
vice-voonitter: Hennie du Porto
Jozef Isradstraat 13. tel.: 342543
secretaris: Ruud Tmnisren
Jacab Marirrtraat 14,
penninpeester: Huub van Zuijlen
Jozef Isradstraat 11, tel.: 342863
lid: Yvm Simonr
Jacab Maristraat 6, fel.: 343316
lid: Sonja Thamron (jeugdcomm.)
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Ray van Mjck
Rembrandtplein 5

Redactie
Dorien Kale
Roger du Porto

r weer enkele verdwenen.

zal dit jaar van het toneel verdwijnen,
hten willen op korte termijn stoppen met
n op te vullen zullen er zich enkele nieuwe
n dienen om het voortbestaan van onze
buurtverenigingte waarborgen.
Tijdens de Kerst hebben we allen wel even tijd om er over na te
denken wat we kunnen betekenen voor de buurtvereniging. Een
bestuursfunctie kost wel wat tijd maar dat is niet onoverkomelijk. Wij
rekenen erop dat mijn functie zonder problemen ingevuld wordt en
hopen dat er met net zoveel enthousiasme aan deze taak gewerkt
wordt.
Rest mij nog iedereen een fijne Kerst te wensen. Voor het nieuwe jaar
zien we elkaar nog bij ons onder de carport voor de oudejaarsborrel.
Huub van Zuylen
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Fehcitatie:
Van harte feliciteren wij Dhr. Martien Oomen
met zijn koninklijke onderscheiding.
En nu genieten van een welverdiend pensioen.

het Nestbericht
n

GEZOCHT-GEWONVENGEZOCHT-G€WONU€NGEZOCHT-G€VONV EN
GEZOCHT: Iemand die Roger wil
helpen bij het maken van het
nestbericht.
GEVONDEN: ons droomhuis, waar
we al heel lang naar op zoek waren!

BESTE BUURTGmOTml!
Graag willen we Tiny en Koos bedanken voor de pen.
Ja Tiny, het was een mooi verhaal, maar toen wist je nog
niet dat je een prijs had gewonnen!
Dat wordt genieten samen met Koos, van de Tour de
France in 2008.
Nu iets over ons, Jos en Augustien.
Samen met onze dochters Ingrid en
Mijam zijn wij 25 jaar geleden in de
Paulus Potterstraat komen wonen en
wel op nummer 14.
Onze dochters zijn inmiddels
uitgevlogen. Ingrid is getrouwd met
Patrick en zij wonen in Siebengewald.
Mijam woont samen met ~ a r t i j nin
Arnhem.
Jos heeft als hobby de tuin,
houtbewerking en hij speek graag
bridge. Op woensdagmorgen helpt hij
bij het MBVO zwemmen.
Augustien zingt bij het kerkkoor, waar
ze overigens altijd leden kunnen
gebruiken!!

Op woensdag gaat ze sporten met
Koos. Samen kaarten wij graag met
vrienden. We rikken dan en we doen
dit op vrijdag- en zondagavond.
En we fietsen samen, of met familie
en vrienden, met veel plezier heel wat
kilometers door het land en over de
grens.
Ten slotte wensen wij alle
buurtbewoners in het Schildersnest
een Prettig Kerstfeest en een
voorspoedig 2008.
wij geven de p n door aan Jan en
Tonny Urcelmann die bij ons in de
Paulus Potterstraat wonen op
nummer 8.
Groetjes Jos en Augustien.

Het staat alleen in Rijkevoort; dus
we
moeten
verhuizen.
Wat
vervolgens ook betekent dat we
weggaan uit Bergen en ons buurtje
gaan verlaten, maar we zien het als
een nieuwe uitdaging !
Het isalleen wat
gelopen dan
we gedacht hadden, als alles meezit
is ons huisje eind februari al klaar.
Dus nu blijft alleen het feit dat Roger
helemaal alleen "het nestbericht" zal
moeten gaan maken. Er is vast wel
iemand die mijn taak over wil gaan
nemen Toch????????????????????
Denk er nog even over na (of niet) en
geef je op bij het bestuur of op de
jaarvergadering .
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OLIE8OLLEN??

ikvond het lampionnen
maken erg leuk.
we hadden heel veel
snoep opgehaald.
iedereen vond het
erg leuk
iedereen had goed
gezongen
bedankt iedereen

Is er iemand die oliebollen enlof
appelflappen wil bakken voor onze
oudejaarsborrel op 30 december a.s.
Als U dit wilt doen, graag laten weten
bij Henniedu Porto, t/m 28 december.
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10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
en
toen................ uitpakken maar.
De mooiste kadootjes zaten erin; van
nijntje bal voor de kleinste van het
stel
(Liam)
tot
telefoontjes,
goocheleitjes,
diddl
spullen,
scheetkussens en speelgoedauto's.
Het kon maar niet op.

Sinterklaasactiviteit op
30 november

Op vrijdagavond liepen we met z'n viertjes naar de
school toe om Sinterklaas te zien. Lisa vertelde ons
onderweg, dat ze er 'spannend van had".
Toen kwamen we de gymzaal van de brede school Moe,maarvoldaan, zongen we de Sint
binnen. Daar stonden schaaltjes met heerlijke snoepjes, en zijn pietermannen weer tot ziens
koekjes en drinken voor ons klaar.
met "dag Sinterklaasje, daag, daag".

En toen-maar weer naar huis, waar
we nog eventjes met onze nieuwste
aanwinst hebben kunnen spelen,
voordat we naar bed gingen.
Het was een geweldige avond!
Volgend jaar hopelijk weer.
We hebben er nog een paar foto's
bijgedaan zodat de mensen die er niet
waren ook kunnen zien hoe leuk het
was.
Gmetjes van Amber en fisVetstegen
en ook van onze papa en mama.

We konden er met z'n allen rennen en
klimmen, maar toen moesten we
allemaal
gaan
zitten
en
sinterklaasliedjes gaan zingen, want
misschien kwam Sinterklaas wel als
hij ons hoorde zingen.
We hebben allerlei liedjes gezongen,
ouderwetse, maar ook coole liedjes
van de club van Sinterklaas.
Toen werd er hard op de deur
geklopt........... zou de Sint er zijn, met
zijn pietermannen????
De deur ging open en ...... Monique en
Bianca vonden het grappig om ons te
laten schrikken. Hi, hi ....
Na
nog
een
heleboel
Sinterklaasliedjes,
kwam
de
goedheiligman dan eindelijk binnen
samen met 2 zwarte pieten.
Om de beurt mochten we laten zien
wat we allemaal konden. Lara en Ljca
konden koprollen. En met z'n allen
hebben we de pieten jumpen geleerd.

De rode piet viel op z'n billen ....die
kon er dus niks van.
Daarna riep de Sint ons bij hem. Hij
wict
over
.
. -~alle
.~kinderen wel wat te
vertellen, en dat was best wel leuk.
Amber mocht een dansje doen, van
de dansgarde. En 3uliëtte kon een
achteruit koprol. O ja, Henry en
Juliëtte hadden op deze avond oo
nog eens allebei hun zwemdiploma B
gehaald. Knap toch....
Die hadden dus dubbel feest dez
avond.
~

~-

~

~

~~~-

Toen alle kindjes weer op de ban
zaten gingen de pieten de zakken met
kadootjes halen,
die
waren
supermaar, bijna niet te tillen!!!
We kreaen allemaal een kadmtie en
moectei wachten met uitpakkén tot
iedereen een kadootje had. Met z'n
allen telden we van:
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I Nieuwe hh:
welkom in "het Schildersnest".
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Uitrzodi'ing voor

de oudejaarsborrel
Evenals vorig jaar willen we iedereen van de Jozef Israëlstraat, Jacob Marisstraat, Jacob
Ruysdaelstrat, Pieter de Hoochstraat, Rembrand@lein, Jan Steenstraat en de Paulus
Potterstraat uitnodigen voor een oudejaars borrel.
Deze oudejaars-kennismakingsborrelis bedoeld voor alle buurtbewoners van bovengenoemde
straten(leden en niet leden).
De bedoeling is immers, enerzijds om iedereen in de gelegenheid te stellen om samen met de
andere leden terug te blikken op het (verenigings)jaar 2007, te toosten op het jaar 2008, en
natuurlijk om met elkaar wensen uit te wisselen.
Anderzijds is het de ideale gelegenheid om ook niet-leden een kans te geven kennis te maken met
de mensen die in hun buurt leven, en mogelijk te laten zien en horen dat lid worden van "Het
Schildersnest" de moeite waard kan zijn.
Er is gekozen voor dezelfde locatie, en wel op het adres Jozef Israëlstraat 11 en 13. Ook de
datum en de tijd blijven hetzelfde, namelijk 30 december van 19.00 tot 21.00 uur.
In verband met de te maken kosten vragen wij aan niet-leden een eigen bijdrage van €3,-per
persoon. Voor leden zijn er geen kosten aan deze avond verbonden.
In verband met de inkopen en de te creëren ruimte willen we wel graag tijdig weten wie er kan /
wil komen op deze bijeenkomst.
Lever daarom onderstaande strook ingevuld, samen met de (eventuele) eigen bijdrage,
voor 28 december in bij Hennie du Porto, Jozef Israëlstraat 13.
Het bestuur

Onderstaande personen komen naar de oudejaarsborrel
op 30 december van 19.00 -21.00 uur.
O Naam
O Naam
O Naam
O Naam
O Naam

Adres
Adres
Adres
Adres
Adres

Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

Kunt u meehelpen de tent opbouwen (30 dec. 13.00 uur) enlof afbreken (31
dec. 10.00 uur) zet dan even een kruisje in de O voor je naam. U wordt dan
door de organisatie benaderd.

