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Beste buurtbewoners,

Het laatste ”Nestbericht” van dit jaar alweer.
Een turbulent jaar spoed zich ten einde. Een jaar van recessie in
heel Europa – kabinetscrisis – verkiezingen – economische chaos,
etc. etc. En wat staat ons allen nog te wachten!?
Nee…. 2012 zal bij velen meer onbehagen dan prettige herinneringen achterlaten.
Toch was het niet alleen kommer en kwel. We hebben toch kunnen
genieten van een prachtig voorjaar en best wel mooie zomer en
nazomer.
Hoe prachtig is de natuur niet in onze directe omgeving? We kunnen er gratis van genieten, iedere dag.
En niet te vergeten ons eigen “Schildersnest”, een rustige, gezellige
buurt, maar wel een waar je je thuis kunt voelen. Waar het hele
jaar activiteiten voor groot en klein plaatsvinden en we dit jaar op
28 okt. op grootse wijze het 15-jarig bestaan met velen hebben gevierd. Toch iets om met zijn allen trots op te zijn.
Met de donkere, maar ook gezellige en feestelijke dagen voor de
deur wens ik iedereen dan ook reeds heel fijne feestdagen, een
goed uiteinde en tot ziens bij de “oudejaarsborrel” om met elkander
het jaar uit te luiden en het beste toe te wensen.
Samen houden we het best gezellig.
Proost… op een gezond en gelukkig 2013!!

Webalbum:
http://picasaweb.google.nl/schildersnest

Martin van Mil.

Website:
http://www.hetschildersnest.nl
het eerstvolgend nummer verschijnt in:

maart 2013
uiterlijke inleverdatum kopij:

7 maart
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BELANGRIJK - NOTEER IN AGENDA
Op dinsdag 26 februari 2013 is weer onze jaarlijkse
ALGEMENE LEDENVERGADERING

het Nestbericht

Buurtvereniging Het Schildersnest
viert 15-jarig bestaan
Nieuw Bergen -De buurtvereniging werd op 20 november 1997
opgericht en viert in 2012 zijn 3de lustrum. In 1997 was de film De
Titanic een hit en werden er voor het eerst online computerspelletjes gespeeld. Zo krijg je een idee van hoelang 1997 is geleden.
De afgelopen 15 jaren is er veel gebeurd en zijn verschillende
‘stokjes’ binnen de vereniging overgenomen. Menig buurtbewoner
heeft zich actief ingezet voor de buurt. In een tijd waar veel
buurtverenigingen het moeilijk hebben omdat iedereen het zo
druk heeft, is er gelukkig binnen onze buurt nog voldoende animo
om samen dingen op te pakken. De kalender van ’t Schildersnest
is goed gevuld met verschillende activiteiten voor jong en oud
zoals bijvoorbeeld een wandeltocht, .een fietstocht, een straatfeest, een bingo, speeltuin bezoek, lampionnentocht, oudejaars
borrrel etc.

Marianne Derks, Wilbert Cornelissen en Femke Hoegen.
Het jubileumfeest was een
groot succes. Er was een
springkussen voor de kleintjes
en de ouderen hebben onder
genot van een kopje koffie of
ander drankje gezellig met elkaar gepraat. Het feest werd
afgesloten met een heerlijk
buffet, verzorgd door De
Truckstop.
Overgenomen uit weekblad
Maas en Niers.

Rectificatie
Helaas zijn we vergeten om
Tanja Dekker-van Hest in het
nestbericht te vermelden.
Ze heeft namelijk ook de vierdaagse gelopen in Nijmegen.
Dit heeft ze voor de eerste
keer gedaan en waarschijnlijk
ook niet voor de laatste keer.
Tanja, alsnog proficiat met het
behalen van de eindstreep.
Foto: de organisatie van het jubileumfeest (Femke, Marianne en Wilbert)

Op zondag 28 oktober 2012 is
het 15 jarig bestaan gevierd in
blokhut ’t Degensven te NieuwBergen van 14.00 uur tot 19.00
uur. Van de ruim 100 leden die
de buurt rijk is, waren er meer
dan 85 leden aanwezig.

Het bestuur en de
redactie wenst iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig uiteinde en een goed
begin.

De organisatie van die dag was
in handen van buurtgenoten
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CONCEPT
Nieuw Bergen, 28 februari 2012
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGINGSJAAR 2011
Aanwezig:
Jos Jilisen
Koos Visser
Koos van Gaal
Piet Hesen
Nell van Gorp
Thea Pouwels
Yvon Simons
Ruud Tönnissen

Ernest Grosfeld
Nelly Custers
Cocky Huisman
Maria Hesen
Roger du Porto
David Commandeur
Math van Mill
Femke Hoeben

Tiny van Gaal
Frans Custers
Marianne Derkx
Miep Koenen
Nelly Pingen
Theo v.d. Maazen
Bianca Rutten

Dick Huisman
Wilbert Cornelissen
Math Linders
Nelly Janssen
Piet Pouwels
Hennie Du Porto
Dave Krebbers

Afgemeld:
Knut en Bertie Gramser, Theo en Agnes v.d. Biggelaar, Martin en Lia Oomen, Paul en Linsie de Frankrijker, Ger en Marijke Artrs,
Pierre en Wendy Litjens, Thijs en Lianne Geurts, Yvon en Math Wijers, Tom Stevens, Annemarie Wijnhoven, Rob en Anja Verstegen, Roy en Irma van Dijck, Astrid Berends, Rick Simons, Monique Tönnissen, Mia Muller, Ali van Eldik, Lenner van Reen,
Annie en Wiel Linders, Huub van Zuylen, Augistin Jilissen, Tonnie Derkx
Opening:
Theo van der Maazen opent de vergadering om 20.15 uur en heet een ieder van harte welkom.
(30 leden zijn aanwezig en 33 leden hebben zich afgemeld). Vanuit het bestuur zijn vandaag verhinderd i.v.m. ziekte Roy van
Dijk en zorgtaken Sonja Thomson. Yvon Simons is aanwezig tot aan de pauze. Theo geeft aan dat het bestuur kan terugkijken op
een tevreden verenigingsjaar. De voorzitter geeft aan dat er na deze vergadering gelegenheid is om onder het genot van een drankje na te praten.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2011:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
22-02-2011: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
15-05-2011: Wandeltocht; Helaas is deze in 2011 niet doorgegaan
02-07-2011: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend het straatfeest
28-10-2011: Officiële datum 14 jarig bestaan van onze buurtvereniging
21-10-2011: Kletskienkwisavond
30-12-2011: Oudejaarsborrel
Het Nestbericht is 6 maal verschenen. Het geboortebord heeft 1x in een voortuin geprijkt bij Jesse Commandeur. Het welkomstbord heeft dienst gedaan. Er hebben ziekenbezoeken en verjaardagsbezoeken plaatgevonden met dank aan Koos van Gaal en Augustin Jillissen en een afvaardiging van het bestuur. De opzegging is binnengekomen van het lidmaatschap van Hans en Tineke
Jacobs, Jos en Silvie Remmen, Henk en Annie Peer, Jaap en Greet Poels, Tom Geurts, Klaas en Nellie Groot en Ralph Siebers. Als
nieuwe leden hebben we welkom geheten Jesse Commandeur en Lott Peters. Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van
het bestuur ontvangen. Het bestuur heeft 5x vergaderd.
Jaarverslag Jeugd:
23-04-2011: Paasactiviteit
18-06-2011: Bezoek Kernies Wunderland Kalkar
11-11-2011: St. Maarten
26-11-2011: Sinterklaasactiviteit
Financieel verslag:
Ruud Tönnissen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Na aftrek van de inkomsten minus de uitgaven houden we op 31 december 2011 een bedrag
over van € 222,80. Het totale vermogen bedraagt op 31 december 2011 € 2125,05.
Over het verslag zijn geen aanvullende vragen.
Verslag Websitecommissie:
David Commandeur geeft aan dat leden zich voor activiteiten kunnen aanmelden op de website. Geprobeerd is via de website pilot “Heidje voor een karweitje” uit te zetten dit
is helaas niet gelukt. Nestbericht blijft ook in papieren vorm verschijnen.
pagina 3

Nr. 5, december 2012

het Nestbericht
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Jos Remmen en Jos Jillissen.
Het ziet er allemaal keurig uit. Ruud wordt bedankt voor het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd
door Jos Remmen en Jos Jillissen op 18 januari 2012 ondertekend. Jos Jillissen leest de goedkeuring voor.
Vaststellen contributie 2012:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2012:
Ruud Tönnissen deelt het overzicht uit en geeft toelichting. Dave Krebbers stelt een
vraag over de aansprakelijkheidsverzekering. Verder zijn er geen vragen.
Bestuursverkiezing:
Roy van Dijk is aftredend en niet herkiesbaar. de leden goedgekeurd.
Ruud Tönnissen is aftredend en herkiesbaar. Ruud geeft aan te willen blijven dit wordt
door de leden goedgekeurd.
Voor aanvang van de vergadering zijn er geen kandidaten aangemeld die zitting willen nemen in het bestuur. Vanuit de aanwezigen meldt Ernest Grosfeld zich aan bij het bestuur.
De aanwezige leden gaan akkoord. Wij heten Ernest van harte welkom bij het bestuur.

Verkiezing kascontrolecommissie:
Jos Jillissen treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor zijn bijdrage.
Koos Visser wordt voorzitter. Wilbert Cornelissen wordt nummer 2.
Math Linders meldt zich aan als reserve.
Lid van verdienste:
Roy van Dijk wordt bedankt voor zijn ondersteuning de afgelopen jaren en krijgt een bloemetje thuisbezorgd.
Theo v.d. Maazen wordt verrast met een bloemetje omdat wederom de oudejaarsactiviteit op het huisadres van Theo heeft kunnen
plaatsvinden.
PAUZE
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2012:
Theo van der Maazen bespreekt als volgt:
A: Evenementenkalender met aantal activiteiten
B: 15 jarig bestaan buurtvereniging op 28 okotober 2012
C: 2 nieuwe leden Johannes Vermeerstraat
D: Tent
A: Evenementenkalender. De data op de evenementenkalender welke was toegevoegd bij
de uitnodiging voor de ALV scheppen enige verwarring omdat deze onjuist worden
weergegeven. De wandeltocht ontbreekt op de voorlopige planning. Hierover staat
enige discussie en wordt er afgesproken de wandeltocht voor 2012 toch te organiseren.
(Piet en Thea Pouwels). In verband met het 15 jarig bestaan wordt besproken de Kletskien
Kwis avond voor 2012 te laten vervallen.
De fietstocht zal georganiseerd gaan worden door de groep van Monique en Ruud
Tönnissen, Marianne Derckx, Math Linders en Yvon Simons.
B. Het 15 jarige bestaan van onze buurtvereniging op 28 oktober 2012. De organisatie
van deze activiteit wordt belegd bij: Wilbert Cornelissen, Femke Hoeben en Marianne
Derkx.
C: Vanuit de Johannes Vermeerstraat is door Erik en Tanja Dekker gevraagd om toe
te treden tot onze buurtvereniging. Er ontstaat een discussie. Vastgesteld wordt dat
deze personen kunnen toetreden als gastlid.
D: de buurtvereniging beschikt over een tent. De laatste jaren wordt deze slechts
1x per jaar gebruikt. Aanhanger komt een keer aan vervanging toe. De gedachte van het
bestuur is om tent eventueel van de hand te doen. Hierover wordt een discussie
gevoerd. Vooralsnog vindt er in 2012 geen verkoop plaats en zal de mogelijkheid
bekeken worden of de tent noodzakelijk zal worden ingezet bij het straatfeest.
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Voorstellen door de leden:
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Rondvraag:
Marianne Derkx vraagt hoe het staat met de terugkoppeling van de uitslag van enquête.
Theo geeft aan deze vraag bij Sonja te parkeren met het verzoek hier op terug te komen in het nestbericht. Marianne oppert het
idee om de fietstocht/straatfeest aansluitend te laten plaatsvinden en i.p.v. barbecue de snackwagen van Grewada langs te laten
komen.
Femke Hoeben vraagt aandacht voor het buurttoernooi op 27 mei. Femke gaat hiervoor een
artikel schrijven voor het Nestbericht.
Koos Visser stelt een vraag over deelname vriendin aan de buurtvereninging. Hierop wordt
positief ingestemd middels deelname d.m.v. gastlidmaatschap
Koos van Gaal vindt het jammer dat Kletskienkwisavond 2012 niet doorgaat. Femke benoemd Q1 2013 als vervangende periode
hiervoor. Echter in deze periode zijn er veel andere activiteiten.
Theo en Agnes Pouwels hebben aangeboden de wandeltocht voor 2012 te willen organiseren
Als datum hiervoor wordt vastgesteld 22 april 2012.

Sluiting:
Theo van der Maazen bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.
Er wordt nagepraat onder het genot van een drankje.
Interim-secretaris: Ruud Tönnissen

Verslag Sint Maarten
Op 9 november was het weer zover dat er geknutseld werd voor
Sint Maarten.Het was zoals gewoonlijk weer op school. Het aantal
kinderen dat zich aangemeld had was niet zo groot. Toen we het
voorbeeld hadden gezien het was een pier, gingen we vol goede
moet aan de slag.
Monique had alles al voor getekend dus het hoefde allen nog
maar uit geknipt te worden, maar dit bleek toch nog erg veel werk
te zijn, maar met behulp van wat handige ouders is het toch nog
bij de meeste kinderen binnen de tijd gelukt.toen naar huis eten
en om 19.00 uur starten met snoepjes ophalen.
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De kinderen hebben goed hun
best gedaan met zingen,het
zag er erg leuk uit met de lampion, helaas waren er maar
weinig mensen die hiervan genoten hebben, omdat de animo
om uit te delen niet zo groot
was dit jaar.Hopende volgend
jaar op meer animo. De kinderen vonden het in ieder geval
erg leuk.
Desiree de moeder van kyra
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UITNODIGING OUDEJAARSBORREL
Op zondag 30 dec vanaf 19.00 tot 21.00 uur houden wij de oudejaarsborrel van onze buurt. Wij
hopen u te mogen begroeten, thuis bij:

Fam. v.d. Maazen,
Rembrandtplein 3
voor een gezellige afsluiting van het jaar.
Aanmelden kan t/m 28 dec. Bij:

Hennie du Porto,
Jozef Israëlstraat. 13.
Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van 3,00 euro p.p.
Voor ons boodschappenlijstje is het handig als u aangeeft of u aanwezig bent op 30 december.
Natuurlijk hebben wij ook uw hulp weer nodig, dus vul onderstaand formulier s.v.p. in:

Fam.:

...............................................................

komt met:

.......... volwassenen en .......... kinderen.

Tel.:

.........................

O

ik help mee de feestplek klaarmaken op 30 dec. om 13.00 uur

O

ik help mee de feestplek opruimen op 31 dec. om 10.00 uur
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