okt. 2016

negentiende jaargang

nr. 4

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

Hier het adreslabel
plakken s.v.p.

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein
Gastleden in de omliggende straten:
Johannes Vermeerstraat
Sint Antoniusstraat
Pieter Mondriaanstraat
“het nestbericht” en/of “het nestbericht Extra”
verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 55 exemplaren

In dit nummer
voorwoord
hallo, fietstocht
felicitaties
aanmelding sint
aanmelding knutselen
aanmelding kletskienkwis
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: Sonja v/d Logt
Jan Steenstraat 6, tel.: 341208
lid: Marianne Derkx
Jan Steenstraat 12, tel.: 342541
lid: Martin van Mil
Jacob Ruysdealstraat 8, tel.: 342695

Redactie
Redactieadres en
Vormgeving:
Roger du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
redactie@hetschildersnest.nl
Website:
http://www.hetschildersnest.nl

En alweer een voorwoord wat geschreven moet worden.
De herfst is echt begonnen, hoewel, qua temperatuur lijken we wel
van de zomer in de winter beland. Dat is even wennen. Wat was
het heerlijk, die zomer, laat begonnen maar ook heel lang geduurd.
Zoveel heerlijke zonnige dagen. Maar goed, ook deze zomer is
voorbij en nu komt er een ander jaargetijde met zijn eigen charmes. Herfstige stormen, dus lekker uitwaaien buiten. Binnen maken we het weer extra gezellig, en, de buurtvereniging begint weer
plannen te maken. We hebben onze eerste vergadering gehad, en
de eerste activiteit komt er alweer aan, op 21 oktober, de Klets
Kien Kwis avond. We hopen dat jullie met velen komen want het is
altijd erg gezellig.
Dan op 4 november alweer Sint Maarten. Willen jullie dat de jongste jeugd bij jullie komt zingen met een mooie lampion, meld u dan
aan en zorg voor een lekkere tractatie voor de kleine zangers en
zangeressen.
Sinterklaas komt op 26 November, ik denk met Zwarte Pieten en
alvast in de agenda, de oudejaarsborrel, wanneer? Op 30 december zoals altijd.
Ik wens jullie, mede namens de andere bestuursleden, een fijne
herfst en hoop jullie allemaal regelmatig te zien, in ieder geval op
de activiteiten.

Webalbum:
via de website: zie hier boven
het eerstvolgend nummer verschijnt in:

december
uiterlijke inleverdatum kopij:

10 dec 2016
het Nestbericht

Groetjes, Sonja

het Nestbericht

Hallo,
Even een kort verslag van de fietstocht en het buurtfeest van afgelopen
zomer.
Dit was ook dit jaar weer uitstekend georganiseerd. Alleen de weergoden werkten echt niet
mee.
Na een kilometer of 7 gefietst te hebben gingen
de sluizen open en werd er in verschillende groepjes geopperd om maar direct naar huis te fietsen.
Gelukkig zijn wij van het Schildersnest echte bikkels en hebben we het allemaal uitgefietst met
daarbij een leuke pauzeplek, bij Vivare in Vierlingsbeek. Lekkere koffie, thee en vlaai. De vragen werden ook weer ijverig beantwoord, de
route was door de nattigheid soms niet goed meer
te lezen maar we zijn allemaal veilig thuisgekomen.

Felicitaties:
Bij deze willen we nog even Koos en
Koos feliciteren met het meedoen van
de Nijmeegse Vierdaagse.
Hierbij feliciteren we ze met het uitlopen van deze wandeltocht.

En toen kon het feestje langzaam beginnen. Het
was zoals altijd gezellig waarbij ik zelf wat vroeger
weg was ( leeftijd he ) maar ook dit was weer
geslaagd te noemen.

Natuurlijk ook onze felicitaties voor alle
andere buurtbewoners die de vierdaagse gelopen hebben.

Jammer dat er niet veel mensen mee fietsten. Het
is voor de organisatie toch veel werk. Hopelijk is
dit volgend jaar beter.
Organisatie bedankt, medefietsers en feesters,
ook bedankt en tot de volgende activiteit.

Ook degenen die hebben meegelopen
met de vierdorpen vierdaagse feliciteren wij.
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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 26 NOVEMBER om klokslag 14.00 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 12 NOVEMBER 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 26 november
Naam kind(eren): ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Leeftijd:
………………………
Verhaaltje voor in het boek;

Inleveren voor 12 November bij: Monique (Jacob Marisstraat 14) of per mail rtonnissen@home.nl
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Knutselen voor Sint Maarten
Hallo jongens en meisjes, op 11 november is het weer Sint Maarten. De kerk viert
dat op zaterdag 5 november, en dus willen wij weer iets gaan knutselen met alle
kinderen van de buurt. Dit willen we gaan doen op woensdag 2 november van
14.30uur tot ca.16.00uur. 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. (we gaan knutselen bij Femke: Jacob Marisstraat 15)
Geef je per email op rtonnissen@home.nl of via onderstaand strookje.
Let op: opgeven voor vrijdag 21 oktober!
Naam:

_____________________________________________

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

____________________________________

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

Hallo Buurtgenoten
Woensdag 2 november gaan wij weer lampionnen maken met de kinderen.
De dag dat we de lampionnen willen laten zien en wat snoepjes op te halen is
VRIJDAGAVOND 11 NOVEMBER. (dit is dus niet dezelfde dag als wanneer de kinderen knutselen).
Vindt u het leuk als wij tussen 19.00 en 20.00 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
Hopelijk tot ziens Femke, Desiree en Monique
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Kletskienkwisavond 2016
Het is weer tijd voor een gezellige buurtavond!
We nodigen jullie uit voor een avond met gezellig kletsen,
een beetje kwissen en een paar rondes kienen.
De organisatie is in handen van Tiny, Koos en David.

We zien jullie graag verschijnen op:
Vrijdagavond 21 oktober 2016 omstreeks 20.00 uur.
in de centrale hal van de Basisschool De Fontein in de Samensprong.
Wat heb je nodig?
· Een pen
· Kleingeld voor kienkaarten en consumpties à € 1,· Een goed humeur
Geef je z.s.m. op middels onderstaande strook of via www.hetschildersnest.nl en kom
meedoen!

Wij doen mee met de Kletskienkwisavond 2016 op vrijdag 21 oktober:
Naam:

……………………………………….

Volwassenen:

…….

Kinderen:

…….

Gaarne opgeven uiterlijk dinsdag 18 okt.
Strook inleveren (deze keer niet bij Hennie) maar bij David Commandeur.
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