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Best lezers,

We zitten vlak voor de feestdagen en ieder-
een is cadeautjes aan het kopen voor hun fa-
milie, vrienden of geliefden. Toch zijn er heel 
veel mensen die om wat voor reden dan ook 
de feestdagen eenzaam doorbrengen, om 
over oorlogsgebieden nog maar te zwijgen. In 
Nederland en Finland gebeurt er op politiek 
gebied natuurlijk niet al te veel, maar wereld-
wijd des te meer. Het is een bewogen en vaak 
verdrietig jaar geweest. Ik wilde daar toch even 
bij stilstaan, dat we ons gelukkig mogen prijzen 

in een veilig land te wonen. Even geen 10 stel-
lingen in dit Noorderlicht, maar aan veelzijdig-
heid geen gebrek. Steeds meer mensen buiten 
het vaste clubje weten de weg naar de redactie 
te vinden. En dat is leuk. Deze editie heeft veel 
te bieden, niet in het minst de prachtige foto’s. 
Geniet ervan en hele fijne feestdagen.

Vriendelijke groet,

Michel
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2017 wordt een speciaal jaar om twee re-
denen. De onafhankelijkheid van Finland be-
reikt de respectabele leeftijd van 100 jaar en de 
Nederlandse Vereniging in Finland werd alweer 
80 jaar geleden opgericht. Aan beide aspecten 
wordt in het komende jaar aandacht besteed. 
Begin november 2017 organiseren wij een On-
afhankelijkheidsbal en aankomende 21 januari 
vieren wij onze oprichting, ons bestaan, onze 
plannen en het nieuwe jaar 2017 met een leven-
dige receptie. Volg de e-mailflits en de kalender 
op onze site voor de details.  

Nu, in december 2016, is het een goed mo-
ment om eens te reflecteren op de ontwikkelin-
gen van de afgelopen periode. Het jaar 2016 kan 
worden gevierd en afgesloten met een goed ge-
voel. De enige reden om dat te kunnen zeggen 
is natuurlijk de interesse, respons en de animo 
van leden om deel te nemen aan de activiteiten. 
Het eerste goede signaal is de groei van het le-
denaantal. De vereniging is na enkele jaren van 
daling of stabiliteit van het aantal leden nu weer 
op bescheiden wijze gegroeid.  Bescheiden maar 
toch. Groei! Dat zien wij dus graag. We zijn per 
31 december met circa 210 lidmaatschappen 
waarvan circa de helft gezinnen. 

Het tweede, en nog betere, signaal is de 
groei van de opkomst bij activiteiten. De nieuw-
jaarsreceptie afgelopen jaar was al geweldig 
bezocht (meer dan 60 mensen) maar Konings-
dag en Sinterklaas braken alle records. Het Ku-
losaarenkartano kraakte en zuchtte toen 160 
mensen op kwamen draven om het glas te hef-
fen op onze Koning. Dat waren er 50 meer dan 
verwacht. Alle voorraden gingen er doorheen 
die middag. Ook in Jyväskylä, in Tampere en in 
Oulu werden vele blokjes kaas gesneden, glazen 
bier, wijn en fris geschonken en de vlaggen en 
vaandels opgehangen voor grotere groepen dan 
voorheen. 

Sinterklaas (ook een lid van onze NViF) 
viel in verwarring van zijn paard toen hij 140 
kinderen (plus 160 ouders) hoorde schreeu-
wen ‘Kom toch eens binnen met je knecht’ en 
vergat terstond zijn speech uit te spreken. Vijf 
pietermanknechten zetten daarop de zaal in 
Kauniainen op zijn kop. Met grote snelheid ver-
trok het gezelschap nog dezelfde middag naar 
Jyväskylä, waar ook een kleine 70 mensen in 
totaal (35 gelovigen) liedjes zongen en peper-
noten snoepten. Twee dagen later werd Oulu 
bezocht en hierna kon de sint met zijn goede 
hart constateren, het gaat wel goed met die 
Nederlands-Finse gemeenschap in Finland. Ba-
by’s op de arm, ouders vanuit alle regio’s, veel 
jonge gezinnen en oude bekenden. Een mooi 
gemêleerd gezelschap. 

Wat een aardig ritueel aan het worden is, 
en goed bezocht, is de fameuze kwartaalborrel. 
De eerste, in het voorjaar van 2014 werd door 
slechts 1 deelnemer bezocht. Hij en ik hebben 
elkaar een glas aangeboden, even bijgepraat, 
en zijn daarna huiswaarts gekeerd. Inmiddels 
komen er gemiddeld 15 mensen naar iedere fa-
buleuze borrel en de variatie van deelnemers is 
groot. Er zijn nieuwe, nog-niet-leden die eens 
komen kijken, jonge en oudere leden en ook 
weer steeds andere leden die langskomen. We 
houden deze borrel eens per kwartaal, ook in 
het komende jaar. In de regio’s rondom Tam-
pere en Turku, Jyvaskylä en Oulu zou dit kun-
nen worden uitgeprobeerd. Het kan even duren 
voordat de borrel bekend raakt, maar daarna is 
het een gewaardeerd evenement. 

De groep op Internet (FB) barst inmiddels 
uit zijn voegen. Begin 2014 waren daar net iets 
meer leden dan de vereniging leden had en de 
groep is sindsdien meer dan verdubbeld. We 
zijn de 500 leden ruimschoots gepasseerd en 
het aantal neemt iedere maand verder toe.  

V I E R E N
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Financieel sluit de vereniging ook 2016 af 
met een positief resultaat. Nagenoeg iedereen 
heeft zijn contributie voldaan (bedankt!) en 
ook het afgelopen jaar werden wij ondersteund 
door enkele trouwe sponsoren (wederom har-
telijk dank). En voor de evenementen rondom 
Koningsdag, het Leidens Ontzet en Sinterklaas 
kunnen wij vertrouwen op de goede samen-
werking met de ambassade en de Nederlandse 
school (ook jullie dank!).

2016 was het jaar waarin we een volledig 
gedigitaliseerde versie van het Noorderlicht 
uitsluitend per e-mail zijn gaan verspreiden. 
Grote verbeteringen zijn de opmaak in kleur, 
de gemakkelijke uitbreiding van het aantal 
pagina’s (de eerste editie had 32 pagina’s), en 
het is aanzienlijk goedkoper en administratief 
eenvoudiger. Wel zo handig dus. De inhoud is 
ook actueler dan voorheen en jullie bijdragen 
zijn altijd welkom!

Het bestuur bestaat uit 
een dynamisch team 

met zeer uiteenlopende kennis en ervaring 
en dat maakt het wel zo gemakkelijk om met 
elkaar nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. 
Dat zul je ook in 2017 kunnen zien. 

80 jaar geleden, in januari/februari 1937 
besloot een groepje, vooral zakelijke lieden, om 
de vereniging op te richten. In een heel ander 
Finland dan toen vieren wij dit feit op 21 januari 

2017. Het principe waarom wij ons verenigen is 
nauwelijks gewijzigd, de uitvoering natuurlijk 
wel. Wij zijn er om de relaties onderling, Ne-
derlanders in Finland en tussen Nederland(ers) 
en Finland in brede zin te versterken. Dat doen 
we op gevarieerde wijze. Jullie, de NViF-leden, 
zijn een gevarieerde groep met uiteenlopende 
interesses. En dit ziet je straks weer terug in de 
lijst van activiteiten in 2017. Iedere maand is er 
iets te doen, uiteenlopend van een feestelijke 
receptie, een sportieve of culturele activiteit, 
een bijeenkomst in de kroeg tot het zingen van 
sinterklaas- en kerstliederen. 

2017 wordt een speciaal jaar. We vieren het 
graag samen met jou. 

Ik wens iedereen een geweldige kerstviering 
en een fantastisch 2017 toe. Tot ziens bij een 
van de vele activiteiten van de vereniging.

 
Met een groet,

 Michael
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Op zaterdag 12 november 2016 werden de 
leden van de NViF door Arie uitgenodigd voor 
een rondleiding door Tamminiemi, de presi-
dentiële residentie van de presidenten Ryti, 
Mannerheim en Kekkonen. We waren er met 
een twintigtal en het was een gedenkwaardig 
bezoek aan een mooie jugendvilla van Sigurd 
Frosterus en Herman Gesellius uit 1904. Van 
binnen uiteraard in de latere aanpassing van 
Urho en Sylvi Kekkonen. Zij hebben daar als 
presidentieel echtpaar gewoond van 1956, na-
dat Urho Kekkonen tot president gekozen was, 
tot aan hun dood: Sylvi Kekkonen overleed in 
1974 en Urho Kekkonen in 1986. Vlak erna is 
de villa met park museum geworden. 

Nu het jubileumjaar 100 jaar republiek 
Finland nadert, denk ik dat het goed is, hier nu 
wat meer over te vertellen, want uiteindelijk 
is van Tamminiemi uit, vijfentwintig jaar lang 

(van 1956 tot 1981, dus een kwart van de hon-
derd jubileumjaren), de republiek Finland door 
president Urho Kekkonen (UKK, Urho Kalevi 
Kekkonen!) met wijsheid en vaste hand gere-
geerd.

De woning op zich is een meermaals gere-
noveerde, van buiten af bekeken fraaie villa in 
jugendstijl, maar van binnen gezien toch een 
wat stijlgemixt, burgerlijk ingericht gebouw. 
De inrichting van het huis is van de ene kant 
wel boeiend en veelzeggend,  maar van de an-
dere kant ook wat rommelig en wanordelijk 
(‘uneinheitlich’ zouden de Duitsers zeggen), 
onder andere door de aan alle kanten uitge-
stalde kleinere of grotere cadeau’s, aan de 
Finse presidenten geschonken; door binnen- 
en buitenlandse gasten en tevens door beeld-
houwers en schilders van Finland; en dat alles 
dan in de loop van meer dan zeventig jaar (!).  

T A M M I N I E M I
Tamminiemi van de zee uit gezien. (bron: metro.fi)
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De moedige oorlogspresident Kyösti Kallio 
heeft de villa verworven van Amos Anderson in 
1940. Jammergenoeg stierf Kallio in het harnas 
(hij bezweek en stierf in het station van Helsin-
ki) en heeft nooit van zijn nieuw verkregen villa 
kunnen genieten. 

 Het zou overigens best interessant 
kunnen zijn, die talloze, door het gebouw ver-
spreide en meestal wat kleinere Finse kunst-
werken van Halonen, Simberg of Hiltunen op 
zich te bekijken en te beschrijven, maar dat is 
uiteraard hier de bedoeling niet en is ook niet 
de inhoudelijke kern van het museum Tammi-
niemi. 

Het bezoek aan de residentie Tammisaari 
was zonder meer de moeite waard, vooral ook 
door de uitstekende rondleiding in goed en dui-
delijk Engels van de Finse gids, die binnen het 
kader van dit historische gebouw vertelde over 
het leven van de twee laatste bewoners ervan, 
Urho en Sylvi Kekkonen, hier wonend van 1956 
tot 1986. Vooral de vraag, komend uit ons klei-
ne maar fijne publiek, om ook de echtgenote 
van UKK, Sylvi Kekkonen, via haar verhaal in het 
zonnetje te zetten, deed ons goed en werd ook 
door de guide ruim beantwoord. 

Aan het begin van de brug naar Seurasaari, 
waar zowel de president Kekkonen voor een 

goede conditie ronddraafde als ook zijn vrouw 
Sylvi regelmatig vanwege de natuur en frisse 
zeelucht rondwandelde, bevindt zich  de be-
waakte, maar toch wel prozaische ingang van 
het verrassend kleine, door een stevig en laag 
roosterhek omgeven terrein van de presidenti-
ele residentie. En daar staan dan, waarschijnlijk 
in het park eromheen naar de naam te oorde-
len, in het voorjaar en de zomer her en der wat 
eiken in hun majestueuze pracht te pronken. In 
de winter is dat echter moeilijk te zien. 

 

De ingang aan de zijkant (of is het meer 
de achterkant?) van de ruime jugendvilla, via 
een trap naar de eerste verdieping, is wat eng 
en klein; de vestibule en ontvangshal erachter 
overigens ook, maar van daaruit opende zich 
een heel gave en brede ontvangstzaal met al-
lerhand gemoedelijke zitjes rond chique tafels, 
voor misschien wel een vijftigtal mensen: om 
met elkaar van gedachten te wisselen of naar 
muziek te luisteren; want er stond tevens een 
mooie vleugel, die zeer zeker regelmatig ge-
bruikt werd en wellicht ook tegenwoordig nog 
wordt. Het opvallende hier in de benedenver-
dieping was de prachtige, brede raampartij met 
een mooi uitzicht over de zeebaai en het eiland 
Seurasaari. Later echter merkten we, dat het 
hoge en ronde raam op de tweede verdieping, 
waar aan een lange tafel voor een twintigtal 

>>

Een gedeelte van de groep van de NViF in de ont-
vangstzaal van Tamminiemi.” (foto: Arie Oudman)

Urho en Sylvi Kekkonen, de twee laatste bewoners 
van Tamminiemi. (foto: Arie Oudman)
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De kleine en niet zo imponerende trap met de ingang (en uitgang in 
dit geval) van Villa Tamminiemi. (foto: Arie Oudman)

De eetzaal boven, met het mooie ronde raam en het bal-
kon met zeezicht. (foto: Arie Oudman) 

De Sauna van Villa Tamminiemi. (foto: National 
Board of Antiquities/Soile Tirilä)

De groene wandtelefoon in de keuken, 
een warme of koude lijn? (foto: Peter 
Starmans)

Het opgeruimde bureau 
met telefoonapparatuur en 
agenda van president Kekko-
nen (foto: Arie Oudman) 
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gasten een diner geserveerd kon worden, nog 
veel mooier was en het uitzicht vanaf het bal-
kon ervoor zelfs super. Ook nu bij bewolkt win-
ters weer met sneeuw en al. 

 In de zaal beneden waren we wel een 
klein half uur en kregen goede informatie over 
het gebouw en zijn bewoners, maar vooral dan 
over president Kekkonen en zijn vrouw Sylvi, uit 
de jaren dat ze hier woonden. Het werd ons in 
de loop van de rondleiding steeds duidelijker, 
dat deze residentie meer voor intimi en familie 
bedoeld was en gebruikt werd dan voor offici-
ele gasten; de echte ontvangsten werden in het 
presidentiële paleis aan de haven in Helsinki ge-
houden. Een uitzondering op deze regel vormde 
misschien de sauna, daarover direct wat meer.

    
Na deze uitgebreide en leerzame inleiding 

in de ontvangstzaal gingen we naar de keuken. 
Ongelofelijk, hoe klein die was, maar wel ui-
terst clean, bijna spartaans kaal, zonder enig 
extra. Met een prachtige, indrukwekkend ou-
derwetse, knalgroene telefoon naast een lelijke 
witte knoppenkast aan de muur. Ik heb er niet 
mee gebeld, maar ik zou wel eens willen weten 
(om met met onze blinde liedjeszanger Jules de 
Corte te spreken), waar deze gesprekslijn nou 
eigenlijk naartoe liep. Niet verder dan naar de 
baas, UKK, dus zoals een echte huistelefoon? 
Of misschien naar een andere baas?  

 Vanuit het keukenraam keken we neer 
op het beruchte saunagebouw (gebouwd door 
Kekkonen in de jaren vijftig), waar (zoals het 
verhaal gaat) menig politiek gesprek gevoerd is. 
Maar zeker niet alleen zulke, want Urho Kekko-
nen was een vervente saunafan, dus hij genoot 
er waarschijnlijk ook van, zich in de adembe-
nemende rust van de wasemende stoom en de 
prikkelende hitte te ontspannen. Gezegd werd, 
dat de gemiddelde temperatuur daar rond de 
100 graad was, lekker warm dus, voor mij zelfs 
te! Interessant en actueel echter werd het wel, 

toen de guide zei, dat het zwembasin bij de 
sauna in 1970 aan de president werd aangebo-
den door industriëlen, wat toen  noodzakelijk 
werd, omdat zwemmen in het water van de zee 
toch wel erg vervuilend en dus ongezond was. 
Groen gedacht, lijkt me. Fijn zo. De sauna was 
jammergenoeg voor ons, bezoekers van nu, ver-
boden terrein, we mochten er zelfs niet gaan 
kijken, dus uit ervaring spreek ik hier niet.

Via de keuken gingen we naar de overkant 
van de ontvangsthal. Daar was het centrale ver-
trek van dit huis, het kabinet van de president, 
wat donker maar ook stemmig; de plaats, waar 
UKK gesprekken onder meestal vier ogen (en 
oren) voerde over het wel en wee van Finland. 
Daar stond op het bureau een groot en apart 
telefoonapparaat met verbindingslijnen naar 
speciale plekken elders: naar het paleis, naar de 
minister-president en andere belangrijke me-
dewerkers, misschien zelfs wel naar Moskou. 
Vanuit dit kleine, maar uiterst smaakvol inge-
richte vertrek werd Finland dus vijfentwintig 
jaar geregeerd; vanachter dit perfect opgeruim-
de bureau, en aan die kleine tafel in de hoek bij 
een venster, dat op het park uitkeek, ook daar-
aan en daarvandaan, werd geregeerd! Daar on-
der die mooie wereldkaart in een fraaie aan de 
muur hangende kaartenkast, een geschenk van 
president Gerald Ford van de USA,  Achter het 
houten bureau en de leren bureaustoel stond 
een kostbare (maar naar mijn smaak niet zo 
fraaie) metalen vaas met email-inleg, een ge-
schenk van partijvoorzitter Nikita Chroestsjov 
van de SU, tentoongesteld op een lage boeken-
plank met bijvoorbeeld een uitgebreide ency-
clopedie, met verder woordenboeken en juri-
dische werken. Tot onze geruststelling stond 
er ook een gebeeldhouwde vrouwenkop van 
Marie Curie in de hoek, waarom die daar stond 
weet ik eigenlijk niet. Deze geladen en beladen 

>>
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ruimte van Tamminiemi maakte inderdaad een 
diepe  indruk op ons, want daar kon je zonder 
meer de autoritaire persoon van president 
Urho Kekkonen, de lang(st)jarige president van 
de Finse republiek, plaatsen: denkend, pratend, 
lezend of telefonerend. De deuren waren hier 
(de enige plek overigens in dit huis) met gevul-
de leren kussens gewatteerd, geluiddempend 
gemaakt dus. Niet alleen om het geluid van 
buiten te weren, maar ook om het geluid van 
binnen binnenshuis te houden.

Na dit indrukwekkende korte verblijf in de 
politieke centrale van Finland tussen de jaren 
1956 en 1981 gingen we de trap op. Een echt 
heerlijke trap, zoals je die in gewone huizen 
maar weinige aantreft, breed, eenvoudig, van 
stevig hout, bedekt met een eenvoudige een-
kleurige loper, en vooral met niet te hoge of te 
smalle treden, waarop je gemakkelijk en ont-
spannen naar boven en beneden kunt gaan. 
Boven aangekomen was de ruimte dan ook 
verrassend anders, we stonden daar opeens in 
de ruime woonkamer van de familie Kekkonen, 
van Urho en Sylvi Kekkonen. Daarbij viel de 
(hier wat te) grote en dus niet zonder meer in 
het geheel passende, maar o zo Finse wit/rode 
(en internationaal begeerde) ‘pallotuoli’ (bal-

stoel) van Eero Aarnio op; een heerlijke stoel 
wel, om over van alles en nog wat in rust na te 
denken. Rechts van ons bevond zich een knusse 
tv-hoek, met een lage, zachtleren tv-stoel voor 
een Blaupunkt-tv, toen het beste merk in Eu-

ropa, en met een van de mooiste schilderijen 
van Tamminiemi aan de muur, de ‘Ilves’ (=lynx) 
van de bekende Lapse kunstenaar Reidar Sä-
restöniemi. Flink groot en vol spattende Finse 
kleuren. Magnifiek en uitdagend! Deze woon-
kamer was gewoon heel gezellig en we konden 
ons goed voorstellen, hoe  president Kekkonen 
daar met zijn vrouw Sylvi thee dronk, naar de 
radio luisterde (want dat was voor UKK een 
van de belangrijkste informatiebronnen) of ‘s 
morgens vroeg al kritisch de krant las. Verderop 
was er dan, zoals al vermeld, de eetruimte met 
het mooie ronde raam. In de hoek ervan stond 
een geschenkkast met bijvoorbeeld de zilveren 
vogel, door koningin Juliana en prins Bernhard 
in 1974 tijdens hun officiële herfstbezoek aan 
Finland aan het presidentiële paar aangeboden, 
een paar maanden voor de geliefde Sylvi Kek-
konen overleed.

 
Vanuit de woonkamer kwamen we dan in 

een aparte afdeling, waar zich aan het halletje 

Het schilderij ‘ILVES’ (de lynx) van Reidar Särestönie-
mi in de tv-hoek van de woonkamer van Tamminiemi. 
(foto: Arie Oudman)

De woonkamer met de ‘pallotuoli’ van Eero Aarnio. 
(foto: National Board of Antiquities/Soile Tirilä)
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recht voor ons de vrij kleine, prachtig donker-
bruin getegelde en uiteraard nu wat ouder-
wetse badkamer bevond; met rechts ervan de 
werkelijk zeer stijlvolle en ruime slaapkamer 
van Sylvi Kekkonen, eenvoudig en vrouwelijk 
ingericht; en met links ervan de bescheiden 
slaap- en werkkamer van Urho Kekkonen, met 
een oude Nederlandse kaart aan de muur (een 
Utrechtse kaart uit de zestiende of zeventiende 
eeuw en ernaast illustraties, die aan die van de 
Overwintering op Nova Zembla van Barentsz 
en zijn compagnons deden denken); voor het 
bureau stond een bekende stoel van Artek, 
maar ook was er een zeer eenvoudig en nogal 
kort bed, dat aan het ascetische bed van Man-
nerheim deed denken. Fijn zo. En ook hier ont-
brak de belangrijke radio niet; en ook hier ston-
den op het bureau, zoals ook beneden in het 
kabinet van UKK, twee fraaie bureaulampen, 
een links en een rechts op het tafelblad. 

 
Misschien kunnen we dit zien als een sym-

bool van het leven van deze president, die in de 
jaren zestig en zeventig met succes toen ge-
probeerd heeft de politiek van het westen en 
de politiek van het oosten met elkaar in balans 
te brengen, in het Europese bufferland Finland 
uiteraard op de eerste plaats, maar ook in de 
rest van Europa en de wereld. Ik stelde me hier 

in deze omgeving van Tamminiemi president 
Urho Kekkonen voor, vlak na de voor hem zo 
pijnlijke dood van zijn vereerde en geliefde le-
venspartner Sylvi, maar ook vlak voor het hoog-
tepunt van zijn leven, de ETYK, de Conferentie 
over Veiligheid en Samenwerking in Europa (de 
Helsinki-akkoorden), in 1975. Pas daarna voel-
de de president zich echt langzaam maar zeker 
oud en eenzaam worden en bereidde hij zich 
aarzelend voor op zijn opvolging, al was dat in 
de Finse politiek van toen niet een van de aller-
gemakkelijkste opgaven. Maar daarover hoeven 
we het hier verder niet te hebben; het ging hier 
over de heer des huizes, over de bewoners van 
de presidentiële residentie Tamminiemi, niet 
meer en niet minder.

Afsluitend werd ons een korte film getoond 
over een dag uit het leven van president Urho 
Kekkonen van het jaar 1977 (films via yle.fi en 
you tube zijn er op het internet talrijke te vin-
den). We bedankten de voortreffelijke gids van 
harte en gingen met de groep samen onder het 
genot van een kop koffie met gebak nog wat 
napraten in Villa Angelica, vlak tegenover Tam-
miniemi, de residentie van president Urho Kek-
konen (1900-1986).

Peter Starmans

Villa Angelica, waar we koffie hebben gedronken en 
wat gezellig hebben nagepraat. (foto: Arie Oudman)

Een gedeelte van de groep van de NViF in het café-
zaaltje van Villa Angelica.” (foto: Arie Oudman) 
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Ik heb heimwee.
Naar Nederland? Nee nee, zeker niet naar 

dat drassige landje waar je elke tien meter 
struikelt over een lokale inboorling en je regel-
matig in de file staat om op kosten van je baas 
met tegenzin acht uur op  kantoor te moeten 
doorbrengen. En als je eens geen verplichtin-
gen hebt, neem je je fotocamera ter hand om 
uiteindelijk te moeten constateren dat jij niet 
de enige bent die op de Veluwe bronstige en 
burlende herten wil fotograferen of de bloei-
ende paarse heide van de Posbank wil vastleg-
gen. Laten we zeggen: zo’n mensenmassa die 
je aantreft op het strand van Scheveningen bij 
een tropische zomerdag en je dus als fotograaf 
zijnde flink je best zult moeten doen om een 
foto te maken zonder een soortgenoot erop 
mee te vereeuwigen.

Nee, ik heb heimwee. Heimwee naar Fin-
land. 

Ik ben begin oktober teruggekeerd uit Fin-
land en zit nu met weemoed achter de iMac 
en neem een slok koffie uit mijn kuksa. De jas, 
die over de stoel hangt, ruikt nog sterk naar de 
rook van de vele kampvuurtjes die zijn aange-
legd, vermengd met de geur van zalm en worst 
die er op werden klaargemaakt. Wat een tijd 
was dat …

Wat ik gedaan heb? Met een groep gelijk-
gestemde fotografen de Finse herfst vastge-

legd. De geweldige kleuren aan de bomen in 
de uitgestrekte bossen en langs de vele meren 
van Finland mogen aanschouwen. De intens 
gele en knalrode kleuren in een prachtig bos- 
en waterrijk landschap. Negen dagen lang weg 
van de drukte. Geen benul meer van tijd en 
verplichtingen. Bewust geen internet en geen 
wifi, maar ‘back to the basics’. De dichtheid van 
de bevolking rond Hossa is heel erg dun. Het 
gebeurde dan ook regelmatig dat we niemand 
tegenkwamen en het gevoel hadden nietig en 
alleen te zijn in een groot land.

Ook gedurende de trektochten langs de 
kloof bij Julma Olkky, de heuvels bij Näränkä en 
de stroomversnelling bij Kiutaköngäs waren zo 
indrukwekkend , dat tijd al gauw vergeten werd 
en we met enige regelmaat gesommeerd wer-
den ‘wel wat meters te maken’, wilden we op 

D E  F I N S E  H E R F S T   -   R U S k A
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tijd en vooral voor het echt donker werd bij de 
kampvuurplaats aankomen. Men genoot op en 
top van de omgeving en als een serieus foto-
graaf betaamt, het ook willen vastleggen.

Het inktzwarte water in de kloof lag er bij 
alsof het een spiegel was. De herfstkleuren van 
de bomen aan de overkant van de kloof weer-
spiegelden amper in het nagenoeg zwarte vlak. 
Intens gele berkenbladeren staken er enorm te-
gen af. Een speedboot die voorbijkwam zorgde 
ervoor dat we weer op de feiten werden ge-
wezen. Het was stil water en geen spiegel. De 
tocht van ruim 8 kilometer ging langs de kloof 
en bij elke stap die gezet werd, nodigde het 
landschap weer uit om de uitpuilende fotorug-
zak af te doen en op te gaan in de fotografie. 
Uitkijkpunten,  stroomversnellinkjes, flora en 
fauna. Allemaal redenen om de tocht te onder-
breken, te bekijken, maar vooral te beléven.

Het weer was precies zoals je het van de 
herfst zou mogen verwachten. Terwijl we in het 
begin van de reis nog vergezeld werden door de 
muggen, was het wolkendek overwegend ’50 
shades of grey’. De zon piekte af en toe wel door 

het wolkendek heen, wat gelijk een heel mooi 
licht en sfeer over het landschap uitstraalde. 
Wat natuurlijk niet onbenut werd gelaten door 
de fotografen. Menig exemplaar werd dan ook 
uitvoerig besproken tijdens de vele fotobespre-
kingen in onze knusse, warme blokhut. Onze 
thuishaven gedurende de reis.

Volgens de voorspellingen was er in die pe-
riode een grote kans op noorderlichtactiviteit. 
Lady Aurora zou bijna elke dag een dansvoor-
stelling geven, maar deze werd qua zicht bruut 
verstoord door een buienfront vanuit Noorwe-
gen. Ondanks het wolkendek werd toch met 
regelmaat ’s avonds geprobeerd het fenomeen 
van kleur, licht en dans vast te leggen. Het re-
sulteerde in foto’s die je min of meer zou kun-
nen omschrijven als polaroids die verkeerd zijn 
ontwikkeld. Er zou aan het weerbeeld voorlopig 
geen verandering komen.

Toch weerhielden het grijze weer en de 
neerslag ons er niet van de geplande activitei-
ten uit te voeren. Het bezoek aan de stroom-
versnelling in Kiutaköngäs was ook weer zo’n 
geweldig moment. Finn (onze onvolprezen 
Finse Kok) was bezig  pannenkoeken te maken 
op het door ons aangelegde kampvuur, terwijl 
de rest zich uitleefde in het gebied.  

Onder toeziend oog van een aantal taiga-
gaaien werden de erwtensoep en de pannen-
koeken klaargemaakt. Toen de vogels werden 
opgemerkt, hebben we wat brood en pannen-

>>
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koeken met ze gedeeld onder de eenzijdige be-
lofte dat we er wel wat ‘plaatjes’ van mochten 
schieten. Want wie zwijgt ...

Als we een beetje voortmaakten, zouden 
we de zon nog onder kunnen zien gaan. De zon 
zelf hebben we echter niet gezien, maar wow 
… wat een kleuren! Het resulteerde in mooie, 
stille en serene beelden van de zonsondergang. 
Met argusogen werd ook nu weer naar de hori-
zon gekeken waar wederom een front naderde 
… kans op het noorderlicht leek ook nu weer 
ver weg.

In het oerbos in het gebied Näränkä tref je 
een verlaten Wilderness Farm aan. Deze farm 
is gerestaureerd en laat goed zien hoe er ge-
leefd werd in dit gebied. Je moet wel diep res-
pect hebben voor de wijze waarop de bewoners 
zichzelf moesten bedruipen. Toen ik  in de keu-
ken van de boerderij stond, voelde en proefde 
ik bijna de sfeer die er geheerst moet hebben.

Het gebied ligt tegen de Russische grens. 
Vanaf de Näränkävaara-heuvel is zowel Rus-

land als Finland goed te zien. Motregen dwar-
relde over ons heen gedurende de middag en 
het begin van de avond. Het hinderde ons niet. 
We waren er op voorbereid en het is nu een-
maal typisch een geval van de Finse herfst. 

In een van de laatste dagen van de reis 
maakten we een rit naar het wat zuidelijker 
gelegen Vartius om daar een middag en avond 
wild te fotograferen. Voor mij was dit niet de 
eerste keer en ik vond het weer geweldig hier 
terug te zijn. Beren en veelvraten fotograferen 
is nu eenmaal fantastisch! Na de voorbereidin-
gen zijn we aan de zwijgtocht naar de wildhi-
des begonnen. Binnen vijf uur tijd de berin en 
haar twee jongen vaak voorbij zien komen. Ook 
een mannetjesbeer en vossen lieten zich zien 

en fotograferen. En weet je wat nu zo mooi is?  
Het omgevingslicht en het weer kan in luttele 
minuten veranderen. We hebben gezien dat het 
gebied werd geteisterd door regen en wind. Na 
deze heftige bui werd het doodstil. De wind 
was gaan liggen en het water van het  meertje 
was een spiegel geworden.  Tien minuten later 
stond de horizon in brand door de ondergaande 
zon. Het licht was waanzinnig! Moeder en haar 
jongen kwamen weer even voorbij. Wat een ge-
weldig moment!

De zon zakte achter de horizon. Het werd 
kouder en de avond viel keihard in. De contou-
ren van de beren waren nog nauwelijks te zien 
en de camera’s hadden het er steeds moeilijker 
mee. Uiteindelijk werden we ‘bevrijd’ en vond 
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de terugtocht in het pikkedon-
ker aan.

Onderweg terug naar ons 
onderkomen was het wol-
kendek weer de spelbreker en 
konden we het noorderlicht 
niet bekijken, laat staan vast-
leggen.

De laatste dag stond in het 
teken van rust en het fotogra-
feren bij een meer in de buurt van de  blokhut. 
Het weer was ook nu niet geweldig, maar bood 
door de diverse grauwe wolken toch de nodige 
uitdagingen. In de loop van de middag klaarde 
het op en brak af en toe de zon door, wat een 
mooie regenboog opleverde. Door de afwisse-
ling van zon, regen en wolkenflarden konden 
veel mooie landschapsfoto’s worden gemaakt.

De laatste avond stond in het teken van 
heerlijke rendierenstoofpot en het bekijken 
van ons beste werk. Tegen middernacht was de 
hemel aan het openbreken en de hoeveelheid 
sterren die we toen te zien kregen was overwel-
digend. De Melkweg scheen ons toe.  Na al die 
grijze avonden had Lady Aurora voor ons uitein-
delijk toch nog een dans in petto en binnen tien 
minuten stonden we aan een meer waar we op 
de eerste rij stonden van het openluchttheater, 
waar de aurora borealis danste onder toeziend 
oog van de Melkweg en alle sterrenbeelden te-
zamen. Het was een schitterend schouwspel. 
Uren hebben wij ons staan vergapen aan het 
kleurenspel en uitbarstingen waar we al de hele 
reis op gehoopt hadden. 

Met deze laatste uren en beelden van Fin-
land hebben we nog even een paar uur slaap 
kunnen pakken. Op het vliegveld van Oulu heb-
ben we afscheid genomen van elkaar. In het 
vliegtuig keek ik neer op het door mij zo gelief-
de land. Hoelang zou het duren voordat ik hier 
weer een voet aan de grond zal zetten? Deze 

reis was een ervaring waarvan ik met recht kan 
zeggen dat ze me die niet meer af kunnen pak-
ken en waar ik erg dankbaar voor ben.

De foto’s op mijn computer flitsen voorbij. 
Als een film. Ik pak de kuksa en neem nog een 
slok. Met een melancholische zucht en nog 
2200 foto’s te gaan laat ik de gedachten aan  
Finland weer los en ga door met de orde van 
de dag ...

Over mij…
Mijn naam is Peter le Fevre. Naast ICT’er 

ben ik fotograaf en natuurliefhebber. Boven-
staand verhaal is een verslag van de reis die ik 
gemaakt heb onder begeleiding van de gepassi-
oneerde en fulltime natuurfotograaf Johan van 
der Wielen en zijn Finse ‘partner in crime’ Finn 
Snaterse. Samen met tien andere deelnemers 
hebben we een geweldige tijd beleefd.

De rust en ervaringen die ik in Finland heb 
opgedaan op het gebied van fotografie, maar 
vooral de beleving van de reis op zich heeft 
diepe indruk op mij gemaakt. Ik heb daarom ook 
de innige hoop dat het niet blijft bij deze twee 
Finlandreizen.

Veel foto’s van de reis zijn terug te vinden op 
mijn website: www.peterlefevre.nl .

Peter le Fevre
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Martijn en zijn moeder woonden in een 
dorpje ergens diep in de Finse bossen. Ze waren 
arm. Martijn had geen vader. Martijn ging elke 
dag na school het bos in om hout te sprokke-
len dat hij kon verkopen. Ze hadden net genoeg 
geld voor wat ze echt nodig hadden.

Op een avond kwam de buurvrouw langs. 
Ze gaf wat geld aan Martijns moeder en had 
een boekje meegenomen voor Martijn. “Het is 
maar een oude agenda hoor,” zei ze, ”maar er 
staan wel mooie plaatjes in.”

“Dank u wel!” zei Martijn blij. Hij ging met 
het boekje aan tafel zitten en bekeek de plaat-
jes. Het plaatje bij de maand december vond hij 
het mooist. Elk jaar komt de Kerstman met zijn 
rendierslee vanaf de Noordpool naar ons toe. Hij 
brengt cadeautjes mee voor alle lieve kinderen, 
stond eronder. Voor alle lieve kinderen? Ben ik 
dan niet lief geweest? vroeg Martijn zich af. Ik 
heb nog nooit een cadeautje van de Kerstman 
gekregen.

“Mama, wat voor cadeautjes brengt de 
Kerstman?”, vroeg hij.

“Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen 
graag willen hebben,” antwoordde zijn moeder. 
Ze wreef in haar ogen. “Ik zou best een nieuwe 
lamp willen hebben. Dan zou ik beter licht heb-
ben om van alles te doen in dit huis. Kom Mar-
tijn, we gaan slapen.”

Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij 
moest de hele tijd aan de Kerstman denken. 
Misschien had de Kerstman hem nog nooit een 
cadeautje gebracht omdat hij niet wist wat 
Martijn wilde hebben. Dat kon toch? Maar hoe 

moest Martijn de Kerstman laten weten wat hij 
graag wilde hebben? Dat wist Martijn niet en 
verdrietig trok hij het dekbed over zijn hoofd.

De volgende ochtend kwam Martijn een 
andere dorpsbewoner, de visser, tegen. “Ik heb 
wat voor je meegebracht”, fluisterde de visser 
geheimzinnig. Hij hield iets achter zijn brede 
rug verstopt. “Wat dan? Een snoepje? Of een 
snoekbaars van houtsnijwerk?” raadde Martijn. 
“Fout! Helemaal fout!” lachte de visser. Op dat 
moment ging achter hem bol en rood de 
maan op. “Een ballon!”

“Die heb ik op de markt in 
II voor je gekocht,” vertelde de 
visser. “En er zit speciale lucht 
in, waardoor hij kan vliegen.”

Voorzichtig pakte Martijn het 
touwtje vast. Hij was er stil van. De 
visser streek Martijn door zijn haar. 
Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn 
weg. Die middag sprokkelde hij geen hout. 
Hij zat op een hek en keek naar zijn bal-
lon. Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. 
Zo rood als de jas van de Kerstman en zo 
rond als zijn buik. En hij danste zo mooi in 
de wind! Als Martijn het touwtje los zou 
laten, zou hij tot in de hemel vliegen. Of 
naar de Noordpool. Opeens begon Martijns 
hart sneller te kloppen. Misschien kon de bal-
lon zijn wensen naar de Kerstman brengen! 
Martijn sprong van het hek en liep naar 
huis. Daar scheurde hij voorzichtig een 
blaadje uit zijn schoolschrift. Hij schreef 
een lange brief:

E E N  R O D E  b A L L O N  V O O R  D E  k E R S T M A N
kerstverhaal over een jongen die zijn wensen per ballon verstuurt
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Lieve Kerstman,

Ik heet Martijn en ik ben acht jaar.
Ik heb een plaatje van u in een agenda gezien 
en ik heb een paar wensen. Wilt u alstublieft 
een lamp voor mijn moeder brengen? En ik 
zou graag warme laarzen willen hebben. Mijn 
schoenen zijn zo koud in de winter. En graag 
ook warme handschoenen. De mijne zijn zo dun 
geworden.
Als ik maar één ding mag vragen, brengt u dan 
de lamp alstublieft.
Ik hoop dat u mij kunt vinden.
Ik woon in Ikkylä in het bos.

Kom alstublieft!
Martijn.

Martijn vouwde de brief op en bond hem 
aan het touwtje van de ballon. Lang staarde 
Martijn naar de bomen in het bos. Waar zou de 
Noordpool zijn? Moest hij zijn prachtige bal-

lon nu echt laten gaan? Maar het was de enige 
manier om zijn brief bij de Kerstman te krijgen. 
Martijn keek nog een keer of de knoopjes alle-
maal goed vast zaten. Toen drukte hij een kus 
op de dikke wang van de ballon en liet hem los.

Maar de koude wind blies niet naar het 
noorden. Hij kwam juist uit het noorden, en hij 
blies Martijns ballon naar het zuiden. Over bos-
sen, heuvels, velden en meren tot aan de zee. 
Aan de rand van een grote stad had de ballon 
niet genoeg kracht meer om verder te vliegen. 
Hij zweefde langs een dak naar beneden en 
kwam in een tuin terecht.

Even later kwam een oude man, Timo ge-
naamd, uit zijn huisje. Hij zag de leeggelopen 
ballon. “Wat is dat voor rommel”, bromde hij. 
Timo was vaak brommerig sinds zijn vrouw 
gestorven was. Dat kwam doordat hij zich zo 
eenzaam voelde. Toen zag Timo de brief van 
Martijn. Hij vouwde hem open en las >>
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Er zijn nu al drie bloeiende welriekende 
nachtorchissen geweest in onze tuin. De wel-
riekende nachtorchis is in Finland niet echt 
zeldzaam. Die groeit in rijke bossen in Zuid- en 
Midden-Finland maar is door bosbouw zeldza-
mer geworden. In Nederland groeit hij echter 
in veengronden en is heel zeldzaam. Jan heeft 
hem nooit gezien, al heeft hij in zijn jeugd alle 

mogelijke plekken in Nederland bezocht. In 
onze tuin groeide de nachtorchis op grasveld, 
geen normaal “gazon”, maar onregelmatig één 
of twee keer per jaar gemaaid. En wat gebeur-
de in het najaar? We vonden nog twee jonge 
nachtorchissen enkele meters verder en die zul-
len volgend jaar hopelijk ook bloeien.

Nu zijn alle nachtorchissen natuurlijk in 
winterrust. In Nederland is Sinterklaas  al ge-
weest, in Finland is men bezig met Kerstmis. 

hem. “Hij wil wat van de Kerstman hebben”, 
snoof de oude man. “Ha! Wat verbeeldt die 
verwende aap zich wel! Wensen heb ik ook!” 
Timo verfrommelde de brief en gooide hem in 
de vuilnisbak.

Maar die nacht sliep Timo niet goed. Hij 
moest steeds aan de Kerstman denken. Hij had 
vroeger als jongen ook wensen gehad, kinde-
ren, kleinkinderen - en toch was hij helemaal 
alleen. En die Martijn was misschien toch niet 
zo’n verwend kereltje. Laarzen, handschoenen 
en een lamp voor zijn moeder. Welk kind vroeg 
nou zulke dingen aan de Kerstman?

Heel vroeg in de ochtend stond Timo op. Hij 
haalde Martijns brief weer uit de vuilnisbak. Ik-
kylä, waar lag dat eigenlijk?

Twee dagen later stond er een wonderlijke, 
oude man op het station van II. Hij had een rode 
jas aan en hij had een zak vol pakjes bij zich. Bo-
ven zijn hoofd danste een rode ballon. “Hoe kom 
ik in Ikkylä?” vroeg de wonderlijke oude man. 
“Daar kun je alleen met een auto komen, door te 
liften”, antwoordde de stationschef. “Hé, Visser, 
kom eens hier. Deze oude man wil naar Ikkylä.”

Een paar uur later werd er bij Martijn op de 
deur geklopt. En toen kwam de Kerstman bin-

nen. Echt, heus waar - de Kerstman! Hij had met 
bont gevoerde laarzen en heerlijk warme wanten 
voor Martijn bij zich. En een lamp die veel licht 
gaf voor Martijns moeder. Fruit en snoepgoed. 
En de prachtige kerstballon had hij ook terug-
gebracht!

De Kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. 
Hij hield zijn hand vast tot hij in slaap gevallen 
was. Daarna praatte hij heel lang met Martijns 
moeder.

Toen het de volgende ochtend licht werd, 
laadden ze een bundel kleren, de nieuwe lamp 
en de tafel op de auto van de visserman. Toen 
gingen ze naar het station van Ikkylä.

Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Timo. 
Elke dag speelt Martijn na school in de tuin. De 
oude Timo kan weer lachen en Martijn en zijn 
moeder noemen hem ‘opa’.

Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Mar-
tijn, zijn moeder en oude man Timo een rode 
ballon. Dan schrijven ze de Kerstman een be-
dankbrief en binden hem aan het touwtje. 
Daarna laten ze de ballon vliegen - over bossen, 
heuvels, velden en meren tot aan de Noord-
pool.

Ellen

W I N T E R R U S T
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Waarom heeft men in Finland grote schoon-
maak voor Kerstmis? Heel vroeger dacht ik 
niet eens over na. Iedereen deed het. Pas toen 
ik merkte dat men dat in Nederland niet deed 
ging ik nadenken. In Zuid-Finland komt blijven-
de sneeuw meestal net vóór Kerstmis en blijft 
tot april. Voor die tijd is het meestal nat en 
modderig.  Dan is het logisch dat men net voor 
kerst alle modder wegwast en bijvoorbeeld 
schone matten neerlegt. Vaste vloerbedekking 
zou heel onpraktisch zijn en die gebruikt men 
hier ook haast niet.

De winter is in Finland langer dan in Ne-
derland. Meestal is er sneeuw tot april en 
kan men dus veel later in de tuin beginnen te 
werken. Zelf heb ik het in januari moeilijk en 
ik denk dat het voor vele Finnen geldt. Het is 
nog heel donker en er is geen feest op komst 
zoals in december. Als er sneeuw is valt het 
nog mee. Hier in Zuid-Finland zijn er tegen-

woordig toch vaak zwarte periodes in januari 
en dan vind ik het echt moeilijk. Dat het met 
klimaatverandering te maken heeft maakt het 
echt niet gemakkelijker. In Nederland valt het 
een beetje mee, omdat het minder donker is. 
Aan de andere kant is er minder vaak sneeuw 
en het is vaak regenachtig. Eind januari is het 
al duidelijk lichter en februari is al heel licht. De 
meeste mensen beginnen dan bij te komen. Ik 
ook, maar een beetje op mijn eigen manier. Ik 
ben namelijk een herfstmens. In februari denk 
ik al: nog even door het voorjaar en de zomer, 
en dan is het weer herfst.

Nu is het nog niet zover. Nu concentreer 
ik me op het voorbereiden voor Kerstmis. Dat 
betekent eerst goed schoonmaken en dan heel 
lekker eten.

Marketta 

A D V E R T E N T I E

Welkom in Finland. Is het je al opgevallen dat de Finnen nogal stil zijn? Of dat wanneer je ze vraagt om input er niets 
komt? Dat men nogal terughoudend reageert op je pogingen contact te leggen? Of dat het nogal bureaucratisch 
om vergunningen los te krijgen?
Dit is niets ongewoons of persoonlijks. Het is de Finse cultuur en de interactie met de Nederlandse cultuur. Hoe kun 
je deze cultuurverschillen gebruiken in je voordeel? Hoe kun je door procesmatig, rustig en gestructureerd te werk te 
gaan er voor zorgen dat je het beste uit jouw interactie met Finnen naar voren haalt? 

Itim international is een international opererend consultancy en trainingskantoor gespecialiseerd in het 
positief gebruiken van cultuurverschillen (dus niet alleen in Finland). Door middel van onze Culture Compass 
beginnen we met in kaart te brengen wat, context afhankelijk, jouw culturele valkuilen zijn. Valkuilen die 
van toepassing kunnen zijn op je werk, maar ook in de privé of studieomgeving. Vervolgens kunnen we je 
middels onze inzichten in staat stellen om culture valkuilen beter te herkennen en nadelen om te buigen in 
voordelen. Onze diensten bestaan o.a. uit:
- coaching
- training in interculturele vaardigheden (project management,  
 communicatie, leiderschap, aansturen van virtuele teams)
- consultancy (het doormeten van en veranderen van organisatie  
 en team culturen)
Voor meer informatie:
Egbert Schram, Managing Director Itim international
+358 45 1375007
Egbert@itim.org 

WERKEN MET ANDERE CULTUREN
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Iedere Nederlander ervaart Finland op zijn 
eigen manier, en zo ook de Finse taal. Ik ken een 
aantal Nederlanders die de Finse taal in een 
mum van tijd hebben opgepikt, en dan zijn er 
stumpers zoals ik, die na meer dan 20 jaar er 
nog maar weinig van hebben gebakken. Prak-
tisch iedereen heeft wel eens één of meerdere 
lessen gevolgd, met meer of minder succes. 
“Finnish for foreigners” omdat elke buitenlan-
der hetzelfde is, toch?? Nou, nee dus! 

Een jaartje geleden kwam er een leuk be-
richtje binnen op Facebook (onze NviF-face-
bookgroep), waarin Guido Nuijten Finse les 
zou willen geven aan een groepje Nederlan-
ders, door zijn eigen ervaringen met de Finse 
taal een andere draai te geven aan het leren 
van het Fins – speciaal voor ons, Nederlanders! 

Ik heb mijzelf hier eens op gestort een nu 
een klein jaartje later, heb ik dit zelf als zeer po-
sitief ervaren en vind het eigenlijk zeer nuttig 
om het enthousiasme van Guido eens te delen 
met een grotere groep Nederlanders. Dus heb 
ik een stel vragen opgesteld en door Guido la-
ten beantwoorden.

 
Hoe kwam je op het idee om Finse les te 
gaan geven?

De allerbelangrijkste drijfveer was dat ik 
op zoek was iets te doen, waarbij of waarmee 
ik andere mensen kon helpen, al was het maar 
met iets kleins of iets simpels. Als ik iets voor 
anderen kan betekenen, geeft me dat veel meer 
vreugde dan als ik alleen maar “mijn eigen din-
gen” zou nastreven. Een tweede argument is,  
dat ik graag met mensen ben in een gezellige 
ongedwongen sfeer. Een tweede argument is 
dat ik het leuk vind mijn hoofd te breken over 
complexe zaken, kan van alles zijn. Ik denk 

graag na en puzzel over de verschillende mo-
gelijke oplossingen. Dit heb ik eind jaren 90 
ook gedaan toen ik me de Finse taal probeerde 
eigen te maken. Recent vond ik ook mijn eigen 
aantekeningen van mijn Finse oefeningen en 
ontberingen. Dus hiermee was het idee gebo-
ren.

Vervolgens was er de vraag aan wie ga ik 
dan Finse les ga geven? Wie heeft hier zin in en 
behoefte aan? Dat was op zich niet zo moeilijk, 
genoeg mensen hier die Fins proberen te leren, 
maar ik wilde wel graag een groepje mensen, 
die de motivatie (en een beetje tijd) hebben 
dit te proberen en Finse les te gaan krijgen 
van iemand zonder educatieve opleiding. Dus 
maar eens voorzichtig een balletje opgooien 
bij de Nederlandse vereniging of hier misschien 
animo voor zou zijn. Een heel leuk idee, was 
de reactie en ik moest het maar op Facebook 
plaatsen. Dat Facebook is niets voor mij, dus 
heeft de vereniging mijn oproep de Facebook-
wereld ingeslingerd. Binnen een dag had ik al 
een dozijn reacties, dus ik kon gelijk de inschrij-
ving sluiten. 

F I N S  V O O R  N E D E R L A N D E R S  –  H E T  k A N 
O O k  A N D E R S

Groep 2 druk aan het zweten.
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Wat is jouw filosofie voor het leren (en on-
derwijzen) van de Finse taal voor Nederlan-
ders?

In vele talen zegt men ongeveer hetzelfde 
als in een andere taal, dus met een eerste woor-
denschat en wat grammaticaregels ben je nor-
maal gesproken (in een “normale” taal) al snel 
een heel eind. In het Fins is die woordenschat 
en de grammatica al een hele horde, aangezien 
geen enkele andere West-Europese taal verge-
lijkbaar is. Er is echter nog een aspect en dat is 
de manier van je uitdrukken. De Finse manier 
van praten heeft veel overeenkomsten met de 
Finse cultuur of inborst. Men praat heel veel 
vanuit het onpersoonlijke en het Fins is heel 
accuraat in het leggen van verbanden tussen 
de verschillende betrokkenen in de zin en hun 
relaties onderling. Die verbanden zijn direct 
zichtbaar in de vele naamvallen, waarvan een 
groot deel een richting van en naar aangeeft, 
maar die verbanden zijn indirect ook aanwezig 
in de keuze (en uitgang) van het werkwoord en 
de posities van de acteurs om de gebeurtenis. 
Waar je in het Nederlands je er nog gemakkelijk 
vanaf kunt maken met het idee van “je begrijpt 
toch wel wat ik bedoel”, gaat dat in het Fins dan 
juist vaak helemaal fout. Die mix van enerzijds 
het onpersoonlijke en anderzijds de verbanden 

maakt dat een zin met begrijpelijke woorden 
toch nog geheel onbegrijpelijk kan zijn. Hieruit 
volgt mijn insteek te focussen op het ontleden 
en het nadenken, wat je zelf nu precies bedoelt 
te zeggen of wat de auteur van de tekst jou nu 
echt probeert te vertellen. 

Jouw visie op de Finse taal; waarom is het zo 
moeilijk voor de meeste Nederlanders?

Een ander aspect, wat vooral bij de begin-
nende groep naar voren komt, is het verschil 
tussen spreek- en schrijftaal. Vele talen hebben 
verschillen hierin of het geschrevene en het ge-
sprokene komt niet echt meer overeen, zoals in 
het Frans en Engels. In het Fins komt dit ech-
ter veel meer naar voren, omdat je in het be-
gin geen enkel houvast hebt. Er is geen woord 
dat ook maar ergens op lijkt, dus moet je uit 
de brij van klanken toch ergens beginnen iets 
van klanken eruit te vissen. Daarom probeer ik 
in parallel de focus op de gesproken en geschre-
ven taal te leggen, te beginnen met de meest 
elementaire woorden en zinnen, in de hoop dat 
er een lichtje gaat branden, van hé dat herken 
ik, dat heb ik daar en daar die Finnen ook horen 
zeggen.

>>

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

A D V E R T E N T I E

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”
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Voor de lezer die zich nog niet aan de Finse 
taal gewaagd heeft, een paar voorbeelden van 
wat het Fins al zo anders maakt: in het Fins 
hebben ze geen woord voor de woorden “heb-
ben” en “worden”, als het even kan gebruik je 
de woorden “ik” en “jij” niet en als je iets moet 
ontkennen, dan ga je het woordje “niet” verbui-
gen in plaats van het werkwoord.

Hoe ervaar je de Finse lessen die je nu geeft?
Bijzonder leuk. Ik kan niets anders zeggen. 

Nu zijn we al driekwart jaar lekker aan het 
stoeien met de taal in twee groepen. Een aantal 
is vanwege tijdgebrek helaas afgevallen, maar 
na de zomervakantie stonden er meer dan ge-
noeg nieuwe geïnteresseerden op de stoep.

Wat is jouw doel om te bereiken? 
Mijn doel heb ik al bereikt. Ik heb twee hele 

leuke groepen met hele leuke mensen, voor 
wie ik het een eer vind dat ik ze kan helpen. Ik 
zou het leuk vinden als het Fins niet het enige 
is, wat ons bindt. Binnenkort gaan we weer op 
stap, dus dat is weer gezellig. Ik hoop dat in de 
groep iedereen het doel heeft iets van zijn of 
haar Fins te maken. Daarbij kan iedereen de 
lat zo hoog of zo laag leggen als hij of zij zelf 
wil. Voor mij hoeft er niemand Fins te leren. Ze 
moeten het zelf willen.

Bart van Ritbergen

Groep 1 aan het werk.

A D V E R T E N T I E

1,2 miljoen producten in 2.500 categorieën
250 winkels

25.000 reviews van producten
www.vertaa.fi

Ja, je blijft een Nederlander. 
Daarom lekker vergelijken voordat je iets koopt!
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A D V E R T E N T I E

DEZE SUDOKU WORDT U AANGEBODEN DOOR:
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Kijk eens op: www.friisi.fi



24

Wij brengen graag veel tijd door in het bos, 
waarin we het liefst zoveel mogelijk padden-
stoelen verzamelen. Helaas hadden we tot voor 
kort geen idee wat we met al deze paddenstoe-
len aan moesten, waardoor we ze uiteindelijk 
maar allemaal droogden. Gelukkig weten we 
tegenwoordig beter raad met de oogst, want 
dit is een van de recepten die ik thuis regelma-
tig maak, zeker in de herfst en in de winter. Het 
is makkelijk te maken, kost weinig tijd en is tot 
nu toe nog nooit bij iemand niet in de smaak 
gevallen!

 
Benodigdheden voor vier personen:

handvol gedroogde bospaddenstoelen 
 zoals porcinis of kantarellen (deze zijn te 
 koop in bijna elke grotere supermarkt in 
 Finland).

doosje champignons + eventueel een 
 doosje Shiitake paddenstoelen

500 gr. risottorijst
1 gesnipperde ui
2 teentjes knoflook
handvol verse rosemarijn
100 g boter
500 ml witte wijn
1 l runderbouillon
zout en peper naar smaak
Parmezaanse kaas
200 ml kookroom

Bereiding:
Zorg dat de gedroogde paddenstoelen een 

paar uur voordat je gaat koken in een bakje 
lauw water ondergedompeld worden, zodat ze 

kunnen weken. Gooi het water nadat de pad-
denstoelen geweekt zijn niet weg!

Snij de ui, knoflook en verse paddenstoe-
len in stukjes en schijfjes en kook tegelijkertijd 
een liter runderbouillon. Gebruik hiervoor het 
water waarin je de paddenstoelen hebt laten 
weken, en vul dit eventueel aan met gewoon 
kraanwater.

Bak vervolgens in een minuut of 7 alle pad-
denstoelen, ui en knoflook in de boter in een 
hete (grote) koekenpan of wok, terwijl je deze 
regelmatig omschept zodat de paddenstoelen 
niet aanbranden. Zet de kookplaat eventueel 
wat lager. Voeg vervolgens de rozemarijn, zout 
en peper toe en laat nog even een minuutje 
doorbakken.

Voeg hierna de rijst aan de pan toe en schep 
deze een paar keer om, totdat alle korreltjes 
een beetje met een boterlaagje bedekt zijn. 
Hierna kun je de wijn in één keer aan de pan 
toevoegen, wacht rustig zonder te roeren tot-
dat alle wijn in de rijst is opgenomen. Hierna 
voeg je drie soeplepels bouillon aan de pan toe 
en wacht je wederom totdat al het vocht is op-
genomen in de rijst. Herhaal deze stap totdat 
de bouillon op is, of totdat de risotto zacht ge-
noeg is.

Tot slot voeg je de room en een hand par-
mezaanse kaas toe aan de pan en laat je de pan 
met deksel erop nog even een paar minuten op 
de laagste stand van de kookplaat staan.

Serveer met Parmezaanse kaas.

Twee makkelijk te bereiden winterse 
recepten die dit koude seizoen wat 
warmte en gezelligheid kunnen brengen!

R I S O T T O  M E T  F I N S E 
b O S P A D D E N S T O E L E N
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Chili con carne is typisch zo’n recept dat 
iedereen wel eens maakt. Toch werd ik het op 
een gegeven moment zat, omdat je toch snel 
weer naar de kant en klare kruidenzakjes en het 
standaard gehakt grijpt. Hier wilde ik vanaf, dus 
na veel uitgeprobeerd te hebben ben ik er nu 
zeker van hoe iedereen in een handomdraai de 
(naar mijn mening) heerlijkste chili con carne 
kan bereiden!

Benodigdheden voor vier personen:
750 gram rundvlees (draadjesvlees)
2 blikken tomatenstukjes
3 eetlepels tomatenpuree
1 grote ui
1 rode of groene paprika
1 jalapeño
2 rode of groene chilipepers
2 teentjes knoflook
2 blikken kidneybonen
300 ml water
1 kuipje of blokje runderbouillon

2 eetlepels maizena gemengd met een  
 klein beetje water

1 eetlepel uienpoeder
1 eetlepen knoflookpoeder
1 eetlepel gemalen komijn
1 eetlepen gerookt paprikapoeder
1 eetlepel gedroogde oregano
1 theelepel gemalen cayennepeper
eventueel 1 theelepel chilipoeder
3 eetlepels olijfolie
zout en peper naar smaak
Crème fraîche

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet een gietijzeren pan (of een andere pan 

die geschikt is om in de oven te gebruiken) in 
met olijfolie. Snijd het vlees in dobbelsteentjes 
en leg dit in de pan. Snijd de ui, knoflook, pa-
prika, jalapeño en chilipepers in stukjes en voeg 
die toe aan de pan.

Voeg de blikken tomaten, kidneybonen 
en tomatenpuree toe aan de pan en roer een 
beetje, zodat alles een beetje gemengd wordt. 
Voeg vervolgens water toe en stop het blokje 
runderbouillon tussen het vlees.

Meng maizena met 4 eetlepels water en 
voeg toe aan de pan.

Strooi tot slot alle kruiden over het geheel 
heen en roer alles goed door elkaar.

Zet de pan in de oven en laat het geheel in 
3-3,5 uur gaar worden. Roer af en toe alles even 
door elkaar. Serveren met een lepel crème fraî-
che en eventueel stokbrood.

Sanne Peltosaari

W I N T E R S E  C H I L I  C O N  C A R N E  M E T 
D R A A D j E S V L E E S
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P L A N T E N  E N  b O M E N  C R y P T O g R A M

 

Planten en bomen cryptogram 
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Horizontaal 
1. Struik met geweren 

Verticaal 
1. Vruchtje op de schaats Pijnig je hersenen en win een Nederlands of Fins plantenboek naar keuze ter waarde van 

maximaal €40. Stuur een scan of foto van een volledig (of zo ver mogelijk) ingevulde puzzel naar 
Jelmer Elzinga, (admin@nederlandsevereniging.fi). Uit de meest volledige inzendingen wordt 

een winnaar geloot. Inzenden vóór 15 januari 2017.
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Horizontaal
 1. Struik met geweren
 4. Bloem van Bernhard
 7. Domkop bij het benzinestation
 10. Plant met lage pH
 12. Plan voor een wellustich feest
 13. Fijnbesnaard instrumentje
 15. en wege
 18. Projectiel uit de woestijn
 20. Tropisch biertje
 22. Vroeger communist
 23. Vriendinnetje van een vliegenlarve
 24. Pittige professor
 26. Explosieve vrucht
 28. Einde van de poes
 30. Kerstkruidenier
 33. Letter
 37. Bijbels schaamhaar
 38. Houten stoot
 41. Groene dood in de sloot
 42. Opent deuren
 44. Mantelloos kaartspel
 45. Kleur van Duitse adel
 47. Vlak niet uit
 49. Valt ook te winnen met deze puzzel
 51. Specerij om je mee te wassen
 52. Komt om zijn loon 

Verticaal
 1. Vruchtje op de schaats
 2. Vader op afstand
 3. Geldstuk
 5. Deze plant doet aan zelfverheerlijking
 6. Loopje van een trouwe viervoeter
 8. Maaltijd voor een seconde
 9. Vredesspecerij
 10. Waterdichte maaimachine voor nodig
 11. Hoofddeksel voor in de duinen
 14. Vogel, aansporing of plant
 15. Hier zijn Romulus en Remus groot 

   mee gebracht
 16. Explosief hoofdhuidprobleem
 17. Kilo-vel
 19. Babyspeelgoed
 21. Hoe heet dat plantje ook al weer?
 25. Omroepszoen
 27. en schrijve
 29. Plant van Sophietje
 31. 25 en 26 Gecember
 32. Oranje negertje
 34. Plant op de woelige baren
 35. Explosief geluid van een koe
 36. Deze valse kip maakt high
 39. Bloem van Vollenhove
 40. Vetplant
 43. Voer voor merels
 44. 25 en 26 december
 46. Slanke boom
 48. Toffe vrucht
 50. Klauter naar boven!
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Graag houden wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Helsinki. 

Wij raden u aan om regelmatig een kijkje te 
nemen op de website. En heeft u een Facebook 
account? ‘Like’ dan de pagina van de ambas-
sade en blijf zo op de hoogte van nieuws ge-
relateerd aan Nederland/Finland. Daarnaast 
leest u er over activiteiten in Finland met een 
Nederlands component. O.a. op het gebied van 
cultuur, handel & innovatie en publieksdiplo-
matie.

Stemmen vanuit het buitenland
Woensdag 15 maart 2017 vindt de verkie-

zing plaats van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Om vanuit het buitenland 
te kunnen stemmen voor deze verkiezing moet 
u zich eerst registreren. Dat kan tot en met 1 
februari 2017. Lees er meer over op pagina 30.

StartupDelta Special Envoy Prins Con-
stantijn op Slush2016

Op 30 november en 1 december vond in 
Helsinki het grootste start-upevenement van 
Europa plaats: Slush2016. In het beurscom-
plex ‘Messukeskus’, dat voor de gelegenheid 
door 2300 vrijwilligers was omgetoverd tot 
een donker techno-bolwerk, met muziek, vuur 
en licht, kwamen dit jaar 17.500 bezoekers uit 
124 landen bijeen, waaronder 2.336 startups 
en 1.146 investeerders, met 610 journalisten in 
het kielzog. Ook een groot aantal Nederlandse 
startups wist net als bij vorige edities de weg 
naar deze ‘startup-heaven’ weer te vinden, in 
de hoop op een vette financiering van Europese, 
Amerikaanse of Chinese “venture capitalists”.

StartUp Delta Special Envoy Prins Constan-
tijn was één van de keynote-sprekers en nam 

deel aan een fire side chat over wat de overheid 
kan doen om startups te laten groeien. Prins 
Constantijn heeft in mei 2016 Neelie Kroes 
opgevolgd in deze functie en zet zich in om 
Nederland in de top 3 te krijgen van Europese 
startup-ecosystemen.

In de residentie organiseerde de ambassade 
een officieel Slush-side event: Future of NL-FIN 
Applied Gaming & Tech, waarbij zowel Finse als 
Nederlandse startups en investeerders diverse 
pitches presenteerden. Prins Constantijn ging 
met Jasper Maters (Global Account Manager 
voor Google) in gesprek over mobiele connec-
tiviteit en mogelijke cross-overs tussen tech-
ecosystemen. Een leven zonder internet en 
mobiele technologie is voor veel mensen al on-
denkbaar. In de toekomst zullen naar verwach-
ting alle aspecten van ons leven hierdoor wor-
den beïnvloed. Dit biedt kansen. Maar er is ook 
een belangrijke uitdaging voor tech-startups, 
namelijk financiering. 

Prins Constantijn ziet zichzelf vooral als een 
bruggenbouwer tussen overheid, financiers en 
startups en was onder de indruk van de energie 
en schaalgrootte van Slush. 

N I E U W S  V A N  D E  A M b A S S A D E :

Prins Constantijn en Kroonprins Haakon van Noorwe-
gen testen Virtual Reality brillen op Slush
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Wereldkampioenschap schaatsen voor 
junioren in Helsinki

Reserveer alvast in uw agenda: 17-19 febru-
ari 2017! Dan vindt namelijk het wereldkam-
pioenschap schaatsen voor junioren plaats in 
Oulunkylä, Helsinki. Er wordt weleens gezegd 
dat schaatsen in het DNA zit van Nederlanders. 
Het is dan ook zeker dat de Nederlanders zul-
len strijden voor goud, zilver en/of brons. De 
organisatoren van het kampioenschap nodigen 
toeschouwers van harte uit om de schaatsers 
aan te moedigen. Er zullen ook diversen acti-
viteiten voor kinderen worden georganiseerd. 
Het zou toch fantastisch zijn als we de Neder-
landse ‘Thialf Heerenveen-atmosfeer’ kunnen 
evenaren?

Jaarlijkse bijeenkomst honoraire con-
suls

De Nederlandse honoraire consuls uit Ro-
vaniemi, Oulu, Tampere, Kuopio, Turku, Marie-
hamm en Vaasa kwamen in Helsinki bijeen voor 
de jaarlijkse vergadering. Zij werden bijgepraat 
over lopende zaken en geïnformeerd over ver-
schillende onderwerpen zoals onze economi-
sche en commerciële activiteiten, publieksdi-
plomatie en consulaire zaken.

Egbert Schram, directeur van itim Interna-
tional was uitgenodigd als gastspreker. Hij gaf 
een zeer interessante en inspirerende presenta-
tie over synergieën en valkuilen in Fins-Neder-
landse relaties.

Papieren rijbewijs niet meer geldig
Sinds 1 oktober is het papieren rijbewijs niet 

meer geldig in het verkeer en als identiteits-
bewijs. Op papieren documenten kunnen niet 
de echtheidskenmerken worden toegepast die 
nodig zijn voor de veiligheid van het document.

Zo’n 300.000 mensen in Nederland heb-
ben nog een papieren rijbewijs. Gaan zij met dit 
rijbewijs een voertuig besturen, dan riskeren ze 
een boete. De RDW geeft al sinds 2006 geen 
papieren rijbewijzen meer uit. Sinds die tijd zijn 
er zo’n 15 miljoen rijbewijzen op creditcardfor-
maat uitgegeven.  

Als u een Nederlands rijbewijs heeft, maar 
u woont in een land van de Europese Unie, dan 
kunt u uw rijbewijs niet meer verlengen. U moet 
het rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in 
het land waar u verblijft. In Finland is dat de po-
litie > https://www.poliisi.fi/driving_licence. 

De ambassadeur en de medewerkers van de 
ambassade wensen jullie allen gezellige kerst-
dagen en een goed 2017!

Egbert Schram gastspreker tijdens honoraire consuls 
bijeenkomst

Gaan de Nederlanders er met de medailles vandoor 
op 17-19 februari?
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15 maart 2017 
Tweede Kamer Verkiezing

Stemmen in drie stappen

Als u vanuit het buitenland wilt deelnemen aan de verkiezing van de leden van  
de Tweede Kamer der Staten Generaal op 15 maart 2017, gaat u als volgt te werk.

Registreer u voor 1 februari 2017 bij de gemeente Den Haag

Als u vanuit het buitenland uw stem wilt uitbrengen op één van de leden van  
de Tweede Kamer der Staten Generaal op 15 maart 2017 moet u zich eerst registreren bij de 
gemeente Den Haag. Dit is  verplicht, ook als u dit voor eerdere verkiezingen hebt gedaan. 

Hoe kunt u zich registreren?
U kunt het registratieformulier vinden op de website  www.stemmenvanuithetbuitenland.nl 
of deze afhalen bij het loket van de Nederlandse ambassade of consulaat-generaal in uw land 
van vestiging. 

Dit registratieformulier vult u in en voorziet u van uw handtekening. Bij het registratie-
formulier voegt u ook een bewijs van Nederlandschap. Dit is 
• een kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart, minimaal geldig tot  

en met 30 januari 2017, of
• een verklaring van Nederlanderschap, verkrijgbaar bij de Nederlandse ambassade.  

Deze verklaring mag op 30 januari 2017 niet ouder zijn dan 3 jaar. 

Uiterlijk 1 februari 2017 moet de gemeente Den Haag uw registratieformulier met uw bewijs 
van Nederlanderschap ontvangen. U kunt het ingevulde en ondertekende registratieformulier 
samen met het bewijs van Nederlanderschap op drie manieren naar de gemeente Den Haag 
sturen:

• Per e-mail (scannen) naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl
• Per post aan Bureau Verkiezingen KBN, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag
• Naar de ambassade of consulaat-generaal die uw registratieformulier met bewijs van 

Nederlanderschap doorstuurt naar het Bureau Verkiezingen KBN in Den Haag.

Doet u dit ruim van te voren zodat u zeker bent dat de gemeente Den Haag uw registratie 
op tijd ontvangt.

Waar ontvangt u de stukken die u nodig heeft om te stemmen?

Als uw registratie wordt geaccepteerd door de gemeente Den Haag ontvangt u de stukken die 
u nodig heeft om te kunnen stemmen. U ontvangt: een briefstembewijs, een stembiljet en 
de enveloppen die u nodig heeft om de stem op te sturen naar het briefstembureau.

In het registratieformulier vult u in hoe en waar u deze stukken wilt ontvangen. 

Hoe kunt u stemmen vanuit het buitenland?

U kunt op drie manieren stemmen:
• Per brief
• Persoonlijk in Nederland, of 
• Bij volmacht door iemand die u gemachtigd heeft.

U geeft op het registratieformulier aan welke manier uw voorkeur heeft.   

Uw briefstembewijs en stembiljet moeten uiterlijk 15 maart 2017, 15.00 uur Nederlandse tijd, 
door Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag of door een van de 22 briefstembureaus 
die op 22 ambassades zijn ingericht ontvangen zijn. 

De briefstembureaus zijn gevestigd op de volgende plaatsen in de wereld:

Werelddeel Plaats ambassade
Noord-Amerika Washington en Ottawa

Zuid Amerika Paramaribo en Brasilia

Australië Wellington en Canberra

Afrika Cairo, Pretoria en Nairobi

Azië Abu Dhabi, Ankara, Tel Aviv, Singapore, Bangkok, Jakarta, Peking, 
Tokio, Kuala Lumpur, Doha, Moskou, Muscat en New Delhi

Stuurt u uw briefstembewijs en stembiljet via een ambassade  - let op: geen briefstembureau -  
of consulaat-generaal, dan moet uw stem zodanig op tijd ontvangen zijn dat het nog voor de 
deadline  met de post bij het Bureau Verkiezingen in Den Haag aankomt. 

Informeert u bij de ambassade wanneer zij uw briefstembewijs en stembiljet uiterlijk willen 
ontvangen. Dat verschilt per land. Doe het daarom ruim op tijd!  
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Car rental made personal

www.bblcarrental.com
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Autohuur tarieven vanaf € 24,- per dag*

• Laagste eigen risico • Geen extra verzekeringen bij aankomst • No nonsense voorwaarden

Car rental made personal

Schipholservice ..direct wegrijden!

24/7
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A D V E R T E N T I E

•	 Vertalingen	Engels-Nederlands
•	 Tekstschrijven
•	 Redigeren
•	 Proeflezen

Neem	vrijblijvend	contact	op	via	mdrtextbureau@gmail.com	of 	040-7676428.

www.mdrtextbureau.eu

Dutch  Trans la t ions  and  Tex t

A D V E R T E N T I E
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Kopij inleveren vóór 1 maart 2017
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mo-
gelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabel-
len en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het 
tekstdocument)! Alle Office-documenten worden geaccepteerd. Verstuur het geheel per e-mail naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u e-mail hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan 
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Het Noorderlicht 
doet zijn best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. We houden u op 
de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde e-mails niet wenst te ontvangen. 

Website
Op Facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en plaatsen leden voor groepsleden relevante informatie en 
links. Op onze website kunt u alle officiële mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuur-
historische zaken.

Internet
website: nederlandsevereniging.fi
foto’s: http://nvif.picturepush.com/
facebook: facebook.com/groups/nedverfin

Eens per maand

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!

HELSINKI
Kijk op de Facebook pagina voor activiteiten.

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
ETELÄ-POHJANMAA Michel de Ruyter noorderlicht@nederlandsevereniging.fi 040 - 7676428
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
KUOPIO Jackie Peterson kuopio@nederlandsevereniging.fi 
LAPLAND Deze functie is beschikbaar.  
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Stephan Vermeulen lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Hetty Bosgoed turku@nederlandsevereniging.fi  040 - 8656779
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi


