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Beste buurtgenoten.
Het is zomer 2014, het jaar is alweer voor de helft voorbij en de zomervakantie komt er aan. Maar eerst komt ons traditionele straatfeest, wat toch
ieder jaar weer een bijzonder dag is. Altijd gezellig om even met de buren
bij te kletsen over de mooie en mindere leuke dingen.
Voor ons zal 2014 het laatste jaar zijn in Bergen. Ons huis aan de Paulus
Potterstraat is verkocht en we leveren 1 Sept. ons huis op.
We hebben de omgeving en zeker ook de buurtvereniging
“ het Schildersnest ” erg fijn gevonden. Ook al kwamen beide niet uit deze omgeving, we zijn vanaf het begin opgenomen in de buurt.
Ons “nieuwe” huis in Mook bevindt zich in de eindfase. We zijn druk met
schilderen en het aanbrengen van de laatste dingen. Ondanks dat het
pand erg oud is, ergens tussen 1811 en 1831 zijn we geen grote verrassingen tegen gekomen.
Met ons vertrek uit de buurt komt er een weer plaatsje vrij in het bestuur
van onze buurt vereniging. Een bestuur is de kern van de vereniging en
die moet uit voldoende mensen bestaan, zodat de activiteiten over voldoende mensen verdeeld kunnen worden. Bij deze doe ik een oproep aan
een ieder om hierover na te denken.
Mocht iemand een uurtje in de week over hebben (want meer is het niet)
dan kan zij/hij zich aanmelden als bestuurslid. Ik kan alleen maar zeggen
dat het altijd dankbaar werk is geweest.

http://picasaweb.google.nl/schildersnest
Website:
http://www.hetschildersnest.nl

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en hopelijk spreken/zien we
elkaar tijdens het straatfeest. En mocht er iemand in de buurt komen van
Die Swaere Noodt in Mook dan is hij/zij welkom voor een kopje koffie.
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Buurttoernooi Bergen
2014 met hoofdprijs
voor ‘De Schilders’
Bergen – Traditiegetrouw wordt
er op 1e pinksterdag door de voetbalclub VC Montagnards een
buurttoernooi georganiseerd.
Op zondag 8 juni 2014 streden de
buurten uit Bergen en Aijen tegen
elkaar in een voetbal- en volleybalcompetitie. Natuurlijk waren
ook teams van ‘De Schilders’ met
3 enthousiaste teams aanwezig.
In de ochtend begon met het wat
regendruppels, met een blessure
voor Sandra van Opbergen als
gevolg, maar daarna zorgen de
weergoden voor prachtig zomers
weer. De buurten hadden onderling veel lol en plezier en de sfeer
was gezellig en sportief.
We hebben die dag heerlijk samen
gesport en mooie wedstrijden gezien. Een van de hoogtepunten
was het fantastische blok van Monique Tönnissen tijdens de wedstrijd tegen Oud Bergen. Er waren
ook veel toeschouwers die de
buurten kwamen bekijken en aanmoedigen.
De teams van De Schilders zijn
vanaf dit jaar trouwens te herkennen aan prachtige shirts met eigen
opdruk verzorgt door Chantal. De
shirts danken we aan de geweldige inzet van Camiel en de sponsoring van Dave Krebbers en Peter
Lucassen. Waarvoor dank!

Felicitaties:
Wij feliciteren Jet van Opbergen met haar eerste communie.
We hopen dat alle communicantjes een mooie dag hebben gehad, ondanks dat het
weer niet echt meewerkte.
Van iedereen uit “het Schildersnest”.
Ook een felicitatie voor alle
eindexamenkandidaten die
geslaagd zijn. Veel succes met
verder studeren of met het
zoeken naar een mooie baan.
Natuurlijk nog wel even vakantie vieren.
Namens alle “ Schildersnest”
bewoners.

ring van Dave Krebbers en Peter
Lucassen. Waarvoor dank!
Hopelijk doen volgend jaar nog
meer deelnemers mee aan het
pinkstertoernooi zodat de bewoners van Bergen en Aijen elkaar
weer op een sportieve manier
kunnen ontmoeten. Met al het
aanstormend talent in onze buurt
gaat dat vast lukken!!

Op 5 mei is Bertie Gramser
overleden. Te vroeg, te
snel. Zelfs tot begin dit
jaar Bertie en Knud vaste
bezoekers van onze activiteiten. Van Bertie viel de
gedrevenheid en betrokkenheid op waarin ze deelnam aan onze activiteiten.
We zullen haar missen.
Als buurtvereniging wensen
we Knud en zijn gezin heel
veel sterkte in het verwerken van hun verlies.
Namens iedereen van het
Schildernest,
Theo van der Maazen.

Wij kregen het bericht binnen, dat op 14 juni dhr.
Harry van Well is overleden.
Harry was jarenlang lid van
onze buurtvereniging.
De laatste jaren woonde
Harry in Norbertushof in
Gennep.
Hij werd gemist in onze
buurt.
Wij wensen zijn familie
veel sterkte toe.
Bestuur.

Foto: volleybalwedstrijd
met ‘De Schilders’ tijdens
het buurttoernooi Bergen
2014

Het nieuwe huis van Marjo Renée
en Ernest in Mook.
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Uitnodiging Fietstocht en straatfeest
Hallo Buurtleden,
Op 5 juli staat de jaarlijkse fietstocht en straatfeest gepland.
De organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen van de tocht en het
feest. We vertrekken dit jaar om 14 uur vanuit de Jacob Ruysdaelstraat.
Na de fietstocht zal aansluitend het straatfeest en een eenvoudige barbecue
plaatsvinden. Hier bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een drankje
iets van de barbecue te nuttigen. Dus een broodje hamburger, broodje worst,
broodje frikandel etc. Alles is verkrijgbaar tegen betaling van 1 munt (= €1). We
willen jullie vragen je op te geven voor zowel de fietstocht als het straatfeest zodat we enig idee hebben hoeveel we ongeveer in moeten kopen.
Lever onderstaande bon vòòr 29 juni in bij: Hennie du Porto, Jozef Israelstr. 13
We zien jullie graag op 5 juli. De organisatie en het bestuur

Famiie ..................................................................... Geeft zich op voor de

O
O

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

straatfeest ............ volwassenen en .............. Kinderen
Hulp is altijd welkom, dus geef even aan of je kunt helpen bij:

O
O
O

opbouwen tent (zaterdag 5 juli, 10.00 uur) en/of
afbreken tent (zon. 6 juli, 10.00 uur)
hulp met opruimen (6 juli, 10.00 uur)
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Hallo buurtkinderen,

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 2014
Op deze dag staat het jaarlijkse uitje om naar de speeltuin te gaan op het programma.
Wij willen dit jaar weer naar Irrland gaan.
We vinden het leuk als jullie allemaal mee gaan!
Je hoeft zelf niet voor eten en drinken te zorgen dit nemen wij mee.

Geef je dus op voor 5 juli.
(Let op dit is dus nog voor de grote vakantie)!!!!!!!
Dit kan via onderstaand briefje of via de mail.
Graag willen we ook weten wie er eventueel als begeleiding mee kan. (ook of je
vader/moeder die dag een auto ter beschikking heeft). We nemen dan nog contact op of je vader/moeder dient te rijden en meegaat als begeleiding.
We vertrekken om 10.00 uur bij Desiree Cornelissen: Jacob Marisstraat 11.
We verwachten rond 16.00/16.30 uur weer terug te zijn.

Naam: …………………………………………………………………………
Gaan mee met ............ Personen
Mijn vader/moeder kan mee als begeleiding en kan wel/niet rijden
Telefoonnummer: ………………....
Inleveren bij Monique, Jacob Marisstraat 14 of mailen naar rtonnissen@home.nl.
Let op doe dit wel voor 5 juli !!!!!!!!!! (Dit ivm de grote vakantie)!!!!!!!!!!!
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