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Let ook op alle e-mails - of beter gezegd:
de elektronische nieuwsbrieven - die u van de Vereniging in uw
mailbox ontvangt. Dit is geen spam, maar er staat vaak allerlei
informatie in over activiteiten die door de Vereniging
georganiseerd worden en buiten de deadlines van Onder Ons vallen
of nog door anderen georganiseerd worden, maar zeker de moeite
waard zijn. Dus niet met een klik in de ‘prullenbak’ van uw
computer laten belanden.

Voorwoord
Beste leden,
Herdenken gaat ook over nu en morgen. Het is dit jaar 70 jaar sinds de D-Day landing en het
begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn al minstens twee generaties van
mensen die alleen maar in vrede hebben geleefd en de oorlog alleen maar kennen van verhalen en
documentaires. Het is allemaal zo lang geleden! Toch is het ook nog zeer actueel. We hebben
nooit zo lang vrede gekend in West-Europa, althans in onze noordelijke hoek want vergeet niet
Noord-Ierland of ex-Joegoslavië of de pijnlijke periodes tot lang na de oorlog in Spanje, Portugal
en Griekenland. Of het neerslaan van het volksoproer in Tsjecho-Slowakije en Hongarije onder
communistisch bewind dat slechts na Polen en Perestrojka en het vallen van de muur wat vrijheid
aan de bevolkingen toeliet. Tot op de meer recente onlusten dichtbij Europa in Ukraine en
Tsjetsjenië."
De dodenherdenking is niet slechts een moment van stilte ter herinnering aan de gevallenen en
aan de ontberingen, het is ook een moment van bezinning over vrijheid en van de viering van
vrede. Ook dit jaar was er een kranslegging op het ereveld in Orry-la-Ville, er was een
tentoonstelling georganiseerd door twee plaatselijke jongens van 16 en 17 jaar die in allerlei musea
dingen hadden geleend uit de oorlog. Er was een soort van militair kampement in het dorp en in
het gemeentehuis een kleine tentoonstelling over de stedenband met Kapelle, waar een Frans
ereveld is.
De burgemeester en raadsleden van Kapelle waren overgekomen, de ambassadeur en de
plaatsvervangende chef de mission waren op het ereveld met Franse en Nederlandse militairen,
Franse oud-strijders in uniform met vaandels en ook één Nederlandse oud-strijder in een rolstoel
met familie. Onder de gasten waren lokale Franse gezagsdragers zoals de sous-préfet, dorpelingen
en vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk, van jong tot oud.
Namens onze vereniging heb ik als voorzitter een krans gelegd. Een bloemenhulde aan de
gevallenen, aan de veiligheid die onze welvaart garandeert en aan de vrede die zo vanzelfsprekend
lijkt maar nog altijd breekbaar is. Voor gisteren, vandaag en morgen. Een selectie van de foto’s
vindt u op pagina 13.
Op pagina 3 vindt u de notulen van de ALV. Tijdens deze vergadering, in restaurant Delaville,
hebben we afscheid genomen van de aftredende bestuursleden, waaronder Christine van Koppen,
die zes jaar lang onze penningmeester was en Menno Nijdam, die gedurende vier jaar de functie
van voorzitter vervulde.
Verder leest u in deze Onder Ons een interessant artikel van en over onze nieuwe leden Kees en
Guusje van den Akker, die in Pouilly-sur-Loire wonen.
Wij hopen u weer binnen korte tijd te ontmoeten bij onze activiteiten.

Marcel Michelson,
voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering
19 maart 2014
1. Opening
De Algemene Ledenvergadering wordt geopend in het restaurant Delaville, 75010 Paris door de
voorzitter Menno Nijdam. Hij deelt mede dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter zal zijn en
dat hij zich niet meer beschikbaar zal stellen. Zijn werkzaamheden en het voorzitterschap zijn
niet meer te combineren.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter deelt mee dat de 'siège social' wordt verplaatst
naar het adres van de huidige secretaris. De aanwezigen stemmen daarmee in.
3. Goedkeuring notulen ALV van 20 maart 2013
De notulen van de ALV 2013 worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie
De penningmeester licht de balans en het baten- en lastenoverzicht 2013 toe. Er is een tekort van
2 547 €. De ontvangen contributie is op 1 € na gelijk aan het begrote bedrag.
Dit resultaat is vooral te danken aan de inspanningen van het bestuurslid Erik van der Most, die
belast is met de ledenadministratie. De advertentie inkomsten zijn hoger uitgevallen. Er is
weliswaar een adverteerder weggevallen, maar de sponsor Heineken is er voor in de plaats
gekomen.
De toelichting op de inkomsten uit activiteiten:
De nieuwjaarsreceptie 2013 had al plaatsgevonden vóór de ALV 2013. Derhalve is het begrote
bedrag gelijk aan de werkelijke kosten.
Leidens Ontzet is duurder uitgevallen omdat er onverwacht gezorgd moest worden voor het
transport van de haringen vanaf het vliegveld naar de feestlocatie. De haringen werden weer
aangeboden door de 3 October Vereeniging.
Het Sinterklaasfeest heeft minder gekost dan begroot. Er waren zo'n honderd kinderen van leden
en ook niet-leden, die meer moesten bijdragen.
Het Oranjefeest was gebudgetteerd voor 2500 €. Mede door de sponsorbijdrage zijn de kosten
ruim binnen budget gebleven.
Overige activiteiten: wandelingen, theaterbezoek, bezoek Custodia, concert, Indonesisch eten,
ALV en kinderochtenden.
De post Onder Ons is hoger uitgevallen. Er was een aflevering meer dan gepland. Er zijn nieuwe
enveloppen aangeschaft.
Er is een vraag uit de zaal hoe de afdracht aan de FANF zich verhoudt tot de ontvangen
contributies. De afdracht aan de FANF is immers minder dan begroot terwijl dat bij de post
contributies niet het geval is. Bovendien is de afdracht nu groter dan in 2012, hoewel de
ontvangen contributies ongeveer gelijk zijn. Dit is vreemd omdat aan de FANF een bedrag van
1 € verschuldigd is per lid. De heer van der Most geeft aan dat de contributie afhankelijk is van de
gezinssamenstelling. Elk jaar komen en gaan er leden. Daardoor kan het aantal leden per jaar
verschillen ook al zijn de ontvangen contributies hetzelfde.
Onder de algemene kosten, die wat hoger zijn uitgevallen, zijn begrepen de kosten voor het
afscheidscadeautje voor de vertrekkende secretaris en het Sinterklaasteam, het nieuwe logo en
verzekeringskosten.
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De voorzitter zet uiteen dat het contract met het webdesignbedrijf Cygne in 2013 is beëindigd,
mede omdat Cygne niet op korte termijn kon voldoen aan een nodige nieuwe inrichting van de
website. Er wordt nu gebruik gemaakt van een nieuw systeem dat in eigen beheer wordt
onderhouden en dat ook meer flexibiliteit biedt. De overgang naar het nieuwe systeem heeft
onvoorziene, éénmalige kosten meegebracht.
Voor de nieuwsbrief, die naar 1000 adressen wordt verstuurd, maken we gebruik van een nieuwe
provider. De kosten bedragen 50 € per 6 maanden. De domeinnaam kost 19 € per jaar.
De penningmeester concludeert met de opmerking dat ondanks het kleine tekort de kaspositie
nog steeds goed is.
De post 'overige vorderingen' betreft de tot en met februari 2014 vooruit ontvangen bedragen die
ten laste van 2014 moeten worden gebracht, zoals contributies en nog te factureren
adverteerdersbijdragen.
De voorzitter vraagt wat de SICAV opleveren. De penningmeester geeft aan dat deze niet veel
opbrengen. Dit geldt ook voor het livret A waar al een gedeelte van het geld naar is overgebracht.
Er wordt uit de zaal gevraagd wat het beleid van het bestuur is ten aanzien van de goed gevulde
spaarpot. Kan dat geld niet worden aangewend voor meer of andersoortige activiteiten?
De voorzitter geeft eerst een toelichting waarom deze 'vetpot' is ontstaan. In de afgelopen jaren
zijn er onverwachte meevallers geweest, vooral door ontvangen achterstallige vergoedingen voor
de auteursrechten, die ontstaan waren door de publicatie van de Onder Ons. Deze onverwachte
inkomstenbron lijkt nu opgedroogd. Ook was er vorig jaar een onverwachte meevaller bij het
Oranjefeest. De nieuwe sponsor droeg daar behoorlijk bij zodat het feest minder kostte dan
begroot.
Het uitgangspunt is de laatste jaren geweest om een reserve aan te houden die even groot is als de
jaarlijkse inkomsten. Door deze meevallers waren die inkomsten onvoorzien groter.
De interim-voorzitter geeft aan dat de ruime kaspositie voor het bestuur aanleiding is geweest om
een voorstel te doen tot vermindering van de contributie. De aanwezigen zien daar bezwaren in.
De voorzitter besluit het voorstel tot verlaging van de contributie te behandelen bij agendapunt 6.
Er volgt een vraag uit de zaal over advertentiekosten. Komen deze alleen voort uit de Onder Ons
of ook uit de website? De voorzitter bevestigt dat deze ook voortkomen uit de website en ook uit
de zgn. Gouden Gids (kleine advertenties van ondernemers).
5. Goedkeuring jaarverslag en decharge penningmeester
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de toelichting op de jaarstukken. Hij geeft daarna
het woord aan de heer Michelson als vertegenwoordiger van de kascommissie. Hij verklaart dat
de kascommissie na inzage te hebben gekregen van alle boekhoudkundige bescheiden, van
oordeel is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de omvang van het vermogen op 31
december 2013 en van het resultaat over het boekjaar 2013. De Kascommissie stelt derhalve aan
de Algemene Vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen en haar te danken voor
de wijze waarop zij haar functie heeft verricht.
De vergadering keurt het jaarverslag goed en verleent decharge verleend aan de penningmeester.
6. Begroting 2014 en vaststelling contributie 2015
De interim-voorzitter licht de begroting 2014 toe.
De nieuwjaarsreceptie op de residentie heeft 750 € gekost, beduidend minder dan begroot.
Het Leidens Ontzet is gelet op de ervaringen met de haringen ruimer begroot. Er zal wel bekeken
worden of we de haringen weer gratis of in ieder geval beduidend goedkoper vervoerd kunnen
worden al dan niet via de 3 October Vereeniging.
Het Sinterklaasfeest is wat lager begroot dan het afgelopen jaar op grond van de laatste
ervaringen.
Het Oranjefeest heeft hetzelfde budget als afgelopen jaar. Het vindt plaats in Myboat, een goed
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bereikbare feestlocatie. Er wordt contractueel uitgegaan van een vastgestelde omzetverwachting.
Indien daaraan niet wordt voldaan zal de vereniging de rest moeten aanvullen. De band van het
vorig jaar kampt met interne problemen. Er is een goed alternatief gevonden.
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Wat betreft de verdere activiteiten is het budget wat verhoogt ten opzicht van het budget van het
afgelopen jaar.
Er is voor de Onder Ons gezocht naar een goedkopere drukker. Dit heeft geen veel goedkopere
alternatieven opgeleverd. Er is daarom besloten bij Trèfle te blijven. Inmiddels worden de digitale
communicatiemiddelen als nieuwsbrief en website steeds belangrijker. Maar omdat er volgens de
enquête behoefte blijft aan de gedrukte Onder Ons, zal deze voorlopig 4 maal per jaar blijven
verschijnen. Er wordt naar gestreefd om in de Onder Ons meer achtergrondverhalen te plaatsen.
De nieuwsbrief verschijnt naar behoefte echter niet vaker dan een keer per week en in ieder geval
een keer per maand.
Er wordt gevraagd of de adverteerders eisen stellen aan de verschijningsfrequentie van de Onder
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Ons. Marcel Michelson geeft aan dat de frequentie van 4 keer per jaar mede afgestemd is op de
behoefte van de adverteerders.
De voorgelegde begroting 2014 wordt zonder tegenvoorstel vastgesteld.
Het bestuursvoorstel tot verlaging van de contributie met 5 € per type abonnement (voortaan
44 € voor gezin, 33 € voor alleenstaanden en 21 € voor jongeren tot 25 jaar) wordt door Menno
Nijdam voorgelegd aan de vergadering.
Erik van der Most licht toe dat dit 700-800 € minder inkomsten zou opbrengen bij gelijkblijvend
aantal leden. Hij zegt verder dat onze contributie hoog is in vergelijking met soortgelijke
verenigingen.
Uit de zaal wordt opgemerkt dat in plaats van verlaging van de contributie de voorkeur uitgaat
om meer geld vrij te maken voor activiteiten. Marcel Michelson merkt op dat men zich wel moet
realiseren dat het daarbij nodig is dat er voldoende mankracht voorhanden moet zijn om aan alle
ideeën uitvoering te geven.
Er wordt geopperd om de verenigingsbijdrage te verhogen bij etentjes, die door menig lid duur
worden bevonden. Ook is er een voorstel om de Sinterklaascadeautjes te financieren. Die worden
nu betaald uit de bijdrage van de ouders. Het betreft hier immers vooral de groep van jongere
leden, die het in deze tijden niet gemakkelijk hebben.
Marcel Michelson merkt op dat er wel altijd een (kleine) bijdrage van de leden voor een activiteit
zal worden gevraagd om het aantal afzeggers te beperken.
Uit de zaal wordt gevraagd of een gedeelte van de financiële reserve niet aan een goed (cultureel)
doel kan worden besteed, zoals ondersteuning van een schrijver. Menno Nijdam geeft aan dat dit
niet verenigbaar is met de statutaire doelstelling. Hij voegt daaraan toe dat alle ideeën serieus in
overweging worden genomen.
De zaal gaat akkoord met de vermindering van de contributie. Naar aanleiding van een
opmerking van de zaal wordt de nieuwe contributie voor 2015 als volgt: 20 € voor jongeren, 35 €
voor alleenstaanden en 45 € voor gezinnen.
7. Verkiezing leden van het bestuur en de Kascommissie
De huidige voorzitter Menno Nijdam stelt zich niet beschikbaar voor een nieuw mandaat. De
huidige interim-voorzitter Marcel Michelson wordt unaniem tot voorzitter gekozen.
Menno Nijdam draagt de voorzittershamer aan hem over.
Marcel Michelson stelt de rest van het bestuur voor.
Erik van der Most wordt de nieuwe penningmeester. Hij vervangt de huidige penningmeester, die
6 jaar lang deze functie op voorbeeldige wijze heeft uitgeoefend.
Maartje Michelson wordt vice-voorzitter. Gerry Sciarone blijft secretaris.
Anne van Gemert, de drijvende kracht achter het laatste Sinterklaasfeest, wordt aan het bestuur
toegevoegd.
Tijdens 2013 hebben Michiel Ausems en Arthur van der Meer het bestuur om persoonlijk
redenen verlaten. De vergadering stemt in met deze nieuwe bestuurssamenstelling.
De nieuwe voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun grote inzet.
Hij vertelt verder dat de FANF heeft laten weten dat naar Frans recht geen kascommissie is
vereist. Er is echter besloten om deze toch te handhaven omdat financiële controle belangrijk is,
ook voor onze vereniging.
De Kascommissie bestaat uit twee leden: Marcel Michelson en Henri Leclercq. Marcel Michelson
legt zijn functie neer omdat dit niet compatibel is met het voorzitterschap van de vereniging. Hij
heeft Menno Nijdam bereid gevonden toe te treden tot de kascommissie. De vergadering neemt
hier met instemming kennis van.
8. Plannen voor 2014
De drie grote vaste activiteiten van de vereniging zijn de nieuwjaarsreceptie, Leidens Ontzet en
het Sinterklaasfeest. De kinderochtenden zijn ook een vast onderdeel, waarbij het Paaseieren
rapen ook ieder jaar op de agenda staat. De rest wordt steeds wisselend ingevuld. Er worden dit
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jaar weer wandelingen gepland. Er komt een aspergediner in mei. De vereniging doet weer mee
aan de dodenherdenking op 4 mei in Orry-la-Ville. Het aantal activiteiten zal ook afhangen van
de beschikbare capaciteit binnen het bestuur en bij geïnteresseerde leden.
De Onder Ons zal 4 keer verschijnen. De nieuwsbrief zal naar behoefte verschijnen binnen de
eerder aangegeven grenzen. De nieuwsbrief blijft ook een platform voor initiatieven van anderen,
zoals de NL borrel en de culturele activiteiten van de ambassade.
De samenwerking met de Vlaamse zustervereniging (VIP) wordt ook dit jaar voortgezet en
wellicht uitgebreid met de Noorse vereniging. Hierbij wordt gedacht aan een bezoek aan het
historisch museum in Saint-Germain-en-Laye, waar veel aandacht wordt besteed aan de Vikingen.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
10. Sluiting.

Ditjes en Datjes

Frankrijk int nu echt alle boetes
Nederlandse automobilisten komen niet meer zo makkelijk weg met verkeersovertredingen die ze
in Frankrijk begaan. Bij de leasemaatschappijen ALD Automotive, Leaseplan en Alphabet zijn in
korte tijd honderden Fransen bekeuringen op de mat gevallen. Frankrijk kondigde in het verleden
al aan strenger te gaan optreden tegen Nederlandse wegpiraten, maar boetes bleven steevast uit.
Sinds maart is het uit met de pret, melden de leasemaatschappijen. Frankrijk en Nederland
hebben eind 2013 hun kentekenregisters voor elkaar opengesteld. De explosieve groei aan Franse
boetes is voor ALD Automotive reden om vakantievierende automobilisten extra te
waarschuwen.

Geen papieren spoorkaartje meer vanaf juli
De spoorvervoerders (NS, Arriva, Connexxion, Veolia) nemen op 1 juli definitief afscheid van
het papieren kaartje. Alle reizen met de trein moeten dan met de ov-chipkaart worden betaald.
Voor incidentele reizigers en toeristen, die geen ov chipkaart hebben, komt er een
weggooichipkaart. Voor dit vervoersbewijs moet altijd het volle tarief worden betaald, plus een
toeslag van 1 euro.
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Nieuws van de Eglise Réformée
in Parijs
Zoals gebruikelijk in de ‘Onder Ons’ willen wij als Kerkenraad van de Protestantse gemeente
graag uw aandacht vestigen op ons bestaan en onze activiteiten.
De ERN is een Nederlandse kerkgemeente die in de stad Parijs en haar wijde omgeving iedere
zondagochtend, maar ook door de week rond vele andere activiteiten, (meestal) van oorsprong
Protestantse leden en niet-leden, samen wil brengen. De gemeenschappelijke factor is dat
iedereen graag op één of ander manier wil nadenken over het of haar/zijn persoonlijke geloof. In
een razend drukke stad als Prijs schiet het er vaak bij in eens rustig stil te staan bij dat wat ons
eigenlijk voortbeweegt, op de been houdt of inspiratie geeft.
Elke zondagochtend om 9.45 vindt er een kerkdienst plaats in het kleine kerkje aan de boulevard
Vincent Auriol (zie adreslijst). Voor de kinderen is er gemiddeld 2 keer per maand een
kindernevendienst (leeftijd ong. van 3 tot 12). Rekening houdend met de contouren van hun
eigen leefwereld wordt er met hen gelezen, gebeden, gediscussieerd en geknutseld. Na afloop
mogen ze in de kerk aan de volwassenen vertellen wat ze hebben besproken en wat ze daar van
vonden.
Na afloop van de dienst is er koffie en thee met koek en limonade voor een ieder die zin en/of
behoefte heeft om na te praten. Of u nu een week-eindje Parijs ‘doet’, hier woont en toevallig
langs kwam of als u zich graag wilt komen vestigen in Parijs: het is de ideale gelegenheid om
kennis te maken en verdere informatie te verkrijgen over de gemeente, haar leden en onze
activiteiten.
Voor de wat oudere kinderen is er een aantal keren per jaar een TIK-dienst (= Tieners in de
Kerk). Door middel van deze diensten willen we graag aan de tieners meegeven dat ze erbij
horen, dat hun twijfels en vragen serieus worden genomen en bespreekbaar mogen blijven.
Behalve de diverse gesprekskringen die maandelijks plaatsvinden (Noord, Oost, West, Parijs …)
willen we na de ‘Rentrée’ van 2014 van start gaan met een literatuurkring. Onder leiding van de
Predikant Chantal Schaap zal er per avond een Nederlands boek worden besproken dat in de
Nederlandse pers veel aandacht krijgt of heeft gekregen.
Het kerkelijk jaar wordt altijd in september geopend tijdens de traditionele ‘buitendag’. Deze dag
wordt ‘à la campagne’ gehouden met eerst een korte dienst in de buitenlucht. Vervolgens wordt
er een groot buffet klaargemaakt ‘à la bonne franquette’ waaraan iedereen zijn bijdrage mag
leveren. Voor de kinderen zijn er spelletjes, knutsels en pannenkoeken!
Mocht u deze zomer in Parijs zijn, op een camping in de regio verblijven of op doorreis zijn naar
uw verdere vakantie adres: vergeet dan niet eens langs te komen op zondagochtend en iets mee te
proeven van de hartelijke en ongedwongen sfeer in onze gemeente.
U bent welkom en we hopen dan ook van harte u deze zomer te mogen begroeten!
Hartelijke groeten,
Namens de Kerkenraad van de ERN
Mieneke Start
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Rubriek ‘Wie zijn wij?’
Waar zijn jullie in Frankrijk neergestreken en waarom eigenlijk?
Dat is een vraag die ons en natuurlijk iedereen die een dergelijk avontuur aangaat, vaak gesteld
wordt. Bij mijzelf is Frankrijk als vakantieland met de paplepel toegediend aangezien ik daar vele
vakanties met mijn ouders al kamperend heb doorgebracht. Na mijn studie en ons trouwen ben
ik bij Shell aan de slag gegaan en hebben we ruim 5 jaar in het verre oosten, Brunei, gewoond en
2,5 jaar in ‘t Franssprekend Kameroen. Ik was daar de enige Nederlander in de organisatie dus ik
moest wel Frans spreken en schrijven wat na een goede stoomcursus in Parijs redelijk lukte.
Ook voor mijn vrouw Guusje en mijn 3 kinderen was Frans de voertaal buitenshuis maar ook
gedeeltelijk binnenhuis vanwege het personeel. Terugkomend in Nederland betekende het ook
het einde van de exotische vakanties in mooie hotels en gebieden aangezien we die vakanties
konden doen op basis van de vakantieregelingen die voor expats golden. Bovendien vonden
Guusje en ik die vakanties wel welletjes en wilden we ze wat anders invullen. De keuze was
eigenlijk snel gemaakt: we gingen weer kamperen en wel in Frankrijk. In Rijswijk hebben we toen
een grote en een kleine Carl Denig achtige tent laten maken waarmee we vervolgens vele jaren de
zomervakanties door Frankrijk zijn getrokken en zelden op campings kampeerden. Bij de boer
kamperen was toen al heel goed mogelijk en de kinderen vonden het prachtig. De taal was zeker
na de periode in Kameroen ook geen probleem en zeker niet voor mijn oudste zoon die 3 jaar op
de Franse lagere school gezeten heeft. Heel gedisciplineerd en door Parijs streng op kwaliteit
gecontroleerd onderwijs, wel wat anders dan wat we meemaakten met de Nederlandse scholen
toen we terugkwamen.
Kinderen worden groter en gaan, gelukkig en maar goed ook, hun eigen weg en wij kwamen voor
keuzes te staan: wat gaan we doen? Aangezien we zelf graag lopen zijn we na het Pieterpad in
2001 begonnen met het pad naar Compostella vanuit Vézelay. Vanaf de eerste etappe liepen we
samen op met een Frans stel dat we vrij snel ontmoetten. Na een zeer warme dag kwamen we
uitgeput aan bij de chambre d’hôte - Forges de la Vache - in Raveau. Die plek is ons zo goed
bevallen dat Guusje en ik besloten om er nog eens terug te keren.
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Na enkele vakanties ook met kinderen, kleinkind en honden daar met veel plezier doorgebracht
te hebben wilden we daar in die buurt iets gaan zoeken. De enorme gezellige echt Franse
ambiance, de culturele niche in vooral La Charité sur Loire en de mooie schilderachtige omgeving
droegen bij aan deze beslissing. Ook de kinderen hadden het er enorm naar hun zin. Bovendien
is de afstand tussen Zeist en Raveau 700km dus gemakkelijk in een dag te doen (alleen maar
snelweg tot 3 km van Raveau) en is het dorpje ook goed per trein bereikbaar. Voor Guusje, die
tijdens de periode dat ik veel reisde een opleiding aan de Wackers kunstacademie in Amsterdam
afrondde is het een prima plek om mooie schilderijen en aquarellen te maken. Maar de echte
reden was toch dat we ons er op ons gemak en welkom voelden. We wilden echt vertoeven
tussen de Fransen en dat is na al die jaren goed gelukt. Belangrijke ingrediënten daarbij waren, de
taal goed spreken en geduld en interesse tonen.
Na eerst overwogen te hebben om nieuw te bouwen en daarvoor hadden we zelfs al een stuk
grond gekocht, besloten we toch om een totaal verwaarloosd pand, naast de lokale bakker aan het
dorpsplein in Raveau te kopen. De verbouwing van het pand nam ruim twee jaar in beslag en is
een verhaal apart, dat een goed scenario voor een televisie serie zou kunnen zijn, maar daarover
vertellen we wellicht een andere keer. De verbouwing is zo goed als klaar behalve de achtertuin
die de komende zomer aan de beurt komt.
We zijn ook gaan deelnemen aan lokale verenigingen/associations vooral op cultureel gebied. Zo
raakte we betrokken bij de organisatie van het evenement ‘peintres dans la rue’ dat vele
kunstenaars naar La Charite sur Loire trok om het schilderachtige stadje met ruïnes en oude abdij
liggend aan de schitterende Loire, op doek vast te leggen.
Een tweede evenement waarbij ik betrokken raakte is de FIAAC, de jaarlijkse kunst en wijnbeurs
in Pouilly-sur Loire waarbij een groot aantal Pouilly Fumé wijnmakers samen met de door hun
geselecteerde hedendaagse kunstenaars hun wijnmakerijen omtoveren in kunstgalerijen. Voor de
streek en de appellation Pouilly Fumé is dit een groots festijn waarbij vele vrijwilligers helpen.
Mijn aandeel is het vertalen van de documentatie en helpen bij de organisatie. Dit jaar werd de
hedendaagse kunstbeurs voor de tweede keer gehouden van 1-4 mei. Wijnmakers en kunstenaars
zijn zelf aanwezig om de kunst toe te lichten, de wijn te laten proeven en natuurlijk om wijn en
kunst te verkopen. Een goede gelegenheid voor kunst en wijnliefhebbers en natuurlijk
bewonderaars van de natuur om van de mooie kunst, lekkere frisse wijn en het Loire dal met
wijngaarden te genieten.
Wij voelen ons hier thuis, komen er vaak en graag en jullie zijn ook van harte welkom!

Kees en Guusje van den Akker
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De kinderochtenden
De kinderochtenden worden georganiseerd op
22 juni, 5 oktober en 16 november 2014
Thema’s:
22 juni: picknick
5 oktober: herfst
16 november: Sinterklaas
Aanmelden bij Bianca via email: kinderochtend@nlvp.fr
Lid worden kan via de website www.nlvp.fr
Locatie: Association Ste Agnès, 23, rue Oudinot, 75007 Paris, aan het eind van het hofje (op
begane grond tegenover de ingang)
Aanvang: 10:30 tot 12:00 uur.
Metro: Duroc of St. François Xavier
Parkeergarage: Sèvres-Babylone, rue Velpeau
Let op: wegens de grote belangstelling en beperkte ruimte zijn we genoodzaakt het aantal
kinderen te beperken tot maximaal 25 kinderen.
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. Je kunt ook meteen lid worden!
Tot gauw,
Bianca, Petra, Robyn en Sonja.
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Verslag Koningsfeest
Op vrijdagavond was het dan zo ver. De eerste Koningsnacht. Marcel had als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging het voortouw genomen in de organisatie, ervan uitgaande dat meer
mensen zich zouden aanmelden om het mee te organiseren. Helaas, bleek er geen animo te zijn
om deel te nemen in het Oranje Comitė. Dus, werd het een ‘Marcel Michelson – One Man
Show’! In de aanloop vreesden we dat er niet voldoende aanmeldingen zouden zijn, het liep erg
stroef. Dankzij Marcel’s aanhoudendheid met het zoeken en vinden van mogelijkheden om
zoveel mogelijk bekendheid te geven aan DE AVOND werd het een daverende avond en nacht.
De Nederlandse band ‘Night Train’ was erg goed. En de Vlaamse frieten en Kwekkeboom
bitterballen vonden gretig aftrek. Kortom het was een mooie avond en veel mensen hebben
genoten.
Maartje Michelson

De foto’s zijn gemaakt door Paul de Beukelaar.
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Fotoverslag
Dodenherdenking 4 mei 2014
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De foto’s zijn gemaakt door René van der Poel.
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Verslag asperge diner
17 mei 2014
Geslaagd asperge diner
Het was leuk en gezellig op woensdagavond in het restaurant Le Coupe Chou.
Er waren wat late afmeldingen vanwege werkzaamheden dus in plaats van een lange tafel in een
afgesloten ruimte gingen we naar een grote ovale tafel in een zaal op de beneden grond van het
restaurant dat uit de Middeleeuwen stamt. Goede asperges, lekker vlees en vis en een enorme
millefeuille Napoléon!
Er werd geanimeerd gepraat en kennisgemaakt.
Het is voor herhaling vatbaar. Andere ideeën zijn welkom.
Marcel Michelson
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Het Nouveau Centre Néerlandais

Geslaagde doorstart onderwijs Nederlands aan volwassenen in Parijs

« Vertellen hoe je een apparaat gebruikt (hier: digitale camera)”, in het rollenspel, vast onderdeel
van de les.

Was er eventueel na de sluiting van het INSTITUT NÉERLANDAIS onzekerheid ontstaan over het
voortbestaan van het lesaanbod Nederlands aan volwassenen, dan heeft het NOUVEAU CENTRE
NÉERLANDAIS deze volledig kunnen wegnemen, mede dankzij de succesvolle doorstart van de
collectieve lessen in de avonduren, zodat de Franse en anderstalige levenspartners van in Parijs en
nabije omgeving wonende Nederlanders (en Vlamingen!) kunnen blijven profiteren van de lessen
taalverwerving en Nederlandkunde, met ervaren docenten en in een verzorgde en prettige
leeromgeving. Begin september start het nieuwe lesseizoen, na de intensieve lesweken (24 uur les
in één week!) van juli en augustus. Meer informatie en achtergrond, ook over de aanverwante
activiteiten die het NCNL ontplooit, vindt u op de website www.ncnl.fr en in één van onze
komende edities.
Nouveau Centre Néerlandais, 121 rue de Lille, 75007 Paris.
Metro : Assemblée Nationale, Telefoon: 01 44 74 93 10, mail: contact@ncnl.fr
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Tarieven advertenties 2014 Onder Ons
Achterkant omslag Omslag binnenpagina
Binnenpagina
Binnenpagina
Alle verschijningen Alle verschijningen Alle verschijningen Éénmalig
Kleur
Zwart/wit
Zwart/wit
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 op onze homepage www.denederlandsevereniging.com
Graag contact opnemen met onze hoofdredacteur Maartje Michelson via mail voor alle
technische aspecten van het aanleveren van de advertentie: maartje@nlvp.fr
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PARIJS EN OMGEVING
L’ASSOCIATION UNION NEERLANDAISE POUR PARIS ET SES ENVIRONS
OPGERICHT IN 1903 - FONDEE EN 1903

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901

Lidmaatschap
Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omgeving
www.denederlandsevereniging.com

Gezinnen Euro 49,00
Alleenstaanden Euro 38,00
Jongeren tot 25 jaar Euro 26,00
Dhr en/of mw ______________________________________________________________
Datum: _______________________ Handtekening _____________________________
Graag uw volledige adresgegevens hieronder aangeven:
Adres ____________________________________________________________________
Postcode / woonplaats _______________________________________________________
Telefoon: ______________________ E-mail _____________________________
Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier met uw cheque op te sturen naar:
Erik van der Most - 33 rue Thiers - 60800 Crépy-en Valois
Wilt u liever per bank overmaken (internet bankieren), dan is dat ook mogelijk.
Graag als motief van betaling uw naam en lid jaar 201x vermelden.

Gebruik voor internetbankieren de onderstaande gegevens en
stuur ook dit formulier terug, zodat wij uw gegevens kunnen updaten :
UNION NEERLANDAISE POUR PARIS ET SES ENVIRONS
Rekeningnummer: IBAN – FR36 2004 1000 0102 8599 5V02 058 - BIC: PSSTFRPPPAR
Conform de Franse wetgeving zullen persoonlijke gegevens nimmer zonder voorafgaande
toestemming aan derden worden verstrekt en zijn uitsluitend bestemd voor het secretariaat van de
vereniging. U heeft het recht de u betreffende gegevens op te vragen en te rectificeren. Daarvoor kunt
u een e-mail naar erik@nlvp.fr of een brief naar bovenstaand adres van Erik van der Most sturen
Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de
l’Association dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission
Informatique et Liberté.
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DE GOUDEN GIDS
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
Grace Slottje
Psychotherapeute - Analyse Transactionnelle –
Integrative Psychotherapy (IIPA)
Tel : 01 39 62 12 56
e-mail : grace.slottje@orange.fr
Consult volgens afspraak:
3 rue Fould - 78600 Le Mesnil le Roi
rue Stendhal - 75020 Paris (Metro Père Lachaise)
Individueel en couples.
Talen : Nederlands – Frans – Engels
Ria Baudoin-van der Vlag
Ostéopathie D.O.
8. avenue Mozart – 75016 Paris
Tel: 01 46 47 10 78 of 06 30 52 90 85
baudoin.ria@gmail.com
www.mozart-osteopathie.com

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.plasse@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 –
Expert Honoraire 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
tardy.w@gmail.com

GENEESKUNDE
A. Bomhof – Nederlandse arts, médecine générale
8, rue Castex – 75004 Paris
Tel: 01 42 72 77 46
Paul Beurskens – Fysiotherapeut, Revalidatie,
Medical Taping, Coaching sportif, Massage
34, rue Dauphine – 75006 Paris
Tel : 06 28 34 92 98 of 01 44 07 04 97
Johanna van Daalen – Ned. psycholoogpsychotherapeut 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
cabinet-psy.com
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

ONDERWIJS
Philippe Marme
Professeur français néerlandophone
Geeft Franse conversatie-en cultuurles in Parijs en
omgeving.
1 square de La Haye
78180 Montigny le Bretonneux
Tel : 06 81 55 79 10
philippe.marme@orange.fr
JURIDISCH
Mr. Stanneke C.M.H. Lammers L.L.M
Avocat au barreau de Paris & Advocaat bij de
Rotterdamse balie.
75ter, avenue de Wagram - 75017 Paris
Tel: 09 82 32 72 36
lammers.avocat@bbox.fr
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NUTTIGE ADRESSEN
Nederlandse Ambassade
Algemene gegevens:
7-9, rue Eblé – 75007 Paris
Tel: 01 40 62 33 00
Fax: 01 40 62 34 56
www.amb-pays-bas.fr

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 basisen voortgezet onderwijs.
Méré-Montfort l'Amaury (78),
Le Pecq (78), Villennes-sur-Seine (78).
Coördinator: Drs. M. de Beukelaar.
Secretariaat: Nienke van Es
33, avenue du Bois – 78620 L’Étang la Ville
Tel: 06 30 72 94 07
contact@nvtc.fr
www.nvtc.fr

Consulair:
De consulaire afdeling is uitsluitend op afspraak te
bezoeken op werkdagen van 11.00 – 16.00 uur
Voor het maken van een afspraak ga naar
www.consulaatparijs.nl afsprakenkalender
Vergeet niet uw afspraak te bevestigen
ANEAS
Nederlandse Vereniging voor Onderlinge
Hulpverlening
Mevrouw Alexandra van Marken - secretaris
12, avenue Rapp - 75007 Paris
contact@aneas.fr
www.aneas.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.

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 Chantal Schaap
24, rue Berlioz
92330 Sceaux
Tel: 01 47 02 36 21 of 06 95 14 07 88
communicatie.ern@gmail.com
http://ern.paris.free.fr
eglise.neerlandaise@wanadoo.fr

Lycée International Saint-Germain-en-Laye
Nederlandse afdeling – Section néerlandaise
Rector: drs. J.F. Thijssen
2-4, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel: 01 34 51 13 31
scontact@sectionnl.fr
www.sectionnl.fr
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 het Option Internationale du
Baccalauréat (O.I.B). Onder toezicht van de
Nederlandse onderwijsinspectie. In het primair
onderwijs bestaan interne en externe plaatsen.

FANF Fédération des Associations
Néerlandaises en France (Federatie van
Nederlandse verenigingen in Frankrijk)
Secretaris: Mary Beelaerts van Blokland
24, avenue des Courlis
78110 le Vésinet
mary.beelaerts@gmail.com
www.fanf.fr

Nouveau Centre Néerlandais
Nederlandse les voor volwassenen
Het Nouveau Centre Néerlandais is de opvolger van
de taalafdeling van het voormalige Institut
Néerlandais voor wat betreft het Nederlandse
taalonderwijs aan volwassenen.
121 rue de Lille
75007 Paris
Tel : 01 44 74 93 10
www.ncnl.fr
contact@ncnl.fr

Sécurité Sociale (internationaal)
Informatie over internationale sociale zekerheid
Tel: 01 45 26 33 41
www.cleiss.fr
SVB Vestiging Breda, afd. Buitenland
Rat Verleghstraat 2, Postbus 90151, 4800 RC Breda
Tel: 00 31 (0)76 548 50 10
www.svb.nl.
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