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Hallo buurtieden,
I k mag ( moet) deze keer het voorwoord schrijven, en ik dacht, ik
laat het even liggen, dan komt het vanzelf wel. Niet dus. Nu ben ik
zelfs bijna te laat met inleveren, sorry Roger. Zo zal het velen van
jullie ook vergaan. Je ziet of hoort iets leuks, en denkt, laat ik dat
eens naar het Nestbericht sturen, en dan vergeet je het. Of je denkt
de fietstocht was zo leuk, of het wandelen zo fijn, dat zal ik de
organisatoren, en de buurtleden die er niet waren, toch eens laten
weten. En dan vergeet je het weer.
Dus als ik mijn volgende voorwoord moet schrijven, begin ik direct,
misschien ook een tip voor jullie. Dan komt dat Nestbericht ook
lekker vol.
De fietstocht was dit jaar weer goed, mooie route, lekker eten en
prachtig weer. Jammer genoeg stelde het Nederlands elftal teleur
die avond.
De Klets Kien Kwis avond komt er langzaam aan, we hopen dat jullie
daar in grote getale aanwezig zijn. Voor de kleintjes komt het
lampion maken voor St Maarten en het Sinterklaasfeest. En voor de
grote jeugd?????? Monique, Bianca en ik wachten even op ideeën
van jullie, aangezien die van ons jullie blijkbaar niet zo aanspreken.
Dus komop jongens!!!! We hebben nog budget!!
En mochten er nou nog mensen zijn die graag in het bestuur willen,
ik heb me laten vertellen dat er van het huidige bestuur wel iemand
wil ophouden. Dus denk er eens over na.
Hopelijk tot op de Klets Kien Kwis avond en anders tot ziens in de
buurt.
Groeten, Sonja

vragen enlof info over het buurtblad:
zie de redactieadres
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Tot slot:
-Waarom heeft die oen van een Noach die twee muggen niet
doodgemept?
-En als een woord verkeerd geschreven staat in het woordenboek,
hoe weet men dat dan.
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De Huifkartocht
Wat een grandioos idee om voor de
ouderen twelijk met de fietstocht

een huifkartocht te organiseren.
Om half twee
gingen de eerste
fietsers van start en
de ouderen werden
in
de
huifkar
geholpen. +.'Toen.
iiiereen
had
plaatsgenomen op
een zacht zelf
meegebracht
kussentje begon de
tocht door het
Maasduinengebied.
De stemming zat er
goed in. Grote
hilariteit als de kar
zo
voorzichtig
mogelijk over de
verkeersdrempels moest en de
inzittenden lekker door elkaar

gexhud werden, maar.... er werd
volop genoten van al het moois, wat
de gemeente Bergen
te bieden he&
Halverwege de tocht
konden
we
in
Afferden even de
beentjes strekken en
werd er koffie met
vlaai
geserveerd.
Tijdens het nuttigen
hiervan en onder het
genot van een
sigaretje of pijpje
werden
we
beziggehouden met
enkele Quizvragen,
waarbij
varizelfsprekend
veel werd gespiekt. Daarna werd de
reis vervolgd. Rond half vijf waren we
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Beste ouders van de kinderen
van "het Schildersnest".
De datum van de sinterklaas activitel
was gepland op vrijdagavond 28
november 2008.
Omdat er ook een andere activiteit
plaats vindt op deze avond hebben
we besloten dat we Sinterklaas nu op
zaterdagmiddag 29 november 2008
tussen 14.00 en 16.00 gaan vieren.
Verdere informatie hierover krijgen
jullie nog.
De Jeugdcommissie

Feficitatie:
Hierbij feliciteren wij Koos
Visser en Hans Jacobs die de
Nijmeegse vierdaagse hebben

g,&liópe"..e d&.fikij.~
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gehaald hebben.
Wat een prachtige prestatie!

~estaagd

terug bij het vertrekpunt en konden
we thuis even bijkomen en ons
opfrissen voor de
feestavond,
die
buitengewoon goed
verzorgd was.
Het was een heel
gezellige dag en ik
wil HET BESIIIUR en
DE
ORGANISATOREN
bij deze hartelijk
bedanken.

Jorn en Camiel van harte
gefeliciteerd m e t het behalen
van jullie eindexamen.
Ook dit is een geweldige
prestatie!

I Fam: Wolters

-

Nel1 van Gorp.
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Niet meeetaam met de fietstucht Sari de buurt.93
Dan heb je een leuk en gezellig evenement van de buurt gemist.
Op zaterdag 24 juni was het weer zover. De fietstocht van de
buurt met aansluitend de feestavond. Voor de middag de tent
opbouwen en andere faciliteiten verzorgen voor de komende
feestavond. Dit jaar voor mij minder intensief na het vertrek uit
het bestuur.
Wel nog enkele zaken regelen voor de tennisvrienden want
vandaag begint ook het Vierdorpentoernooi in de gemeente
Bergen waar ik toernooileider van ben.
Na de middag op de fiets, waarvan de
banden nog snel even op druk gezet
moesten worden, naar de startplaats,
dit jaar in de Jacob Maricctraat.
Indelen mochten we zelf doen in
groepen van 6 perconen en wie het
eerst was mocht het eerste
vertrekken. Voor het eerst sinds de
fietstocht gehouden wordt kon ik dus
met Angelique samen fietsen. Verder
zaten in onze groep Wiel en Annie
Linderc, Nel Pingen en Miep Koenen.
Een gezellig clubje zo!
Al vrij vroeg konden we vertrekken en
werden we via het Bargapark Bergen
uitgeloodst. De eersk vragen
moesten
beantwoord worden.
Waarom een riooldeksel rond is
mogen ze mij als rioolbouwer gerust
vragen, hierop heb ik wel een
antwoord. Verder via de Smal, waar
we een duimstok moesten lenen om
de hoogte van een paaltje te meten,
en de Siebengewaldseweg door het
boc richting Afferden. Goed en wel de
golfbanen en de ruïne voorbij was de
eerste kofiestop. Niet gepland, maar
door de vele insecten op de geplande
plaats hadden de kofíieschenkers
besloten om iets eerder te gaan
staan.
Onder het genot van de kofíie met en
stukje Limburgse vlaai werden de
vragen doorgenomen die we m&n
beantwoorden, wel snel want de
volgende groepen kwamen met
glurende ogen en open oren
dichterbij om maar een glimp op te
kunnen
vangen
van
onze
vernrorvenheden.
Via een prachtige route door de
natuur kwamen we uiteindelijk in
Afferden bij de kiosk waar onze
tweede pauze was ingepland.

geholpen door een paar picknickers,
kwamen we uiteindelijk weer op het
indusb.ieterrein van Bergen. Hier nog
geprobeerd enkele vragen op te
lossen, maar de antwoorden konden
we daar niet vinden. Wel even
gekeken naar de voortgang van het
Vierdorpentoernooi op het tennisveld
van TV Bergen. Ook zij moesten ons
de antwoorden op de vraag over de
verenigingen schuldig blijven.
Thuis aangekomen
(Jozef Israëlstraat
9) zijn we onder het
genot van nog een
kop koftie de laatste
vragen op gaan
zoeken. Wat is
internet dan toch
een uitkomst, daar
weten ze echt veel.

Nou ja pauze?
Met doelschieten, blikken gooien en
korfballen zijn we druk bezig geweest
en hadden we tussendoor wel even
tijd om de kofíie en vlaai naar binnen
te werken. Punten scoren en
Voor
uitkomsten bewaken
nieuwsgierigen was toch de
belangrijkste opgave tijdens deze
gezellige pauze.
Na enige tijd werden we vriendelijk
verzocht om verder te gaan
met het laatste gedëelte
van de fietstocht. Via een
korte
rondtocht door
Afferden werden we weer
richting
Bergen
gedelegeerd. Hier heb ik
ontdekt dat ik nog niet alle
wegen en paden in de
gemeente ken. Bijzonder
mooi is het gebied waar we
wonen en leven, en ikvraag
me af of we ons wel bewust
zijn van de rijkdom van de
natuur waarin we wonen.
Via een fantastische fietsroute en het
tellen van bouten in een bank
pasina 6

Tijdens
de
feestavond werden
de
resultaten
bekend gemaakt en
daaruit bleek dat
we een zeer goede ploeg gevormd
hadden en iedereen
steentje
h,~
bijgedragen aan het
resultaat
2008.
Enkele
ti,, dit dreamteam
zullen
het komendejaargarant
staan
voor de volgende uitdaging op de
fiets en alsjullie dat ,,iet
miccen
uit
raad ik jullie aan om de fiets
het vet te halen om klaar te staan
voor dit geweldige evenement.

Huub van Zuyien,
namens het dreamteam 2008.
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Het is weer tijd voor een gezellige buurtavond!
Namens het bestuur nodigen we jullie allemaal uit voor een avond met van alles wat.
Gezellig kletsen onder het genot van een kopje koffie, of een glaasje drinken, staat centraal
op deze avond.
Hier omheen zullen er 2 ronden worden gekiend met schitterende prijzen en is er op enig
moment een geheimzinnige b i s .
Op de verdere invulling van deze avond gaan we nu niet verder in, gewoon meedoen zou ik
zeggen!

Deze avond wordt qehouden OD
vriidaa 24 oktober 2008
in de centrale hal van de Sint Jozefschool
aan de Pieter de Hooqhstraat.
Aanvanq omstreeks 20.00 uur
Wat heb je nodig?:
een pen
een goed humeur
kleingeld voor kienkaarten a € 1,Prijs van de consumpties is 1€,Geef je op middels bijgevoegde strook en kom meedoen!
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