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MAART 2015 
 

Activiteitenkalender  
 
Algemene Ledenvergadering  18 maart 
Bezoek Opéra Garnier  28 maart 
Lezing/diner Waterloo               10 april 
Kinderochtend    12 april 
Oranjefeest (ovb)  23 april 
Wijnreisje Pouilly-sur-Loire 2 mei 
Dodenherdenking  4 mei 
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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. 
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Voorwoord 
 
 
 
Beste mensen 
 
Dit jaar 2015 is nogal stormachtig van start gegaan. Hier in Parijs met de aanslag op Charlie 
Hebdo en de koosjere supermarkt. In Oekraïne is het oorlog en Griekenland heeft grote 
problemen met haar schulden.  Kortom, geen rustig begin van een gewoon jaar. Na zestig jaar 
zou er zelfs weer oorlog kunnen komen in West-Europa. In ieder geval is er nu al minder 
tolerantie.  
 
Terwijl de geest van samenhorigheid kort in Frankrijk rond ging, is het nu alweer vervlogen en is 
er sprake van spanning tussen bevolkingsgroepen. In Nederland is het niet veel anders, met een 
toename in extreme standpunten, zowel bij Wilders als bij Kamerleden Selçuk Öztürk en 
Tunahan Kuzu.  
 
Zoals ik in de toespraak bij de geslaagde nieuwjaarsreceptie al zei, is het tijdens deze wat donkere 
tijden goed om zich te beseffen waar men vandaan komt en waar men leeft.  
 
Wij zijn Nederlanders in Parijs, open naar de Franse samenleving en geworteld in de Nederlandse 
cultuur. Daar probeert onze vereniging aan bij te dragen.  
 
Er staan weer een aantal activiteiten op de rol en we hebben dit jaar al een kinderochtend 
gehouden.  
 
Op 18 maart is er ook de ledenvergadering waar we over de begroting van 2015 gaan besluiten en 
er wellicht nieuwe bestuursleden worden benoemd.  
 
Ik hoop u daar, of op een van de activiteiten, te mogen begroeten. 
 
Veel leesplezier en tot spoedig.  

Marcel Michelson 
Voorzitter 
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Algemene Ledenvergadering  

18 maart 2015 
 

Plaats: Restaurant La Bouteille d’Or (in een bovenzaal) 
            9, quai de Montebello, 75005 Paris 
Metro: Saint-Michel (lijn 4); RER B/C: Saint-Michel/Notre-Dame 
Parkeergarage: 9, boulevard Saint-Michel 
 
Het bestuur van onze vereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Deze zal plaatsvinden in het restaurant La Bouteille d’Or (met uitzicht op de Notre Dame) aan de 
quai de Montebello. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het 
afgelopen bestuursjaar en uitleg geven over de plannen voor het komende jaar. Tevens wordt het 
bestuur voor 2015 gekozen dan wel herkozen door de vergadering. De vergadering.                                          
zal om 19:00 beginnen.  

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

1.  Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3.  Goedkeuring notulen ALV van 19 maart 2014 (zie Onder Ons juni 2014) 
4.  Verslag van de penningmeester en de kascommissie 
5. Goedkeuring jaarverslag en decharge penningmeester 
6. Begroting 2015 en vaststelling contributie 2016 
7. Ver/herkiezing van Voorzitter, Bestuursleden en de Kascommissie* 
8. Plannen voor 2016 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
* ) Erik van der Most, penningmeester en ledenadministrator, zal zich niet herkiesbaar stellen na 
vele jaren van trouwe toewijding en inzet. Er zijn kandidaten voor zijn functies. Indien u 
belangstelling heeft om tot het bestuur toe te treden, dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter. 
 
De ALV zal worden afgesloten met een presentatie van Frank Renout. Frank is Nederlands 
correspondent in Frankrijk voor onder andere het Algemeen Dagblad en de NOS en schrijft over 
alles wat Frankrijk zo fascinerend maakt. 
 
Aan de ALV zijn geen kosten verbonden. Aansluitend kunnen we ter plekke eten (op eigen 
kosten) met diegenen die daar zin in hebben. Er is een driegangen menu van 30 euro. 
 
Gelieve uw deelname op te geven bij Gerry Sciarone per email aan Gerry@nlvp.fr of per 
post: 6-8 rue du Général Camou, 75007 Paris. 
 
Gaarne aangeven of u voor de maaltijd blijft, vanwege de kostenverplichting. 
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Nieuws van de Eglise Réformée in Parijs 

 

Het jaar 2015 is zeer bewogen begonnen. Parijs, Europa, de wereld… op zijn kop. We zijn op 
zijn zachts gezegd geschokt en van slag door de gebeurtenissen die begin januari in Parijs plaats 
vonden. Echter, met zijn allen hebben we ook gevoeld dat deze daden ons in verzet brengen en 
ons tonen wie nou eigenlijk, op wat voor niveau dan ook, écht onze naasten zijn… 
 
Eén keer per maand (elke eerste zondag) organiseert de Eglise Réformée Néerlandaise een 
speciale Thema-dienst. Actuele thema’s die ons bezighouden en worden aangewakkerd, 
geanalyseerd én tot de bodem “becommentarieerd” door de diverse media, vinden op deze 
zondagen een plek in de kerk, op een manier die wij graag samen vormgeven.  
 
Zo is het thema van de eerstvolgende “Dienst voor Allen”: Vrijheid van Meningsuiting. Deze 
“Zondag voor Allen” - voor allen, van allen, door allen-  zal plaatsvinden op 1 maart a.s. Bij het 
verschijnen van deze “Onder Ons” ligt deze datum w.s. (en helaas) al weer achter ons maar ik wil 
u graag een idee geven hoe zo’n dienst tot stand komt en gevierd wordt…. 
 
Onze predikante Chantal Schaap formuleerde het in de digitale nieuwsbrief als volgt: “Vrijheid 
van meningsuiting wordt beschouwd als een verworven recht, een fundamenteel mensenrecht. 
Betekent dat dat alles gezegd kan en mag worden? Of zijn er ook grenzen? Durven we nog vrijuit 
te spreken of zwijgen we liever? En wat heeft de Bijbel ons hier over te zeggen?” 
 
U bent van harte uitgenodigd om te komen en we vragen u om deze dienst ook bij anderen onder 
de aandacht te brengen. Familie, vrienden, kennissen, iedereen is van harte welkom. De dienst zal 
(net als alle andere “Diensten voor Allen”) beginnen om 10.30 uur (i.p.v. het gewoonlijke 
tijdstip 9.45!) Het adres: 172, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, M° place d’Italie. Na de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en eventueel verder te praten over het thema. 
Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.  
 
Is het niet bij de eerstkomende Thema-dienst dan zien we u uiteraard graag bij één van de andere 
diensten. Want de grote “gemene deler” bij onze bezoekers is vooral het feit dat men graag op 
één of ander manier wil nadenken over ‘het geloof’. De door de ERN georganiseerde activiteiten 
kunnen u de gelegenheid bieden om af en toe, in welke vorm dan ook (dienst, gesprekskring, 
leeskring, etc.) met anderen stil te staan bij dat wat ons bezig houdt, intrigeert of inspireert. 
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens! 
 

Namens de Kerkenraad van de ERN (www.ernparis.fr)  

Mieneke Start 
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Diner met lezing over Waterloo 

10 april 2015 

 

Onze vrienden van de VIP organiseren een diner op 10 april naar aanleiding 
van de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo.  

In de woorden van Frederik Boriau, de voorzitter van de VIP: 
Onze gastspreker is Charles Bonaparte, een nazaat van Napoléon himself.  

Hij komt (uiteraard in het Frans) spreken over de visie die Napoléon had over Europa, en dit 
vertrekkende vanuit België en Nederland en uitbreidend naar het Europa van vandaag.  
 
Voor de gelegenheid hebben we een prachtige en heel gepaste locatie gevonden recht tegenover 
de École Militaire.  
 
Deelname is 30€ per persoon voor leden. 
 
Daarvoor krijgt u een aperitief-voorgerecht-hoofdgerecht-dessert-koffie en, natuurlijk: Charles 
Bonaparte! 
 
Afspraak vanaf 19.00 voor het aperitief bij « La Terrasse du 7ème », 2, place de l’École Militaire – 
75007 Parijs. Metro: Ecole Militaire. Om 20.00 gaan we dan aan tafel. 
 
Inschrijvingen zullen pas definitief zijn als we er de betaling voor ontvangen hebben. 
Inschrijven via maartje@nlvp.fr en na haar bevestiging de 30 € per persoon overmaken 
naar de VIP (Vlamingen in Parijs) RIB: 30076 04329 12067200200 72, IBAN: FR76 3007 
6043 2912 0672 0020072, BIC: NORDFRPP. 
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Pouilly-sur-Loire, 2 mei 

Genieten van wijn en kunst 

 

 

Voor de leden van de NLVP en van de VIP (Vlamingen in Parijs) is op die dag een uniek 
uitstapje georganiseerd naar de jaarlijkse “Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais en 
Pouilly Fumé”. 

Een buitenkansje voor onze wijnliefhebbers, die hier alle charmes en geheimen van de Pouilly 
Fumé zullen ontdekken en tevens met een flonkerend glas in de hand kunnen kennismaken met 
het werk van (inter)nationale hedendaagse kunstenaars. Maar ook voor de kunstliefhebbers onder 
ons biedt deze excursie een gelegenheid om met de aanwezige kunstenaars van gedachten te 
wisselen over hun werk, dat wordt geëxposeerd te midden van de fusten in de wijnkelders van de 
Domaines. 

Want dat is de opzet van dit prachtige festival: genieten van de karakteristieke en beroemde wijn 
van de Pouilly Fumé en kennis maken met de producenten. Tegelijkertijd ontmoeten we ter 
plekke de exposerende beeldend kunstenaars, die door de jury zijn uitgekozen.  

Dit jaar vindt het FIAAC – festival voor de 3de keer plaats. 

Gedurende 4 dagen, exposeren 19 kunstenaars hun werk in de Chais van 19 vignerons in de 
streek van de Pouilly Fumé. Zowel kunstenaars als vignerons zullen tijdens dit festival aanwezig 
zijn. De wijnboeren zullen u alles vertellen over gouden cuvées en millésimes en zullen u 
uiteraard hun mooie wijnen laten proeven. U kunt tijdens het festival profiteren van speciale 
aanbiedingen en zo met een paar mooie fleskes thuiskomen. De kunstenaars, uit binnen- en 
buitenland, zijn geselecteerd op de kracht van hun werk: abstract, figuratief, lyrique, art brut of 
een andere “stroming” in de hedendaagse kunst.  

De kunstwerken worden ook te koop aangeboden. 

Wij bieden dit jaar de mogelijkheid, voor de leden van de NLVP en de VIP, om op zaterdag        
2 mei, gezamenlijk het FIAAC – festival in de wijnstreek rond Pouilly sur Loire te bezoeken. 

Het idee is om met elkaar per bus van Parijs te reizen. Ter plekke bezoeken we dan een aantal 
deelnemende Domaines, waar we ons aan kunst en wijn laven. Vanzelfsprekend is een heerlijk 
middagmaal voorzien, in een gemoedelijk pittoresk restaurant, waar de chef gul en Bourgondisch 
met de pollepel zwaait. En zijn we aan het eind van de dag moe maar voldaan, dan laten we ons 
weer rustig terugrijden naar Parijs. 
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Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

Om 8 uur in de morgen vertrekken we per bus vanaf (een nog te bepalen punt op/bij) de                
porte  d' Orléans,75014 Parijs. Makkelijk te bereiken per openbaar vervoer, maar er bevindt zich 
ook een grote parkeergarage, die op zaterdag wel plaatsen beschikbaar heeft. 

Tegen 11 uur komen we aan in Pouilly-sur-Loire, waar we worden ontvangen in La Tour du 
Pouilly Fumé, het centrum voor de promotie van de beroemde Pouilly Fumé. Ontvangst met een 
kopje koffie. Vervolgens een toelichting over de streek en de wijn en een uitleg over het kunst- 
wijnfestival, e.d. Daarna een bezoek aan de "Cave aux Arômes" met een introductie in de kunst 
van het wijnproeven (en -snuiven). Verder is er een overzichttentoonstelling van de deelnemende 
kunstenaars en vignerons. 

Mogelijkheid tot het proeven en kopen van Pouilly Fumé en kopen van snuisterijen, souvenirs of 
mooie en interessante wijnliteratuur. 

Tegen half één gaat iedereen wandelend naar het vlakbij gelegen restaurant, om lekker te gaan 
eten “Chez Mémère”. Een klein familierestaurant waar we in een ongedwongen en hartelijke 
ambiance zullen genieten van Bourgondische streekproducten. Een (h)eerlijke en genereuze 
keuken. Het menu, uitsluitend samengesteld met verse producten uit de regio, hangt af van het 
seizoen en de beschikbaarheid op dat moment. De lunch bestaat uit: voorgerecht, hoofdgerecht, 
dessert, koffie en een glas wijn. Extra consumpties komen voor rekening van de besteller hiervan. 

Tegen 14.00 uur gaan we met de bus langs een aantal deelnemende “Domaines” in de omgeving. 

We beginnen bij het Domaine du Bouchot. We maken kennis met Rachel en Pascal, twee 
gepassioneerde vignerons, die zich met hart en ziel hebben toegelegd op de productie van 
biologische wijn. Wij krijgen een toelichting op de productiemethode en een presentatie van de 
cuvées, en brengen een bezoek aan de wijnkelders en de schilderijen expositie. 

Daarna rijden we in een kwartiertje met de bus naar het dorp Saint Andelain, naar de Chais van 
Domaine Champeau. Een familiebedrijf waar heel mooie cuvées worden gebotteld, die tegen een 
redelijke prijs worden aangeboden. Recentelijk heeft men hier de prestigieuze prijs "Meilleur 
Sauvignon du Monde" behaald. Een bezoek aan deze Chais mocht dus niet in ons programma 
ontbreken. Naast het proeven van deze goddelijke wijn, genieten we ook van de kleurrijke 
kunstwerken van de bekende kunstenares Pascale Nectoux.  

Zo rond 16.00 uur gaan we vervolgens met de bus naar het vlakbij gelegen gehucht Les Berthiers, 
dat zeer pittoresk ligt te pronken temidden van glooiende wijngaarden.  Hier hebben we een klein 
uurtje de tijd om, naar keuze, drie Domaines te bezoeken, die vlak bij elkaar liggen: Claude 
Michot, L'Andrat Guyollot en Dageneau-filles.  De dochters van Serge Dagueneau produceren 
niet alleen een aantal heel verfijnde cépages Pouilly Fumé en Pouilly sur Loire, zoals u weet: grote 
witte wijnen, maar bieden ook een aantal kwaliteitswijnen uit de Côtes de la Charité. Van hun 
wijngaard in Saint-Lay produceren zij ook een prachtige rode wijn-Pinot noir en een heel lekkere 
en vrolijke rosé. In de bus hebben we al enkele informatieve brochures gekregen, zodat een ieder 
voor zich kan besluiten om vooral één van de drie Chais te bezoeken, of juist twee verschillende 
proeverijen wil doen, of zelfs de kunstwerken bij alle drie de vignerons wil bewonderen.  

Om 17:00 zijn we allemaal verzadigd van kunst en wijn en staat de bus gereed om ons, mèt de 
eventueel gekochte bouteilles of cartons en kunstwerken, weer veilig naar Parijs te brengen. 
Tegen 20:00 uur zijn we dan weer terug aan de porte d'Orléans. 
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De kosten voor deze zinnenprikkelende excursiedag zijn laag gehouden: € 45 per persoon voor 
het vervoer, het restaurant en de ontvangst in het informatiecentrum van de Pouilly Fumé. 

Attentie: het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 40 personen. Er zijn al inschrijvingen 
geweest. Deze personen worden wel vriendelijk verzocht hun deelname te bevestigen.  

Opgave voor deelname, liefst vóór 15 maart, per email aan maartje@nlvp.fr. 

Betaling op de volgende wijze:  

Bij voorkeur per bank met gebruik van onderstaande gegevens: Union néerlandaise pour Paris et 
ses environs. Rekeningnummer IBAN- FR36 2004 1000 0102 8599 5V02058 – BIC: 
PSSTFRPPPAR.  Onder vermelding van: Excursie Pouilly Fumé. 

Per cheque op naam van de Union néerlandaise pour Paris et ses environs, te sturen naar 
Maartje Michelson, 15 place Royale, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

Aanvullende informatie, desgewenst via email renevandepoel@gmail.com. De precieze 
plaats van vertrek aan of bij de porte d’Orléans wordt nog aan alle deelnemers bekend 
gemaakt.  
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Verslag Toneelavond, 26 november 

 
Op woensdag 26 november zijn we met een groep van onze leden naar het Theatre de poche 
Montparnasse getrokken, waar het stuk "Chère Elena" werd gespeeld. 
We werden vergezeld door enkele VIPers die zich ook hadden ingeschreven. 
 
De zaaltje zat vol, maar wij hadden uitstekende plaatsen op de eerste rijen. 
 
Het stuk "Chère Elena" werd in 1981 geschreven door Ludmilla Razoumovskaïa meteen 
verboden omdat het als immoreel werd bestempeld. 
 
De rol van Elena werd voortreffelijk gespeeld door Myriam Boyer: een lerares in URSS die 
gelooft in haar werk, morele waarden, menselijke idealen en humanisme.  
Vier van haar studenten, drie jongens en een meisje, brengen haar onverwachts een bezoek op de 
dag van haar verjaardag. 
Beladen met bloemen, champagne en cadeau’s worden ze toch binnen gelaten alhoewel Elena 
eerst weigert de geschenken aan te nemen. 
Dan stelt een van de studenten voor om haar moeder, die in het ziekenhuis ligt, in contact te 
brengen met een groot professor, die bevriend is met zijn ouders. 
Elena weet niet meer wat te doen om hem te bedanken en begaat hiermee een misstap die gaat 
leiden tot een vernietigende chantage. 
 
De vier studenten zijn erop uit om haar de sleutel van de kast te ontfutselen waarin de 
proefwerken wiskunde liggen, zodat ze hun fouten kunnen verbeteren. 
Elena is hiertoe niet bereid, maar de toestand wordt onhoudbaar en dreigend. Ze is de wanhoop 
nabij, geeft niet toe en probeert hen op alle wijze tot rede te brengen, dreigt met politie, maar 
haar telefoon wordt uitgeschakeld door een student. Het appartement wordt half geruïneerd. 
Als dan de studente plotseling terzijde wordt genomen en door een van de jongens wordt 
verkracht is het haar teveel. 
Ze gooit de sleutel naar hen toe, die door niemand opgenomen zal worden. 
De studenten hebben begrepen dat ze te ver zijn gegaan en druipen één voor één af, behalve het 
meisje die de naam van Elena roept maar geen antwoord krijgt. 
 
Het doek valt …. 
 
Een geweldig stuk waar ieder zwaar onder de indruk weer naar buiten gaat. 
 
 

Olga Imbert 
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Sinterklaasfeest op 30 november 2014. 
 
Het Sinterklaasfeest was ook in 2014 weer een grootse happening. Meer dan 110 kindjes vergezeld van 
hun ouders en soms ook van hun grootouders, ooms en tantes, genoten van een poppenkastoptreden. De 
pepernoten en ander lekkers vonden gretig aftrek. En als klap op de vuurpijl deelde de Sint en zijn pieten 
mooie cadeaus uit aan het einde van de middag. 
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Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2015 
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De Kinderochtenden 
 
 

De kinderochtenden worden georganiseerd op: 
12 april, 7 juni, 4 oktober, 15 november 2015 

 
Thema’s: 
 
12 april : Paaseieren zoektocht in het park Catherine Labouré (75007) 
7 juni: Buitenspeel festijn en picknick in het park Catherine Labouré 
4 oktober: Herfst – knutselen 
15 november: Sinterklaas – voorpret 
 
Locatie : Association Sainte Agnès 
23, rue Oudinot 
75007 Paris 
 
Aan het eind van het hofje op de begane grond rechtdoor tegenover de ingang. 
Metro: Duroc of St. François Xavier 
Parking: Sèvres-Babylone, rue Velpeau 

Graag aanmelden per email met vermelding van de naam en leeftijd van de kinderen en wel / 
geen lid van Nederlandse Vereniging: kinderochtend@nlvp.fr 

 
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 ziens, Bianca, Petra, Robyn, Sonja 
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 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€ 

 
 
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 
 
 
 
 



	  
	  

15	  
 

 

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.plasse@orange.fr 
Paulien Joustra – beëdigd tolk/vertaler bij het 
Gerechtshof van Aix en Provence. 
31, rue Victor Heyriès 
B.P. 04 – 04290 Volonne 
Tel: 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 16 66 of 06 08 69 69 26 
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 
26, boulevard Raspail 75007 Paris 
Tel : 06 28 34 92 98 of 01 44 07 04 97 
phmbeurskens@gmail.com 
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 
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 
14, rue Leconte de Lisle - 75016 Paris 
Tel: 01 46 51 28 70 of 06 09 88 18 52 
isabelle.geysens@orange.fr 

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 
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 

Els Staal - Creatief therapeut 
voor kinderen, adolescenten en volwassenen 
in het Nederlands, Frans en Engels 
39, bd de Magenta - 75010 Parijs 
Metro: République of Jacques Bonsergent 
Tel: 06 26 61 11 85 
els.accompagne@free.fr 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Fondation Juliana 
Nederlands studententehuis – Cité Universitaire 
61, bld Jourdan – 75014 Paris 
Tel: 01 40 78 50 00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
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. 
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 
 
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 
 
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



 

 

 


