december 2014

zeventiende jaargang

Colofon
het nestbericht is een informatieblad voor de leden van
buurtvereniging ‘het Schildersnest’:

nr. 5

Hier het adreslabel
plakken s.v.p.

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein
verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 62 exemplaren

In dit nummer
voorwoord
kletskienkwisavond
St. maarten
uitnodiging borrel
sinterklaas
alv 2014

het Bestuur
voorzitter: Theo van der Maazen
Rembrandtplein 3, tel.: 340405
bestuur@hetschildersnest.nl
vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
secretaris: ...
secretaris@hetschildersnest.nl
jeugdcommissie@hetschildersnest.nl
penningmeester: Ruud Tönnissen
Jacob Marisstraat 14
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

Redactie
Redactieadres en
Vormgeving:
Roger du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
redactie@hetschildersnest.nl
Webalbum:
http://picasaweb.google.nl/schildersnest
Website:
http://www.hetschildersnest.nl
het eerstvolgend nummer verschijnt in:

maart 2015
uiterlijke inleverdatum kopij:

5 maart 2015
het Nestbericht

Beste buurtgenoten,
Alweer een verenigingsjaar voorbij. We kijken terug op een jaar met gezellige,
goed georganiseerde activiteiten. Zo las u eerder over de fietstocht en het ge‐
zellige straatfeest mét een spannende live‐voetbal wedstrijd. In dit Nestbe‐
richt kunt u lezen hoe de KletsKienKwiz avond, Sint Maarten en het
Sinterklaasfeest is geweest. Nu gaan we naar de warme dagen van Kerst en
Oud & Nieuw. We hopen jullie voor onze laatste activiteit van dit jaar te zien
op de Oudejaarsborrel aan het Rembrandtplein nummertje 3. Vorig jaar was
dat een gezellige bijeenkomst. Dat doen we dit jaar over met een heerlijke
warme oliebol en een vriendelijk praatje.
We hopen met de buurtactiviteiten een mooi programma te bieden met acti‐
viteiten door het jaar heen. Het zijn er misschien niet veel, maar ze zijn her‐
kenbaar en je kunt kiezen wat je wilt bezoeken. Jammer genoeg hebben we
het niet altijd voor het kiezen. Ook afgelopen jaar hebben buurtgenoten ziekte
en herstel gekend. Maar ook het groot verdriet van verlies te verwerken ge‐
kregen. We wensen ieder kracht, wijsheid en gezondheid toe.
Zoals gezegd gaan we naar een afsluiting van 2014 en daarmee dient zich het
nieuwe jaar aan. Prins Rik heeft zijn ‘hoofdrol’ overgedragen aan Prins Jean
Paul en jeugdprins Cas. Felicitaties voor Sandra, Koos en Tiny.
Op onze vraag of er buurtleden wilde toe treden tot het bestuur hebben we
twee reacties mogen ontvangen. Marianne Derkx en Sonja van de Logt heb‐
ben zich beschikbaar gesteld. We willen dat graag tijdens de ALV van 24 febru‐
ari 2015 met u bespreken. Noteer de datum vast in uw agenda!
Rest me ieder een fijne Kerst en een goed 2015 te wensen!

Warme groet namens het bestuur,
Theo van der Maazen
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Geslaagde Klets Kien Kwis avond
Op vrijdag 24 oktober 2014 om 20.00 uur in de centrale hal van de St.
Jozefschool in de Samensprong kwamen er 23 volwassenen en 6 kinderen bij
elkaar om samen te kletsen en te kienen. De organisatie was in handen van
Sonja, Erik, Tanja en David.
Een groot compliment voor de organisatie want het was een gezellige, leuke
avond samen met de buurtgenoten. De avond begon met gratis koffie en/of
thee met een koekje. Tijdens de 1e pauze kon je een drankje bestellen en
werden de kientafels voorzien van kaasjes, nootjes, chips, komkommer enzo.
Volgens mij is niemand iets te kort gekomen en bleef het elke ronde spannend
wie zou winnen.

Erik en Sonja bedankt voor het regelen
van de prijzen van de diverse sponsors en
natuurlijk ook David bedankt dat je wederom onze Bingomeester wilde zijn!
Hopelijk hebben we volgend jaar weer
zo’n gezellig avondje. Mensen van de
Samensprong bedankt voor de fantastische locatie. De foto’s die ik heb gemaakt
tijdens deze avond zal ik doorsturen aan
de beheerder van de site. Als je wilt kun
je dan via internet nog meer foto’s bekijken van de klestkienkwisavond.
http://www.hetschildersnest.nl/
Groetjes, AnneMarie Wijnhoven

St. Maarten
5 november was het weer zover…het
knutselen voor St. Maarten.
Dit jaar was het in de keuken van
Desiree en Kyra.

De kwisronde viel niet mee want het duurde best wel lang voordat bekend was wie
David op zijn briefje had staan. Het was namelijk stroopwafel PIET… . Ik was de
gelukkige winnaar van de 1e kwisronde en won een knuffel, die mijn dochter vorig
jaar ook al zo graag had willen winnen.
Is dat niet toevallig..??
Alle leeftijden waren welkom en er waren leuke prijsjes te winnen. Mijn dochter Suze
was helemaal gelukkig met haar Ollie Olifant en haar bon van € 5,= van slagerij De
Best. Femke won de hoofdprijs en mag ergens met 2 personen gaan eten. Zij laat nog
weten of ze lekker heeft gegeten.

UITNODIGING OUDEJAARSBORREL
Het is ons een groot genoegen u uit mogen te nodigen voor de Oudejaarsborrel van onze buurtvereniging op dinsdag 30 dec vanaf 19.00 tot 21.00
uur. Wij hopen u te mogen begroeten, thuis bij Fam. V.d. Maazen aan het
Rembrandtplein 3 voor een gezellige afsluiting van het jaar. De warme oliebollen staan klaar!
Aanmelden kan t/m 28 dec. bij Hennie du Porto, Jozef Israëlstr. 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 ........volw. ....... kinderen.

Monique had al een mooi voorbeeld
gemaakt, zodat we konden zien hoe
de lampion er uiteindelijk uit moest
gaan zien.
Ook had ze alvast stroken getekend,
zodat de kinderen ze alleen nog maar
hoefden te knippen en te plakken.
Toen de lampionnen klaar waren,
konden deze nog versierd worden
met allerlei stickers. Het resultaat was
erg mooi!!!
Toen allemaal snel naar huis om te
eten en wachten tot het donker werd.
Om 18.30 uur verzamelde iedereen
zich weer bij Bianca en Liam. Van
daaruit gingen de kinderen langs een
aantal buurtgenoten om het liedje
van St. Maarten ten gehore te brengen. Daar kregen ze als dank iets
lekkers. Aan het einde van de tocht
kon iedereen zich nog even lekker
opwarmen aan de vuurkorf. Daarna
gingen de kinderen met een hele tas
vol lekkers naar huis!
Ze hebben genoten!!

Groetjes,
Erwin, Saskia, Tess en Lott

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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SINTERKLAAS
Zaterdag 29 november was het na lang wachten weer zover,
Sinterklaas en zijn pieten kwamen ook weer de kinderen van het
schildersnest een bezoekje brengen…..Vol verwachting kwamen
de kinderen weer allemaal naar de samensprong toe om te
wachten op sinterklaas en zijn pieten.
Het was een gezellige boel , na wat drinken en snoepen aan de speculaas en
pepernoten, hadden we bijna geen tijd meer om te zingen want er werd al op
de deur gebonkt….
Ooh jee wie zou dat nou zijn! En ja hoor , daar waren ze al Sinterklaas en drie
pieten.
Na dat we allemaal op ons plaatje zaten , mochten de kinderen een voor een
bij Sinterklaas komen, Sinterklaas wist van alle kinderen wel wat te
vertellen….De pieten hadden het ook druk genoeg met snoepjes uitdelen en
grapjes maken!
Nadat alle kinderen bij de Sint waren geweest was er natuurlijk voor alle
kinderen nog een kadootje , nadat deze allemaal uitgepakt waren , werd er
nog een keer hard gezongen voor de Sint en zijn pieten” DAG SINTERKLAASJE
‘’ en zat het leuke middagje voor dit jaar er weer op helaas……
Het was weer een gezellige middag , en de kinderen gingen voldaan weer naar
huis.

Voorzitter: aftredend en herkiesbaar Theo van der Maazen
Bestuurslid aftredend en
kiesbaar Yvonne Simons.

her-

7. Verkiezing kascontrolecommissie 2014.
Afgelopen jaar waren dat Wilbert
Cornelissen en Math Linders.
Voor het verenigingsjaar 2014
wordt Math voorzitter van de
kascontrolecommissie, Paul de
Frankrijker wordt tweede lid.
Koos Visser wordt reserve.
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2014
Zie evenementenplanner.
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang
van de algemene
vergadering
Geen voorstellen.
10. Rondvraag
Sonja: opmerking. Jammer dat
bij het versieren van de Prinsenstraat geen briefje in de bus is
gekomen. Voor een dergelijke
activiteit is het wenselijk buurtgenoten de kans te geven deel
te nemen.

Tot volgend jaar!

Groetjes Bianca.

Martin: geeft als tip het ZOOpark
in Overloon te bezoeken. Kaarten tegen zeer gereduceerd tarief zijn verkrijgen bij Martin. Let
op een wachttijd van 10 dagen.
11. Sluiting
Theo sluit de vergadering om
20.48uur

Wij wensen U fijne
kerstdagen en een mooi
2015.
Het bestuur en redactie van het
Schildersnest

Rectificatie:

Felicitatie:

In colum felicitaties op pag.3 van het
nestbericht okt. Nr.4 staat de avond
vier‐daagse, dit moet natuurlijk zijn de
Nijmeegse vier‐daagse. Onze excuses.

Wij feliciteren Mevr. Huisman
met haar tachtigste verjaar‐
dag!
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ALV 2014 Buurt vereniging Het SchildersNest
dd: 18-2-2014
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Nelly Custers
Koos Visser
Annie Linders
Sonja Thomson
Afgemeld: 19 personen

Hennie du Porto
Piet Pouwels
Koos Streutjes
Dirk Huisman
Martin van Mil

Ernest Grosfeld
Thea Pouwels
Piet Hesen
Cocky Huisman
Yvonne Simons

Frans Custers
David Commandeur
Maria Hesen-Schoofs
Nelly Pingen
Wilbert Cornelissen

Erik Dekker
Tanja Dekker-v. Hest
Theo v/d Maazen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 26 februari 2013
Geen opmerkingen. Dank aan Ernest voor het verslag.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2013 heeft de vereniging 6 Nestberichten uitgegeven, 1 krabbel op de site geplaatst, 4 bestuursbijeenkomsten
gehad, verschillende kaartjes en bezoekjes gebracht, het welkomsbord gebruikt, het prinsenpaar van de KBO in
onze buurt gehad, een geweldige KletsKienKwizavond en een bloemschikavond gehad. Het dankbloemetje is gegeven aan Nelly, Koos, Tiny en Ruud voor hun inzet afgelopen jaar.
Jeugdcommissie
· Paas activiteit niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen
·
·

Speeltuin: We zijn op zaterdag 17 augustus naar Irrland geweest met 13 kinderen was heel gezellig.
Sint Maarten: met 5 kinderen een eenvoudige maar leuke lampion geknutseld in de Klimop. ‘s Avonds door de
buurt was erg leuk omdat de kinderen bij veel mensen hun lampion mochten laten zien.

·

Sinterklaas: Hebben we dit jaar gevierd in de Samensprong met 9 kinderen. Was erg gezellig met een Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten.

·

In oktober zijn we voor het eerst sinds jaren met de oudere jeugd op stap geweest. We zijn naar de bioscoop
geweest.

Financieel verslag
Uitleg door een tevreden Ruud. We hebben een financieel positief resultaat mogen bijschrijven. Vooral de KletsKienKwis heeft een mooie bijdrage aan onze kas geleverd.
Verslag kascontrolecommissie
We hebben 23 januari de kas gecontroleerd. Hoewel kritisch gekeken, geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.
Complimenten voor de penningmeester.
Verslag websitecommissie
Samenvatting uit het verslag van hun bijeenkomst.
Er wordt goed gebruik gemaakt van de site. Het plaatsen van foto’s vindt vaker plaats. Het Nestbericht blijft papier
verspreid worden. De aanmelding voor de activiteiten via de site werken goed. Wellicht dat we een standaardformulier voor de vaste activiteiten kunnen hebben zodat we een maand van tevoren het formulier kunnen plaatsen.
De actuele zaken komen via de site. @Schildersnest is de plek voor onze vereniging op Twitter.

Zie blad 3 voor vervolg
pagina 4

Nr. 5, december 2014

