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MAART 2019  
 

Activiteitenkalender  
 
Bezoek Garde Républicaine  30 maart 
Algemene Ledenvergadering      9 april   
Boekenbeurs                   9 april  
Kinderochtend      14 april 
Koningsfeest       25 april 
Dodenherdenking        4 mei 
 
Inhoudsopgave 
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Welkom aan onze nieuwe leden   2 
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Verslag en foto’s kinderochtend  16  
Foto’s Indonesische maaltijd 18 
Lidmaatschapsformulier 20 
De Gouden Gids 21 
Nuttige adressen 22 

 
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, 
 
Voor u ligt de eerste Onder Ons van 2019. Ik heb deze met veel plezier in elkaar gezet. Het is 
weer een mooie uitgave geworden met aankondigingen van nieuwe activiteiten en 
fotorapportages van de afgelopen evenementen. 
 
Ik blijf het een uitdaging vinden om te werken op afstand. U woonachtig in Parijs e.o. en ik 800 
km naar het zuiden in de Ariège. En ik vind het ook erg leuk om te doen.  
 
Op 17 januari hadden we een geslaagde en gezellige nieuwjaarsreceptie op de residentie van 
ambassadeur Pieter de Gooijer, de Beschermheer van de Vereniging. 
En het Sinterklaasfeest op 25 november was weer top, als vanouds! Chapeau Annemiek en 
Miriam van de Sinterklaascommissie. 
 
Wat staat er op de rol? Pak uw agenda’s erbij.  
Op 30 maart wordt er een bezoek gebracht aan de Garde Républicaine. Met dank aan René van 
de Poel die dit bijzondere bezoek heeft georganiseerd. 
Op 9 april: de Algemene Ledenvergadering en de inmiddels bekende boekenbeurs. Het bestuur 
spreekt de hoop uit dat velen van u naar deze vergadering komen.  
 
Rest mij nog om onze nieuwe leden welkom te heten! 

Maartje Michelson 
 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 
De heer en mevrouw Claver-Feekes, Parijs 
Mevrouw Dingeldein, Chambourcy 
De heer en mevrouw Kockelkoren, Saint Mandé 
De heer en mevrouw Van der Lee, Ivry-sur-Seine 
De heer en mevrouw Van ‘t Geloof-Joulou, Parijs 
De heer en mevrouw Verwijs, Herblay 
 

ANEAS 
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Algemene Ledenvergadering 
9 april 2019 

 
 

Algemene Ledenvergadering 2019 
Le François Coppée 

1, boulevard Montparnasse, 75006 Paris 
9 april 2019  

 
Ontvangst / boekenbeurs 18.30u tot 19.00u 

Aanvang ledenvergadering 19.00u 
 

 
 
Dit jaar wordt de ledenvergadering weer gehouden in de bovenzaal van brasserie Le François 
Coppée, naast het metrostation Duroc. Dit is hét moment van het jaar om uw invloed op het 
beleid van de vereniging uit te oefenen.  

Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de buurt wat te eten. 
Laat u even weten via gerry@nlvp.fr of  u wel of  niet komt en of  u al dan niet mee gaat eten. 

 

Agenda  
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Goedkeuring notulen ALV van 20 maart 2018 (zie Onder Ons november 2018) 
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie 
5. Goedkeuring jaarverslag en decharge penningmeester 
6. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2020 
7. Ver/Herkiezing van Bestuursleden en de Kascommissie 
8. Voortbestaan digitale Onder Ons en voortzetting jaarboek  
9. Plannen voor 2019 
10. Rondvraag 
11. Sluiting  
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Boekenbeurs  
9 april 2019 

 
Ook dit jaar is er weer een boekenbeurs voorafgaand aan de Algemene 

Ledenvergadering. Gun uw Nederlandse boeken die bij u in de vergetelheid raken 
een nieuw leven bij een van onze leden. 

 

 

 

Hoe werkt het? 

 

In een hoek van de vergaderzaal kan iedereen zelf  zijn boeken uitstallen. Alle 
aanwezigen kunnen daartussen vast iets van hun gading aantreffen. 

Men kan zo men wil een eigen boek ruilen tegen een ander boek, of  men geeft de 
boeken weg of  vraagt een bedragje voor een bijzondere uitgave. 

Dus: kom naar de Algemene ledenvergadering en neem een paar mooie boeken mee 
voor de NLVP- BOEKENBEURS ! 
 
Er is één voorwaarde: Na afloop neemt u zelf  al uw (overgebleven en aangeschafte) 
boeken weer mee. 
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Rondleiding Garde Républicaine  
30 maart 2019 

 
  

 
  
  

Op zaterdag 30 maart, heeft u de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de 
Garde Républicaine, de schitterend geharnaste en bepluimde ruiters van de Republiek. 
 
In hartje Parijs, 18, boulevard Henri IV, bevindt zich het "Quartier des Céléstins", de kazerne 
waar het 1ste escadron en de fanfare van de Garde Républicaine èn hun 140 paarden zijn gelegerd 
en oefenen. 
Tijdens een unieke rondleiding met een Nederlands- of Franssprekende gids ontdekt u deze 
historische plek, waar de cavalerie en de generale staf van de Garde Républicaine al sinds 1895 
thuis is. 
De rondleiding begint in de "Salle des Traditions", die is gewijd aan de geschiedenis van de Garde 
Républicaine, vanaf 1802 tot vandaag de dag. 
Verder zullen we natuurlijk de stallen bezoeken, waar de prachtige en imposante paarden zijn 
ingekwartierd en verzorgd worden . Tevens zullen we een blik werpen op de hoefsmederij. 
 
De rondleiding vindt deels binnen plaats, maar ook in de buitenlucht. In de winkel vindt u 
wellicht een leuk souvenir of een interessante documentatie. 
 
De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar. Alle deelnemers dienen een identiteitsbewijs bij 
zich te hebben. 
 
We starten om 11 uur bij de ingangspoort, 18, boulevard Henri IV, Paris 75004. Het 
dichtstbijzijnde metrostation is Sully Morland, lijn 7 of iets verder Bastille 1,5 en 8). 
 
De kosten voor deelname zijn: 
Voor leden 18 jaar en ouder € 10,-- (niet-leden € 12,50) 
Voor de jeugd 8-17 jaar. € 7,-- (niet-leden € 9,50) 
 
U kunt zich tot uiterlijk 28 maart opgeven en betalen via helloasso.com/Rondleiding 
Garde Républicaine. 
Na betaling ontvangt u een bevestiging en een telefoonnummer van de organisator. 
 
Contactpersoon: René van de Poel:  rene@nlvp.fr 
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Nieuwe voorzitter en penningmeester gezocht 
 

Wie heeft belangstelling om onze voorzitter (m/v) te worden? 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste en inspirerende voorzitter, die het reilen en 
zeilen van de vereniging aan het hart ligt en zich samen met het bestuur wil inzetten voor de groei 
en bloei van onze vereniging. 
 
De voorzitter bepaalt samen met het bestuur het beleid en de organisatie van vaste en nieuwe 
activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, haringborrel, rondwandelingen of etentjes. Het bestuur 
spant zich daarnaast in voor het behoud en de groei van het ledenaantal door actief te zijn op 
sociale media, het uitgeven van een eerste jaarboek en door samenwerking met andere 
verenigingen. 
 
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, is het gezicht van de vereniging naar buiten 
en initieert en onderhoudt de externe contacten. 
 
Het tijdsbeslag van de functie is wisselend en afhankelijk van de lopende activiteiten, maar zal 
gemiddeld niet meer dan enkele uren per week vergen. 
 
Als u interesse heeft om ons prettige bestuursteam aan te vullen, dan nodigen wij u graag uit om 
een bestuursvergadering bij te wonen. Onze eerstvolgende vergadering is op donderdag 28 
maart om 19:30. 
U kunt altijd contact opnemen met gerry@nlvp.fr 
 
 
 

 
 

En wie wordt onze nieuwe penningmeester?  
 
De vereniging zoekt ook naar een nieuwe penningmeester (m/v)  
 
Na een lange periode van ruim 20 jaar met vele functies in het bestuur wenst onze huidige 
penningmeester zijn taken over te dragen aan een enthousiaste persoon met kennis van 
administratie. De taken bestaan uit het beheer van de contributies en advertenties, de 
afrekeningen van de activiteiten en algemene kosten, facturatie van de advertenties en de 
ledenadministratie. Deelname aan de bestuursvergaderingen en contacten met de leden 
en de bank behoren tot het werk. 
 
Het tijdsbeslag van de functie is wisselend en afhankelijk van de taken, en gemiddeld een paar 
uur per maand. 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u de penningmeester Erik van der Most 
contacteren per mail erik@nlvp.fr.  U kunt ook de algemene ledenvergadering op 9 april 
bijwonen.  
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IN MEMORIAM JAN-HENDRIK KERSTEN  
(1929-2019)  

Tot ons leedwezen moet ik u berichten dat ons lid Jan-Hendrik Kersten op 2 februari in Parijs is 
overleden. Jan-Hendrik werd 90 jaar. 

Jan-Hendrik was uitermate actief in de Nederlandse Verenigingen. 

 

Dit begon al toen hij als Marine officier in hart en 
nieren, ging werken voor de rederij van Nievelt 
Goudriaan uit Rotterdam en werd uitgezonden naar 
Casablanca, waar hij tot honorair consul werd 
benoemd. Hij organiseerde met zijn vrouw Marie-
Henriette toen de Sinterklaasfeesten hij hen thuis en 
hielp de Nederlanders in nood. Vervolgens vertrok hij 
naar Marseille. 

Daarna verhuisde hij met zijn gezin naar Parijs om 
daar directeur van de Nederlands-Franse Kamer van 
Koophandel te worden totdat de Nederlandse 
Overheid besloot dit waardevolle instituut te sluiten.  

Hij werd toen onmiddellijk lid van onze Vereniging. 
Maar werd dat ook van ANEAS, de Nederlandse 
vereniging voor onderlinge hulpverlening, want de 
medemens nam bij Jan-Hendrik een belangrijke plaats 
in. Vanaf 1986 tot en met 1991 was hij secretaris en 
vervolgens met veel enthousiasme voorzitter tot 
1999.  

Ook was hij lid van de Orde van den Prince, afd. Parijs, een genootschap voor de behartiging van 
de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur ... 

Hij had altijd een goed luisterend oor voor iedereen en was meestal aanwezig op alle Algemene 
Ledenvergaderingen en zei dan niet veel, maar wat hij zei, was weloverwogen en kwam hij met 
een goed advies of een oplossing. 

Zes jaar geleden begon zijn gezondheid af te nemen, zodat hij steeds minder aanwezig kon zijn 
bij onze evenementen en ALV’s totdat het niet meer mogelijk was te komen. 

Ik denk met veel plezier terug aan de vele gesprekken met hem, want het was een innemende 
persoonlijkheid, die werkelijk instond voor de medemens. Ik zal hem missen. 

 

Monique den Hartog 
Ex-Voorzitter Ned. Vereniging in Parijs e.o. 

Voorzitter Orde van den Prince, Parijs 
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Vrijwilligers gezocht voor organisatie kinderochtenden  
 

Dit schooljaar staat er nog één kinderochtend gepland en wel op zondag          
14 april. Er zullen dan onder andere paaseieren gezocht worden.  
 
De huidige organisatoren, die zich enthousiast hebben ingezet voor de 
kinderochtenden, stoppen daarna en willen graag het stokje overdragen aan 
personen die het leuk vinden om de organisatie van hen over te nemen. 
 
Ieder jaar vinden er zo'n 4 à 5 kinderochtenden plaats op de zondagochtend. Ook 
als je je niet wilt verplichten voor alle ochtenden, maar het wel leuk vindt om af en 
toe te helpen, dan horen wij dat graag. De ochtenden zijn natuurlijk ontzettend leuk 
voor onze kinderen, maar ook de voorbereidingen (die overigens erg meevallen) 
zijn heel erg gezellig! 
 

Vind je het leuk om de ochtenden (mee) te organiseren of wil je meer 
inlichtingen, stuur dan een mailtje aan: henriettevanzelm@hotmail.com. 
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Verslag juridische voorlichtingsbijeenkomst 
6 november 2018 

 
In het voorjaar van 2018 werden wij door de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises 
en France, waar onze vereniging lid van is) benaderd met de vraag of  er interesse zou zijn bij 
onze leden voor een juridische voorlichtingsbijeenkomst door twee notarissen over de huidige 
stand van zaken van het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht, waarbij ook de verschillen tussen 
het betreffende Franse en Nederlandse recht aan de orde zou komen. 

Het bleek ons al snel dat daar zeker belangstelling voor was en dat werd bewaarheid op 6 
november, de avond van de bijeenkomst, met een vrijwel volle zaal. Dat was trouwens niet zo 
maar een zaal, maar een zeer fraaie ruimte in het hart van het Franse notariaat, het gebouw van 
de Conseil Supérieur du Notariat, waar we gastvrij werden ontvangen. 

De Nederlandse ambassadeur, Pieter de Gooijer, heette de gasten welkom en liet weten het zeer 
te waarderen dat deze bijeenkomst werd georganiseerd. Het betreft immers onderwerpen waar 
velen mee te maken krijgen, maar weinig bij stil staan. 
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Vervolgens was het woord aan Fleur Nollen, kandidaat-notaris in Den Haag, die ons een 
overzicht gaf  van de belangrijkste aspecten van het huwelijksvermogensrecht, recente 
ontwikkelingen en een vergelijking op hoofdpunten met het Franse recht. Al gauw werden de 
nodige vragen gesteld vanuit de zaal, waarna bleek dat het onmogelijk was op iedere specifieke 
vraag tot in detail in te gaan. Er kunnen zoveel aspecten een rol spelen, dat dit om een precieze 
benadering van geval tot geval vraagt en daar is zo'n bijeenkomst nu eenmaal niet de juiste 
gelegenheid voor. 

Maar door de interactie met de zaal werd wel duidelijk dat het in concrete gevallen complex kan 
zijn te beoordelen welke regels van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de 
nationaliteit van de partners, van het land waar het huwelijk werd gesloten of  het een huwelijk 
betreft van personen van hetzelfde geslacht, of  van het jaar waarin het huwelijk werd gesloten. 

De Franse notaris Michiel van Seggelen uit Grenoble gaf  een overzicht van de aspecten die een 
rol spelen bij het erfrecht en de ontwikkelingen op dat terrein. Ook daar was een van de 
kernvragen welk recht van toepassing is, of  dat kan worden beïnvloed en wat de eventuele 
gevolgen van een keuze zijn. Ook zijn uiteenzetting zette de zaal aan het denken en ook dat 
leverde weer interessante reflecties op de eigen situatie op. 

De avond werd besloten met een borrel, aangeboden door de Conseil Supérieur du Notariat. Dit 
bood de aanwezigen de gelegenheid om aan beide sprekers nog vragen te stellen, waar grif   
gebruik van werd gemaakt. 

De bijeenkomst werd zeer geapprecieerd. De aanwezigen hebben een goed beeld kunnen krijgen 
van wat de mogelijke angels en voetklemmen in hun eigen situatie kunnen zijn en of  het 
wenselijk is daarvoor advies in te winnen bij een notaris die bekend is met de door de sprekers 
geschetste (internationale) verwikkelingen. 

 
Zie voor informatie van de Notarissen van Europa 
http://www.successions-europe.eu/Questions.aspx?c=nl 
http://www.cnue.eu/ 
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Verslag en foto’s Sinterklaasfeest  
25 november 2018 

 
Sint was er weer ! En met wel 6 Pieten, zo mooi in het pak 

 

 

Sint kwam weer statig de trap aflopen, met zijn ZES helpers om hem heen. Ze hebben even voor 
de camera laten zien hoe mooi ze waren. 
 
 
 

 
 
 
We zongen allemaal ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht’ en de Pieten zongen nog mee 
ook ! De kinderen hadden bijna geen tijd om mee te zingen, want die waren druk bezig met 
pepernoten oppakken en met grote ogen naar de Sint kijken die hun heel kalm toesprak en voor 
ieder kind aandacht had. De Pieten hielpen mee met de spelletjes en ze sprongen zelfs heen en 
weer met zaklopen !  

 
De Sint deelde met de Pieten de cadeaus uit, de kinderen kregen van de Sint extra aandacht, zoals 
een praatje met hem maken, een liedje voor hem zingen of een tekening laten zien, de Sint had er 
tijd voor 
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Wat was het een groot feest ! De goochelaar had weer geweldige trucjes te laten zien en zelfs de 
ouders waren hun best aan het doen om te ontdekken hoe hij dat toch allemaal doet, om opeens 
een konijn te voorschijn te toveren !  
 

                                          
 
Er waren chocolade letters, chocolade Sinterklaasjes en Zwarte Pietjes, marsepeinen snoepjes, 
doosjes met bonbons, mandarijnen, koffie en thee bij de banketstaven en ook schuimpjes bij de 
pepernoten ! De ouders hadden tranen in hun ogen toen Sinterklaas en de Pieten weer weg liepen 
terwijl we luid zongen ‘Dag Sinterklaasje, Dag !, Dag !, Luister naar ons Afscheidslied’, maar 
gelukkig beloofde de Sint volgend jaar terug te komen. De cadeaus waren overweldigend, overal 
blije gezichten en op prijs gesteld door iedereen (ja, zelfs de ouders !). Iedereen ging tevreden 
naar huis, na nog even een drankje genoten te hebben na al onze inzet. Dank jullie wel, allemaal, 
iedereen, voor alle hulp en de sterke opkomst : ouders, kinderen, medewerkers en natuurlijk onze 
Sint en zijn Pieten. 

 
Annemiek en Miriam van de Sinterklaascommissie 
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Verslag theatervoorstelling "Adieu Monsieur Haffmann"  

28 november 2018 
 
 
 

Op woensdagavond 28 november zijn we met 15 personen in het théâtre Rive Gauche samen 
gekomen om het stuk "Adieu Monsieur Haffmann” bij te wonen. De zaal zat helemaal vol. 

Het stuk speelt zich af  in Paris 1942. De druk van de Duitse bezetter op de joodse gemeenschap 
neemt toe en verplicht de Joden een gele ster te 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. Zijn vrouw en 
kinderen zijn veilig ondergebracht in Zwitserland. 

Pierre wil dit aanbod wel aanvaarden maar onder één voorwaarde. Hij kan jammer genoeg geen 
kinderen verwekken bij zijn vrouw en die taak wil hij aan zijn werkgever Joseph toevertrouwen. 
Noch Joseph noch zijn vrouw willen op dit voorstel ingaan. Na veel wikken en wegen komt er 
toch een overeenkomst en het paar komt samen op gewenste tijden in de kelder waar Joseph is 
ondergebracht samen met zijn mooie schilderij. Iedere avond dineren de drie samen en wisselen 
het laatste nieuws uit. De vrouw van Pierre is ook degene die de brieven verzendt aan de familie 
van Joseph alsof  het haar eigen familie was. Ondertussen bloeit de juwelierszaak, Pierre ontwerpt 
mooie halssnoeren die vooral gekocht worden door de rijke Duitsers. 
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Tijdens een theateravond maakt Pierre kennis met de Duitse ambassadeur in Parijs en deze wil 
Pierre’s echtgenote beter leren kennen. Voordat de ambassadeur terug naar Berlijn vertrekt nodigt 
Pierre hem uit voor een dinertje thuis; zijn vrouw is het hier helemaal niet mee eens, maar moet 
het wel accepteren. Joseph die op de hoogte is, wil aan het diner deel nemen als een neef  van 
Pierre, die toevallig op bezoek is en zo wordt hij ook voorgesteld aan de ambassadeur en zijn 
vrouw. 

Het diner is in volle gang, de ambassadeur maakt honderden complimentjes over het eten en is 
vol bewondering voor de vrouw van Pierre. Het gesprek draait vooral rond de bloeiende 
juwelierszaak en hoe hij Pierre de zaak heeft kunnen over nemen van een Jood. Het klimaat 
wordt benauwd. 

Dan valt plotseling de opmerking van de ambassadeur over de correspondentie met Zwitserland. 
Iedereen begrijpt dat hun leven tot op de minuut bekend is. 

Dan kondigt de vrouw van Pierre aan dat ze in verwachting is en dat dit wonder is geschied door 
tussenkomst van de neef  van Pierre, omdat haar man haar deze vreugde niet kon schenken en 
bovendien ook nog niet op de hoogte is van dit nieuws. 

Het diner eindigt, de ambassadeur vraagt of  er in huis geen kunstwerk aanwezig is want dat was 
zijn taak in Parijs, het verzamelen van joodse kunstschatten. Hij neemt afscheid van allen en als 
hij de hand drukt van Pierre's neef  zegt de ambassadeur "Adieu Monsieur Haffmann". In grote 
haast wordt het schilderij naar boven gebracht en in de handen van de ambassadeur gestopt. 

Voordat het doek valt staan Joseph, Pierre en zijn vrouw bij elkaar en kondigen de geboorte van 
hun toekomstig kind aan. De toeschouwer wordt de keuze gelaten te denken dat ze de dans 
ontsprongen zijn. 

Toch wel zwaar onder de indruk zijn we toen naar een gezellig cafeetje in de buurt gegaan om na 
te praten over het onderwerp. Iedereen vond het ontzettend goed gespeeld. Gelukkig deed een 
glas wijn met een planche charcuterie/fromage wonderen en kon ieder nadien weer met een 
gerust hart naar huis. 

Dit stuk kreeg 4 Molières toebedeeld in 2018! 

 
Olga Imbert-Saman 
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Foto’s nieuwjaarsreceptie 
17 januari 2019 

 

 

 
 

 
 

René van de Poel (foto’s) 
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Verslag kinderochtend ‘superhelden en cartoons’ 
3 februari 2019 

 
Zondag 3 februari 2019 hebben 32 kinderen een kunstworkshop gevolgd in Parijs. Voor de 
tweede keer een samenwerking tussen Henriette en Erik van de kinderochtenden en van 
Anoushka en Eline van Spelerijs. 
 
Spelerijs is een initiatief van twee enthousiaste juffen, die werkzaam zijn bij De Nederlandse 
School Parijs en tevens ook theater- en dansdocent zijn. Alle 32 kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 
jaar zijn naar rue Albert de Lapparent getogen, waar de workshop plaats vond. Wat een feest, 
zoveel enthousiaste kinderen bij elkaar. Spelen en dansen in het Nederlands in Parijs. In de 
sprankelende dansworkshop hebben de kinderen zich als superhelden door de ruimte verplaatst 
met superkracht. Bewegingen uit vechtsporten waren het uitgangspunt voor eigen gemaakte 
dansduetten. In de theaterworkshop hebben de kinderen in groepjes een korte strip verzonnen en 
deze met de techniek tableaux vivants vormgegeven. Gelukkig was er in elk verhaal een superheld 
en liep alles goed af. Ook hebben de kinderen allen een sketch nagespeeld (het taartje!) en zich als 
echte acteurs op de spelvloer laten zien. 
De ochtend ging heel snel voorbij en aan de gezichten te zien, is iedereen blij en trots naar huis 
gegaan.  
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Via deze weg wil ik graag de Nederlandse Vereniging Parijs bedanken voor de uitnodiging een 
workshop te organiseren én in het speciaal Henriette en Erik. De workshop was een groot succes 
en wellicht liggen er nog meer gezamenlijke avonturen in het verschiet… 
 

Anoushka Wielink  
 
 
 
 
Spelerijs: Interdisciplinaire kunstworkshops voor meertalige kids in Parijs en 
Kunsteducatie/trainingen op aanvraag) Contact: spelerijs@gmail.com / 06.68.96.38.96 
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Foto’s Indonesische rijsttafel 
22 februari 2019 
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Op 22 februari werd er gerijsttafeld in het restaurant Borneo, 30, boulevard 
Vaugirard in Parijs. Met 28 liefhebbers van de Indonesische keuken werd het een 
heerlijke avond. 
 
 

) 

 
 
 

Paul de Beukelaar (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 2019 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 
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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). 
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: 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 
 
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. 
 
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



 

 

 


