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Activiteitenkalender  
 
Leidens Ontzet    2 oktober 
Kinderochtend    4 oktober 
Zondagslunch op de Seine 15 november 
(obv) 
Kinderochtend          22 november 
Sinterklaasfeest          29 november 
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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 leden, 
 
Ook uw vereniging komt weer terug van vakantie en er staan weer een aantal leuke evenementen 
op de rol zoals de klassiekers Leidens Ontzet en Sinterklaas die altijd druk worden bezocht. 
Deze activiteiten vallen onder onze doelstelling om Nederlandse tradities in Frankrijk, althans in 
en om Parijs, in stand te houden.  
Ook andere evenementen om als Nederlanders, of Nederlandstaligen, in de grote lichtstad, bijeen 
te komen, vallen binnen het kader van de vereniging. 
 
Als u ideeën of suggesties heeft voor uitstapjes of visites dan horen we dat graag.  
 
Ook kunnen we altijd helpende handen gebruiken, zoals voor het grote Sinterklaasevenement op 
29 november, of om het bestuur te versterken. 

Martella Blaak en de familie Penseel zijn onlangs lid geworden en ik wens hun van harte welkom. 

Marcel Michelson 
Voorzitter 

 

 

 

Tarieven advertenties 2015 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 

 
 
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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   Leidens Ontzet in Parijs 

                  2 oktober 2015 

Ook dit jaar zullen we de bevrijding van Leiden vieren, met haring, wittebrood en 
korenwijn in een gezellig café in Parijs. 

Kom ook naar Bistrot Marguerite op vrijdagavond 2 oktober vanaf 19.30  

Bistrot Marguerite   
1, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 
Metro: Hôtel de Ville (1, 11) 
Parkeergarage: Lobau-Rivoli, 4 rue Lobau, 75004 Paris 

Graag even opgeven aan marcel@nlvp.fr. 
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Sinterklaasfeest 

29 november 2015 

 

Nog een paar maanden en dan is de Sint weer in Parijs! 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 

 

Op zondag 29 november organiseert de NLVP het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor alle 
Nederlandse families in Parijs en omgeving. Een gezellige dag vol muziek, acts en cadeautjes. 
 
Na een jarenlange traditie in Salons Hoche, is het tijd voor verfrissing en vernieuwing! Daarom 
introduceren we een spiksplinternieuwe locatie: 
 

My Boat 

211, avenue Jean Jaurès, Parc de la Villette 

75019 Paris 

 

My Boat is een prachtige locatie in het bekende Parc de la Villette waar gewandeld en gespeeld 
kan worden, ideaal voor een dagje uit met de kids. 

Meer informatie over inschrijvingen volgt. 

 

Alle hulp is welkom! 

Voor zowel de organisatie als assistentie en aanwezigheid op de dag zelf, zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die ons een handje kunnen helpen.  

Daarnaast staan we ook altijd open voor nieuwe Pieten die hun kunsten kunnen 
vertonen op het podium van Sinterklaas. 

Voor meer vragen en informatie hierover, gelieve contact op te nemen met            
Anne van Gemert: annevangemert@gmail.com 

 

Tot heel graag ziens op 29 november! 
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Opening Atelier Néerlandais 

10 september 2015 

Op 10 september werd het Atelier Néerlandais, voorheen het Institut Néerlandais, geopend door  
Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het was een drukbezochte 
en geslaagde avond, afgaande op de lange rijen bij de ingang. Het openingswoord was gepland 
voor 20.15 uur maar we moesten wachten tot 21.00 uur. `s Lands wijs - `s Lands eer, zullen we 
maar zeggen. Er was voor ieder iets wils: cultuur, kunst en uitwisseling van gedachten in het 
Engels, Frans en Nederlands. En dit alles onder het genot van een drankje en `live muziek` van 
een DJ op het binnenplein. 

 

Maartje Michelson 

 

 

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opende officieel het  
Atelier Néerlandais. 
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Verslag lezing Eelco Keij 

22 juni 2015  

 
De lezing door Eelco Keij in het Atelier Néerlandais op maandag 22 juni was redelijk bezocht en 
zeer interessant.  
 
Het blijkt dat door de Nederlandse regelgeving het heel eenvoudig is voor een Nederlander in het 
buitenland om ongemerkt de Nederlandse nationaliteit te verliezen. Sommige mensen nemen een 
tweede nationaliteit aan om makkelijker in een gastland te kunnen werken of zaken te doen, zoals 
in de Verenigde Staten, of krijgen een ereburgerschap aangeboden voor verdiensten in het 
buitenland, of huwen met iemand met een andere nationaliteit in het buitenland. Er komt geen 
waarschuwing uit Den Haag of een consulaat van “pas op, u kunt uw nationaliteit kwijt raken”, 
nee, die is opeens weg en dan is het een harde en lange strijd om die terug te krijgen. De regels 
dreigden zelfs nog aangescherpt te worden omdat voormalig regering en gedoogpartner PVV het 
mes op de keel van Marokkanen of Turken met een dubbele nationaliteit wilde zetten – maak een 
keuze, hier of daar! Los van het feit dat een Marokkaan nooit zijn Marokkaanse nationaliteit kan 
opgeven vanwege de wetten van dat land, had deze regel gericht op buitenlanders in Nederland 
een enorm en onvoorzien gevolg voor Nederlanders in het buitenland.  
 
Het wetsvoorstel tot aanscherpen van de regels ligt nu in de ijskast maar is niet geheel van tafel. 
Maar zelfs als de bestaande regels niet worden aangepast, blijft er een probleem dat Nederlanders 
in het buitenland makkelijk ongemerkt hun nationaliteit kunnen verliezen. Eelco was en is 
kandidaat-Kamerlid, voor D66 nadat hij eerder medewerker bij de PvdA was. Hij werkt nu aan 
fondsenwerving voor de Radboud Universiteit.  
 
Hij heeft een manifest geschreven over de waarde van Nederlanders in het buitenland voor 
Nederland en heeft aangetoond dat andere landen beter met hun “buitenlanders” omgaan dan 
Nederland. In Frankrijk hebben de Fransen buiten het land hun eigen senatoren, in Zwitserland 
is er een parlement voor Zwitsers in het buitenland met ontmoetingen in Bern. In Nederland is 
dat niet zo geregeld en sommige Nederlanders in het buitenland krijgen hun stemformulieren te 
laat om inderdaad aan verkiezingen deel te kunnen nemen in een tijd dat andere landen het online 
stemmen mogelijk maken.  
 
Eelco werkt er aan om een stichting op te zetten zodat iemand in Den Haag de wandelgangen 
kan betreden om ver van te voren op de hoogte te zijn van aanstaande veranderingen en de 
wetsvorming kan beïnvloeden. Daar is uiteraard financiering voor nodig die door een combinatie 
van sponsoring en bijdrages van de 700.000 tot 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland 
(theoretisch goed voor een paar Kamerzetels) gerealiseerd zou kunnen worden.  
 
Indien je op de hoogte wil blijven van deze ontwikkelingen, vul dan je emailgegevens in op zijn 
website. 
 

 
Marcel Michelson 
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De Kinderochtenden 

De kinderochtenden worden georganiseerd op: 
4 oktober, 15 november 2015 

 
De locaties worden bekend gemaakt. 

 
 
Thema’s: 
 
4 oktober: Herfst  
15 november: Sinterklaas  

Graag aanmelden per email met vermelding van de naam en leeftijd van de kinderen en wel/een 
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! 
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Nieuws van de Eglise Réformée in Parijs 

Een nieuw seizoen voor de Eglise Réformée Néerlandaise te Parijs ! 

De grote Franse ‘rentrée 2015’ heeft weer plaatsgevonden en ook voor de ERN breekt er een 
gloednieuw kerkelijk jaar aan. We hopen er een inspirerend en dynamisch seizoen van te maken. 
De traditionele gesprekskringen (“Parijs”, “Noord” en “West”) nemen vanaf september het ritme 
van de maandelijkse bijeenkomsten weer op. De literatuurkring die het afgelopen jaar o.a. werken 
als “Het huis van de moskee” (Kader Abdolah), “De arkvaarders” (Anne Provoost), “Allemaal 
willen we de hemel” (Els Beerten) en “De overgave” (Arthur Japin) heeft gelezen en besproken is 
inmiddels op 17 september j.l. van start gegaan met “De ontdekking van de hemel” van Harry 
Mulisch. Indien u dit lijvige boek voor deze datum niet meer gelezen krijgt kunt u uiteraard altijd 
wat later inhaken bij één van de volgende avonden. 

De Nederlandse kerkgemeente streeft ernaar om met de vaste diensten op zondagochtend én 
haar vele andere activiteiten door de week, leden en niet-leden samen te brengen. Sinds een klein 
jaar vindt er elke eerste zondag van de maand een “Zondag voor allen, door allen” plaats. Deze 
diensten beginnen (i.t.t. de gewoonlijke diensten van 9:45) om 10:30 en krijgen telkens een 
bijzonder thema mee. Iedereen die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan deze diensten is 
van harte welkom. Of het nu een verhaal, een gedicht, een vraag aan de gemeente of een 
muziekstuk betreft: alle input is welkom. De data en thema’s van deze diensten worden 
meegedeeld via de website.  

Bij voldoende deelname gaan we in september ook van start met een nieuw project: ”De 
Bijbeluitdaging”. Onder leiding van predikante Chantal Schaap komen we door het jaar heen 
een aantal keren bij elkaar. Objectief: de hele bijbel (!) in de door u zelf verkozen vertaling en taal 
in 40 weken lezen…  U kunt deze uitdaging zien als een lange wandeling, een pelgrimstocht van 
Genesis naar Openbaringen. U zou dit in eerste instantie voor uzelf kunnen doen maar ook het 
idee om samen met medelezers het avontuur aan te gaan zou u doen kunnen overhalen om mee 
te doen! Een pelgrim weet dat niet het einddoel het belangrijkste is, maar juist al de ontmoetingen 
onderweg. Bij deze leestocht zult u dan ook van alles tegenkomen: diepe dalen maar ook een 
prachtig uitzicht!  Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met ds. 
Chantal Schaap.  
 
Ten slotte wijzen wij u graag nog op een ander nieuw project: “Design je leven”. “Design je 
leven” (zie ook: www.designjeleven.nl ) is bedoeld om vrouwen aan het denken te zetten over 
wezenlijke vragen zoals: wie ben ik? wat vind ik leuk? waarom doe ik de dingen die ik doe? het 
leven is zo vol en gaat zo snel; geniet ik er (nog) wel van? wat doet er nou eigenlijk echt toe?   
Door het stellen van belangrijke vragen proberen we erachter te komen wie we echt zijn, wat de 
kernwaarden in ons leven zijn, wat sterke en zwakke punten zijn en welke passies we hebben. 
Door hierover van gedachten te wisselen in een groep met andere vrouwen, kan men zich veel 
bewuster worden van wat nu echt belangrijk is. Lijkt dit iets voor u of wilt u graag meer 
informatie, neemt u dan contact op met de predikant. We hopen dat er dit seizoen een groep van 
start kan gaan! 
 

Of het nu zal zijn bij de diensten én/of bij een andere activiteit van de ERN: wij hopen u te 
ontmoeten en u bent van harte welkom! 

Hartelijke groeten en graag tot ziens. Namens de Kerkenraad van de ERN (www.ernparis.fr)  

Mieneke Start  



	  
	  

11	  
 

Artikel uit Drop of Stroopwafels 

`Hoge nood in Parijs` 
 
 
 

  
‘Dépendance sanitaire’ van de consulaire afdeling 

Er doet zich de laatste tijd een merkwaardig verschijnsel voor in de buurt van de Nederlandse  
Ambassade in Parijs. Met enige regelmaat ziet men personen, in de meeste gevallen van enigszins 
gevorderde leeftijd, zich in gestrekte draf van de ambassade, aan de rue Eblé, naar een naburige 
bar-brasserie, le Général Bertrand spoeden.  

Wat is hier aan de hand? Ons medelid Nico Baas heeft zijn speurzin ingezet en door middel van 
participerend onderzoek een ernstige tekortkoming in de dienstverlening door de Consulaire 
dienst aan het licht gebracht.  

Wat wil het geval? Mocht men, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een nieuw paspoort, wachtend 
op zijn beurt een lichte aandrang ervaren, dan wordt, op vriendelijke maar besliste toon, de 
toegang tot het toilet geweigerd. Men wordt naar genoemde bar-brasserie verwezen, die, naar 
onbetrouwbare bronnen vermelden, de status van ‘dependance sanitaire’ van de consulaire dienst 
heeft verworven. Tegen het nuttigen van een consumptie kan men daar van het toilet gebruik 
maken. Onze speurder heeft navraag gedaan bij niemand minder dan de ambassadeur zelf, die 
heeft laten weten, dat er inderdaad geen sanitaire voorzieningen zijn voor bezoekers van de 
consulaire dienst, dit uit veiligheidsoverwegingen! Om enigszins aan het ongemak tegemoet te 
komen, wordt er op afspraak gewerkt, wat de wachttijd zou beperken.  

Hoe dan ook: men is gewaarschuwd. Wie niet snel ter been is, treffe maatregelen!   

 

BdR  

Bronvermelding:  
Het Informatieblad voor Nederlanders in Frankrijk / september 2015 / nummer 110 

Drop of Stroopwafels 
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ANEAS 

 

Zeer geachte leden en vrienden van ANEAS, 

Na de warme zomer is Frankrijk weer volop met de rentrée bezig. Wij hopen dat u volop heeft 
genoten van het mooie weer. 
 
Het is alweer bijna 5 maanden geleden (8 mei 2015), dat we samen met de leden tijdens een 
feestelijk diner 130 jaar ANEAS "gevierd" hebben.  
 
Voorafgaand aan het diner werd de 130ste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering stelde het bestuur voor om het scheidend bestuurslid, de heer Pim de 
Roos, te benoemen tot erelid van ANEAS. Pim de Roos heeft jarenlang veel van zijn tijd besteed 
aan het helpen van Nederlanders in nood en was een bevlogen voorzitter van de sociale 
commissie. Zijn energie was onuitputbaar en zijn enorme betrokkenheid uitzonderlijk. Bij 
acclamatie stemde de aanwezige leden met het voorstel van het bestuur in. 
 
De leden zullen t.z.t. de notulen van de ALV ontvangen.  
 
We waren zeer verheugd dat onze beschermheer, Z.M. ambassadeur Ed Kronenburg, ondanks 
een drukke agenda aanwezig kon zijn. Namens de ambassade verraste hij ons met een geschenk. 
 
 
 

	  

	  

Dankzij dit geschenk beschikt het secretariaat nu over een eigen laptop computer. Zoals in een 
eerdere nieuwsbrief vermeld heeft het bestuur van ANEAS zich ten doel gesteld om de 
communicatie en administratie op een meer efficiënte manier te organiseren.  
 
Het hebben van een eigen laptop helpt ons deze doelstelling te bereiken en is onder meer ook 
handig bij wisselingen van het secretariaat daar de volledige administratie op de laptop kan blijven 
staan. 
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Tijdens het diner werd het eerste exemplaar van het jubileumuitgave «130 jaar ANEAS» aan de 
ambassadeur aangeboden.  
 
U kunt deze uitgave via de website (www.aneas.fr) bestellen. Mocht u niet via internet betalingen 
willen verrichten, dan kunt u de uitgave ook via de bank bestellen:  
 
IBAN: FR76 3078 8001 0010 2067 8920 094. Onder vermelding van het aantal jubileumuitgaves. 

 

Impressie van de jubileumuitgave: 

	  

Ondertussen hebben deze zomer wederom verschillende Nederlanders in nood de weg naar 
ANEAS gevonden. Daarnaast ging onze aandacht ook uit naar de lopende steungevallen. De 
hulp was zowel materieel als immaterieel. 
 
Zonder uw steun en de hulp van al onze vrijwilligers kan ANEAS deze mensen niet helpen. 
Mocht u uw contributie voor 2015 nog niet betaald hebben of alsnog graag lid willen worden dan 
kunt u op onze site www.aneas.fr lezen hoe dat moet. Indien u belangstelling heeft om ook 
vrijwilliger te worden dan horen wij dat graag.  
 
Wij wensen u een mooie herfst met veel kleur en zon toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur, 
   Hendrik Klinkert 
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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.nlvp.fr  

 
Gezinnen € 45,00  

Alleenstaanden € 35,00  
Jongeren tot 25 jaar € 20,00  

 
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 reden 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 hebt 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 nécessitées 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 nationale de l’ informatique et des libertés.  
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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.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 
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 
 
Nathalie Walravens, Tandarts  
77, avenue de Wagram - 75017 Paris  
Tel:  01 42 27 62 67 of 01 47 63 30 62 
n.walravens@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 - Nederlandse creatief therapeut 
voor kinderen, adolescenten en volwassenen 
ook in het Frans en Engels 
3, Cité Riverin - 75010 Paris 
Metro : République, Strasbourg-Saint-Denis  
of Jacques Bonsergent 
Tel : 06 26 61 11 85 
therapie@art-therapie-staal.com 
www.art-therapie-staal.com 
 
Bart Vemer 
Aeffectivity therapy en coaching 
Tel: 06 74 31 19 74 
www.aeffectivity.com 
bart@aeffectivity.com 
https://www.linkedin.com/in/bartvemer 
https://www.facebook.com/Aeffectivity 
https://twitter.com/PsyAeffectivity 
 
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  
www.lammers-avocat.com 
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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 
 
Atelier Néerlandais 
121, rue de Lille 
Tel : 01 45 50 47 04 
www.atelierneerlandais.com 
info@atelierneerlandais.com 
 
 

 
 
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



 

 

 


