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Heerljik ontspannen, genietend van een vandaag warm lentezonnetje zit ik onder de parasol het voorwoord te schrijven en laat de
revue van de laatste weken passeren.
Daar in speelde toch wel een paaltje een belangrijke rol. Een
paaltje, dat ervoor zorgde, dat het niet allen genieten was van
mooi weer en de pracht van de ontluikende natuur.
Het overkwam mij n.l., dat ik me monter, fris gewassen en
geschoren op weg begaf naar de fysiotherapie. En wat is makkelijker dan de auto, zeker als je tegelijk nog even de boodschappen
kunt doen.
Als beleefde automobilist stop ik netjes om iemand van de parkeerplaats te laten rijden. Vervolgens draai ik de parkeerplaats op om
de vrijgekomen plaats in te nemen. Een knallend, niet vrolijk geluid
begeleide deze poging, maar maakte me niet duidelijk wat er was
gebeurd. In de spiegels zag ik niets, om me heen zag ik niets. Dus
maar netjes geparkeerd. Bij het uitstappen zag ik pas, dat een in
stilstand niet zichtbaar object me mooi voor paal had gezet.
Gevolg: Behoorlijke grote schade.
Maar goed, dat ik naar de therapie moest. Kon ik mijn verhaal kwijt
en na een ontspannende massage, bijgekomen van de schrik heb
ik mijn afgodje veilig thuis geparkeerd, waar hij me nu grijnzend
staat aan te staren.
Boodschappen heb ik daarna maar in drie keer met de fiets gedaan.
En dat onschuldig paaltje, dat daar in de weg staat. Het staat er
nog!
P.s. Bij navraag is gebleken dat reeds meerdere gelijkwaardige
schades op dit punt hebben plaatsgevonden.

http://www.hetschildersnest.nl
het eerstvolgend nummer verschijnt in:
september
uiterlijke inleverdatum kopij:
28 augustus

het Nestbericht

Wil je niet voor paal staan-Pas op voor paaltjes!
Hartelijke groetjes, Martin van Mil
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Kort verslag algemene ledenvergadering 2010
Op23 februari jl. vond de algemene ledenvergadering plaats, voor
de 6e maal in de aula van de nieuwe brede school. Er waren 36 leden aanwezig.
13 leden hadden de moeite genomen zich bij het bestuur af te melden.
De volgende agendapunten werden besproken:
Theo presenteerde het bestuurlijke jaarverslag 2009
De hoofdactiviteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden:
17-02-2009 : Algemene Ledenvergadering in de aula van de Samensprong
17-05-2009 : Wandeltocht in Wellerlooi
20-06-2009 : Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
23-10-2009 : De KletsKienKwisavond
28-10-2009 : Officiële datum 12 jarig bestaan van onze vereniging
28-11-2009 : Sinterklaasbezoek in de brede school
30-12-2009 : 13e Oudejaarsborrel, bij Martin van Mil
Sonja besprak
11-04-2009 :
14-10-2009 :
26-10-2009 :
06-11-2009 :
28-11-2009 :

de verschillende jeugdactiviteiten:
paasactiviteit
bezoek aan Ballorig
Oudere jeugd naar Funforrest
St Maarten knutselmiddag en optocht
Sinterklaasactiviteit in de brede school

Ruud Tönnissen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
De kascommissie heeft de boekhouding in orde bevonden( correct en overzichtelijk)
De definitieve activiteitenkalender zal bij het nestbericht worden toegevoegd.
De Websitecommissie is tevreden over de website en het aantal bezoekers
dat we gehad hebben.
Het bestuur bedankt de leden voor hun aanwezigheid en verheugt zich op
een spontaan en gezellig buurtjaar 2009.

Sonja.

Beste leden,
Zoals wij tijdens de ledenvergadering hebben voorgesteld zullen
wij dit jaar in elk Nestbericht één of twee menu-items uit de
website van onze buurtvereniging uitlichten.

Menu-item: De

vereniging

Op deze pagina stelt het huidige bestuur zich voor in woord en beeld en
vind je informatie over de 3 commissies die vrijwillig het bestuur aanvullen op het gebied van jeugd, ouderen
en de website van onze vereniging.
Daarnaast kun je vanaf deze pagina
het huishoudelijk reglement en alle
verslagen van de jaarlijkse ledenvergaderingen, van 1997 tot vorig jaar,
downloaden.
Menu-item: Activiteiten
Mocht je de evenementenkalender,
uitgereikt op de ledenvergadering of
afgedrukt in ‘Het Nestbericht’, zijn
kwijtgeraakt dan vind je op deze pagina de actuele evenementenkalender van dit jaar. met één klik op de
button kun je de evenementenkalender doormiddel van een printer afdrukken op papier.
Door op de naam van een evenement
te klikken, kun je extra informatie
over dat evenement, het aanmeldformulier of na afloop van het evenement
het
evenementenverslag
downloaden.
De evenementenkalender van voorgaande jaren (vanaf 2009) vind je
onderaan deze pagina terug onder
het kopje ‘Archief’.
In het volgende Nesbericht behandelen wij de menu-items: Krabbels en
Hyves.
Mocht je vragen, tips of opmerkingen
hebben over de website, laat dan een
krabbel achter op de website of stuur
een
e-mail
naar:
info@hetschildersnest.nl

De Websitecommissie.

Allereerst zijn wij enorm blij dat Tom Geurts als jeugdredacteur ons team komt
versterken en daarmee het beheer van de Hyves pagina van het schildersnest
op zich neemt.
Uiteraard willen wij via deze weg ook onze voorzitter bedanken voor het
veelvuldig vermelden van de website tijdens de ledenvergadering (11x, voor
de mensen die hebben meegeteld). Ik geloof dat alle aanwezigen, die in het
bezit zijn van een computer, de website hebben bezocht sinds de vergadering.
Ook gaat onze dank uit naar Jos Remmen die er voor heeft gezorgd dat het
archief van ‘Het Nestbericht’ op de website nu helemaal compleet is.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Ons huishoudelijk reglement is aangepast.
U kunt dit lezen op onze website:
http://
buurtvereniging.hetschildersnest.nl
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Geef
de pen
(door!)

Wij zijn Tom Stevens en Femke
Hoegen en wonen met onze
dochter Zoë op de Jacob Marisstraat 15. Sinds wij hier zijn komen wonen zijn wij ook lid van
de buurtvereniging.

Tom is opgegroeid in Heukelom en is in
het dagelijks leven servicemonteur van
heftrucks en palletwagens bij Toyota.
(wie kent de wit-rode bus niet!) Hij
werkt van huis uit op locatie in de regio
Noord-Limburg t/m Zuid-Gelderland.
Voorlopig (totdat Zoë 3,5 jaar is) is Tom iedere vrijdag thuis voor een
Papa/dochter dag of met een duur woord gezegd: Ouderschapsverlof. Of hij
na die tijd weer 5 dagen zal gaan werken….het bevalt tot nu toe uitstekend 4
dagen!
Zondags is hij vaak op het voetbalveld te vinden van de Montagnards waar hij
bij Ut’ Derd een balletje mee trapt. Verdere hobby’s zijn carnaval (lid vd
Zeikschuppers), wedstrijden van het NL –elftal bezoeken, waaronder EK in
Portugal, Zwitserland en diverse uitwedstrijden (Schotland, Tsjechie etc) van
het NL-Elftal.
Femke is opgegroeid in Ravenstein,
een echte Brabantse waar ze ook
trots op is! In het dagelijks leven is zij
‘international sales manager’ bij Swanenberg IJzer Groep in Schaijk. Oftewel op z’n Brabants gezegd:
verkoopster van stalen buizen, balken
en platen over de hele wereld. Naast
haar dochter Zoë is hardlopen een
grote passie van haar, zoals meerdere
uit onze buurt het hardlopen hebben
ontdekt!
Momenteel is ze druk aan het trainen
voor de ½ marathon van Venlo (21
mrt) en als ze deze goed uitloopt, zet
ze door voor de hele marathon
(42km) op 6 juni van Gewande naar
Ravenstein (De Maasdijkmarathon).

Zoë is 14 maanden en een echt meisje aan het worden, (althans dat ervaren haar papa & mama zo!). Haar
grote liefde is haar grasparkiet Ricardo Rocco (roepnaam Rocco). Zodra
Zoë thuis is, heeft het beestje geen
enkele rust meer. Ze is een ondernemende en erg nieuwsgierige ‘tante’.
Van wie ze het heeft….zeggen jullie
het maar, want komend voorjaar/
zomer zal ze regelmatig buiten aan
het spelen zijn.

Ondanks het feit dat ze Ravenstein
best mist en er graag misschien ooit
een keer naar terug zou willen keren,
bevalt Bergen tot nu toe prima en
heeft ze ook hier een aardige vriendenkring opgebouwd.

Wij geven ‘de Pen’ door aan Pierre &
Wendy Litjens en hun kinderen die
sinds ongeveer een jaar gastlid zijn
van onze buurtverenging.

Dit is een beetje in het kort wie nu die
familie is op de J. Marisstr 15. Én om
de Brabantse slag in ere te houden:
iedereen is altijd van harte welkom
om een ‘ bakkie’ te komen doen!

Tom Stevens, Femke Hoegen en Zoë

Fietstocht en het straatfeest
26 Juni a.s. is onze fietstocht en het straatfeest weer. U krijgt hier later nog
een uitnodiging voor. Er wordt hard aan gewerkt om hier zoals altijd weer een
mooie dag van te maken. We hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen
zijn.
Maar we zien U natuurlijk eerst bij de wandeltocht op 30 mei a.s.
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Kort verslag paasactiviteit:
Op zaterdag 3 april was het de bedoeling om met 17 buurtkinderen een
paasactiviteit te gaan doen.
De speurtocht was al uitgezet door
Jelle en Monique. De eitjes waren al
verstopt door de paashaas echter de
weergoden gooiden roet in het eten.
Alle kinderen kwamen bijeen op de
school. De ouders die zouden meehelpen en meelopen met de speurtocht hadden door de regen weinig
animo om nog natter te worden.
Dus werd telefonisch met Monique
geschakeld in het bos en werd de
hele boel afgeblazen.
Alle kinderen werden toch nog blij
verrast met een chocoladehaas namens de buurtpaashaas en we hopen
volgend jaar op beter weer.

De jeugdcommissie.

Afmelding:
Isabella Janssen
Stan en Jorn Remmen
Joep Gramser
Familie Vousten

Nieuw lid:
Wij verwelkomen:
Marijke Immen

Felicitaties:
Mevr. Schrauwers
Alsnog onze hartelijke gelukwensen met uw verjaardag.
Nog veel jaren in goede gezondheid toegewenst.
Ook onze felicitaties voor al
onze communicantjes. We hopen dat jullie een mooie dag
gehad hebben.
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WANDELTOCHT
Beste Buurtgenoten,
Hoewel de temperatuur op dit moment achterblijft bij de norm, is het goed wandelen in onze
streek. Ook dit jaar hebben we, samen met de IVN, weer een wandeltocht uitgezet voor jong en
oud. De kinderen wandelen met een gids van de IVN die ze onderweg allerlei weetjes voorlegt.
Gezond en leerzaam dus! De volwassenen krijgen de kans om een stevige wandeling te maken.
Lekker buiten, lekker bewegen, gezellig kletsen: voor ieder wat wils. Natuurlijk sluiten we weer af
met een heerlijk bakje koffie.
De wandeling vindt plaats op zondag 30 mei. We starten om 10 uur en de wandeling duurt ongeveer 3 uur, inclusief koffiepauze.
Hopelijk hebben jullie ook last van de ‘wandelkriebels’ en wandelen jullie allemaal mee met onze
buurtvereniging op zondag 30 mei 2010.
Wil jij deelnemen aan de wandeltocht, lever dan het formulier uiterlijk 24 mei in bij:
Hennie du Porto, Jozef Israëlstraat 13.
De startlocatie van de wandeling blijft nog even geheim. Deelnemers krijgen daar later bericht
over. De startlocatie is met de auto bereikbaar.
Willen jullie op het formulier aangeven of je kunt rijden en of je bereid bent een of meer buurtgenoten mee te nemen?
Graag tot zondag 30 mei!!
Familie Van der Maazen

Familie .............................................................. tel:...............................
- neemt met .......... personen mee aan de wandeling op zondag 30 mei 2010.
naam en leeftijd van de deelnemers :
*
*
*
*
*
- wij rijden ( WEL / NIET) met eigen auto naar de startlocatie en
wij kunnen (GEEN / 1 / 2 / 3) buurtgenoten meenemen.
O wil helpen met koffie en vlaai.

(doorstrepen wat niet van toepassing is.)
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