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h e t Nestbericht

Beste buurtgenoten,
in het bestuur is de afspraak gemaakt, dat ieder bestuurslid o m de
beurt een voorwoord zal schrijven voor" het Nestbericht"
Het lijkt dat ik weer erg snel aan de beurt ben, maar we doen het toch
heel eerlijk, hoor.
Waar moet je over schrijven? Want in ruim tien jaar
"Nestberichten"is al heel veel verteld.
Ja, alweer tien jaar onze buurtvereniging. En nog steeds is het gezellig.
Laten we hopen dat we nog heel lang zo door kunnen gaan. Leuke
aktiviteiten waar je elkaar weer spreekt en zo weet wie er in je buurt
woont.
Ik heb in een ver verleden in Rotterdam gewoond en kan me niet
herinneren dat ik ooit met een van de buren sprak. Ik woonde midden
i r de stad, tvlee hoog en een knikje op de trap, als je elkaar tegen
kwam, was alles. Daar heb ik het woord: heimwee leren kennen.
Dan maar heerlijk in een klein dorp, waar je elkaar soms t e goed kent;
maar wel prettig.
En onze eerste aktiviteit staat alweer voor de deur. Nu voor de jeugd.
Hun paasgebeuren. De jeugdcommissie zal er zeker weer iets heel
moois van maken.
Ja, Pasen, erg vroeg dit jaar. De lente is dan net begonnen, maar of we
ookecht lenteweer hebben valt te betwijfelen.
Ik weet wel van vroeger uit mijn jeugd, dat de zomerkleren aan
moesten met Pasen. Weer of geen weer.
De schoonmaak gedaan, de winterkleren op zolder en soms
koukleumend naar de kerk, waar het ookverschrikkelijk koud was.
De tijden zijn veranderd. En soms is dat maar goed.
En als Pasen voorbij is komt de meivakantie er alweer aan. En dan
heel snel die grote vakantie en is het niet heel snel daarna weer
Kerst????????
Zo lijkt het wel heel erg vlug t e gaan. Laten we dus samen genieten
van al onze aktiviteiten, onze gezellige buurt en onze buurtgenoten
Tot de volgende keer.
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Het bestuur wenst U mooie Paasdagen toe
Hennie.
P.S. Martin, van harte welkom in ons bestuur en volgens mij mag jij de
volgende keer het voorwoord schrijven!!!!!!!!!!!!!!
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ZOvermelde onze pater die wij rondbrachten een week
voor Carnaval.
Maar toen deze poster uitkwam wist de redactie nog niet
dat op de zaterdagavond voor Carnaval in Aijen nog een
Prins en Prinses werd gekozen en wel Prins Fred 2 en
PrinSS Petra en ook uit de Jozef Israelstraat.
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Wiel en Annie Linders, Jozef Israelstraat 9. Wonen alweer bijna 12 jaar hier.
Hebbeneerst aan de Ceresweg gewoond, daar hadden we een boerderij met
veel koeien, mais en weiladd.. .
.
samen hebben wij 5 kinderen (3 jongens en 2 meisjes) allen zijn getrouwd, er
zijn 12 Weinkinderen bij gekomen. Soms een drukte, maar welgezellig.
Half december werden wij gevraagd of wij het Prinsenpaar van de "Bond van
ouderen" wilden worden.
En op24 januari 2008 was de dag dat wij 'Ùitkwamen als de Prins en Prinses
van "de Lachertjes". Bijna niemand wist dit, dus dolle piet.

B0 het zien van al die blije en
lachende mensen in de zaal, ging het
vanzelf goed.
Onze kinderen en kleinkinderen
waren er ook a~~emaal.
Na het feliciteren kwam Prins Marcel
en Prinses Wendy met gevolg ook
nog. De oud-Prinsen hadden een
mooie show ingestudeerd.
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Voor ons was de oudejaarsborrel van dubbele betekenis ( het is
alweer enige weken geleden maar toch! ) Het oude jaar loopt ten
einde en het nieuwe jaar begint. Dit was voor ons de 11-de keer
en tevens de laatste. Zoals vanouds was het weer een heel
gezellige avond met heerlijke drankjes voor jong en oud en niet
te vergeten OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN. Theo en Conja
bedankt!
Ook de jeugd heeft het volgens ons
prima naar de zin gehad, het blijff
toch een unieke gebeurtenis en we
zullen hier nog vaak aan terug
denken op ons nieuwe stekkie.
Iedereen weet ondertussen dat wij
gaan verhuizen naar Rijkevoort, zelfs
Tiny van Gaal wistveel van het dorpje
af. Hij vertelde mij dat er ook een
carnavalsvereniging was waar ik
(Dorien) me prima zou thuisvoelen,
de Kwaakers !!! Natuurlijkgeloofde ik
dat.
Maar ik weet inmiddels iets meer
van Rijkevoort af Tiny !!!!!!

Als alles goed verloopt gaan we begin
april op ons nieuwe adres Wonen. Wie
zin he& in een 'Brabants bakkie
leut" komt maar gezellig even
buurten. Het is ook een leuk
fietstochtje voor de IieBiebbers
trouwens.

Mededeling 1
Tijdens de jaarvergadering werd de
vraag
gesteld
of
de
consumptiebonnen die nog over zijn
.van het straatfeest 2007/10 jarig
jubileum nog geldig zijn.

Maar aan alles komt een einde, dus
ook aan ons lidmaatschap van de
buurtvereniging. Wij wensen jullie
een gezellige
en plezierige
voortzetting hiervan en hopen dat de Het bestuur heeft hierover overleg
vereniging nog vele jarefl mag blijven gehad- en vastgesteld dat -dezebestaan.
consumptiebonnen (gele munten)
geldig blijven gedurende het
nigingsjaar 2008.
.

We spreken elkaar nog wel, denk
ik.

W ~ l 1 0 jongens

en

meisjes
van
Schildersnest,
en
Op 23 maart is
meestal hebben we dan de zaterdag
ervoor een gezellige middag met z'n
allen. Dat willen we ook dit jaar weer
doen
Dus, komen jullie op zaterdag 22
maart om 14.00 uur naar de school
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om samen met ons eieren te
versieren? Wat we verder doen is nog
een verrassing.
Dus geef je op via mail of door een
briefje bij sonja voor 14 maart.
Moeders of vaders die willen helpen,
laat het even weten, dan kunnen we
jullie bellen als het nodig is

Roger

du

Porto

gestuurd

en Bianca

Groeten, sonja,
sthornson@horne.nl of
Jan Steenstraat 6

Te boy
aluminium ladder( 2x17 traps)
in prima staat
85,-- euro

I

Fam. Kole tel. 342~03.
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Kort verslag algemene ledenvergadering 2008
Op 25 februari jl. vond de algemene ledenvergadering plaats, voor
de 4e maal in de aula van de nieuwe brede school. Er waren 32 leden aanwezig.
24 leden hadden de moeite genomen zich bij het bestuur af te melden.
De volgende agendapunten werden besproken:
Jos presenteerde het bestuurlijke jaarverslag 2007
De hoofdactiviteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden:
26-02-2007 : Algemene Ledenvergadering in de aula van de Samensprong
20-05-2007 : Wandeltocht nabij ruine Bleijenbeek te Afferden
23-06-2007 : Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
07-10-2007 : Viering 10 jarig bestaan van onze vereniging
28-10-2007 : ûfficiële datum 10 jarig bestaan van onze vereniging
30-11-2007 : Sinterklaasbezoek in de brede school
30-12-2007 : lleOudejaarsborrel
Sonja besprak de verschillende jeugdactiviteiten:
: paasactiviteit
: speeltuinbezoek Klein Zwitersland
: speurtocht voor de oudere jeugd
: knutselmiddag en st maarten optocht
: Sinterklaasactiviteit in de brede school

07-04-2007
02-06-2007
12-10-2007
11-11-2007
30-11-2007

Huub heeft het financieel verclag uitgedeeld en besproken.
De voorlopige activiteitenkalender voor 2008 wordt vanavond besproken.
Denise Derckx geeft aan mee te willen werken bij het organiseren van bep. activiteiten.
Aline van Mill en,Alie van Eldik geven aan wederom de catering rondom de wandeltocht te willen irganiseren. De.
winnaars van 2007 (Thijs GeurtsjJos lillisen) gaan de fietstocht dit jaar organiseren.
. . . .,
. . ,. . ~,, .,
De sinterklaas activiteit zal w$d%rqn,plaatsvindeiigezamenlijk in de brede school,
De definitieve activiteitenkalender zal b i j het nestbericht worden toegevoegd.
Huub van Zuylen treedt uit het bestuur en is niet herkiesbaar. Huub wordt bedankt voor
zijn 10 jarig 'dienstverband"als penningmeester bij de vereniging en zijn inzet
zowel voor als achter de schermen. Ruud gaat de taak als penningmeester van Huub overnemen. De"functie" van
secretaris zal door één van de zittende bestuursleden worden
overgenomen. Martin van Mil is gekozen als nieuw bestuurslid. Martin wordt van harte
welkom geheten in het bestuur. ci
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid en verheugt zich op een spontaan en gezellig buurtjaar 2008.
Ruud.

Wij ontvingen het droeve
bericht van het overlijden van
dhr. Jan Urselmann.
Namens "het Schildersnest" is
gecollecteerd en er was een
m o o i bloemstuk.

De vele kaarten en lieve
woorden hebben ons getroost
toen wij afscheid moesten
nemen van onze zoon en broer
Gerard Visser.

Wij wensen Mevr. Urselrnann
en haar familie heel veel
sterkte toe.

Wij danken U voor
U w medeleven.
Koos en Annie Visse

Het Bestuur
Pagina 5

2008

I

het Nestbericht

"'GEEN VOLf € ZA l EN'!
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~eficitatie:
Wij feliciteren-dhr. Piet Hesen
met zijn tachtigste verjaardag.

De algemene jaarvergadering van maandag 25 februari j.1. trok
geen "volle zaal". I n de uitnodiging stond: 'na de vergadering
gezellig nakaarten onder het genot van een (GRATIS) drankje",
de drukte op de vergadering viel toch nog wat tegen.
Er waren 32 leden.
Bij aankomst kreeg iedereen weer
een heerlijk kopje koffie met een
stukje cake enlof een koekje.
Voordat los de vergadering opende
waren een paar leden de weg kwijt
in de grote school en moest iemand
hun de weg wijzen om via de goede
weg binnen te komen.
Na de opening tot aan de pauze ging
alles volgens "het boekje".
Huub stapte na 10 jaar uit het
bestuur.
Na de pauze nam Martin van Mil
plaats in het bestuur als nieuw lid.
De buurtkalender werd
doorgenomen en de aktiviteiten
besproken die dit jaar weer gaan
plaatsvinden. Er was o.a. een vraag
wie bij het straatfeest (na de
fietstocht) een barbecue of een
koud/warm buffet wilden hebben.
H& bleek dus dat onze oudere leden

een koud/warm buffet prefereren
boven een barbecue. Het bestuur zal
hierover nadenken.
Als laatste werd Huub door loc nog
bedankt voor zijn 10-jarig
bestuurschap en in de bloemetjes
gezet.
De vergadering was op tijd klaar en
toen was er tijd om nog even na te
praten met een lekker pilsje,een glas
wijn of een frisdrankje. Dit werd
geserveerd door het "dames-team"
van het bestuur: Sonja, Yvon en
Hennie.
Een klein groepje he& nog gezellig
zitten/staan napraten en rond 22.30
uur was de rust weergekeerd op het
schoolplein.
We zien elkaar weer bij ons volgende
evenement.
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Fam. Streutjes
Dhr. en Mevr. Kole
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De redactie.

Evenementenkalender 2008

..-

p
-

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 kunnenhvillen
uitvoeren.

.

,
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Vul ook even de vraagtekens in!! Uw medewerking is van belang voor de vereniging.
Roub TOnN-n

mams
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Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
5825 JB OVERLOON
tvwvv.overloonzbo.nI

Nu naar het Z 0 0 Parc voor maar € 6,50 in plaats van € 15,50
In het Brabantse Overloon, in nabijheid van bossen en de Maas,
ligt een verrassend natuurlijk dierenpark met botanische tuin.
De bezoeker beleeft een spannende zwerftocht langs vele
bijzondere dier- en plantensoorten. In Zoo parc Overloon leven
naast bekende diersoorten ook zeer bijzondere dieren, zoals
binturongs, dwergnijlpaardjes, flamingo's, gibbons, lemuren,
kleine panda's, allerlei soorten dwergaapjes en nog vele andere
dieren. Dit jaar staat het park in hét teken van uitbreiding en
nieuwe diersoorten.
Onlangs hebben wij een brief ontvangen van het Zoo Parc Overloon.
Wij hebben de mogelijkheid om als buurtvereniging entreekaarten
te bestellen bij het zoo parc met meer dan 50% korting ! ! ! !
De normale entree bedraagt € 15,50. Wij kunnen deze kaarten
krijgen voor slechts € 6,50 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 onderstaand
strookje inet het totaal te betalen bedrag in voor vrijdag 25 april 2008
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,

--------------------------------------------AFMPPENS VP.

I

Wij willen gebruik maken van de aanbieding van Zoo Parc Overloon.
Familienaam:
Adres:

Tel.

Gewenst aantal kaartjes:

X €6,50=€

Dit bedrag heb ik biigevoepd.
(inleveren voor 25 april bij Ruud Tönnissen, Jacob Marisstraat 14)
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