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felicitaties
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penningmeester: Ruud Tönnissen
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penningmeester@hetschildersnest.nl
lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316
lid: Ernest Grosfeld
Paulus Potterstraat 12, tel.: 340334
lid: Martin van Mil
Jacob Ruysdealstraat 8, tel.:342695
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Redactieadres en
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redactie@hetschildersnest.nl
Webalbum:
http://picasaweb.google.nl/schildersnest
Website:
http://www.hetschildersnest.nl
het eerstvolgend nummer verschijnt in:

Indian Summer.
Als ik dit opzoek op wikipedia kom ik op de volgende informatie.
De nazomer, oudewijvenzomer of sint-michielszomer (soms ook wel als Été
Indien of Indian Summer aangeduid) is de periode van begin september tot half
november waarin het nog zomerachtig weer kan zijn. Weliswaar daalt in deze tijd
van het jaar de gemiddelde middagtemperatuur in De Bilt van ongeveer 20 graden
naar 9 graden, maar er zijn ook regelmatig periodes die volledig aan de zomer
doen denken. Binnen de omgeving van het schildernest past deze omschrijving prima voor wat betreft de hoge temperaturen van de laatste weken..
Naast deze hoge temperaturen heeft de buurtvereniging dit jaar last van enkele
donkere wolken. We hebben dit jaar toch wel uitzonderlijk veel nare berichten ontvangen. De overlijdensberichten van onze (oud) buurtleden Harry van Well, Mia
v.d. Vight, Bertie Gramser en onlangs Tonnie Derckx hebben ons diep geraakt.
Nogmaals sterkte aan eenieder die getroffen is door dit verlies.
In de lappenmand zitten op dit moment de bestuursleden Hennie du Porto en Martin van Mil die we middels dit Nestbericht beterschap toewensen.
Als laatste het vertrek van Ernest Grossfeld als bestuurslid ivm met zijn verhuizing
naar de gemeente Mook. Ik kan toch wel aangeven dat we DRINGEND BEHOEFTE hebben aan uitbreiding van het bestuur. Het huidige bestuur wil graag
de kar blijven trekken maar dan is er extra hulp nodig.
Wie voelt zich geroepen om de vacature van Ernest (secretaris/secretaresse) op
zich te nemen zodat het secretariaat op een volwaardige manier in onze buurt blijft
voortbestaan?
Uiteraard ben je ook vrij om als bestuurlid op een andere manier het bestuur te komen ondersteunen. Je bent van harte welkom! Wat krijg je hier voor terug: verrijking van het saamhorigheidsgevoel.
Terugkijkend naar de laatste activiteit zien we een bijzonder geslaagde fietstocht
en straatfeest. Hierover lees je meer in dit Nestbericht.
Binnenkort staat alweer de volgende activiteit op het programma. De inmiddels
(wereld) beroemde Klets Kien Kwisavond wordt eind oktober georganiseerd.
We hopen hier vele buurtgenoten te mogen ontmoeten.
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Graag tot dan!
Ruud.
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Fietstocht en Buurtfeest 5 juli 2014

Ongeveer 30 deelnemers hadden zich opgegeven voor de fietstocht van de buurt. De verzamelplek was om 14.00 uur in de
Jacob Ruysdaelstraat. Er was die week al heel wat regen gevallen
maar de voorspellingen voor deze dag waren redelijk. De organisatie was in handen van Ernest Grosfeld, Piet en Thea Pouwels en
David Commandeur. De organisatie had een ontzettend leuke
fietstocht in elkaar gezet in de omgeving van Siebengewald en
Goch. De rustplek met koffie en vlaai was in een dorpje in
Duitsland. Alle 5 de groepen hadden vooraf een blad met foto’s
ontvangen. Onderweg moesten we kijken welke foto’s we allemaal tegenkwamen en de foto’s in de juiste volgorde zetten.

Het straatfeest had een speciaal
oranje tintje vanwege het WK-voetbal 2014 en het was mogelijk om
gezamenlijk in de tent naar de wedstrijd te kijken. Speciaal dank voor de
school van Theo voor het lenen van
de beamer en Paul en David bedankt
voor het aansluiten en de techniek.
Het Nederlandse elftal moest die
avond tegen Costa Rica de kwart
finale spelen. Het was een zinderende
wedstrijd met verlenging en penalties, die uiteindelijk werd gewonnen
door ORANJE.
Sponsor Zorgeloos Zonnelpanelen
had 3 kratjes bier ter beschikking
gesteld voor het buurtfeest. Die biertjes hebben ons tot op het laatste
flesje van energie voorzien. Na de
wedstrijd waren alle 9 kratten bier op
en ging iedereen moe maar voldaan
naar huis.
Femke en Tom hebben die avond de
bar de hele avond bediend. Heel fijn
dat zij dit zo spontaan hebben opgepakt.

Er moesten ook allerlei interessante, leuke vragen en puzzels beantwoord
worden. Na de fietstocht bleek dat de winnaars (groepje 5) gebruik hadden
gemaakt van internet en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Gelukkig werden
ze niet gediskwalificeerd (ik zat ook in groepje 5) maar volgend jaar moet
duidelijk zijn of iedereen wel of niet internet mag raadplegen. De uitslag werd
verteld tijdens het buurtfeest ‘s avonds. De totale uitslag en de fotopuzzel is
door de organisatie op de site gezet zodat mensen het nog eens na konden
kijken.
Het straatfeest was ook een succes. Ondanks de regen was de opkomst goed
en hebben veel buurtgenoten bij Ruud en Wilbert (chefs BBQ) een broodje
hamburger, broodje worst, of broodje frikandel besteld tegen betaling van 1
munt (= €1).
De verliezers van de fotopuzzel en
quiz zijn de organisatoren voor de
fietstocht van 2015. De volgende
buurtgenoten mogen volgend jaar de
fietstocht organiseren:
Angelique van Zuylen
Augustine Jilllisen
Miep Coenen
Frans Custers
Marian Derks
Koos Vissers
zie volgend blad
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vervolg buurtfeest

Ingezonden stuk van een buurtgenoot: Melanie van den Ijssel

Ik wens hun alvast veel succes met
het organiseren. Hopelijk doen weer
veel buurtgenoten mee met de activiteiten en maken we er weer een
gezellige dag van met z’n allen.

Beste Allemaal,

Wil je nog foto’s kijken van de fietstocht en/of buurtfeest, ga dan naar
volgende internetsite:
http://www.hetschildersnest.nl/ bij
kopje foto’s.

Groetjes,
AnneMarie Wijnhoven
Oktober 2014

Op 9 september is Tonnie
Derkx overleden.
Hoewel Tonnie al een tijd
ziek was, komt zijn overlijden onverwacht. Tonnie
hield van gezelligheid en was
op onze activiteiten vaak van
de partij. Zijn inzet en betrokkenheid als ‘coach’ van
onze teams tijdens het
buurttournooi was geweldig.
We zullen hem missen.
Als buurtvereniging wensen
we Marianne, Jordy, Camiel
en Lynn heel veel sterkte in
het verwerken van dit plotselinge verlies.
Namens iedereen van het
Schildernest,

Theo van der Maazen.

Het eerste Minibiebje in de Maasduinen. Gelegen aan de Jacob
Marisstraat 10, Staat dichtbij een bosrijk gebied waar je heerlijk
kunt
wandelen,
fietsen of op een
bankje een boek
kunt lezen...
Het mini biebje is gemaakt om jong en oud
te laten genieten van
deze leuke beleving...
het gratis lenen en lezen van boeken. Dit
biebje is GEEN ruil biebje. We houden het bij
het lenen van boeken,
dus als je het boek hebt
gelezen, graag ook
weer netjes terug brengen. (Dank je wel hiervoor)
Ook bevind zich er een klein notitie boekje in het biebje, waar je jouw
belevingen in mag opschrijven. Wat vind je ervan en hoe vind je het assortiment aan boeken, of misschien wil je gewoon wat leuks opschrijven wat je die
dag hebt mee gemaakt. Leg het notitie boekje dan ook weer netjes terug zodat
iedereen die het leuk vind, wat kan schrijven.
De term MiniBieb is over komen waaien uit Amerika. Daar is een 'Little Free
Libray' een hele normale zaak.
De miniBiebjes hebben ook Nederland bereikt en Nederland telt al vele biebjes.
Nu dus ook eentje in de Maasduinen.
MiniBieb Maasduinen is opgericht omdat ik zo enthousiast ben, en blij wordt
van het idee. Ik gun het iedereen om een boek te lezen. Om eventjes de rust
te vinden die iedereen nodig heeft. Daarnaast hou ik van boeken en schrijf ik
graag. Ik hoop dat we het op een respectvolle manier zullen gebruiken. Zodat
we er allemaal lang van kunnen genieten.
Veel Leesplezier

Melanie van den IJssel

Felicitaties:
Het is weer een tijdje geleden
geweest, de avond vier-daagse.
Maar we wilden toch nog deze mensen feliciteren voor
het behalen van de eindstreep.
Koos Visser en Koos Streutjes
Sonja, Henry en Juliette
Thomson
Tanja Dekkers
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Knutselen voor Sint Maarten
LET OP ANDERE DAG SINT MAARTEN. (dit ivm een activiteit van de bso op vrijdag 7 november in de avond uren )
Hallo jongens en meisjes, op 11 november is het weer Sint Maarten. De kerk viert dat op
zaterdag 8 november, en dus willen wij weer iets gaan knutselen met alle kinderen van de buurt.
Dit willen we gaan doen op woensdag 5 november van 13.30 tot 15.00 .
Wij zorgen voor alle spulletjes, trek kleren aan waar je lekker in kunt knutselen. Misschien heeft
papa of mama ook wel zin om te komen helpen. (waar we gaan knutselen laten we nog even
weten)
Geef je per email op of via onderstaand strookje.

Opgeven voor vrijdag 17 oktober.
Naam:

rtonnissen@home.nl

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

Wil wel/niet mee knutselen
Papa of mama willen wel/niet mee helpen
Telefoonnummer:

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

Inleveren bij Monique Tönnissen Jacob Marisstraat 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo Buurtgenoten
LET OP DE DAG IS DIT JAAR GEWIJZIGD. NIET OP VRIJDAG
MAAR OP WOENSDAGAVOND.
Woensdag 5 november gaan wij weer lampionnen maken met de kinderen.
We willen graag nog door de buurt lopen om onze lampionnen te laten zien en wat snoepjes op
te halen.
Vind u het leuk als wij tussen 18.30 en 19.30 bij u een liedje komen zingen laat dat dan even
weten.
Een email naar: rtonnissen@home.nl

Of lever onderstaand strookje in voor maandag 2 november:
Naam:

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

Telefoonnummer: ...........................
(wij laten nog even weten hoeveel kinderen er ’s avonds langs komen)

Inleveren bij Monique Tönnissen, Jacob Marisstraat 14
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Beste Buurtgenoten
De Sint wil jullie laten weten dat hij dit jaar
De kinderen van de buurt weer niet wil vergeten.
Dus op ZATERDAG 29 NOVEMBER om klokslag 15.00 uur
Begint in de pantry van DE SAMENSPRONG het grote Sint en Piet avontuur
Wilt u hier samen met uw kind of kleinkind bij aanwezig zijn
Meldt u dan aan, dat vinden we fijn
Gezien de hoeveelheid werk die nog moet worden verzet
Hebben wij de UITERSTE AANMELDDATUM OP 31 OKTOBER GEZET
Dan hebben wij nog een verzoek
Er moeten verhalen in het grote boek
Dus schrijf iets op over uw kind of kleinkind
Zodat Sint dit in het grote boek vindt
Dan heeft hij voor ieder kind een persoonlijk woord
En dat is toch zeker zoals het hoort
Wij zorgen voor een passend present
Dus meld u aan, zorg dat u erbij bent

Ik meld me aan voor de sinterklaasviering op zaterdag 29 november

Naam:
kind 1:

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

leeftijd:

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

kind 2:

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

leeftijd:

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

kind 3:

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

leeftijd:

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

Verhaaltje voor in het boek:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Inleveren voor 31 OKTOBER bij Monique (Jacob Marisstraat 14) of per mail rtonnissen@home.nl
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Kletskienkwisavond 2014
Oktober staat voor een gezellige Schildersnest-avond!
We nodigen jullie uit voor een gezellige Kletskienkwisavond.
Alle leeftijden zijn welkom!
Erik, Sonja en David Commandeur zorgen dit jaar voor een spetterende avond. Maar daar
hebben we jullie ook bij nodig. Gewoon opgeven dus!
We zien jullie graag verschijnen op:
Vrijdag 24 oktober 2014, aanvang 20.00 uur
in de centrale hal van de St. Jozefschool in de Samensprong.
Heeft u thuis nog kleine kienprijzen staan, dan zijn deze zeer welkom.
U kunt ze afgeven bij Hennie du Porto.
We beginnend de avond met Koffie, thee en iets lekkers, uiteraard gratis!
Meebrengen:
- Een pen
- Kleingeld voor kienkaarten en consumpties a € 1,- Een goed humeur
Geef je direct op middels onderstaande strook en geef dit af bij:
Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13.

Naam:

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

Ja, ik wil deelnemen aan de KletsKienKwisAvond met ..................... Personen!
Gaarne opgeven uiterlijk vrijdag 17 oktober voor 22.00 uur!
(brievenbus: Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13)

herfst
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