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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,
Het kalenderjaar loopt alweer ten einde en dat is een van de drukste momenten van de vereniging
vanwege het traditionele Sinterklaasfeest. Dit keer is er zelfs een beetje doublure omdat de
kinderochtend groter is opgezet dan voorheen, dankzij een enthousiast nieuw team voor die
activiteit. Maar er staan nog andere dingen op de agenda, rondleidingen en toneelbezoek, en u
vindt hier ook een aantal verslagen van zeer geslaagde evenementen.
De vereniging organiseert evenementen voor en door de leden; er is geen commerciële inslag en
het bestuur krijgt geen vergoeding of percentage. We houden de kosten laag om het lidmaatschap
schappelijk te houden en daarom is deze Onder Ons geen vier-kleuren brochure op glossy papier
vol van verhalen door medewerkers tegen vergoeding.
Uiteraard kan dat, en andere dingen, anders. U kunt uw mening en inzichten laten horen door
contact op te nemen met bestuursleden of zelf naar de ledenvergadering te gaan.
De nieuwjaarsreceptie is zo’n moment om daar over te praten.
Ook is mijn hamer nog steeds beschikbaar.

Marcel Michelson
voorzitter (demissionair)
Lagarde (Ariège)
Welkom aan onze nieuwe leden

De heer en mevrouw Habib-Braks - Paris
De heer en mevrouw Roesink-Huisman - Paris
De heer en mevrouw Thibaud-Ten Broeke - Puteaux
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Kleurplaat Sinterklaasfeest
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Sinterklaasfeest
25 november 2018

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN
komen dit jaar een middag naar Parijs om de
Sint's verjaardag te vieren.
Het feest is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 12 jaar en begint met een voorstelling. We houden
dat nog even geheim, maar we kunnen nu al zeggen dat het magisch gaat worden!
Daarna zingen we met zijn allen enkele liedjes om de Sint en zijn Pieten welkom te heten, en
kunnen sommige kinderen laten horen hoe goed ze zingen, hun tekening en/of kleurplaat laten
zien en een dansje of een andere act opvoeren, samen met een Piet!
Daarna gaan we wat super gezellige Pieten spelletjes spelen waarna uw kind een kleine verrassing
krijgt, u kunt een foto maken van de goedheiligman met uw kind en dan… komt er een cadeau
uit de schatkamer van de Sint!
Er zal te snoepen zijn (drie maal raden wat, jawel, pepernoten, strooigoed!).
Er zijn sandwiches te koop, en natuurlijk ook banketstaven, chocoladeletters, om maar wat te
noemen, en natuurlijk wat te drinken.
Zondag 25 november 2018 van 14:00 – 16:30 uur.
Zaal open vanaf 13:30 uur
Adres: My Boat, 211, avenue Jean Jaurès, parc de la Villette, 75019 Paris
Parkeergarages: Parking Sud Vinci "Cité de la musique" 24H/24 7j/7 Nord Vinci "Cité des Sciences" 24h/24 7j/7
Openbaar vervoer:
●
Metrolijn 5: uitgang porte de Pantin (Grande Halle)
●
Metrolijn 7 : uitgang porte de la Villette
●
Tramlijn 3b: porte de Pantin
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Inschrijfformulier Sinterklaasfeest
25 november 2018
Inschrijfformulier Sinterklaasfeest – 25 november 2018
Naam ouder(s): ___________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Telefoon: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
komt met ……… kind(eren) naar het sinterklaasfeest
leden : x 20 € per kind = ______ €
niet-leden* : x 40 € per kind = ______ €
TOTAAL ________ €
Voornaam en achternaam / leeftijd
1. ______________________________________ jongen/meisje ___________ jaar
2. ______________________________________ jongen/meisje ___________ jaar
3. ______________________________________ jongen/meisje ___________ jaar
4. ______________________________________ jongen/meisje ___________ jaar
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier te zenden naar Sander Frisart: sander@nlvp.fr
Adres : 72, avenue Jean Jaurès, Box 18, 92190 Meudon.
Betalingen:
-via de Hello Asso website https://tinyurl.com/yc9n4lwm
Dit is de snelste manier om uw kind in te schrijven en het gemakkelijkste voor de
penningmeester.
-per overboeking o.v.v. « Sinterklaas 2018 » en uw familienaam:
Union Néerlandaise pour Paris et ses environs
Rekeningnummer IBAN – FR36 2004 1000 0102 8599 5V02 058 – BIC : PSSTFRPPPAR
-per chèque op naam van Union Néerlandaise pour Paris et ses environs
Sturen naar Erik van der Most – 33, rue Thiers – 60800 Crépy-en-Valois
*Bent u nog geen lid van onze vereniging? Dan kunt u per november 2018 lid worden van de
Nederlandse Vereniging. U betaalt slechts het lidmaatschapsgeld voor 2019 en u betaalt dan de
ledenprijs van 20 voor het Sinterklaasfeest! Neem hiervoor contact op met onze penningmeester
erik@nlvp.fr . Zie ook lidmaatschapsformulier pag. 14.
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THEATERVOORSTELLING
"Adieu Monsieur Haffmann"
Woensdag 28 november 2018
Théâtre Rive Gauche ligt in de rue de la Gaité, dé theaterstraat van Parijs. Hier wordt de met vier
Molières bekroonde voorstelling Adieu Monsieur Haffmann opgevoerd.

Théâtre Rive Gauche
6, rue de la Gaité
75014 Paris
Paris 1942.
De druk van de Duitse bezetter op de joodse gemeenschap neemt toe. De Joden worden
verplicht een gele ster dragen.
Joseph Haffmann is een joodse juwelier en staat op de rand van een faillissement.
Hij stelt voor zijn juwelierszaak toe te vertrouwen aan zijn werknemer Pierre, indien deze hem wil
verbergen tot de toestand verbetert.
Zal Pierre dit risico nemen? En zo ja, tegen welke voorwaarden?
Dit zullen we te weten komen en nog veel meer op woensdagavond 28 november.
Dit stuk kreeg 4 Molières toebedeeld in 2018!
Groepsprijs 1ste categorie: 24€ voor onze leden en 30€ niet-leden
Metro: Edgar Quinet (lijn 6), Gaité (lijn 13), Montparnasse (lijn 4,12)
Aanvang 19.00 uur, samenkomst aan de kassa 18.45 uur
Na afloop biedt de vereniging een drankje aan.
Inschrijven voor 20 november via HelloAsso of per cheque op naam van Nederlandse
Vereniging in Parijs en omgeving naar:
Olga Imbert
5 rue Albert de Lapparent
75007 Paris
Tel. 06 86 00 30 86
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Lidmaatschap 2019 « Les Amis du Louvre »

Dit jaar kunt u weer een jaarabonnement (ingaande op de datum van inschrijving) op het Musée
du Louvre nemen via de Vereniging met een groepskorting van € 10 (enkel abonnement) of € 20 (dubbel abonnement) op de ‘normale’ tarieven van Les Amis du Louvre.
U kunt dan een jaar lang zo vaak als u wilt het museum bezoeken via een speciale ingang zodat u
wachtrijen kunt vermijden. Op de website van les Amis du Louvre kunt u zien welke
jaarabonnementen mogelijk zijn en welke voordelen er nog meer verbonden zijn aan het door u
gewenste jaarabonnement, zie www.amisdulouvre.fr/adherer-renouveler.
Op de webpagina https://www.amisdulouvre.fr/adhesion/adhesion-collectivites kunt u zien wat
het kortingstarief is van het door uw gewenste abonnement.

Hoe werkt het?
Stuur een e-mail aan Gerry Sciarone via gerry@nlvp.fr uiterlijk 30 december 2018. U ontvangt
dan per e-mail een kortingscode waarmee u zelf op de website van les Amis du Louvre uw
lidmaatschap kunt aanvragen of vernieuwen tegen het groepstarief. Deze code kunt u gebruiken
op https://www.amisdulouvre.fr/adhesion/adhesion-collectivites

NB. Deze groepskorting geldt uitsluitend voor leden van de NLVP.
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Verslag en foto’s
Leidens Ontzet
3 oktober 2018

Op woensdag 3 oktober, hebben wij, samen met de Nederlandse Borrel in Parijs, weer onze
jaarlijkse haringparty gehouden in het gezellige bar-restaurant Les Parigots in de rue du Château
d’Eau, vlakbij de place de la République.
Wij doen dat, traditiegetrouw, uit medeleven met de Leidenaars, die zich, nog elk jaar herinneren
dat op 3 oktober 1574, een einde kwam aan de belegering van hun stad, waarbij ongeveer een
derde van de 18.000 inwoners was bezweken door honger of de pest. Doordat de watergeuzen
een aantal dijken tussen Rotterdam en Zoetermeer hadden doorgestoken en een zuidwesterstorm
een handje hielp, moesten de Spaanse troepen op de vlucht voor het wassende water en was het
Leidens Ontzet een feit.
Het Leidse 3-oktoberfeest bestaat uit vele tradities die ver teruggaan. Op 2 oktober wordt het
feest in de avond ingeluid met een taptoe: een optocht van vele Leidse verenigingen. In de vroege
ochtend van 3 oktober vinden de reveille en de traditionele uitreiking van gratis haring en
wittebrood in de Waag plaats aan inwoners van Leiden. Dit verwijst naar de haring en het
wittebrood dat de watergeuzen uitdeelden in de stad direct na de bevrijding. In de Pieterskerk
wordt op 3 oktober al sinds 1574 een herdenkingsdienst gehouden. Verder is de hele stad in
feeststemming met kermisattracties, een historische optocht, fanfares en straatpodia en
ambulante verkopers van allerhande feestelijke prullaria en etenswaar, zoals gerookte paling en
“wereldhapjes” uit alle hoeken van de aardbol.
Traditioneel wordt op 3 oktober in Leiden ook hutspot met klapstuk of rookworst, gegeten.
Volgens een ware legende, vond een jongen, na het ontzet van de stad, in een verlaten Spaans
kampement aan de Lammenschans nog potten met eten. Deze legerrantsoenen, die veel weg
hadden van “hutspot”, hebben sindsdien culinair furore gemaakt.
De jaarlijkse viering van het Leidens Ontzet dateert al van 1886, het jaar waarin de 3 october
Vereeniging werd opgericht. Sindsdien draagt deze vereniging zorg voor de organisatie van alle
officiële evenementen op 3 oktober in de stad Leiden en ondersteunt zelfs, met een zeker gevoel
voor promotie van deze mooie stad, tot ver buiten de grenzen, 3-oktoberfeestjes van
“Nederlanders in den Vreemde”.
De NLVP heeft al jaren een bijzonder goede relatie met de Leidse 3 october vereeniging en mede
daardoor ontvangen wij elk jaar van het bestuur een zending lekkere vette nieuwe haringen.
Dit jaar was de vis wel heel erg vers. ’s Morgens nog bij de Watergeuzen in Zeeland en, dankzij
een bijzondere samenwerking van Ouwehand Visbedrijf in Katwijk met een snelle koerier van De
Koeijer transportbedrijf uit Yerseke, om 17:00 uur afgeleverd in Les Parigots à Paris!
Het bestuur van de NLVP had traditiegetrouw weer enkele (zelf geïmporteerde) kruiken met
korenwijn beschikbaar gesteld, om de haringen nog “wat te laten zwemmen” en natuurlijk ook de
basis ingrediënten voor een originele Leidsche haringparty: fijngesneden uitjes en wittebrood.
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Ditmaal vond ons 3 oktoberfeest plaats op een nieuwe locatie in Les Parigots. Dit etablissement
was ons aanbevolen door de Nederlandse Borrel in Parijs, vanwege de sfeervolle inrichting en de
sympathieke bediening. Het personeel scheen eerst wel een beetje te moeten wennen aan al die
rauwe haring happende Bataven aan de toog, maar door de gezellige sfeer leek Les Parigots al
snel op een echt Leids bruin café aan de Lange Mare.
Ook dit jaar was de opkomst groot. De organisatie schat dat er tussen 19 en 23 uur ruim 90
feestvierders waren om een gratis harinkje te verschalken en soepel weg te spoelen met een lekker
glaasje korenwijn. Gelukkig was de voorraad voldoende om ook enkele laatkomers nog te
voorzien van het Hollandse zeebanket.
Al met al een heel gezellige avond, waar leden van onze NLVP en de NL- Borrel, met vrienden
en genodigden een leuke gelegenheid vonden om elkaar weer ’s te spreken, of een nieuwe kennis
op te doen.
Met dank aan de Leidse 3 october Vereeniging kunnen we terugzien op een zeer geslaagde avond
en kunnen we niet anders concluderen dan:
Volgend jaar wéér 3 - oktoberfeest in Parijs!

René van de Poel (tekst en foto’s)
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Verslag en foto’s
Rondleiding Theo van Doesburghuis, Meudon
6 oktober 2018

Een stukje Nederland vlakbij Parijs
Het Van Doesburghuis is een van de beroemdste kunstenaarshuizen, dat zijn
functie als atelierwoning heeft behouden. Theo van Doesburg ontwierp de
atelierwoning. Het huis werd eind 1930 opgeleverd. De atelierwoning, die in de
jaren tachtig naar hem vernoemd werd, zal de geschiedenis vooral ingaan als
een representatief voorbeeld van De Stijl.
Begin jaren tachtig komt het huis in het bezit van de Nederlandse Staat. Het huis
krijgt in 1981 de monumentenstatus. Er ontstaat het idee om de atelierwoning als
woon- en werkplek beschikbaar te stellen aan kunstenaars en onderzoekers. In de
periode 1983-2014 verbleven er zo’n 30 kunstenaars en onderzoekers.
Op 6 oktober 2018 mochten wij dit prachtige huis van binnen zien. De deelnemers
werden rondgeleid door de enthousiaste Beja Tjeerdsma, die zelf in het huis
gewoond heeft. De excursie was een groot succes.
Met dank aan Sander voor de organisatie!
Sander Frisart (foto’s)
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Verslag en foto’s
Rondleiding Galeries Lafayette Paris Haussmann
11 november 2018
Op zondag 11 november 2018, heeft de NLVP voor leden en eventuele introducé(e)’s, een
rondleiding georganiseerd door één van de beroemdste warenhuizen ter wereld: de Galeries
Lafayette Paris Haussmann.
Onder leiding van een Franssprekende gids, heeft een groepje een gezellige en interessante
excursie gemaakt door deze tempel van luxe en goede smaak.
Iedere Nederlander in Parijs heeft natuurlijk al in de fameuze Galeries Lafayette gewinkeld en de
etalages bewonderd. Maar nu hadden wij de kans om met een nieuwe blik de bijzondere
architectuur te bewonderen en meer te weten te komen over de geschiedenis van deze
uitzonderlijke onderneming.
De rondleiding stond dan ook vooral in het teken van de bijzondere architectuur en de 120 jarige
geschiedenis van de Galeries Lafayette: de ontwikkeling van een klein familiebedrijf in 1893 tot
het wereldberoemde warenhuis van nu, met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een
oppervlakte van 7 ha.
Het zijn de gebroeders Bader, afkomstig uit de Elzas, die met een modezaak, vooral gericht op de
middenklasse, zijn begonnen aan de rue Lafayette. De oorspronkelijke winkel was gebouwd
volgens het Galeries-model: een met glas overdekte “straat” met aan weerszijden verschillende
(mode)winkels. Deze Galeries of Passages, waarvan er nog een aantal zeer bekende bestaan in
Parijs,
zijn
vooral
sinds
de
Napoleontische
tijd
in
zwang
gekomen.
De twee gebroeders Bader hebben vanaf het begin veel aandacht gehad voor moderne
verkooptechnieken, waarbij de architectuur en de inrichting van de winkel een belangrijke rol
speelde (en nog speelt) bij het verleiden van de klant om binnen te komen in een wereld van
“betaalbare” luxe en vooral om zich hier vervolgens zo lang mogelijk te vermaken en te
profiteren van alle mooie aanbiedingen. Indertijd bestond er zelfs een “Fumoir”, waar de heren
rustig een sigaartje konden roken en een glaasje drinken, in afwachting van hun dame, die
onderwijl actief was op de modeafdeling of de bonneterie.
De Galeries Lafayette is ook een van de eerste warenhuizen geweest waar met grote etalages het
publiek werd verleid om toch vooral even binnen te gaan en…. eenmaal binnen de wereld buiten
te vergeten.
Onze gids nam ons mee op een wandeling door alle afdelingen van dit magnifieke warenhuis,
langs de bijzondere plekken, die de opeenvolgende fasen van ontwikkeling kenmerken met de
typische stijl Haussmannien, Art nouveau, Art Déco en de sfeer van de drugstore in de jaren
1960.
Hoewel in Nederland Sinterklaas nog niet was aangekomen, hing in de Galeries Lafayette onder
de beroemde “Coupole” al een enorme artistieke kerstversiering vol kleur- en lichtspel. Ook de
etalages aan de boulevard Haussmann waren traditiegetrouw al weer ingericht met “la fabrique
des cadeaux” en “la forêt des rêves” en overal verspreid op alle etages was alles gedaan om het
de Kerstman en al zijn grote en kleine klanten naar de zin te maken.
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Op het dakterras, waarop in 1919 de piloot Jules Védrines met een vliegtuigje wist te landen, was
het uitzicht vooral grijs, waaruit regendruppels woeien. Op het hoogste niveau is een schitterende
tuin ingericht met, natuurlijk, een potager en een aantal bijenkasten. Alles van de hoogste
kwaliteit: de Galeries Lafayette gaan BIO!

De rondleiding eindigde bij een sierlijke trapleuning in Art Deco, een overblijfsel van een enorme
statietrap (escalier d’honneur) die voorheen midden in het warenhuis onder de coupole z’n treden
uitwaaide. In 1974 is deze echter afgebroken, onder andere omdat in die roerige tijden de
monumentale trap door velen als podium werd benut om urgente protesten uit te schreeuwen.
Bovendien nam de trap heel veel ruimte in beslag, die werd vrijgemaakt voor wat nu zo ongeveer
het duurste stukje verkoopvloer van de Galeries Lafayette is.
Al met al een interessante en plezierige excursie, waarbij we nauwelijks oog hadden voor de
uitgestalde verleidingen, maar veel opstaken over de rijke geschiedenis van de fameuze Galeries
Lafayette en de weerslag daarvan in de rijke architectuur en de inrichting, zoals die nu nog is te
zien. Een bijzondere ervaring!
René van de Poel (tekst en foto’s)
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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 2018/19 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
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

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
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
Maître Nina Goldenberg
Avocat au Barreau de Paris
Membre du Conseil National des Barreaux
19, boulevard de Sébastopol,75001 Paris
Tel : 01 77 32 13 60/Fax : 01 84 10 63 27
ng@goldenberg-avocat.com
VERHUISBEDRIJVEN
Kuiper, De Internationale Verhuizer
Agentschap: Parijs
parijs@kuiperbv.nl
Bel gratis vanuit Frankrijk: 0800-905909

15

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

Lycée International Saint-Germain-en-Laye
Nederlandse afdeling – Section néerlandaise
Rector: Mw. M. Frippiat
2-4, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel: 01 34 51 13 31
scontact@sectionnl.fr
www.sectionnl.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.

Volledig Franstalig onderwijs met Nederlandstalige
component op moedertaalniveau. Peuter- en
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.

ANEAS
Nederlandse Vereniging voor Onderlinge
Hulpverlening
Mevrouw Alexandra van Marken - secretaris
12, avenue Rapp - 75007 Paris
contact@aneas.fr
www.aneas.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

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 Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l’Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71
ruth.vdwaall@gmail.com.
http://ern.paris.free.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

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

SVB Vestiging Breda, afd. Buitenland
Rat Verleghstraat 2, Postbus 90151, 4800 RC Breda
Tel : 00 31 (0)76 548 50 10
www.svb.nl.

Atelier Néerlandais
121, rue de Lille
Tel : 01 45 50 47 04
www.atelierneerlandais.com
info@atelierneerlandais.com

Sécurité Sociale (internationaal)
Informatie over internationale sociale zekerheid
Tel: 01 45 26 33 41
www.cleiss.fr
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