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Voorwoord 

Geachte leden, 
 
Het nieuwe jaar is reeds een flink eind onderweg en onze vereniging heeft alweer levendige momenten 
gehad tijdens de nieuwjaarsborrel, de winterwandeling, het theaterstuk Henri IV en een kinderochtend. 
Het ledenaantal is afgelopen jaar flink toegenomen en deze nieuwe gezichten hebben een warm welkom 
gekregen van de oudere leden. Onze vereniging blijft dynamisch door deze nieuwe instroom en dat is 
belangrijk.  
 
Wij zijn een vereniging in het buitenland en dat betekent dat leden op een gegeven moment weer terug 
kunnen gaan naar Nederland. Zo ook Annemarije Pronk. Annemarije is onze secretaris geweest sinds 
zij tijdens de ALV op 31 januari 2006 in het bestuur gekozen werd. Naast haar activiteiten als secretaris 
heeft zij altijd veel geschreven voor de Onder Ons. Daniël Arnatsiaq heeft haar taken overgenomen tot 
aan onze Algemene ledenvergadering op 3 maart. Afgelopen februari heeft Annemarije Parijs verlaten 
en zij woont nu weer in Amsterdam. Het bestuur heeft in februari afscheid van haar genomen tijdens 
een gezellig etentje. Annemarije: namens de Nederlandse vereniging zeer bedankt voor al deze jaren 
inzet. Het ga je goed! 
 
In dit nieuwe jaar is de nieuwe politieke situatie in Nederland duidelijker geworden. De voorgenomen 
bezuinigingen beginnen vorm te krijgen met alle gevolgen van dien ook voor de Nederlandse 
ambassade in Parijs. Graag verwijs ik naar de boodschap van onze ambassadeur op pagina 3 voor meer 
informatie. 
 
De Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk, kort gezegd de FANF, is het nieuwe jaar 
uitstekend begonnen. Zowel de laatste Fanfare als de notulen van de ALV van de FANF zijn 
opgenomen in deze Onder Ons, zodat u alle nieuwtjes en resultaten over 2010 kunt lezen. Twee zaken 
wil ik hier voor het voetlicht brengen. Onze vice-voorzitter en ledenadministrateur, Erik van der Most, 
heeft als tweede bijbaan het penningmeesterschap van de FANF geaccepteerd. Hieruit blijkt nog maar 
eens de sterke Parijse ondersteuning van de FANF. Gelukkig blijft Erik zijn eerste bijbaan binnen onze 
vereniging loyaal. Verder verwijs ik graag naar de schitterende nieuwe website van de FANF: 
www.fanf.fr.  
 
Graag sluit ik dit stukje af met een opmerking over onze sponsoren. Zoals u ziet is onze achterpagina 
leeg. Onze sponsor ING zal later dit jaar een nieuwe reclamecampagne lanceren en wij hopen dan een 
nieuwe kleurige boodschap te kunnen plaatsten. Bij deze Onder Ons vindt u een HEMA brochure. De 
HEMA is onze nieuwe grote sponsor en ook in de toekomst zal een HEMA brochure de Onder Ons 
vergezellen. Gelukkig krijgen wij ondersteuning van deze en andere sponsoren, want zonder hen zou 
het moeilijk zijn de Onder Ons te laten verschijnen en de website in de lucht te houden.  
 
Graag tot ziens op een van onze activiteiten. 
 
 
Menno Nijdam  
Voorzitter 
 

http://www.fanf.fr/
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Koninginnedag 28 april 2011 

 
Boodschap van onze ambassadeur 
Koninginnedag 2011 nadert met rasse schreden. Tegelijkertijd wordt het ministerie van Buitenlandse 
Zaken geconfronteerd met de noodzaak van aanzienlijke bezuinigingen, met name op de exploitatie van 
het netwerk van ambassades in de wereld, en dus ook van de ambassade in Parijs. 

 
Ik zie me helaas dan ook gedwongen t.a.v. alle activiteiten na te gaan hoe die zo sober mogelijk kunnen 
worden uitgevoerd, en dus ook die rond de viering van Koninginnedag. Daarom krijgt die viering met 
ingang van dit jaar een andere opzet. In voorgaande jaren was er sprake van twee aparte evenementen. 
Daarbij werden de Franse en diplomatieke contacten van de ambassade ontvangen op de 
Tulpenreceptie en leden van de Nederlandse gemeenschap in Parijs en omgeving op de 
Koninginnedagviering de dag daarna. Dit jaar zullen de twee evenementen in elkaar worden geschoven 
en op één enkele dag plaatsvinden. Hierdoor zal het totaal aantal genodigden worden beperkt. De 
bekende open inschrijving (met een bepaald maximum) voor Nederlanders zal worden vervangen door 
rechtstreekse uitnodigingen. Om een zo representatief mogelijke presentie van de Nederlandse 
gemeenschap in Parijs en omgeving te verzekeren, ben ik hierover ook in gesprek met de Nederlandse 
vereniging.  
 
Uiteraard zal ik wel mede namens alle landgenoten in Frankrijk (en Monaco en Andorra) een 
felicitatietelegram aan HM de Koningin sturen.  
 
Hugo Siblesz, Ambassadeur
  
Aanmelding voor de Koninginnedagviering 
De Nederlandse Vereniging heeft contact gehad met de ambassade. Er is overeengekomen, dat de 
ambassade onze vereniging een nog te definiëren maximum aantal uitnodigingen zal doen toekomen. 
Graag inventariseren wij de belangstelling om op 28 april aanwezig te zijn. U kunt uw wens om een 
uitnodiging te ontvangen kenbaar maken via e-mail mennonijdam@hotmail.com onder vermelding 
van uw naam en volledige adres. Toegang vindt plaats op vertoon van een individuele uitnodigings-
kaart.  U kunt maximaal 3 namen (vanaf 16 jaar) per gezin opgeven. Omdat er slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar is, geldt de regel "wie het eerst komt, het eerst maalt”. Let op: sluitings-
datum voor inschrijvingen is 8 april. Na deze datum kunnen door de ambassade geen 
aanmeldingen meer worden geaccepteerd. 
 
Het bestuur 
                                                                        (advertentie) 

mailto:mennonijdam@hotmail.com
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Een Romantische Speurtocht 

Zondag 27 maart 

 

Ontdek waarom Parijs de meest romantische stad in de wereld is! 

  

 

 

Een mysterieuze brief: 
  
Op een mooie zomerse middag verlaat Martin de 
metro, zijn tas heeft hij op zijn rug gehangen en zijn 
schoenveters zijn los. Wanneer hij zijn appartement 
nadert valt hij over een loszittende stoeptegel. Door 
zijn val raakt de stoeptegel helemaal los en Martin 
vindt een ijzeren doos in de ontstane holte. 
  
Hij opent deze doos en ontdekt liefdesbrieven. De 
laatste brief verbaast hem het meest. Mevrouw A 
vraagt aan mijnheer B om haar te ontmoeten zodat 
ze een geheim met hem kan delen. Omdat ze ervan 
uitgaat dat de brief door haar omgeving gelezen kan 
worden, geeft ze hem verborgen aanwijzingen zodat 
ze elkaar op een geheime plaats kunnen ontmoeten. 

  
Een tipje van de sluier: de tocht voert ons via het 
Hôtel de Ville (startpunt), Notre-Dame, Ile de la 
Cité, Ile Saint-Louis naar  Village Saint-Paul (in 
de Marais). 

  
De tocht duurt circa 2 uur en is geschikt 
voor jong en oud! Neemt u voor de aller-
kleinsten wel een wandelwagen mee? 
Opgeven voor 18 maart a.s. bij 
maartje@michelson.fr onder vermelding 
van het aantal personen en uw e-mail 
adres. 
Omdat het aantal plaatsten zeer beperkt is 
geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt! 
  
Kosten:       10 €  volwassenen, 
Leden:          5 €  kinderen t/m 14 jaar 
        
Niet-leden:  15 € volwassenen, 
                   10 € kinderen t/m 14 jaar 

 
  
U weet nog niet waar of hoe laat we moeten 
verzamelen. Martin zal meer aanwijzingen geven  
per nieuwsbrief! 

 
 
 

mailto:maartje@michelson.fr
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Paaseieren zoeken in Parc de la Villette  

Zondag 3 april  

 
Datum en tijd: zondag 3 april 2011 van 10.30 tot 12.30    
Adres: parc de la Villette, 75019 Parijs; bij drakentuin of golvengalerij 
 
Metro: noordingang: porte de la Villette (lijn 7) of  

 zuidingang: porte de Pantin (lijn 5) 
 
Parkeergelegenheid: parking nord (av. Corentin Cariou/ 
                                    bd. MacDonald),parking sud (av. Jean Jaurès) 
 
Kosten: gratis voor leden en 6 € voor kinderen van niet-leden 

                                                      Maximaal aantal inschrijvingen: 50 personen 
 
 
Zoals elk jaar gaan we weer paaseieren zoeken in het parc de la Villette: kom gezellig naar de drakentuin 
(jardin du dragon) in het parc de la Villette, op zondag 3 april om paaseieren te zoeken! De paashaas zal 
er een heleboel meenemen en ze goed verstoppen. Neem gerust een mandje of emmertje mee om de 
eieren en paashazen in te doen, maar vergeet niet dat we als alle eieren en hazen gevonden zijn, we de 
buit altijd eerlijk verdelen. Ouder en kind graag warm aangekleed komen, want  "April doet wat hij wil", 
en het waait altijd flink rond de drakentuin.  
 
Om 10.30 uur zult u in de drakentuin in het midden van het park, vlak bij de Géode, bij de 
drakenglijbaan ontvangen worden met koffie, thee, limonade en koek, en om 11.00 uur gaat de 
zoektocht van start. Bij slecht weer spreken we af onder de golvengalerij net naast de drakentuin. Deze 
golvengalerij loopt door de hele westkant van het park. Bij heel slecht weer (regen!) wordt het eieren 
zoeken afgelast. Houdt u bij twijfel uw e-mail in de gaten tot het laatste moment.  
Zoals altijd worden de kleumende ouders op koffie en thee onthaald, tot de koffie/thee op is. Eigen 
inbreng van een kannetje koffie of thee wordt zeer gewaardeerd!  
  
Voor meer informatie over het park en de verschillende thematische tuinen kijkt u op 
www.villette.com/fr/mainprog.htm 
  
Inschrijven voor donderdag 31 maart.  
Uitsluitend per email aan elisekw@hotmail.com onder vermelding van de naam en de leeftijd van de 
kinderen en of u wel/geen lid bent van de Vereniging. Als u geen lid bent op de dag zelf a.u.b. gepast 
betalen of per cheque.  
 
 
Nb inschrijvingen na 31 maart worden niet meer geaccepteerd, het loopt altijd storm voor deze 
ochtend, vol = vol. 

 

 

 

 

 

 

http://www.villette.com/fr/mainprog.htm
mailto:elisekw@hotmail.com
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DE NEDERLANDSE CINECLUB IN ACTION CHRISTINE 

Elke maand een Nederlandse film in Parijs 

Dinsdag 5 april, 20 uur 

 

SHOCKING BLUE 

van Mark de Cloe 
 

Jacques, Chris en Thomas zijn gezworen vrienden 
van zestien. Hun leven speelt zich voor een groot 
deel af op de brommer, ze missen geen enkele 
voetbalwedstrijd van AZ en ze zetten hun eerste 
stappen op het liefdespad. Maar als Jacques op 
dramatische wijze om het leven komt lijkt aan dit 
zorgeloze leven een eind te komen. Was het wel 
een ongeluk? Vooral Thomas is aangeslagen, te 
meer daar Jacques het meisje versierde waar hij 
een oogje op had. 

 
Voor zijn derde lange speelfilm koos regisseur Mark de Cloe voor de Bollenstreek als felgekleurde 
achtergrond voor dit coming-of-age-drama. Het is een decor dat de heftige sentimenten waar de tieners 
mee vervuld zijn perfect weerspiegelt. Als specialist van liefdesverhalen (Boy Meets Girl Stories) slaagt de 
Cloe er meesterlijk in de clichés van de trendy tienerfilm te ontwijken en levert een subtiele en 
poëtische generatiefilm af. Wereldpremière tijdens het International Filmfestival Rotterdam 2010. De 
Voorstelling zal plaats vinden in aanwezigheid van de regisseur en de producent. 
 
Als voorprogramma: Misschien later, een korte speelfilm van de jonge filmmaakster Moon Blaisse, 
een sterk gemonteerde serie impressies van het eigentijdse gevoel van onbehagen. 
 

Misschien later van Moon Blaisse, 2010, 22 min, video 
Shocking Blue van Mark de Cloe, 2010, 82 min, 35 mm 

Originele versies met Franse ondertitels 
 

Action Christine / 4 rue Christine 75006 Parijs / M° Odéon of Saint-Michel 
 

Speciaal voordeeltarief voor de leden van de Nederlandse vereniging: 6 € 
 

Reserveringen: info@institutneerlandais.com of 01 53 59 12 47(antwoordapparaat), 
onder vermelding van “lid Nederlandse Vereniging” 

Gereserveerde plaatsen blijven geldig tot 10 minuten voor aanvang van de voorstelling. 
 

In samenwerking met Eye International, Waterland Films,  
Stichting Pain Perdu en Action Cinémas 

 

  

mailto:info@institutneerlandais.com
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Dodenherdenking te Orry-la-

Ville -  woensdag 4 mei 2011 

In Orry-la-Ville bevindt zich het Nederlandse 
ereveld voor slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. Het ereveld telt 114 graven van 
Nederlanders die in Frankrijk omkwamen. Verder 
bevinden zich in het ereportaal nog eens 4 
gedenkplaten met de namen van 108 Nederlandse 
slachtoffers. 
 
Jaarlijks wordt op 4 mei stilgestaan bij de 
Nederlandse slachtoffers die hun leven gaven voor 
de vrijheid. Ook dit jaar zal een ceremonie worden 
gehouden die aanvangt om 14.00 uur. 
 
Na een toespraak door onze ambassadeur de heer 
Hugo Siblesz zullen door verschillende Nederlandse 
en Franse autoriteiten, oud-strijders, nabestaanden 
of anderszins betrokkenen kransen worden gelegd. 
De Nederlandse sectie van het Lycée International 
uit Saint Germain-en-Laye zal dit jaar wederom met 
een aantal leerlingen een bijdrage leveren aan de 

ceremonie. 
 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom de herdenking bij te wonen en worden verzocht op woensdag 
4 mei voor 13.45 uur aanwezig te zijn. Indien u een krans wilt leggen, kunt u dit bij de ontvangst voor 
het ereveld aangeven. U vindt het ereveld van Orry-la-Ville aan de route nationale 17 zo‟n 30 km ten 
noorden van Parijs in de buurt van Senlis. 
 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij bureau Defensie attaché van de Nederlandse Ambassade, 
telefonisch bereikbaar op 01 40 62 33 42. 
 
 

Evaluatie Winterwandeling 

 
Op 5 februari verzamelden we ons met een twintigtal mensen bij metro 
Etienne Marcel. De tocht voerde onder leiding van de Nederlandstalige 
gids Jan-Anne de Wilde door passages en langs straten in het tweede en 
tiende arrondissement. Jan-Anne vertelde op geanimeerde wijze over 
wat er gebeurd was en wie waar had gewoond. De wandeling eindigde 
drie uur later bij het Gare de l‟Est. 
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Picknick Parc des Buttes Chaumont op 15 mei 

Kom gezellig picknicken en ontdek dit park.  
 
 

U wordt ontvangen voor het theehuis waar iedereen zich kan 
installeren voor een gezellige picknick. 
Ieder neemt zijn eigen picknick mee. De kinderen kunnen heerlijk 
spelen op de grasvelden. 
Vergeet niet een bal en andere buitenspelen mee te nemen.  
 
Datum en tijdstip: zondag 15 mei 2011 om 12.30 uur 
Park en trefpunt: parc des Buttes Chaumont 
bij de lunchroom op het grote grasveld 
Metro: Botzaris (lijn 7b, dichtst bij) 

Parkeergelegenheid: Rondom het park 
 
 
 
Een kijkje bij de poppenkast voor de kinderen?  
Het park biedt de mogelijkheid om veel leuke activiteiten te doen. Eén daar van is de poppenkast. De 
Vereniging biedt de kinderen die zich hebben aangemeld via de onderstaande tekst een gratis kaartje 
aan.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Inschrijfformulier voor Picknick en Poppenkast voor de kinderen 
Terugzenden voor 13 mei  aan:              
Leo Knol 
113, boulevard Mortier 
75020 Paris Tel: 06 35 96 73 20 
 
Naam:  
Adres:  
 
Telefoon / e-mail:  
 
Meldt zich aan met ……. perso(o)n(en 
 
Aanmelden kan ook per e-mail bij  
Leo Knol (Leo@denederlandsevereniging.com)  
 

 
N.B. - Bij regen wordt de picknick afgelast.  

mailto:Leo@denederlandsevereniging.com
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Boekentip! 

 

Frits Lugt 1884 – 1970 LEVEN VOOR DE KUNST 

 
In december 2010 is 
de biografie van Frits 
Lugt (1884-1970) 
verschenen, het 
levensverhaal van een 
gedreven kunst- 
verzamelaar. Van 
1901 tot 1915 was hij 
werkzaam bij een 

Amsterdams veilingbedrijf dat mede door zijn 
impulsen tot grote bloei kwam. Vanaf 1915 
ging hij voor zichzelf op jacht naar schilderijen, 
tekeningen, prenten en antiquiteiten. Hij 
beperkte zich niet tot de grote kunstenaars 
zoals Rembrandt, Dürer, Rubens, Van Dijck en 
Watteau, maar slaagde er ook in tal van 
kunstwerken van kleinere meesters te 
bemachtigen. Lugt was een amateur die als 
selfmade kunsthistoricus een aantal  
standaardwerken naliet, die nog niets aan 
waarde hebben ingeboet. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verbleef hij met zijn gezin in de 
Verenigde Staten. Ondertussen maakte zijn 
ontrouwe secretaris in Nederland een deel van 
Lugts verzameling en inboedel te gelde en  
voerde de Duitse bezetter een ander deel van 
zijn collectie weg. Na de oorlog keerde hij terug 

en slaagde hij er op spectaculaire wijze in met 
een hem toegewezen rechercheur vrijwel zijn 
gehele collectie weer op te sporen. In een 
zinderend recuperatieverhaal vertelt hij hoe hij 
zijn geroofde kunstschatten bijna allemaal weer 
terugkreeg. In 1947 bracht Lugt zijn 
verzameling onder in een stichting, de 
Fondation Custodia. Nog geen tien jaar later 
richtte hij, samen met de Nederlandse staat, het 
fameuze Institut Néerlandais op. 
 
 
J.F. Heijbroek  
Uitgave in 
samenwerking met de 
Fondation Custodia, 
Paris 
Gebonden uitgave 
16x24 cm 
480 pagina‟s met 300 
illustraties in kleur 
ISBN 978 90 68680  
€ 39,90 

 

 

 

                                         

 

(advertentie) 

 

VAKANTIE WONING IN VALKENBURG

In Zuid-Limburg heb ik een tweekamer flat, die ik graag wil 
verhuren voor vakantie. Mooie flat (4/5 pers) gelegen in 
Valkenburg t/o Park Hotel Rooding. Ideaal voor vakantie of lang 
weekend of midweek. 
Nederland: Tel +31(0) 43 60 12 086  

Frankrijk: Tel +33(0)1 30 55 07 55
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Kerknieuws 

 
 
Graag breng ik u als lezer van Onder Ons de kerkdiensten en enkele activiteiten van de Eglise  Réformée 
Néerlandaise (ERN) onder de aandacht. 

 
Zondagse diensten 
Elke zondagmorgen is er een kerkdienst om 9h45 in de Eglise de la Trinité, 172 bld Vincent Auriol, Paris 
13de (metro place d’Italie). Tijdens de vieringen is er aandacht voor woord, gebed, ritueel, muziek en stilte. 
Mensen van alle leeftijden nemen deel aan deze vieringen om mee te doen aan wat er toe doet: elkaar te 
ontmoeten en samen te vieren en te delen. Na afloop treffen we elkaar bij koffie en thee, een belangrijk 
sociaal aspect van de bijeenkomsten. In principe is er iedere zondag oppas voor de allerkleinsten. De 
meeste diensten zijn in het Nederlands, maar de Kerst- en Paasdiensten zijn tweetalig, zoals ook de 
doopdiensten en de jaarlijkse dienst met de Frans Lutherse gemeenschap. 
 
Voor kinderen 
Wij vinden het belangrijk om jonge gezinnen en kinderen betrokken te houden bij de ERN en we 
hebben voor hen een aantal activiteiten opgezet. Het doel van die activiteiten is in de eerste plaats deze 
gezinnen en vooral de kinderen het gevoel te geven dat de kerk er ook voor hen is en dat ze een „thuis‟ 
kunnen vinden in de ERN. Er is iedere eerste, derde en vijfde zondag van de maand (niet tijdens de 
schoolvakanties) kindernevendienst voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De kinderen gaan onder 
begeleiding zelf aan de slag met een bijbelverhaal, dat ze uitwerken in de vorm van knutselwerk, 
tekening, spel of muziek. Ook is er ruimte voor ritueel, gebed en stilte. De bijeenkomsten vinden plaats 
tijdens de zondagse dienst.  
In het voorjaar van 2008 hebben wij voor het eerst een kampweekend nabij Parijs georganiseerd voor 
de groep van 8 tot 12 jaar. Doel van zo'n weekeinde of zo'n middag is actief en creatief bezig te zijn 
met een religieus thema. Een leuke bijkomstigheid is dat deze kinderen elkaar leren kennen en samen 
een band opbouwen. Dit jaar wordt er in het weekend van 21-22 mei 2011 een kamp georganiseerd. 

 
Voor de tieners 
Gaandeweg bleek dat de kindernevendiensten niet meer aan de vraag van tieners beantwoordde. 
Daarom zijn we gestart met de TIK, ofwel Tieners In de Kerk – bijeenkomsten voor tieners van 11 
tot 15 jaar. De meesten van hen zitten op een Frans collège en zijn tweetalig. Er zijn vier bijeenkomsten 
per jaar gepland, ‟s zondags na de dienst, waarbij het thema van die dienst als uitgangspunt wordt 
genomen. Het doel van deze bijeenkomsten is om met de tieners over geloof en levensvragen in 
gesprek te raken. In het Pinksterweekend (11-13 juni 2011) wordt een apart kamp nabij Parijs voor deze 
leeftijdsgroep georganiseerd. 
 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op: http://ern.paris.free.fr en www.facebook.com/ERNParis. Als u 
interesse hebt voor de kindernevendienst, de TIK-bijeenkomsten of een van de kampen, bent u 
vanzelfsprekend van harte welkom, ook als u niet eerder in een kerk geweest bent. Voelt u er meer voor 
om vrij contact met ons op te nemen, kom eens langs bij een van onze diensten, of op onze traditionele 
Buitendag op donderdag 2 juni a.s. (Hemelvaartsdag) – een dienst in de open lucht, gevolgd door een 
buffet. 

 
 
Anna Marme-Karelse 
Ouderling communicatie ERN 
 

 

http://ern.paris.free.fr/
http://www.facebook.com/ERNParis
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Kinderochtenden 2011 

 
 
Ook in 2011 organiseert de Nederlandse 
Vereniging weer verschillende kinderochtenden 
voor Nederlandstalige kinderen van 1 t/m 6 jaar 
in het gebouw van de Association Ste Agnès in 
de rue Oudinot in het 7de in Parijs. Er is koffie en 
thee voor de papa‟s en de mama‟s en drinken en 
wat lekkers voor de kinderen.  
We komen overigens vaak koffie en thee tekort, 
dus als er ouders zijn die een thermosje koffie of 
thee mee willen nemen zou dat heel fijn zijn!  
 
De ochtend is gratis voor kinderen van leden van 
de Nederlandse vereniging. Voor kinderen van 
niet-leden vragen wij een bijdrage van 6 euro per 
kind, op de ochtend zelf te betalen PER 
CHEQUE of met GEPAST geld. Aanmelden bij 

Elise Klein Wassink uitsluitend via e-mail: elisekw@hotmail.com met "Kinderochtend " als onderwerp.  
LET OP: wegens de grote belangstelling en beperkte ruimte zijn we genoodzaakt het aantal kinderen te 
beperken tot maximaal 30 kinderen. 
 
Adres: Association Ste Agnès (aan het einde van het hofje) 
23, rue Oudinot, 75007 PARIS (lokaal op begane grond tegenover de ingang)  
Metro: Duroc of St. François Xavier 

 Zondag 26 juni 

 Zondag 11 september 

 Zondag 20 november – Sinterklaas-is-er-bijna-ochtend  

Ariane, Brigitte en Elise 

(advertentie) 

 

mailto:elisekw@hotmail.com
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Lycée International te Saint-Germain-en-Laye 

 
Indien u belangstelling heeft voor inschrijving van uw kind als leerling op het Lycée International, dan 
kunt u een inschrijfformulier opvragen bij de secretaresse van de afdeling, mevrouw Anja Delannes. 
 
Op dit moment is in de klas CM2/Groep 7 geen plaats meer beschikbaar. Voor alle andere klassen, 
kleuterschool, primair onderwijs, collège en lycée, bestaat de mogelijkheid tot plaatsing. Uw kind dient 
het Nederlands wel op moedertaalniveau te beheersen. Toelating kan eventueel worden voorafgegaan 
door een test Nederlands. 
 
 
Telefoon: 01.34.51.13.31 
E-mail: contact@sectionnl.fr 
Internet : http://www.sectionnl.fr  
 
 
 
 

 

Welkom aan de nieuwe leden 

 

 

Familie Brussaard-Douls, 94300 Vincennes 

Familie Usaugey-Ponfoort, 75017 Paris 

Mevr. Klumpers, 78100 St. Germain-en-Laye 
 
 

Lidmaatschapsinformatie 

 

 
 

Wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omgeving en geniet van alle activiteiten die u 
geboden worden. Prijzen: tot 25 jaar 26 €; alleengaanden 38 €  per gezin 49 €. 

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging. 
U kunt ook contact opnemen met Erik van der Most, 

E-mail: erik@denederlandsevereniging.com 
 

Via www.denederlandsevereniging.com  
kunt u het lidmaatschapsformulier downloaden 

mailto:contact@sectionnl.fr
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Een vernieuwde Fanfare? 
 
De inhoud van de Fanfare, zoals hieronder afgedrukt, blijft onder de volledige verantwoordelijkheid van de FANF. De 
redactie van Onder Ons heeft de vrijheid genomen deze Fanfare iets in te korten om overlap met de notulen van de ALV 
(pag 15 tot 18) te voorkomen. 
 
Voorspoedig 2011 
Voorspoedig 2011 staat hierboven dat wenst de federatie u toe. In het afgelopen jaar is er weer veel 
gebeurd. Er werden twee nieuwe verenigingen opgericht. We blijven Nederlanders, we hebben er 
kennelijk toch behoefte aan om af en toe bij elkaar te kruipen.  
Hopelijk willen ze zich ook onder de vleugels van de FANF scharen. Fanf Light, zo ging het bestuur 
2010 in. En het heeft gewerkt! Er is nogal wat ondernomen. Het belangrijkste was wellicht de 
onderwijsconferentie die in het najaar is gehouden. Daarover vindt u binnenkort op de vernieuwde 
website een uitgebreid verslag. 
 
Ook belangrijk is de vernieuwde website. Het opnieuw opzetten heeft veel aandacht en tijd gekost. 
Maar zoals hieronder is vermeld is de website nog deze maand operationeel. Binnenkort zien de 
voorzitters van de verschillende Nederlandse verenigingen elkaar weer op de z.g. ALV. Een mailing is 
inmiddels al verzonden. Ik hoop u daar te ontmoeten en de hand te schudden. 
 
Hans de Jonge, voorzitter 
 
 
 
Begrafenis in Frankrijk 
‘Het is niet altijd vanzelfsprekend om over uw laatste 
afscheid of dat van uw naaste na te denken. Misschien 
hebt u daar helemaal geen zin in, nu u in Frankrijk 
woont en wilt genieten van het leven in dit prachtige 
land. Toch komt er voor ieder van ons een moment dat 
we geconfronteerd worden met de eindigheid van het 
leven….’ 
 
Zo begint de website van Marietta Kenkel. Zij 
begon in september 2009 uitvaartonderneming 
„La Perle‟ in Frankrijk in Les Cabannes (nabij 
Cordes); een merkwaardig beroep voor iemand 
die naar Frankrijk trekt. Maar niet voor 

Marietta: „De Fransen zijn nogal sober wanneer 
het om begrafenis rituelen gaat. Zij kennen 
bijvoorbeeld niet een bepaalde plechtigheid, de 
condoleance en de koffie met cake na afloop. 
Nederlanders hebben daar andere ideeën over, 
maar zo langzamerhand willen zij (de Fransen) 
ook wat meer bij een ter aardebestelling‟. In een 
uitgebreid interview in het magazine Drop of 
Stroopwafels beschrijft Wim Bavelaar wat er 
zoal bij begraven of crematie in Frankrijk komt 
kijken Op de website van Drop of 
Stroopwafels is het interview helaas niet te 
lezen. Wilt u kennis nemen van de La Perle, de 
website van Marietta Kenkel, vindt u op  
http://www.la-perle.fr/nl 

 

Nummer 5 januari 2011 
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Borrel bij de consul 
Bud Rellum, de nieuwe consul heeft het bestuur van de FANF laten weten het op prijs te stellen om 
kennis te maken met de bestuursleden van de verschillende Nederlandse verenigingen.  
Samen met de vergaderstukken kregen de voorzitters een heuse uitnodiging voor een borrel op de 
avond vòòr de Algemene ledenvergadering van 28 januari. 
 
 
Nieuwe FANF website: www.fanf.fr 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 28 januari a.s. gaat de nieuwe website van de FANF de lucht 
in. Banners van de verschillende Nederlandse verenigingen zullen afwisselend in een bepaalde 
frequentie op de website verschijnen. Daarmee hopen wij dat de nieuwe FANF website ook een functie 
vervult om te zorgen voor ledenaanwas van de verenigingen. Zie ook voor meer informatie over de 
nieuwe website ook de notulen van de ALV. 
  
 
Examen onvoldoende! 
Het Nederlands onderwijs in Frankrijk krijgt nog steeds een onvoldoende. In het afgelopen najaar 
kwam een groep van ongeveer 20 Nederlandse onderwijsspecialisten bijeen om zich te buigen over het 
doen van examen voor het vak Nederlands. Althans dat was het uitgangspunt - daarvoor was men bij 
elkaar gekomen en om ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst die onder de bezielende leiding stond 
van Attie Duval bleek heel wat informatie op te leveren. Zo veel zelfs dat de deelnemers na die 
studiedag huiswerk kregen! Binnen afzienbare tijd is het verslag op de (vernieuwde!) website te vinden. 
 
 
Neerlandia 
Wij kregen bericht dat er al weer een nieuwe vereniging is opgericht: Néerlandia. De vereniging is 
gevestigd in Toulouse, waar ook weer Nederlanders wonen die een band met het vaderland hebben en 
zich nu hebben verenigd. Inmiddels hebben zich al 150 geïnteresseerden gemeld voor de nieuwe 
vereniging. Wie meer wil weten kijkt op http://neerlandia.free.fr (let op geen www. toevoegen)  
 
 
 

 
 
 
 

Fanfare is een uitgave van de Fédération 
des Associations Néerlandaises en France. 
Deze nieuwsbrief verschijnt op 
onregelmatige tijden ongeveer 4 à 5 maal 
per jaar. Fanfare staat ook op www.fanf.fr, 
naast andere actuele informatie. 
Aangesloten verenigingen kunnen vrijelijk 
gebruik maken van de kopij. 
 
Redactieadres: 
wouter.tetrode@gmail.com 

http://www.fanf.fr/
http://www.fanf.fr/
mailto:wouter.tetrode@gmail.com
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie 

van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk (FANF) 

Gehouden op 28 januari 2011 in de Nederlandse Ambassade te Parijs 

 

 
 
1.Opening, goedkeuring van de agenda 
 
De voorzitter, Hans de Jonge, heet allen 
hartelijk welkom waarna de agenda wordt 
vastgesteld. 
Vervolgens geeft hij een overzicht van de 
belangrijkste resultaten bereikt door de Fanf in 
het afgelopen jaar: efficiëntere communicatie 
en kostenbesparing; activiteiten en resultaten 
van de werkgroepen, hervorming van de 
CMUnf, nieuwe aantrekkelijke website en 
uitbreiding met nieuwe leden. 
Daarna heet hij de ambassadeur, Hugo Siblesz 
en consul Bud Rellum, in het bijzonder welkom 
en dankt hen voor de gastvrijheid die de 
ambassade de Fanf voor de huidige vergadering 
maar ook voor andere FANF activiteiten in het 
verleden heeft verleend en voor de effectieve 
samenwerking die met de ambassade is 
ontstaan. 
Ambassadeur Siblesz neemt het woord en 
kondigt aan dat hij nog tot de zomer van 2012 
in zijn huidige functie zal blijven. Hij benadrukt 
de belangrijke rol die de Federatie speelt in de 
communicatie tussen de ambassade en de Fanf 
en de bij haar aangesloten verenigingen. De 
Fanf biedt de ambassade een goede 

mogelijkheid van gestructureerd overleg met de 
Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Als de 
Fanf nog niet bestond, dan zou ze alsnog 
moeten worden opgericht. Verder doet hij 
verslag van het exposé van Paul Schnabel, 
directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en hoogleraar in Utrecht, gehouden 
tijdens de recente ambassadeursbijeenkomst in 
Den Haag, waarin een spiegel werd 
voorgehouden aan de Nederlanders. Hij stelt 
voor dat de Fanf probeert de heer Schnabel uit 
te nodigen naar Parijs, waarbij hij zijn goede 
diensten wil aanbieden. 
Guido Smoorenburg kent de heer Schnabel 
persoonlijk als collega in Utrecht en zal hem 
polsen over een bezoek en hierover contact 
houden. 
Er komt een vraag of de proef met 
Internetstemmen door Nederlanders in het 
buitenland waar goede ervaringen mee zijn 
opgedaan tot definitieve invoering van deze 
praktijk zal leiden. 
De Fanf zal bekijken of een inventarisatie van 
de belangstelling hiervoor kan worden gemaakt 
en deze informatie terugkoppelen naar de 
Ambassade

. 
2. Goedkeuring van de volgende stukken 

De notulen van de ALV van 29.01.2010 worden goedgekeurd. 
Het verslag van de secretaris over 2010 wordt goedgekeurd met een correctie door Paul van Cuijk 
inhoudende dat zijn vereniging (DNC) voorwaardelijk opnieuw voor twee jaar lid is geworden van de 
FANF (zie ook verderop in de tekst). 
 
De kascommissie, bestaande uit Lianke Jenné (La Tulipe) en Attie Duval  (Bretagne), doet bij monde 
van Ton Roelofs (voorzitter van La Tulipe) verslag van haar bevindingen, met een kanttekening over de 
niet al te rooskleurige staat van de financiën. Op basis van het vastgestelde budget  van €  9410,-  aan 
uitgaven en aan inkomsten slechts € 2700,- ontkomt de Fanf niet aan interen op haar kapitaal en raakt 
de bodem binnen 2 jaar in zicht! 
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3.Decharge van de penningmeester 

De vergadering verleent decharge aan de aftredende penningmeester, Corina van Broekhoven, en dankt 
haar voor de vele goede diensten die zij in de afgelopen jaren heeft verleend aan de federatie. 
 
4. Verslag van de drie werkgroepen binnen de Fanf. 
- Fiscaal/juridisch/erfrecht 
Cobi de Jongh wil het voorzitterschap van deze 
werkgroep op zich nemen en een team 
samenstellen van medewerkers. Zij wil de 
verenigingen graag vragen wat hun interesseert. 
Verder zoekt ze kandidaten voor haar 
werkgroep en verzoekt de aanwezige 
voorzitters van de verenigingen, de namen van 
mogelijke kandidaten aan haar te willen 
doorgeven. 
Paul van Cuijk geeft een toelichting op de 
voorwaarden waarop de DNC haar 

lidmaatschap zou willen continueren. Wanneer 
de Fanf meer zichtbaar wordt voor haar leden, 
krijgt de FANF vanzelf meer goodwill. Hij is 
geïnteresseerd in goede informatie b.v. over 
onroerend goed/erfrecht door middel van een 
aantal artikelen op de Website en in de 
Nieuwsbrief die een lidmaatschap van de Fanf 
zouden rechtvaardigen. 
Cobi de Jongh stelt voor een “beluurtje” in te 
stellen waarin zij mensen kan adviseren en 
eventueel doorverwijzen. 

 
- Zorg 
Guido Smoorenburg bedankt Max van der 
Schalk, Hans de Jonge en Peter de Jong voor 
hun inzet om tot een andere structuur voor de 
CMUnf te komen zodat deze vereniging nu een 
vrije en onafhankelijke vereniging is geworden. 
Een bijeenkomst over de wijzigingen in het 
ziektekostenstelsel vond plaats in Parijs op 27 
april 2010 tussen vertegenwoordigers van het 
ministerie van VWS, de ambassade en het 
bestuur van de Fanf. De belangrijkste punten 
waren de nieuwe problemen die zouden 
kunnen ontstaan door de invoering per 1 mei 
van nieuwe Europese regelgeving voor 
Nederlanders in Frankrijk en de moeilijkheden 
die zij ondervinden om informatie te krijgen 
van het CVZ. Concrete resultaten werden 

bereikt over de oude rekeningen, rente- 
vergoedingen en gespreide betalingen bij erg 
hoge rekeningen. Ook bestaat nu de 
mogelijkheid om individueel contact op te 
nemen met het CVZ. De namen zijn bekend en 
Guido kan, op verzoek, actie nemen voor onze 
leden. Er was een goede samenwerking 
ontstaan met de heer Bloemheuvel van het 
Ministerie van VWS. Op de nieuwe Fanf-
website is een uitgebreid verslag van deze 
bijeenkomst geplaatst. 
Max van der Schalk vraagt, naar aanleiding van 
de laatste conferentie over zorg of er een 
meldpunt voor zorg kan worden ingesteld, 
waarop Guido bevestigend antwoordt. 

 
- Onderwijs 
Attie Duval doet verslag over het seminar over 
onderwijs gehouden op 15 oktober 2010 in 
Parijs. Onderwijs en examens zijn gescheiden 
en er is weinig of geen samenwerking tussen de 
Franse en Nederlandse overheden. Het overleg 
tussen de ambassade en het Franse ministerie 
van onderwijs is gecompliceerd. De 
desbetreffende “Académies” zijn erg 
autonoom. Het zou wenselijk zijn wanneer de 
voorzitters onder hun leden een enquête 

zouden houden over leerlingen die wel of geen 
examen Nederlands kunnen doen op Bac 
niveau. Paula de Vries is meldpunt voor het 
aanmelden van potentiële examinatoren 
Nederlands. Er vindt nog een follow-up plaats 
op basis van een aantal actiepunten opgesteld 
door het seminar en in samenwerking met de 
ambassade. Op de Fanf-website staat een 
uitgebreid verslag van dit seminar. 
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5.Verkiezing bestuur 

De voorzitter stelt dat, volgens de statuten, het 
voltallige bestuur uit zeven personen dient te 
bestaan. Sommige sprekers zijn van mening dat 
het Comité van Voorzitters als groot bestuur 
zou kunnen optreden met daarnaast een klein 
dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, 
vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, 
dat de lopende zaken kan afhandelen. Corina 
van Broekhoven en Henk Grethe zijn aan de 
beurt van aftreden.De voorzitter bepleit dat de 
vergadering zich aan de statuten houdt en een 
voltallig bestuur benoemt. Door de voorzitters 
van de werkgroepen en de redacteur van de 
website en de Nieuwsbrief in het bestuur op te 
nemen wordt de efficiënte structuur van de 

Fanf behouden. Immers deze personen moeten 
in ieder geval nauw samenwerken met het 
bestuur. Het bestuur zal ook zoveel mogelijk 
gebruik maken van de moderne 
communicatiemiddelen om daardoor kosten te 
sparen. Omdat Henk Grethe de wens te kennen 
heeft gegeven om af te treden als secretaris, is 
het nodig een kandidaat te vinden voor deze 
functie. Dat is tot op heden niet gelukt. Na 
verdere discussie  gaat de vergadering akkoord 
met de benoemingen van Guido Smoorenburg, 
Hans de Jonge, Erik van der Most, Wouter 
Tetrode, Attie Duval en Cobi de  Jongh. Henk 
Grethe blijft aan als tweede secretaris tot een 
opvolger is gevonden. 

 
Na de koffiepauze is het bestuur als volgt geconstitueerd: 
Guido Smoorenburg, voorzitter, Hans de Jonge, vice-voorzitter, Erik van der  Most, penningmeester 
en Henk Grethe, tweede secretaris (dagelijks bestuur) en de volgende leden:  Wouter  Tetrode, Cobi de 
Jongh en Attie Duval. Guido Smoorenburg neemt nu de voorzittershamer over en dankt Hans de 
Jonge voor zijn vele werk verricht voor de Fanf. 
 

6.Communicatie 
De presentatie van de nieuwe FANF-website 
vindt plaats en alle aanwezigen zijn vol lof over 
de nieuwe opzet en huisstijl. Er is een e-
mailfunctie ingebouwd waardoor direct contact 
van de leden met het Fanf-bestuur nu mogelijk 
is. De website is ook bedoeld als promotie voor 
de verenigingen zelf via hun eigen 
logo/identiteit en informatie over hun 
activiteiten. Het bestuur heeft hierin veel tijd en 
geld geïnvesteerd, maar door de nieuwe 
structuur kan deze site vele jaren dienen. Er 

komt ook een pagina met een Gouden Gids 
(landelijke naamvermelding van juristen, 
assuradeuren, dienstverleners etc.). Ook 
reclame via banners zal worden aangeboden 
aan bedrijven en instellingen om zodoende te 
proberen extra inkomsten te genereren. De 
voorzitter doet een beroep op de leden om 
zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de 
website (www.fanf.fr). Hun commentaar en 
suggesties zijn meer dan welkom. 

 
7. Activiteiten 2011 
 
- Juridisch/fiscaal/erfrecht:
Cobi de Jongh zal een e-mail sturen aan de voorzitters over onderwerpen waar belangstelling voor 
bestaat. Ook het notariaat wil zij hierin betrekken. Zie ook het onder punt 4 genoemde. Zodra bekend 
is wat "men" verwacht wordt een bijeenkomst belegd met de leden van deze werkgroep, waarvoor een 
bescheiden budget beschikbaar is. Paul van Cuijk stelt voor dat er een globale handleiding wordt 
gemaakt van wat te doen bij overlijden. Een algemene checklist maken en hierbij ook de ambassade 
betrekken. Cobi de Jongh wil de zaken zo praktisch mogelijk benaderen. 
 
- Onderwijs: 
Actualisering en evaluatie van de actiepunten naar aanleiding van het gehouden seminar. E-mail contact 
en nader overleg met de ambassade. Op de website een meldpunt plaatsen voor onderwijs. Doel is 
uitbreiding van de examens in de Nederlandse taal op middelbaar niveau. Zie ook het onder punt 4 
genoemde. 

http://www.fanf.fr/
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- Zorg: 
De gevolgen en eventuele problemen naar aanleiding van de wijzigingen in het stelsel van 1 mei 2010 
proberen op te lossen. Er is verschil in de medische behandeling in NL en FR en de twee stelsels zijn 
niet op elkaar ingesteld. Verder zal een inventarisatie worden gemaakt van het aantal mensen dat zich in 
NL laat behandelen. 
 
8.Begroting 2011 
Er bestaat een structureel tekort. De kosten belopen € 6000,- Aan inkomsten(contributies) staat daar 
slechts € 3000, -  tegenover. Sponsors zijn nodig, waarbij een discussie ontstaat over het afbakenen van 
de belangen van de Fanf, enerzijds, en van de aangesloten verenigingen anderzijds. Er wordt 
overeengekomen dat bij het zoeken van sponsors en acquisitie overleg nodig zal zijn met de 
verenigingen om niet elkaar vliegen af te vangen. Daarnaast zou contributieverhoging noodzakelijk zijn, 
maar dat ziet Paul van Cuijk nu niet zitten. 
 
9.Vaststelling contributie 
Conclusie is dat de contributie voorlopig niet wordt verhoogd, dat donaties en vrijwillige bijdragen 
welkom zijn en dat er actief naar sponsors/adverteerders zal worden gezocht. 
 
10.WVTTK 
Aneas zoekt samenwerking met de verenigingen. Gouden Gids promoten, Janine Deldon wil graag 
informatie over terugkeer naar NL (checklist). Guido heeft acht thema lezingen gegeven over zorg die 
beschikbaar zijn. Max van der Schalk meldt dat de CMUnf na deze ALV zal vergaderen en nodigt de 
aanwezigen uit. Ook zal hij bij die gelegenheid de mogelijkheid van een donatie bespreken. 
 
11.Datum volgende ALV 
De datum voor de volgende ALV is vastgesteld op vrijdag 27 januari 2012 in Parijs. 
 
Henk Grethe 
7 februari 2011. 
 

Tarieven advertenties 2011 Onder Ons 

 
 Achterkant omslag 

Alle verschijningen 
Kleur 

Omslag binnenpagina 
Alle verschijningen 

Zwart/wit 

Binnenpagina 
Alle verschijningen 

Zwart/wit 

Binnenpagina  
Éénmalig 
Zwart/wit 

Een hele pagina 1500 € 825 € 580 € 150 € 

Een halve pagina 900 € 560 € 375 € 100 € 

Een vierde pagina Niet mogelijk Niet mogelijk 175 € 42,50€ 

Exclusief eventuele technische kosten 

 
In aanvulling op uw advertentie in de Onder Ons, bieden wij u voor 200 euro/jaar extra een banner 
advertentie (168 x 115 pixels) aan onze homepage www.denederlandsevereniging.com 
Graag contact opnemen met onze hoofdredacteur Leo Knol via mail voor alle technische aspecten van 
het aanleveren van de advertentie: leo@denederlandsevereniging.com

mailto:leo@denederlandsevereniging.com
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DE GOUDEN GIDS 

 

VERTALERS 

Olga van Bentum-Plasse – maîtrise de droit Paris 

II, beëdigd tolk/vertaler, cour d'appel de Paris / cour 

de cassation 

52, boulevard Flandrin – 75116 Paris 

Tel/Fax.: 01 45 04 53 31  

van.bentum@orange.fr 

 

Paulien Joustra – beëdigd tolk/vertaler; voor al uw 

vertaal- en tolkwerk; spoed verzekerd. 

31, rue Victor Heyriès 

B.P. 04 – 04290 Volonne 

Tel./Fax: 04 92 64 22 60 of 06 16 99 91 22 

info@joustraductions.com 
www.joustraductions.com 

 

Wilhelmine Tardy – beëdigd tolk/vertaler bij het 

Gerechtshof te Parijs 

3, rue Le Goff – 75005 Paris  

Tel.:  01 43 54 04 42 of  01 43 54 16 66 

Fax :09 55 09 22 43 

w@tardy.eu.com 

 

Voituriez Traduction 

63, rue Jean de la Fontaine – 75016 Paris 

vertalingen: Nederlands-Duits-Engels-Frans 

Tel.: 01 42 88 03 65 of 01 45 20 56 42 

Fax: 01 40 50 16 11 

mvoituriez@wanadoo.fr 

 

GENEESKUNDE 

A. Bomhof – Nederlandse arts, médecine générale 

8, rue Castex – 75004 Paris  

Tel: 01 42 72 77 46 

 

Paul Beurskens – Fysiotherapeut / Masseur –

Kinésthérapeute, Comfort, Revalidatie, 

Endermologie, Coaching 

34, rue Dauphine  – 75006 Paris 

Tel : 06 28 34 92 98 of 01 44 07 04 97 

 

Johanna van Daalen – Ned. psycholoog-

psychotherapeut Individuele en relatietherapie, 

seksuologie. Lid Ned. Ver. van Psychologen. 

Rés. Grand Siècle, 8 place Royale–78000 Versailles 

Tel: 01 30 21 11 11 of 01 30 21 11 12 

 

Hendrika van Dijl – Psychiater (Nederlands artsen 

diploma, Franse specialisatie) Psychiatrie en 

psychoanalytische psychotherapie. 

1 bis, rue des Abbesses – 75018 Paris  

Tel: 01 42 64 33 68 

 

Michiel Engel – Psychiater, psychotherapeut en 

gezinstherapeut 

28, rue Gay Lussac – 75005 Paris 

Tel: 01 40 51 03 96 

 

Isabelle Geysens – Tandarts 

111, boulevard Exelmans – 75016 Paris 

Tel: 01 46 51 28 70 of 06 09 88 18 52 

 

Anna Marme-Karelse – Nederlandse psycholoog 

en psychotherapeut. Methode  

intégrative. Individuele en groepstherapie. 

Volwassenen, kinderen en familie.  

1, square de la Haye  

78180 Montigny le Bretonneux 

Tel: 01 30 64 54 05;  

anna.marme@wanadoo.fr 

 

Herman de Vries – Ned. psycholoog en 

gedragstherapeut 

79, rue de Caulaincourt – 75018 Paris  

Tel: 01 42 54 80 29 

 

Hilde Portengen – sophrologue / relaxologue 

individueel of in groepsverband, workshops per 

thema  (zelfvertrouwen, stress, roken, etc) 

Volwassenen en kinderen vanaf  7 of 8 jaar. 

Praktijk of bij u aan huis of in uw bedrijf. 

Ontspanning, stressmanagement, begeleiding 

examens of sportprestatie, rouw, teleurstelling, 

zwangerschap en bevalling. 

19, rue du mistral – 77240 Cesson 

Tel: 01 64 10 89 15 of 06 79 45 95 03 

www.vitaelize.com 

 

JURIDISCH  

Mr. Stanneke C.M.H. Lammers L.L.M  
Avocat au barreau de Paris & Advocaat bij de 

Rotterdamse balie. 

Nederlandse begeleiding en advies bij financiering, 

fiscaliteit, bouw, aan- en verkoop van onroerend 

goed in Frankrijk. Conflicten of procedures op 

hetzelfde gebied. In samenwerking met Heering 

associates, Amsterdam 

52, avenue de Wagram  75017  – Paris 

Tel: 01 56 33 80 99 

lammers.avocat@noos.fr  of  

lammers@heeringassociates.eu 
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NUTTIGE ADRESSEN 

 

Nederlandse Ambassade 

7-9, rue Eblé – 75007 Paris  

tel.: 01 40 62 33 00 – fax: 01 40 62 34 56 

Consulaire afdeling geopend op: 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.30 

tot 12.30 uur, woensdag van 09.30 tot 15.00 uur 

www.amb-pays-bas.fr 

 

Aneas 

Nederlandse Vereniging voor Onderlinge 

Hulpverlening 

Mevrouw Alexandra van Marken - secretaris  

12, avenue Rapp – 75007 Paris  

contact@aneas.fr 

www.aneas.fr 

 

Eglise Réformée Néerlandaise à Paris  

(Nederlandse Protestantse Kerk) 

Diensten: iedere zondagmorgen om 9.45 uur 

Eglise Luthérienne de la Trinité 

172, bd Vincent Auriol 

75013 Paris (metro: place d'Italie). 

Contactpersoon: ds Harrie de Reus  

24, rue Berlioz - 92330 Sceaux 

tel. 01 47 02 36 21  

eglise.neerlandaise@wanadoo.fr 
http://ern.paris.free.fr 

 

FANF Federatie van Nederlandse Verenigingen 

in Frankrijk 
Secretaris: Dhr. Henk Grethe 

166, rue de la Roquette - 75011 Paris 

tel/fax: 01 43 56 37 96  

heinrich.grethe@orange.fr 

www.fanf.fr 

 

Institut Néerlandais 

Podium voor de Nederlandse cultuur in Frankrijk. 

Het organiseert tentoonstellingen, concerten, 

filmvoorstellingen, colloquia, lezingen en debatten. 

De bibliotheek beschikt over een omvangrijke 

kunsthistorische collectie en boeken op het gebied 

van Nederlandse (jeugd) literatuur en cultuur.  

 

Taalafdeling: 

- Lessen Nederlandse taal en cultuur voor kinderen 

en jongeren van 4 tot 18 jaar onder toezicht van de 

Nederlandse onderwijsinspectie. 

- Cursussen Nederlands voor volwassenen. 

-“Le néerlandais c‟est votre affaire”, cursussen 

zakelijk Nederlands en interculturele communicatie 

voor het bedrijfsleven. 

121, rue de Lille - 75007 Paris 

Tel : 01 53 59 12 40  

info@institutneerlandais.com 

www.institutneerlandais.com 

 

 

 

Lycée International Saint Germain-en-Laye 

Nederlandse afdeling - Section néerlandaise,  

Rector: drs. J.F. Thijssen. 

2-4, rue du Fer à Cheval  

78100 St. Germain en Laye  

Tel: 01 34 51 13 31 

sectionnl.lycee-international@ac-versailles.fr 

www.lycee-international.com 

 

Volledig Franstalig onderwijs met 

Nederlandstalige component op 

moedertaalniveau. Kleuteronderwijs, primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs (collège op 

havo/vwo-niveau, lycée op vwo-niveau). 

Opleiding tot de Option Internationale du 

Baccalauréat (O.I.B.) onder toezicht van de Ned. 

Onderwijsinspectie. In het primair onderwijs 

bestaan interne en externe plaatsen.  

 

Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs  

Het NVTC Parijs organiseert Nederlandse les 

voor kinderen van 3 t/m 18 jaar. De lessen 

worden gegeven in kleine groepen door 

gediplomeerde leerkrachten onder toezicht van 

de Nederlandse onderwijsinspectie van het basis- 

en voortgezet onderwijs. 

 Lespunten: Bailly – Vive l´enfance (78),  

Méré-Montfort l'Amaury (78),  

Le Pecq (78), St.-Cloud (92),  

Villennes-sur-Seine (78). 

 Coördinator: Drs. M. de Beukelaar. 

Secretariaat: Nienke Dumond 

4, allée de la Pépinière, 78430 Louveciennes 

Tel: 01 30 82 70 0 

contact@nvtc.fr 

www.nvtc.fr  

 

Fondation Juliana 
Nederlands studententehuis – Cité Universitaire 

61, bld Jourdan – 75014 Paris 

Tel: 01 40 78 50 00 

 

SVB Vestiging  Breda, afd. Buitenland 

Rat Verleghstraat 2, Postbus 90151, 4800 RC Breda  

Tel : 00 31 (0)76 548 50 10  

www.svb.nl.  

 

Sécurité Sociale (internationaal) 

Informatie over internationale sociale zekerheid  

Tel: 01 45 26 33 41 

www.cleiss.fr
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