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Beste lezer,

Het zijn spannende tijden voor de vereniging, want er is momenteel wat onrust in het bestuur i.e. 
meerdere bestuursleden zijn van plan af te treden, waaronder de voorzitter. Onze vereniging is dus 
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en Arie Oudman, die jarenlang diverse functies heeft 
bekleed en nog steeds actief is, zal hier in zijn stuk verder op ingaan. Verder brengt Peter Starmans 
een eerbetoon aan Marketta Hoogesteger, laat Thijs Feuth zien waarom hij schrijver is en zijn er 
diverse informatieve bijdragen die je weer helemaal op de hoogte brengen. Ik hoop van harte dat 
er mensen zullen opstaan die de vereniging een warm hart toedragen en hoop hier in het volgende 
Noorderlicht over te kunnen berichten.  

Vriendelijke groet,
Michel

R E D A C T I O N E E L
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ONZE VERENIGING 
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Door de klimaatveranderingen komen we 
voor verrassingen te staan, meestal niet zo leuk. 
De Amerikanen aan de oostkust vrezen, terwijl 
ik dit schrijf, het ergste voor de aanstormende 
‘monsterorkaan’, zoals de NOS online zo mooi 
uitdrukt, en hier buiten waait het eventjes heel 
hard en stort de regen naar beneden. 

Nu vraagt de lezer zich af, wat een rare aan-
zet voor een notitie van de ‘kas’-commissie. Ik 
kom daar zo op terug. Eerst even kort over de 
‘kas’-commissie. De commissie kijkt niet alleen 
naar de financiën van de vereniging, maar ook 
hoe het bestuurlijk verloopt en of dat in lijn is 
met de inkomsten en uitgaven van de vereniging 
en of aan de wettelijke verplichtingen wordt 
voldaan. De commissie rapporteert op de alge-
mene ledenvergadering (ALV) in het voorjaar en 
kan het bestuur dan ontheffen van verantwoor-
delijkheid. 

Dat ik dit nu schrijf is niet om voor bladvul-
ling van het Noorderlicht te zorgen, maar omdat 
het functioneren van het bestuur door verschil-
lende oorzaken uitermate slecht verloopt. Er is 
een storm gaande. Uit gesprekken met alle leden 
van het bestuur lijkt/leek het erop dat nagenoeg 
het hele bestuur (4 personen) voortijdig wil(de) 
opstappen. Dit kan juridisch niet, alhoewel het 
in de praktijk daar wel op neerkomt. Dit is een 
unieke situatie voor de NViF en als commissie 
moeten we hier actie ondernemen om de ver-
eniging weer in rustiger vaarwater te krijgen. 

De vereniging zoekt daarom urgent naar le-
den die willen zitten in een interim-bestuur dat 
de vereniging gaat beheren tot maart volgend 
jaar, wanneer de reguliere bestuursverkiezingen 
zijn (en natuurlijk het liefst ook daarna). In de ko-
mende algemene ledenvergadering willen we dit 
interim-bestuur voorstellen aan de vereniging. 
Zodra we een redelijke bestuursbezetting heb-

ben zal het huidige bestuur de uitnodiging ver-
sturen voor de ALV in combinatie met een ver-
laat ‘Leidens Ontzet’-feest. Er is dus alle reden 
om de vergadering bij te wonen. Wel wijs ik erop 
dat, mocht men de contributie nog niet betaald 
hebben voor dit jaar, dit alsnog zo snel mogelijk 
te doen. 

Ook wil ik de leden erop wijzen dat de voort-
gang van de vereniging niet alleen gegarandeerd 
is door betaling van de contributie, maar ook 
door actieve deelname binnen en buiten het 
bestuur. Het bestuur kan ook vrijwilligers ge-
bruiken bij evenementen, daarnaast zijn ook 
bijdragen voor het Noorderlicht welkom, initi-
atieven voor evenementen of interesse tonen 
in de ledenvergadering. Zonder de vereniging is 
er geen Leids Ontzet, sinterklaasfeest, kerstvie-
ring, nieuwjaarsborrel, koningsdag, zomerkamp, 
Noorderlicht enz. En dat na 80-jarig bestaan. Ik 
weet dat we een druk leven hebben, maar denk 
daar eens over na. 

Als u tijdelijk of voor wat langere tijd in het 
bestuur wil zitten, of iemand kent die dat zou 
kunnen en willen, stuur dan een e-mail naar  
secretariaat@nederlandsevereniging.fi of 
naar kascommissie@nederlandsevereniging.fi  
Reacties zijn welkom. 

Namens de ‘kas’-commissie
Arie Oudman en Robin Hogeweg

tel. 050 – 590 3706

N I E U W  B E S T U U R  G E Z O C H T !  
E E N  B E R I C H T  V A N  D E  ‘ K A S ’ - C O M M I S S I E
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We hadden met ons gezinnetje net een top-
vakantie achter de rug in een mooie chalet aan 
het Saimaa-meer, voorzien van alle luxe die de 
verwende reiziger zich maar kan wensen. Een 
groot contrast met het wildkampeeravontuur 
waarvoor Joanneke ons uitnodigde. Geen elek-
triciteit of stromend water, enkel een compost-
toilet. Maar niet getreurd, we gaan ervoor!

In Padasjoki kwamen we terecht tussen een 
bont allegaartje van volwassenen en kinderen 
van alle leeftijden die zich, diep verscholen in 
het woud, langs de oevers van een ondiep veen-
meertje genesteld hadden. Als geadopteerde 
Belgen en als nieuwkomers tussen al die oude 

bekenden, voelden we ons aanvankelijk wel 
een beetje de vreemde eend in de bijt. Gelukkig 
duurde dat niet lang. Het was mooi om te zien 
hoe de kinderen elkaar meteen vonden, en er 
zich spontaan een meiden- en een jongenstent 
vormde. 

Uiteraard is er altijd wel iets dat je vergeet, 
dus ook deze keer. Drinkbaar water? Niet aan 
gedacht. En dan een gasflesje uit de Biltema dat 
weigerde compatibel te zijn met het door ons 
uit België geïmporteerde Campingaz-kookstel. 
Gelukkig was er telkens een vriendelijke me-
dekampeerder om ons uit de nood te helpen.  
Toen eenmaal de tent uiteindelijk overeind 
stond (was ondertussen al twee zomers gele-
den!), eindelijk rust…

De kinderen namen of zelf het voortouw bij 
het bedenken van activiteiten (van ’s morgens 
vroeg in het meertje spetteren), of ze lieten 
zich inspireren door de talenten van de Reud-
ler-scoutszussen, die zonder verpinken (Vlaams 
voor met de ogen knipperen, red.) het ene spel-
letje na het andere uit hun hoed toverden. Voor 
de volwassenen: een zee van tijd om eens lek-
ker niets te doen, een boekje te lezen, houten 
bootjes in elkaar te knutselen, te wandelen, en 
‘s avonds na te praten met een biertje.

Z O M E R K A M P



7

Zelfs voor de aangekondigde regenbui op 
zaterdagnamiddag had de NViF een geniale 
oplossing in petto. Op naar Vasikkarokki (Kal-
verrock, jawel) in het nabijgelegen Auttoinen! 

Op het podium maakten we kennis met Brädi, 
een dertigjarige Suomi-rapper die er geen gra-
ten in zag (Vlaams voor geen probleem vinden, 
red.) om op zaterdagnamiddag te midden van 
tractors en strobalen een bende achtjarigen te 
animeren. Een mens moet iets doen om aan 
de kost te komen. Naar goede Finse gewoonte 
was er geen gebrek aan koffie.

En om eerlijk te zijn, we hebben onze Cam-
pingaz absoluut niet gemist. Met dank aan een 
topchef-meesterbrouwer-zwager die Joan-
neke speciaal uit Nederland geïmporteerd had. 

 ’s Morgens een vers espressootje, ’s middags 
een barbecuetje met heerlijke gevulde cham-
pignons en ten slotte geroosterde bananen met 
chocolade als toetje. Wat kan een mens zich 
meer wensen? Het zal u dan ook niet verbazen 
dat wij ons na twee dagen helemaal thuis voel-
den. Wildkamperen is fun!

Lies Jardin & Sigurd D’hondt

WWW.HOFSTEDE-INSIGHTS.COM

A D V E R T E N T I E
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De regelmatige lezer/es van dit Noorder-
licht zal zich zeker wel de leuke rubriek van 
Marketta Hoogesteger herinneren, waarin zij 
ons jarenlang in ieder nummer verraste met 
korte verhaaltjes over het verschil en de over-
eenkomsten tussen Nederland en Finland. Dat 
werd dan vooral gezien vanuit gewone ge-
zinstradities en via rake opmerkingen van ver-
gelijking tussen de beide landen. Dat vormde 
haar bijdrage aan het onderzoek van de relaties 
tussen Nederland en Finland, waarmee we al 
sedert 2007 (en eigenlijk al veel eerder!) volop 
bezig zijn geweest. En die verhalen van Mar-
ketta vormden een zeer waar-
devolle bijdrage daarvoor. 
Marketta is nu in april van dit 
jaar na een laatste fatale aan-
val van epilepsie gestorven. 
Ze is gelukkig gestorven, na 
een welbesteed leven naast de 
Nederlander Jan Hoogesteger, 
samen met hun drie kinde-
ren, met hun kleinkinderen 
en adoptiedochter, die nog in 
Nederland woont. 

In de jaren tachtig hebben de Hoogestegers 
in Lelystad gewoond, want Jan had zijn werk 
in de Oostvaardersplassen, het grote natuur-
reservaat op Flevoland tussen Almere en Le-
lystad. Daar in Lelystad zijn de drie kinderen 
geboren en naar school gegaan; daar heeft 
Marketta tijdens haar studie natuurgeneeskun-
de haar goede Nederlands geleerd; daar heb-
ben ze naast hun kinderen hun adoptiedochter 
grootgebracht. Toen Jan uiteindelijk eind jaren 
tachtig zijn werk kon afronden en hij dus niet 
zonder meer aan werk in Nederland gebonden 
was, heeft hij, toen Marketta met haar studie 

klaar was en de kinderen al wat groter waren, 
zijn vrouw Marketta de kans gegeven, haar ei-
gen werk in Finland te zoeken. Dat was eerst 
in Helsinki, in de reformwinkelbranche; later 
was dat in Iitti bij Kausala, waar ze deskundig 
lesgaf aan de volkshogeschool op haar eigen 
vakterrein, waarover direct meer. Jan heeft van 
toen af ook meer voor het gezin gezorgd, de 
tuin rond het huis in eigen rust laten groeien. 
Ze hebben dus geen fijn gazon aangelegd, maar 
meer een natuurlijke tuin, met allerhand wilde 
planten, struiken en uiteraard een appelboom 
en een groenteveldje. Jan heeft toen met col-

lega’s van de universiteit 
Uppsala in Zweden meege-
werkt aan natuurprojecten 
in Lapland. 

Jan en Marketta waren 
dus gelijkgezinde en samen 
optrekkende partners in hun 
huwelijk, ze zorgden samen 
voor de opvoeding van de 
kinderen, ze zorgden en 
planden samen de tuin. Een 
tuin met de nodige kruiden, 

een veeltal aan wilde bloemen, maar ook verse 
groente; een tuin ook met speelgelegenheid 
voor de opgroeiende kinderen. Dat alles in en 
om een ruim en gezellig houten huis, waar ze 
woonden. Daar konden ze gasten en de vele 
broers en zussen van Jan met hun gezinnen 
telkens ontvangen, jaar in jaar uit, zodat het 
Nederlands van de kinderen redelijk op peil 
bleef. Het Fins was uiteraard geen probleem, 
dat hadden ze letterlijk al als moedertaal in 
hun Nederlandse jaren geleerd. Dus tweetalig 
waren de kinderen wel. Alleen de adoptiedoch-
ter (met haar gezin later) bleef in Nederland.  

M A R K E T TA  H O O G E S T E G E R , 

L E V E N D  T U S S E N  N E D E R L A N D  E N  F I N L A N D
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Ze vervreemde echter niet van hen, want ze 
kwam ook en dat graag regelmatig naar Fin-
land. Fijn zo. 

Marketta was altijd gelukkig Nederlandse 
gasten te ontvangen, omdat zij dan haar goe-
de Nederlands nog eens kon aanslijpen, maar 
vooral ook, omdat zij zich als enigst kind zo 
thuis voelde in de grote Hoogestegerfamilie, 
die zo regelmatig (vooral in de zomer uiter-
aard) naar hen toekwam. En Marketta was een 
warme vrouw en ze bezat in zich de beste kan-
ten van de Finse gastvrijheid. Ze was dat samen 
met Jan, met hun sauna, met hun bakken en ko-
ken, met hun activiteiten in de tuin, in de mooie 
omgeving van Iitti, Kausala en Jaala. Zo anders 
en zo veel natuurlijker dan Flevoland. Dat is 
overigens heus wel mooi. Met zijn op z’n Hol-
lands ‘gemaakte’ polderland met hoge luchten, 
veel vogels en dieren, die het gras gratis maai-
den voor de gemeente Lelystad. Hollands, de 
Nederlander maakt al eeuwen lang zijn eigen 
milieu. 

Via de kerstviering en hun tuin hebben wij 
de laatste jaren Marketta en Jan ook beter le-
ren kennen. Tijdens een kerstviering een paar 
jaar geleden kwamen we met hen aan de praat. 
Over de Finse en Nederlandse kerstviering ui-
teraard, maar ook over een wilde orchis (waar-
over Jan en Marketta in het Noorderlicht ge-
schreven hebben), die ze ons zo graag in natura 
wilden laten zien. Die wilde orchidee (drie klei-
ne exemplaren, maar prachtig geel van kleur) 
hebben wij voor het eerst gezien in 2017, op een 
zonnige dag, toen we bij de Hoogestegers graag 
te gast waren. Onvergetelijk! De hele dag heb-
ben we gepraat over de Finse en de Nederland-
se natuur, over het verschil en de overeenkom-
sten tussen de twee landen. Onder de machtige 
berken en naaldbomen, die in Lapland, Finland 
of in Nederland allemaal wel voorkomen, maar 
toch telkens in een andere vorm. Wat wisten de 
gastvrouw en gastheer veel van deze zaken af, 

daar heeft een stadsjongen en talenleraar als 
ik heel veel van geleerd, dank ervoor. Vooral 
voor de liefde voor de natuur die eruit sprak. 
En tevens de hartelijke Finse gezelligheid bij 
een Finse taart en koffie, na een gezonde Finse 
maaltijd, met heerlijke aardappelen en apart 
vlees, waarvan ik de naam weer vergeten ben. 
Het was in ieder geval smakelijk vlees van apar-
te Finse koeien. 

Marketta was dus een geëmancipeerde Fin-
se vrouw, ze runde samen met haar man het 
gezin, ze gaf graag en geëngageerd les, sprak en 
discussieerde in twee talen. Kortom, Marketta 
leefde in haar gezin als een moderne en gelijk-
berechtigde vrouw. Zelfs toen ze een aantal ja-
ren voor haar dood gehandicapt werd en zich 
moeizamer en langzamer kon bewegen, bleef 
ze de hartelijke en open mens, die het centrum 
van het gezin vormde. Ze leerde meer aan-
wijzingen geven en goed delegeren. Mijn pet 
af ervoor! De kracht hiervoor haalde ze waar-
schijnlijk niet alleen uit haar aanleg en haar stu-
dievak, maar ook uit haar diepe geloofsovertui-
ging, waardoor ze bijvoorbeeld samen met Jan 
jarenlang trouw en actief naar de Nederlandse 
kerstviering in Helsinki kwam. 

Marketta studeerde in Nederland het vak 
natuurgeneeskunde. Een vak, waarbij de dok-
ter op een gezonde manier zoveel mogelijk 
geweerd wordt. Door de nadruk te leggen op 
gezonde voeding en gezond zorgen voor het 
menselijke lichaam, als tegenhanger van de 
noodzakelijke spirituele kant van het mense-
lijke leven. Maar hierbij hoort dan ook de kunst 
van het gezond ziek zijn, dus het zo goed mo-
gelijk en zo mogelijk op tijd weten, waar de oor-
zaak van een ziekte ligt, en dan te weten, wat 
je doen of laten moet. Hulp in de natuur om 
ons heen is er altijd wel. Hierbij hoort tevens 
de aandacht voor preventie van ziekte, dus ge-
woon het gezonde leven in de natuur, binnen 

>>
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en buiten, en in de jaargetijden. Iitti was voor 
zo’n leven waarschijnlijk een min of meer ide-
aal oord. Dat vonden Jan en Marketta in ieder 
geval. 

Misschien ligt in dit ‘aardse’ (en moeder-
lijke) zorgen voor het eigen lichaam en die van 
haar gezin ook het geheim van het (ver)dragen 
van de ernstige handicap, die ongevraagd kwam 
en geaccepteerd moest worden. Wie weet. De 
vruchten van haar studies en haar ervaringen 
gaf ze zeker door aan de vele leerlingen van de 
volkshogeschool in Iitti, en die dankbare leer-
lingen hebben het graag in zich opgenomen en 
naar omstandigheden weer verdergedragen. 

Toen we Jan deze zomer opzochten om 
hem te condoleren en sterkte toe te wensen, 
wilde hij ons beslist iets laten zien: het arbo-
retum Mustila in Elimäki. Dat is een groot park 
met rododendrons en azalea’s, groot en zelfs in 
deze droge en hete zomer overweldigend. De 
rododendrons waren jammergenoeg al vrijwel 
uitgebloeid, maar vele azalea’s stonden nog in 
volle bloei, in allerhand kleuren en soorten. Dat 
alles bijeengebracht door een man, die voor 
zichzelf en voor de Finse mensen om hem heen 
dit park wilde planten en ontwikkelen. Het was 
een genot om erin rond te lopen, zonder dat 
het geheel een gekunstelde indruk achterliet, 
want het park is mooi en weliswaar ‘gemaakt’, 
maar toch nu een natuurlijk geheel. Jan zei, dat 
het bezoeken van dit natuurpark jaar in jaar uit 

de wens was van Marketta. Men kan hier uitge-
breid in rondwandelen en tegelijk genieten van 
de schoonheid en de effectiviteit van de natuur. 
Nou, indrukwekkend was het wel, heel mooi en 
stilmakend. Of er in dit natuurpark ook veel 
was, wat geneest, weet ik zo niet en dat heb ik 
Jan ook niet gevraagd. Het was al een beleve-
nis, er gewoon te zijn en rond te dwalen. 

Als afsluiting wilde ik een foto laten zien, 
die ik nam in Assen, vlak bij het stadsmuseum, 
waar Iran zijn best deed, de bezoekers van de 
fraaie en drukbezochte tentoonstelling IRAN 
te overtuigen van de oude culturen, die daar 
in Klein-Azië ontstaan zijn en die zo’n grote 
invloed gehad hebben op onze eigen Europese 
cultuur van vroeger en nu. Het is een foto van 
een rododendron daar vlakbij, maar dan als 
randbloeier, voor mij niet alledaags! Ook wel 
heel gaaf en zo anders dan die azalea’s in Elim-
aki. 

Een ander verschil tussen Nederland en 
Finland voelde ik in het stadsgezicht vanaf het 
dak van het museum op de stad Assen, zo oer-
hollands en zo anders dan steden of natuur in 
Finland. We hoeven dan alleen maar te kijken 
naar het bomenlandschap en het uitgestrekte 
meer tegenover het huis van Jan en Marketta. 
Daarmee zou ik dan dit artikel willen afsluiten. 

Met groet, 
Peter Starmans 
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Een vermolmde boomstam is zacht en 
warm, dat zit beter dan een rotsblok ook al 
is die met mossen bekleed. Je zou ze moeten 
zien, grijs en groen en zwart en bruin bevlekt, 
met zilver aangezet en bekleed met bronzen 
dennennaalden die altijd gepaard zijn, met een 
zwart knotje aaneengebonden. Het geruis door 
de bomen zou je gemakkelijk voor een snelweg 
kunnen houden, als je uit Nederland kwam, 
waar geen plek buiten gehoorsafstand van het 
wegennet ligt. Er klinkt ook gekauw en gekraai 
en getjilp, maar wel met mate. Je vraagt je af 
waarom ze die geluiden maken, om de beurt, 
de een laat de ander zijn deuntje rustig uitzin-
gen. Plegen ze overleg, zijn ze in een soort vo-
geldiscussie verwikkeld waar wij met ons ver-
stand niet bij kunnen, of is het de afspraak om 
geen stilte te laten vallen, een verbond tegen 
de eenzaamheid van het bos? Maar nee, een-
zaamheid kun je dit niet noemen, zelfs niet als 
je de vogels wegdenkt. Het heeft eigenlijk wel 
wat gezelligs, als een bruine kroeg, de zachte 
kleuren van de naderende herfst, het rood ver-
kleurend blad van de bessen, het antieke tapijt 
van mossen en de zilveren franje van het ren-
diermos. Een taigagaai vliegt van boom naar 

boom, kijkt over mijn schouder mee naar wat ik 
in mijn zwart moleskinschriftje schrijf, een ge-
dicht aan een dwerg die tranen met tuiten huilt 
om al het kwaad dat mensen elkaar aandoen, 
en zijn tranen veranderen in rode bessen zodra 
ze bodem raken. Ik hoor Nina Simone, maar 
dat kan ook ingebeeld zijn. Nina Simone in haar 
mood indigo. Boomstronken en keien liggen 
her en der verspreid, uitnodigend als tafels en 
stoeltjes. Jugendstil, maar dan echt, levend en 
dood. Hier kan ik vrij denken en dichten, dit is 
mijn bolwerk. Alleen de kranten ontbreken, de 
kranten op de leestafel en een kopje koffie met 
een speculaaskoekje, om het de stamkroeg te 
laten zijn die ik in een ver land in de steek ge-
laten heb.

Thijs

Thijs Feuth (Nijme-
gen, 1981) is schrijver,  
arts en marathonlo-
per en woont in Rova-
niemi. Van hem ver-
schenen ‘Zwarte ogen’ 
en ‘Achter de rug van 
God’ bij uitgeverij De 
Arbeiderspers. 

M I J N  B O L W E R K

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”
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Na een extreem warme zomer is het inmid-
dels alweer september, wat normaal gesproken 
inhoudt dat de Finse bossen vol staan met eet-
bare bospaddenstoelen. Door de extreme hitte 
en droogte is dat helaas wat anders dit jaar. 
Na meer dan vijf keer met lege handen terug 
te zijn gekomen uit het bos, had ik de hoop ei-
genlijk al opgegeven om dit jaar op zijn minst 
één keer thuis te komen met manden vol met 
paddenstoelen. Weinig hoopvol vertrok ik van-
ochtend met een mandje richting het bos, mijn 
vaste plekken afstruinend op zoek naar iets dat 
ik ´s avonds zou kunnen gebruiken om risotto 
of pasta van te maken. Nadat mijn eerste twee 
vindplekken wederom niets opleverden, begon 
ik te twijfelen of ik niet beter gewoon terug 
naar huis zou kunnen gaan. De lucht zag er wei-
nig belovend uit, het zou wel eens hard kun-
nen gaan regenen. Toch besloot ik om nog één 
poging te wagen en tegen beter weten in mijn 
vaste porcini-vindplek nog even te doorkruisen. 
En wat een geweldige beslissing, zonder enige 
verwachtingen vond ik in minder dan een uur 
tijd wel vijf kilo totaal onbeschadigde porcini´s! 
Nou, ik het kader van déze mooie vondst wil ik 
graag een mooi recept delen om van deze pad-
denstoelen een heerlijk diner klaar te maken. 
Haast je dus met een goede paddenstoelengids 
het (naald)bos in en verras je gezin vanavond 
met de beste porcinipasta die zij ooit geproefd 
hebben! 

Benodigdheden:
- 3-5 verse porcini´s van middelgroot  

 formaat (of 40 gram gedroogd)
- 300 gram verse spaghetti
- 2-3 teentjes knoflook
- Zwarte peper
- Verse peterselie
- Parmezaanse kaas
- Olijfolie
- Zout
- Boter

BELANGRIJK: zorg dat je de gevonden 
paddenstoelen altijd eerst door een expert 
laat identificeren alvorens je ze opeet!

H E R F S T I G E  P O RC I N I PA S TA 
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Bereidingswijze:
Indien je gedroogde paddenstoelen gebruikt, 

laat deze dan eerst een paar uur weken in een 
beetje water, bewaar dit water om later te 
gebruiken. 

Snij de porcini´s in plakjes en bak ze sa-
men met de knoflook en peterselie in boter 
gemengd met een beetje olijfolie. Voeg zwarte 
peper en zout naar smaak toe. Zodra de pad-

denstoelen goed gebakken zijn, voeg je een 
klein beetje water toe aan de pan (of het water 
dat je hebt gebruikt om de paddenstoelen te 
weken). Kook de pasta en voeg tegelijkertijd 
boter toe aan de pan met het paddenstoe-
lenmengsel. Zodra de pasta klaar is, voeg je 
deze toe aan de pan met het paddenstoe-
lenmengsel. Voeg daarna ook naar smaak 
verse peterselie toe. Zodra je de porties hebt 
verdeeld over de borden bestrooi je het geheel 
met parmezaanse kaas (en eventueel peper en 
zout).

Eet smakelijk!

Sanne Peltosaari

                  SENIOREN-, GEHANDICAPTEN- OF ELEKTRISCHE FIETS! 
        DE BAKFIETSENSPECIALIST VOOR UW BAK-, VOUW-, 

Gert-Jan Hendriks, Espoo, 
bel: 040-7709853, e-mail: asiakaspalvelu@tavarapyora-asiantuntija.fi , 

www.tavarapyora-asiantuntija.fi , www.sahkopyora-asiantuntija.fi , www.taittopyora-asiantuntija.fi , www.apuvalinepyora-asiantuntija.fi 

 PRIJS-
GARANTIE
Zelfde prijs als
in Nederland!

(excl. afl everkosten)

A D V E R T E N T I E
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Het Nederlandse ministerie van Buiten-
landse Zaken doet onderzoek (uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Kantar Public, voorheen 
TNS NIPO) naar de ervaringen van Nederlan-
ders in het buitenland met de dienstverlening 
van de Nederlandse overheid. Met het onder-
zoek worden de verwachtingen en wensen van 

Nederlanders in het buitenland ten opzichte 
van de dienstverlening in kaart gebracht. Dit is 
waardevolle informatie voor de ontwikkeling 
van een 24/7 Loket Buitenland. Het 24/7 Loket 
Buitenland komt voort uit het regeerakkoord. 
Het moet een ‘one-stop shop’ worden waar 
Nederlanders in het buitenland terecht kunnen 
voor alle dienstverlening van de Nederlandse 
overheid. 

Nederlanders die langer dan drie maanden 
in het buitenland wonen, worden uitgenodigd 
deel te nemen aan het onderzoek. Het onder-
zoek bestaat uit een online vragenlijst, die tot 1 
oktober 2018 kan worden ingevuld. 

Hier is de link naar de vragenlijst: http://
nipo.nl/onderzoek-buitenland/onder-
zoek-2356/.

D O E  M E E  M E T  O N D E R Z O E K  N A A R  D E 
E R V A R I N G E N  M E T  D E  D I E N S T V E R L E N I N G 
V A N  D E  N E D E R L A N D S E  O V E R H E I D  I N  H E T 
B U I T E N L A N D .
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Beste geëmigreerde Nederlanders en 
 Vlamingen,

Taalwetenschappers van het Amsterdamse 
Meertens Instituut hebben, in samenwerking 
met de Nederlandse Taalunie, een enquête op-
gesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders 
en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van 
Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel 
van de enquête is om in kaart te brengen waar 
moedertaalsprekers van het Nederlands of een 
in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect 
danwel regionale taal verspreid over de wereld 
wonen; in welke situaties zij hun moedertaal 
gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal 
doorgeven aan de volgende generatie.

Link naar de enquête: https://www.meer-
tens.knaw.nl/surve…/index.php/179127/
lang-nl

Meer informatie over het project is te vinden 
op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – 
Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.
nl/vertrokken-nederlands/) en via de Face-
book-groep Vertrokken Nederlands, waarvoor 

iedereen zich kan aanmelden: https://www.
facebook.com/groups/373691686482941/. 

We zouden het zeer op prijs stellen als u 
de enquête invult. Wij zijn tevens op zoek naar 
medewerkers die bereid zijn om de rol van ‘bur-
gerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich 
te nemen en namens ons in het buitenland een 
netwerk van emigranten aan te leggen waar-
binnen de enquête kan worden verspreid, bij-
voorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk 
toegang hebben tot internet, of onder jongeren 
die slechts weinig of helemaal geen Nederlands 
spreken. Als u samen met ons als burgerweten-
schapper het onderzoek vorm wilt geven, stuur 
dan een berichtje aan projectleider Nicoline 
van der Sijs via e-mailadres: post@nicoline-
vdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt 
worden voor overige vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Nicoline van der Sijs
Projectleider Vertrokken Nederlands

E N Q U Ê T E  O P G E S T E L D  V O O R  A L L E  G E Ë M I -
G R E E R D E  N E D E R L A N D E R S  E N  V L A M I N G E N

	 •	 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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Graag houden wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Finland. 

Heeft u een Facebook-account? ‘Like’ dan 
de pagina van de ambassade en blijf zo op de 
hoogte van nieuws gerelateerd aan Nederland/
Finland. Daarnaast leest u er over activiteiten in 
Finland met een Nederlands component, onder 
andere op het gebied van cultuur, handel & in-
novatie en publieksdiplomatie.

World Press Photo-tentoonstelling 
Van 24 augustus tot 13 september was we-

derom de World Press Photo-tentoonstelling te 
zien in Sanomatalo naast het centraal station 
in Helsinki. De tentoonstelling was het resul-
taat van een mooie samenwerking tussen de 
ambassade, Helsingin Sanomat en Canon. Het 
was het vijfde jaar op rij dat de tentoonstelling 
in Helsinki te zien was.

World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s 
werelds grootste en meest prestigieuze foto-
grafiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de 
foto’s bijeengebracht in een reizende expositie 
die door meer dan één miljoen mensen in 40 
landen wordt bekeken. De World Press Photo-
organisatie is opgericht in 1955 en zetelt in Am-
sterdam. 

Seminar over moderne vormen van 
ouderenzorg

Eind augustus organiseerde de stad Es-
poo een eendaags seminar met als onderwerp 
‘Ikäihmisten modernit palvelut Hollannissa ja 
Suomessa’, oftewel moderne diensten voor ou-
deren. Een belangrijk deel van het programma 
waren twee Nederlandse cases en sprekers van 
resp. Buurtzorg en De Hogeweyk.

Buurtzorg Nederland heeft wereldwijd veel 
bekendheid verworven door hun vernieuwende 
concept voor thuiszorg. Bij de zorgverlening 
wordt gestreefd naar betere oplossingen voor 
de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er 
wordt gewerkt met zelfsturende teams kan 
er beter worden aangesloten bij de specifieke 
wensen en behoeften van de cliënt. In de teams 
werken (wijk)verpleegkundigen samen met 
wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend 
vermogen en professionaliteit ten volle worden 
benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor 
de planning en uitvoering van de werkzaamhe-
den. De Buurtzorgteams worden ondersteund 
door een regiocoach en een klein landelijk 
hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.

Buurtzorg is een baanbrekende gezond-
heidszorgorganisatie die 10 jaar geleden is 
opgericht met een verpleegkundig gestuurd 
model van holistische zorg dat een revolutie te-
weeg heeft gebracht in de gemeenschapszorg 
in Nederland.

De Hogeweyk is geen traditioneel verpleeg-
huis, maar een nieuw thuis voor mensen met 
dementie waar de inwoners hun eigen keuzes 
kunnen maken en hun eigen leven blijven lei-
den, met de beste zorg. De Hogeweyk is een 
echte wijk met straten, pleinen, steegjes en 
een park. Men woont in een van de 23 wonin-
gen, samen met 6 tot 7 huisgenoten waarmee 
men dezelfde leefstijl deelt. Elke woning heeft 
een vast team van verzorgers. In de woningen 
wordt een volledig zelfstandige huishouding 
gevoerd die niets weg heeft van het leven in een 
traditioneel verpleeghuis. Bij een normaal le-
ven horen ook dagelijkse bezigheden zoals zien 
en ruiken dat er eten gekookt wordt, de was 
vouwen of naar buiten gaan en boodschappen 

N I E U W S  V A N  D E  A M B A S S A D E :
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doen. Genieten op een terrasje, wat drinken in 
het café, boodschappen doen of zelfs naar een 
echt theater? Alles is mogelijk! De Hogeweyk 
is een nieuw thuis voor mensen met dementie, 
gebouwd als een sfeervolle woonwijk, met vele 
faciliteiten. 

Helsinki Design Week 
Nederland was wederom goed vertegen-

woordigd tijdens de Helsinki Design Week van 
2018. De jaarlijkse Helsinki Design Week vond 
plaats van 6 tot 16 September. Het evenement 
is gericht op design en de creatieve industrie, 
en bestond uit meer dan 250 verschillende 
evenementen. Ook Nederlandse sprekers droe-
gen bij aan de verschillende onderdelen in het 
programma. Zo sprak Sandra Horlings, Brand 
& Strategy consultant bij Innoboost, over on-
derwerpen als duurzame groei en circulaire 
bedrijfsmodellen. Sandra is co-auteur van het 
boek ‘Brands with a Conscience’ - How to Build 
a Successful and Responsible Brand. 

Bezoek van Minister Blok
Op 27 en 28 augustus bracht Stef Blok, de 

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, 
een bezoek aan Finland. Blok was in Helsinki op 
uitnodiging van Timo Soini, de Finse minister 
van Buitenlandse Zaken. De ministers bespra-
ken de bilaterale betrekkingen tussen onze lan-

den, Brexit, de toekomst van de Europese Unie 
en zaken die verband houden met het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de EU. De trans-Atlantische betrekkingen, 
de NAVO en Rusland stonden ook op de agen-
da. Stef Blok sprak Finse ambassadeurs toe tij-
dens hun jaarlijkse conferentie. Hij benadrukte 
het belang van multilaterale samenwerking 
voor Nederland en Finland.

Minister Blok: “Onze relaties zijn uitstekend, 
warm, open en onze landen zijn gelijkgezind. We 
hebben een actieve handelsrelatie en de onder-
linge handels- en investeringscijfers zijn indruk-
wekkend. Het Nederlandse/Finse handelsvolu-
me overschrijdt 8 miljard euro per jaar. “

Tevens was er een korte ontmoeting met 
president Sauli Niinistö. Daarnaast had minis-
ter Blok tijd vrijgemaakt voor een korte ont-
moeting met het team van de ambassade.

De ambassadeur en het ambassadeteam 
wensen jullie alvast een goed begin van de 
herfst!

Minister Blok en het team van de ambassade

Minister Stef Blok en president Sauli Niinistö
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Wilt u ook graag een 
WordPress page?

Vraag Dave.

Bel: (040)502 77 66
Of kijk eens op: www.friisi.fi
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Ik dacht laat ik jullie eens even weten wat 
voor souveniers uit Nederland ik allemaal ben 
tegengekomen tijdens mijn werk bij Kierrätys-
keskus Nihtisilta in Espoo. Meestal was het een 
Delfts blauw molentje, groen Grolsch-flesje of 
een paar klompen. Het meest vreemde was 
toch wel een schaaltje met de tekst ”Sinter-
klaasje kom maar binnen met je ...”. Het meest 
waardevol zijn de jonge jenever-flessen van 
Bols die gemaakt zijn van Delfts Blauw.

Groeten van Dave.

S O U V E N I E R S  U I T  N E D E R L A N D
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Kopij inleveren vóór 1 december 2018
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 Deze functie is beschikbaar. 
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi


