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Wĳziging Redactie Noorderlicht
Met ingang van dit nummer zal
voortaan Jos Helmich de taken met
betrekking tot de opmaak overnemen
van Harry Manders. Harry heeft te
kennen gegeven dat door zijn drukke
werkzaamheden, een volle baan en
een avondstudie hij het eerste half jaar
geen tijd te kunnen vinden voor het
Noorderlicht.Vanaf deze plaats wil
ik hem zeer hartelijk bedanken voor
de prima samenwerking, de tijd en
energie die hij de laatste vier jaar in het
Noorderlicht getoken heeft.

samenwerking kunnen opbouwen.
Ik heb begrepen dat de laatste tijd de
kwaliteit van de afgedrukte foto’s wel
eens te wensen overlaat. Het is nog
niet zo lang geleden dat wij foto’s in
de reportages hebben opgenomen.
Het is moeilijk om van tevoren in te
schatten of het aangeboden materiaal
wel geschikt is om zwart/wit afgedrukt
te worden, denkt U daarbij b.v. aan
kleurenfoto’s. Maken wij toch gebruik
van foto’s dan kunnen we pas na een
eerste proefdruk beoordelen of ze
goed genoeg waren. Als we de slechtste
foto’s er in dat stadium uit zouden
halen, zouden we die opengekomen
plaats weer moeten opvullen met tekst.
U begrijpt dat dat maar niet een, twee
drie gebeurd is. Daar gaat echt te veel
tijd mee verloren. Ik vraag U daarom
ook met de betrekking tot de kwaliteit
van de foto’s enige clementie.

Uit de praktijk is gebleken dat altijd
op het laatst erge haast betracht moet
worden en Harry anticipeerde dan
ook meesterlijk. Ik weet zeker dat
de meesten van onze lezers/leden er
naar uitkijken dat het blad verschijnt.
U moet dan wel bedenken dat hij
die de krant opmaakt daar een zeer
belangrijke schakel van uitmaakt.
Ik hoop van harte dat Jos kans ziet
Harry met succes op te volgen en dat
wij in de toekomst een evengoede

Ik wil proberen twee nieuwe rubrieken
te introduceren. VADERland zou dan

allerlei wetenswaardigheden en korte
berichten of anecdotes van Nederland
kunnen omvatten. In MOEDERtaal
kunt U dan van alles kwijt m.b.t. onze
taal.
Zoals U waarschijnlijk begrepen
heeft is het in december 10 jaar
geleden dat het eerste nummer van
het Noorderlicht verscheen. Het
lijkt mij het leukst om dan in het
jubileumnummer wat teksten uit oude
jaargangen nog eens te herhalen.
Maar indien de lezers originele ideeën
hebben houde wij ons aanbevolen.
Het oorspronkelijke idee van het
Noorderlicht was immers dat het blad
ook door de lezers geschreven zou
worden. Dat liet wel eens te wensen
over. Maar misschien kunnen we daar
nu iets aan veranderen! Uw bijdrage is
altijd welkom!
HM

Oproep van de Redactie
Een nieuwe lente, een nieuw pak veren. Noorderlicht krijgt er kleurtje bij
in zijn tiende jaar van verschijnen. Niet
alleen wordt Noorderlicht in een nieuw
jasje gestoken.
We gaan ook proberen iets aan de organsatie te veranderen. Het doel is de
boel zodanig te stroomlijnen zodat de
lezer weet wat hij van ons verwachten
kan. De organsatie van het Noorderlicht gaat er daarom als volgt uitzien.
De redactie blijft natuurlijk, zij bestaat
uit mensen die de heilige plicht op zich
genomen hebben Noorderlicht vol te
krijgen! Dat kan door zelf artikelen te
schrijven, danwel door mensen achter
de vodden te zitten die beloofd hebben
een stukje te schrijven! Daarnaast heeft
de zogenaamde redactiemedewerker

het licht gezien. Een redactiemedewerker is iemand die beloofd heeft om ten
minste gedurende een jaar een vaste
bijdrage te leveren aan het Noorderlicht. Dat kan over van alles gaan sport,
cultuur, koken, enfin wat je hobby ook
maar is. Het voordeel hieraan is dat
het een welomschreven taak is die op
zich weinig moeite kost. Het is immers
een onderwerp dat je interesseert. Een
hapklare brok zullen we maar zeggen.
Daar hebben nu al een aantal mensen
voor weten te strikken. De eerste is
Mara Liem, zij heeft de nieuwe voorkant van het Noorderlicht ontworpen
en werkt mee als cartoonist aan ons
nieuwe vervolgverhaal “In het grote
dierenbos”. Het verhaal speelt zich
af in een bommel–fabeltjeskrant-de

la fontaine achtige omgeving, die toch
heel aan de realiteit doet denken.
Een andere redactiemedeweker is
Guido Nuijten, onze penningmeester,
hij krijgt een taalhoekje van ons.
Dus ben je jong, ben je oud, oudere
jongere of jongere oudere, dan ben je
van harte welkom!
Je kunt natuurlijk in de redactie gaan
zitten. Dan neem je net als wij de plicht
op je om Noorderlicht vol te krijgen.
Maar als je redactiemedewerker wilt
worden vinden wij het al heel mooi!
We hopen op leuke reacties van jullie,
Tot gauw. JH

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
U wordt van harte uitgenodigd op de Algemene
Ledenvergadering die op zaterdag 27 maart a.s. gehouden
wordt. We combineren de vergadering met een excursie
op Suomenlinna. Als u ooit met de boot in Helsinki bent
aangekomen of vertrokken kan het niet missen dat u
het van dichtbij gezien hebt. De architect Tuija Lind, die
permanent verbonden is met de herstelwerkzaamheden
van deze fortificatie zal ons rondleiden en hopelijk veel
interessante verhalen vertellen. Zij zal haar uitleg in het Fins
en Engels geven. Het programma ziet er als volgt uit:
12.00
13.00
~15.00
15.30
± 17.00
18.00

ontvangst in Kurtiini Hamilton-Polhem
met een kopje koffie en iets lekkers. Ook
voor de kinderen hebben we iets
aanvang rondleiding Suomenlinna
door architect Tuija Lind.
terug in Kurtiini Hamilton-Polhem met
een opwarmertje.
aanvang Algemene Ledenvergadering
afsluiting Algemene Ledenvergadering
een hap of een drink in Panimo
restaurant. De vereniging vergoedt 5
euro per persoon van uw consumptie.
Dit restaurant is vlak bij het vertrekpunt
van de veerboot naar de binnenstad.

De vereniging vergoedt 5 euro per persoon van uw consumptie. Dit restaurant is vlak bij het vertrekpunt van de
veerboot naar de binnenstad.

Kurtiini Hamilton-Polhem

Agenda
1.
Opening
2.
Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
3.
Vaststelling van de agenda
4.
Kiezen van stemmentellers
5.
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2003
6.
Rapport van de kascommissie over 2003
7.
Ontheffing van verantwoordelijkheid van het oude
bestuur
8.
Verkiezing bestuursleden en voorzitter van de
vereniging
9.
Verkiezen van kascommissieleden voor 2004
10.
Aanvullingen en wijzigingen “Huishoudelijk
reglement”
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Mocht u van tevoren inzage in de stukken willen, vragen
we dit even mee te delen aan de secretaris of de voorzitter.
We zullen dan de documenten toesturen. Als u nog iemand
wilt nomineren voor de bestuur willen we dat uiterlijk
zaterdag 13 maart binnen hebben. Op 15 maart willen we
de nominatie rond hebben zodat u tijd hebt om uw keuze te
bepalen. Een lijst met genomineerden kunt u dan vinden op
de website van de vereniging. (zie colofon).
Arie Oudman

Menus in Panimo
MENU I

MENU II

MENU III

Pastry filled with Parma ham and
parsley, parmesan flakes
***
Poached pike perch with beetroot
sauce, Swiss potatoes and roe
***
Hot strawberry soup with goat cheese

Cold smoked salmon with marinated
asparagus and mushroom salad
***
Fillet of beef with creamy pepper
sauce and baked potato
***
Cheese cake with sea buckthorn
mousse
35,50

Tomato terrine with Caesar salad
***
Cabbage bundle filled with mushrooms
and root vegetables
potatocake and carrot sauce
***
Mango sorbet with white chocolate
mint sauce
21,70 *sauce includes sardell

31,50

Routebeschrĳving
Hoe kom ik naar Kurtiini Hamilton-Polhem? Neem de veerboot van Kauppatori in het centrum van Helsinki naar
Suomenlinna. Het buskaartje van Helsinki is hier geldig. Aangekomen op Suomenlinna gaat u door de poort in de
langgerekte bebouwing. Volg de weg rechtdoor, passeer de kerk die aan de linkerkant ligt tot u op een kruispunt komt. Sla
af naar rechts. De weg leidt naar beneden en u gaat over de brug. Volg de weg naar links, langs het water. Na 200 m gaat
de naar rechts, omhoog. Na weer 200 m gaat u naar rechts. Aan de rechterkant hebt u een vestingmuur en aan de linkerkant
een park. Volg de weg tot aan het einde. Als u er niet uit komt zie het kaartje.

Berichten van de Nederlandse Ambassade
Nederlanders die in het buitenland wonen en zijn uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister, kunnen in principe
deelnemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen en de Europese verkiezingen. U kunt zich hiervoor laten registreren bij
het kiesregister in Den Haag. Tot 28 april 2004 kunt u zich laten registreren voor de Europese parlementsverkiezingen,
die gehouden zullen worden op 10 juni 2004. Voor informatie en de registratieformulieren kunt u terecht op
www.ukomttochook.nl

KONINGINNEDAG 2004
Aan alle Nederlanders (en hun partners)
verblijvend in Finland
De Tijdelijk Zaakgelastigde
H.G. Beentjes
nodigt U uit voor de viering van
Koninginnedag 2004
Op donderdag 29 april 2004, van 17.00 tot 18.30 uur
Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7 te Helsinki
Voor nadere informatie:
Nederlandse Ambassade Helsinki, 09-228 920

Financieel Jaarverslag 2003
Geachte leden van de Nederlandse
Vereniging in Finland,

van het financieel jaarverslag over het
loopjaar 2003, zoals ter goedkeuring is
voorgelegd aan de kascommissie aanvang
februari 2003. De kascommissie zal

Hierbij treft u een samenvatting aan

haar bevindingen kenbaar maken op de
algemene ledenvergadering 27 maart
aanstaande.

Nederlandse Vereniging in Finland Balans 31.12.2003 (Euro)

Activa
Merita 200138-476383
Kas

Passiva
5.151,14

Openstaande verrekeningen

0,00

Besteedbaar saldo 1.1.2003
Toename saldo
Besteedbaar saldo 31.12.2003
5.151,14

Toelichtingen bij het jaarverslag:
·
Arie Oudman was penningmeester
t/m september 2003. Door
persoonlijke omstandigheden van de
vorige voorzitter, Klaas van der Veen,
heeft het bestuur zich genoodzaakt
gezien intern te reorganiseren.
Hierbij heb ik geaccepteerd de
functie van penningmeester van Arie
Oudman over te nemen, zodat hij de
voorzittershamer kon overnemen.
·
Er was geen kas bij overname van de

·

·

financiën en doelstelling is dat zo te
houden.
Nagenoeg van bijna elke uitgave zijn
bonnen bijgevoegd. Hiervoor is een
standaard spreadsheat gemaakt ter
invulling door de declarant en ter
controle alvorens tot betaling over te
gaan.
In de balans is een aanzienlijke
post openstaande verrekeningen.
Hiervan is één deel, t.w. 467,74 euro
een verlate declaratie van Harry
Maat betreffende 2 edities van het

1.467,74
2.944,09
739,31
3.683,40
5.151,14
Noorderlicht in 2003. De declaratie is
inmiddels afgehandeld.
Een tweede post is een budgetreservering
voor het verenigingsblad “Noorderlicht”
van 1000 euro. Het bestuur heeft de
wens de kwaliteit het verenigingsblad
Noorderlicht te verbeteren. Omdat
enerzijds de plannen nog niet concreet zijn
noch door mij financieel goedgekeurd en
omdat anderzijds de financiële situatie van
2003 het toelaat, is met de voorzitter Arie
Oudman besloten een buffer te genereren
ten behoeve van eerder genoemde
kwaliteitsverbetering. Guido Nuijten

Nederlandse Vereniging in Finland - Baten- en lastenrekening 1.1.2003 t/m 31.12.2003 (Euro)
INKOMSTEN
contributieheffingen
contributie 2002
contributie individueel
contributie gezin
contributie bedrijf
contributie 2004
creditrente
entreebetalingen
entree leids ontzet
entree savusauna
subsidies
sponsering
TOTAAL INKOMSTEN

UITGAVEN
bestuurskosten
bankkosten
secretariaat
reiskosten
bestuursvergaderingen
Evenementen & activiteiten
laskianen, ALV
barbecue Oulu
Leids ontzet
savusauna
sinterklaasfeest
overigen
Informatie en publicaties
noorderlicht
nieuwsbrief
internet
Overigen
onvoorzien
verrekening schuld vermeulen
TOTAAL UITGAVEN

4590,00
1
90
75
2
1

17,50
1.580,00
2.675,00
300,00
17,50
8,92
354,00
270,00
84,00
0,00
0,00
4.952,92

629,69
83,25
363,64
182,80
0,00
1.374,45
51,94
20,00
743,41
512,40
24,80
21,90
739,70
583,79
57,00
98,91
2,03
0,00
2,03
2745,87

OPENSTAANDE VERREKENINGEN
Informatie en publicaties
Noorderlicht
(declaratie Harry Maat d.d 21.1.2004)
investering verbetering noorderlicht

1.467,74
467,74
1000,00

Wat houdt de laatste weken de gemoederen
bezig in ons “oude vaderland” ?
Integratie
Illegale Allochtonen moeten het land
uitgezet worden. Dat zijn er 26.000
volgens de minister. Dat is een groep
van mensen die al jaren in ons land
wonen, maar vele malen door de
rechter bevolen werden ons land te
verlaten. Dat hebben ze dan vele
malen geweigerd en daarom zijn ze
dus zo lang in Nederland. Ze kregen
dan kinderen die gingen naar school
en velen van hen spreken zelfs al
de Nederlandse taal, kortom ze zijn
ingeburgerd. En dat maakt ze dan
zielig. Voor vele stadsbestuurders en
oppositiepartijen “een schrijnend
geval”. De minister moet dan alle
schrijnende gevallen maar één voor één
bekijken. Zijn ze schrijnend genoeg
dan mogen ze blijven.
Er zijn bij mijn weten geen gevallen
van autochtonen bekend die weigeren
een gerechtelijk bevel op te volgen om
vervolgens de consequenties daarvan
te aanvaarden.
Je bent autochtoon , marinier en je
word naar Irak gestuurd. Irak kan
verpletterend heet zijn. Ik ben er
eens een maand geweest en toen was
het ’s nachts zowel als overdag 45 C.
Af en toe een zandstormpje (2 tot 3
dagen).Je moet daar in die kookhitte
de orde bewaren. Val je in slaap tijdens
je wacht krijg je van de rechter aan het
thuisfront vijf maanden.
Één van je collega’s slaapt niet schiet
een waarschuwingsschot af in een
wanordelijke situatie.Irakees geraakt
niet duidelijk waar. De volgende dag
heeft men een lijk. .
De betreffende sergeant- majoor
van de mariniers, autochtoon, wordt
vervolgens per luchtpost naar de
rechter in Holland gestuurd en

aangeklaagd wegens moord/doodslag.
De ministers van justitie en defensie
kijken allebei een verschillende kant op.
Het volk rumoert dat is onrechtvaardig.
Had die marinier nou niet het voordeel
van de twijfel kunnen krijgen? Of niet
schrijnend genoeg?
Een bekwame straf-aanklager van
het OM wordt met de dood bedreigd
door bij justitie bekende criminelen.
Wat gebeurt er? Niets.De aanklager is
autochtoon en gaat wat anders doen.
De criminelen blijven hun werk doen.
Schrijnend of niet?
In de gemeentes Rotterdam en den
Haag worden allochtonen die familie
hebben in Turkije en Marokko
getroffen aardbeving gebieden een vrij
vliegticket aangeboden. Wethouders
zijn er voor. Tweede kamerleden tegen
want het komt uit het verkeerde potje:
“het bijstandspotje”. Hetzelfde
potje voor de koelkasten , TV’s en
wasmachines.
Ik zie dit helemaal voor me , ze staan
in rijen . Opeens heeft iedereen heel
veel familieleden. De autochtonen
die nog in de rij stonden omdat de
vaart achter hun huis leegliep in hun
eigendommetje worden verdrongen.
In het programma B&W van BVNTV verzekerde de Haagse wethouder
dat hiervan geen sprake kon zijn
omdat een team van kundige sociale
dienst ambtenaren precies uitzochten
of ze wel of niet voor een ticket in
aanmerking kwamen. Op de vraag hoe
dat gecontroleerd werd dat ze niet naar
andere familie in Marokko zouden
gaan werd geantwoord: “ Ze moeten
een overlijdensadvertentie overleggen”
of iets van die strekking.Twee
Marokkaanse deelnemers aan
de discussie konden het over dit
onderwerp zelf niet eens worden. Het

bleek trouwens dat de ene gemeente
wel tickets verstrekt andere niet.
Een andere belangrijke zaak m.b.t.
de intregatie is de hoofddoek. Op die
school mag het wel op die niet. Op de
scholen waar het mag zie je er maar
weinig, waar het niet mag worden
het er steeds meer. Verzet! Terwijl
in Nederland een groep allochtonen
probeert fundalistisch te worden
draagt de koningin Rania van Jordanie
westerse sjieke kleding. Zij advocateert
dat ook. Ze bezoekt meisjesscholen,
lycea en universiteiten en is van
mening dat iedere jonge vrouw dat
voor zichzelf moet weten.
Zou het nou niet tijd worden dat
in Holland eens een symposium
wordt gehouden waar allochtonen
interlectuelen aan deelnemen, mensen
waarbij de intregatie volledig is
gelukt.Laat die eens hun visie geven op
het beleid. Er zijn immers onder hen
chirurgen, schrijvers, parlementariers.
Ik zag een programma over scholen
waar ook lessen worden gegeven aan
moeders van allochtonen leerlingen.
Daar wordt hen bijgebracht wat
hun kinderen doen op die scholen.
Over rapporten, ouderavonden,
wat de mogelijkheden zijn voor hun
kinderen om verder te studeren. Een
geweldig initiatief. (wordt geschrapt wegens
bezuiniging).
Laten we hopen dat we met minder
tolerantie en wat meer gerichte regels
die allochtonen die mogen blijven en
de nagekomen schrijnende gevallen
wat betere toekomst kunnen bieden .
Dan behoeven we misschien ook niet
meer het bijstandspotje aan te spreken.
HM

De MOEDERtaal
We hebben al eens aandacht
geschonken aan uitdrukkingen die
periodiek door een ieder veel gebruikt
worden. Het lijkt wel of je daar
verplicht aan mee moet doen. Anders
hoor je niet bij de groep.
“Inhoudelijk” is wat op de
achtergrond geraakt komt nog wel
voor bij de oppositie-partijen. Maakt
vooral plaats voor “concreet”.
“Niet echt” wordt nog veel
gehoord zelfs bij de kleintjes in het
programma Praatjesmakers. “We

gaan ervoor” is op het ogenblik
wel de populairste uitdrukking.
Sportlieden en parlementariers. “Ja”
is nog steeds algemeen in , je begint
er gewoonlijk een zin mee. Wel wat
storend in interviews. “Dus” een tijd
niet gehoord lijkt een beetje op de
terugweg. Gelezen: “Zijn contract was
de volgende zomer afgelopen”.
Al eens eerder hebben we een stukje
geschreven over de meest populaire
namen voor kinderen in Nederland.
In de VS is het op het ogenblik een

trend om borelingen een merknaam
mee te geven, zoals bv namen van
automerken “Lexus” of “Celica” en
zelfs “Chevrolet”. Ook namen uit de
modebranche als L’Oréal en Armani,
in Frankrijk vindt men Mégane, Chanel
of Dior ook geschikt. In Nederland
loopt men natuurlijk ook mee met
Rolex, Ola, Amro. In Duitsland en in
Rusland waren ze natuurlijk iedereen
lang vooruit met respectievelijk Heinz
en Smirnov.
HM

Vermist
In het programma “vermist” van
Jaap Jongbloed dat zich wijdt aan
mensen of kinderen die verloren zijn
gegaan, deed een jonge moeder een
opmerkelijk “idee” aan de hand. In

pretparken,supermarkten en andere
plaatsen waar nog wel eens kinderen
wegraken neemt ze voordat ze naar
binnengaat op haar mobieltje even de
fotootjes van haar kinderen. Raken ze

daadwerkelijk kwijt dan heeft de politie
direct een recent signalement met als
meest belangrijk item hun kleding die
ze dan aanhebben. Zou een goede
reclame-stunt zijn voor NOKIA.

Ro�erdam Wereldhaven No:1
Al lang speelt dit , als Rotterdam
zijn positie wil behouden zou er een
Tweede Maasvlakte moeten komen.
Eindelijk is de kogel door de kerk. In
december is de ministerraad akkoord
gegaan met de aanleg. De discussies
hebben zo’n tien jaar geduurd.Men is
het er nog niet over eens hoe die aanleg
gefinancierd moet worden. Minister
Zalm is nog niet zo enthousiast. Het
project zou een slordige 2.3 miljard
gaan kosten. Een groot deel van de
gelden zouden in dertig jaar terug
verdiend kunnen worden door de
verhuur van de haventerreinen (60%).
Die discussie is nog helemaal niet rond.
Wel wordt verwacht dat direct en
indirect 315.000 banen oplevert. Ook
zou het gebied goed zijn voor een
groei van 7.3% van het binnenlands
product.

Één van de belangrijkste redenen
voor uitbreiding is het feit dat
containerschepen en bulkcarriers
steeds groter worden en derhalve
meer diepgang hebben, 24 meter is al
geen uitzondering meer. Ergo minder
kaairuimte beschikbaar.
Een groot voordeel van de Maasvlakte
is dat schepen maar een korte zeeweg
hebben naar de overslagplaats dus
enorme tijdwinst.De infrastructuur
naar het Ruhrgebied is perfect
zowel per binnenvaartschip,spoor
of weg. Nu doen dertigduizend
zeeschepen Rotterdam aan
en honderddertigduizend
binnenvaartschepen doen de rest.
Ook kent de Rotterdamse haven een
enorme diversiteit, behalve containers,
olie, graan en kolen ook stukgoed en

b.v. carferries zijn er faciliteiten genoeg
en steekt Rotterdam nog gunstig af
bij Shanghai, Singapore,Hongkong en
Nagoya. Dit zijn natuurlijk wel havens
die juist de Rotterdamse haven voeden.
Enige jaren terug reed ik met mijn
Finse vrienden langs de Rotterdamse
haven op de zuidoever van de
Waterweg en vergist U niet dat zijn een
paar kilometers naar de Botlek en de
Maasvlakte. Daar spreken ze nu nog
steeds over.
HM (verkort overgenomen uit
Elsevier).

Het Karrenval
Het is een jaar of acht à negen geleden dat één van onze leden Karnaval voor een kleine groep organiseerde.Het
is geloof ik maar bij één keer gebleven. Mogelijk bij gebrek aan zuiderlingen in onze gemeenschap, mogelijk
is er later geen ruchtbaarheid meer aan gegeven. Nu werd mij een aardig artikeltje uit een plaatselijk blad
(Zevenbergen),over de aanloop van het karnaval, toegestuurd en dat wil ik U niet onthouden.
Hallo kleine en gròòte Zeuvelbultenère
Wij zallenoons eerst effekkus voorstelle:
Ik ben Preens Kasper, ok we bekend as Kasper S.
Ik ben tien jaar en zit op de Boemerang in groep
Zeuve. Mijn gròòten obbie is toneel speule en ik Zou
gère onkballe, mar dur is hier in het Zeuvelbultelaand gin onkbalvereniging, mar daar kan de
burregemeester meschien wel voor zurrege.

Ik ben Preenses Evie,alias Evie L ik ben elluf jaar en
zit in groep acht van de Foepsteegschool,wa ze ok wel
de Neerhof noeme. Mijn obbies zijn aand balle bij de
Groene Ster, kieboord speule op de muziekschool en
breekdèènse bij Tinie Koevoet.

Wij zijn di jaar voor ut eerst preens en preenses van ut Zeuvebultelaand. Op ut ellufde van dun ellufdebal van de
Jeugdraad (da was leutig joh!!) ee Preens Peer oons uit un lijsje getrokke, unne steek en een kròòntje op oonze
kop gezet en toen waare we dus ut (jeugd)preenseluk paar.
Wij vinne da netuurluk aarstikke leutig, waant ut lekt oons best wel geinig om alle kleinen gròòte Zeuvelbultenère
mee de karreneval mee un lijsje om durre nek te zien rondlòòpe en daar doen wij gèrenaan mee.
Wij doen da netuurluk nie alléénig maar mee oonze voltallige !!! Jeugdraad vaelluf, mee oonze minirettus en mee
oonzeneereraad waar zellefs twee plissies in zitte en un boerke en ok nog un boerinneke. Daar kan Preens Peer
nog een puntjeaan zuige, waant die eet ne raad van negenaof tien of zoo en nie zoone gròòteneereraad.
Ebbe jullie trouwes de sportal pas nog gezien? Wij waareneffekus bang da ze nem eulemaal zouenafbreke en
waar zoue we dan naartoe ebbe gemotte mee ut schoolbal, de kindermiddag en de jeugdbals in de leutbunker??
Maar gelukkeg ebbe ze precies die dinge laate staan die we daarvoor nòòdig ebbe, dus da komdallemaal goed.
Nou weer genog gepraat, waant der stao nog veul meer in dezen Bult wa jullie allemaal nog motte leeze, dus wij
oue dur maar us mee op. We zien jullie allemaal wel mee de karreneval of al eerder op èèn of aander bal en dan
gaan we mee zunalle veul leut oue. Tot dan!!!
Oudoe éé

Preens Kaspar en Preenses Evie.

HM

De Nederlandse registratieprocedure voor
rĳbewĳzen klopt niet met EU-regelgeving
Nederland verplicht burgers, die uit
andere EU-lidstaten afkomstig zijn
en in Nederland een voertuig willen
blijven besturen, om binnen een

jaar na aankomst in Nederland hun
buitenlands rijbewijs te laten registreren
of anders in te wisselen voor een
Nederlands rijbewijs.Nederland beroept

zich daarbij op de Wegenverkeerswet
uit 1994. Het Europees Hof van
Justitie achtte deze regelgeving in
strijd met het gemeenschapsrecht,

dat bepaalt dat lidstaten de door hen
afgegeven rijbewijzen onderling dienen
te erkennen.
Deze uitspraak is van groot belang
en Nederland moet zijn wetgeving
aanpassen. Houders van door andere
EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen
worden daardoor ook niet langer
gedwongen om hun rijbewijs binnen
een jaar te laten registreren of anders
in te wisselen voor een Nederlands
rijbewijs.
Doordat de lidstaten zelf de
geldigheidsduur van rijbewijzen
mogen bepalen, blijft het inwisselen
van rijbewijzen in bepaalde gevallen
echter vereist. In Duitsland b.v.
heeft het rijbewijs een levenslange

geldigheidsduur. In Nederland is
datzelfde rijbewijs slechts tien jaar
geldig. Dit betekent dat de houder
van dat Duits rijbewijs , ondanks de
uitspraak van het Hof, verplicht blijft
het tien jaar na afgiftedatum in te
wisselen voor een Nederlands rijbewijs,
wanneer deze persoon ook na die
periode in Nderland een voertuig wil
blijven besturen.
Het Hof heeft bepaald dat
Nederland voor de berekening van de
geldigheidsduur uit mag blijven gaan
van de datum van afgifte. Berekening
vanaf de datum van vestiging zou
immers betekenen dat houders van
andere EU-rijbewijzen altijd tot
tien jaar na aankomst in Nederland
hun rijbewijs zouden mogen blijven

gebruiken. Bij berekening vanaf de
datum van afgifte wordt gekeken naar
het restant van de geldigheidsduur dat
per individu verschillend is. Berekening
vanaf de datum van afgifte heeft
praktisch een voordeel. De politie kan
gemakkelijk vaststellen of een rijbewijs
in Nederland geldig is of niet door
simpelweg tien jaar op te tellen bij de
op het rijbewijs vermelde datum.
Bartho Pronk (Lid van het Europees
Parlement. Organisator van “Platform EUburgers).
Red.NL : dit geldt dan ook voor
repatriates , Nederlanders met een
Fins rijbewijs.

Vacature Category Manager bĳ Vertaa.fi

Voor onze vestiging in Utrecht zoeken wij een category manager met die vloeiend is in het Fins (liefst moedertaal).
In deze sales functie ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van de Finse site www.vertaa.fi, wat de Finse
versie van Vergelijk.nl is.
Vertaa.fi heeft momenteel ongeveer 13 productcategorieën. Je hoofdtaak is het accountmanagement van de huidige
klanten van Vertaa.fi en het uitbreiden van het winkelbestand en de productcategorieën. Hierbij zijn de volledigheid
en de kwaliteit van de productcategorieën zeer belangrijk. Het contact met de webwinkels is vooral telefonisch
van aard. Maar incidenteel hoort het bezoeken van de bedrijven achter de webwinkels ook tot je activiteiten.
Tevens geef je professioneel advies over hoe Vertaa.fi commercieel gezien kan groeien. Daarnaast ben je mede
verantwoordelijk voor de content van de site, zoals de correcte weergave van gegevens. Tot slot werk je samen met
de manager van de Vertaa.fi aan de marketing van de site.
Je kenmerken:
- vloeiende beheersing van Fins en Nederlands
- goede vaardigheid in het Engels
- initiatiefnemer
- zelfstandig werkend
- ambitieus
- teamworker
- commerciële instelling
- werkervaring als salesmedewerker / accountmanager
- ervaring met e-commerce / internet
Het betreft een functie op HBO-niveau.
Heb je belangstelling?
Mail je sollicitatie met motivatie en CV naar vacature@vergelijk.nl
onder vermelding van de functie: category manager Finland.
Neem voor meer informatie contact op met Ben Kerkhof, 030 - 2320444 of
vanuit Finland: 09-452 1709

Palliatieve zorg in Finland
Op 22 april aanstaand wordt er in
Helsinki een lezingavond georganiseerd
door de hospice Terhokoti over
stervensbegeleiding, hospicezorg en
het recht op een waardig dood. De
lezingen vinden plaats op verzoek
van een groepje nabestaanden en op
voorstel van mijzelf.
De hospice Terhokoti is een door de
Finse kankerstichting voor de regio
Helsinki opgerichte zorgvoorziening
voor terminale kankerpatienten,
waarvan een behandeling gericht
op genezing niet meer mogelijk of
wenselijk is. De zorg bestaat vooral uit
goede symptoom- en pijnbestrijding
en het ondersteunen van patiënten en
hun naasten.
Mijn man Osmo Nikkilä is in
december 2002 in Terhokoti overleden.
Uit onvrede over de behandeling die
hij en ik hebben gekregen tijdens de
laatste weken van zijn leven, vóór ik er
in slaagde hem over te laten brengen
naar de hospice, heb ik een aanklacht
ingediend bij het laatste ziekenhuis
waar mijn man verpleegd werd. Mijn
klacht betrof de tegenwerking van de
behandelend arts om mijn man naar de
hospice te laten gaan.
In het najaar van 2003 heb ik weer
kontakt opgenomen met Terhokoti in
de hoop dat wij, een groepje weduwen,
een steentje zouden kunnen bij dragen
aan de bevordering en uitbreiding
van de zorgvoorzieningen voor
terminale patiënten in Helsinki en
omgeving. Onze eerste actie is nu deze
lezingavond, die de directeur van de
hospice samen met ons georganiseerd
heeft. Als er voldoende belangstelling
blijkt te bestaan zijn we van plan er nog
meer te organiseren. Ook willen we
peilen of er een vereniging opgericht
zou kunnen worden, zodat we invloed
kunnen gaan uitoefenen, om meer
kwalitatief goede terminale zorg in
Helsinki georganiseerd te krijgen.
Mijn eigen ervaring is, kort gezegd, dat

de medische zorg voor kankerpatienten
in Finland op een hoog niveau staat,
maar dat de medemenselijke kanten
en begeleiding van stervenden en hun
naasten in Helsinki nog best veel te
wensen over laat. Per jaar sterven er
in de hoofdstadregio ongeveer 2000
mensen aan kanker, daarvan krijgt
slechts ca 10% de goede zorg die de
hospice te bieden heeft. Voor mensen
die aan een andere niet acute ziekte
met een terminale fase overlijden zijn
er nauwelijks speciale voorzieningen.

Over de (zeer kostbare) medische
behandeling die mijn man in het
academisch ziekenhuis (Meilahden
sairaala) gekregen heeft, heb ik niets
dan lof. Ook nadat gebleken was dat
hij niet meer genezen kon worden,
dat zijn leven niet gered kon worden,
is er in medisch opzicht nog van alles
aan gedaan wat mogelijk was om hem
nog zolang mogelijk een kwalitatief
zo goed mogelijke tijd te geven. Maar
toen bleek dat er medisch gezien niets
meer voor hem gedaan kon worden,
moest hij weg uit het academisch
ziekenhuis en daarmee kwam meteen
ook een einde aan een medemenselijke
behandeling.
In plaats van de hospice Terhokoti,
waar hij heen wilde maar waar op
dat moment geen plaats was, kwam
hij terecht in het Laakso ziekenhuis.
Het Laakso ziekenhuis is een aan
gezondheidscentrum verbonden
ziekenhuis (terveyskeskussairaala),
dat nog het personeel, noch de
voorzieningen heeft voor de

passende verzorging van terminale
kankerpatienten. Omdat de
behandelend arts in dat ziekenhuis
tot het laatst toe weigerde mijn man
naar de hospice te laten gaan, heb ik
een klacht tegen haar ingediend. Op
die klacht kreeg ik een nietszeggend
antwoord, maar via de hospice
heb ik gehoord dat het Laakso
ziekenhuis sindsdien een ander beleid
is gaan voeren met betrekking tot
ongeneeslijke kankerpatienten en dat
er een betere samenwerking met de
hospice tot stand is gekomen.
Na het indienen van de klacht ben ik
mij gaan verdiepen in palliatieve zorg
en de zorg voor terminale patienten
in Finland en, ter vergelijking en
orientatie, in Nederland. Als ik in het
najaar van 2002 alles geweten had wat
ik nu weet, zouden de laatste weken
van het leven van mijn man voor ons
beiden heel wat minder onaangenaam
verlopen zijn. Ik hoop dat ik met wat
ik geleerd heb nu misschien anderen
tot nut kan zijn. Ik weet nu heel wat
meer over het funktioneren van de
gezondheidszorg in Finland en ik weet
nu hoe mensen zelf invloed kunnen
uit oefenen over hoe ze verzorgd
willen worden als er sprake is van een
terminale ziekte. Dat er bij ons zoveel
anders verliep dan wij gewild zouden
hebben, lag deels aan gebrekkige
informatie aan ons, onvoldoende
overdracht van informatie tussen
de behandelende eenheden, de
moeizame communicatie met artsen en
verpleegkundig personeel en aan het
feit dat wij niemand in onze omgeving
hadden die op de hoogte was van hoe
wij moesten handelen. Wij hadden
niemand die ons advies kon geven.
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg, de zorg voor
stervenden, is een tak van medische
zorg die in de westerse wereld volop in
ontwikkeling is. Zowel in Finland als
in Nederland staat deze ontwikkeling
nog in de kinderschoenen. En in beide

landen geldt dat palliatieve zorg bij het
grote publiek nog nauwelijks bekend is
en dat veel mensen niet weten wat ze
kunnen verwachten en waar ze terecht
kunnen.
In Helsinki kwam in 2002, als gevolg
van de drastische bezuinigingen
in de gezondheidszorg en sociale
voorzieningen, ook de zorg voor
terminale patienten erg in de knel.
Na de dip van 2002 is er in 2003
alweer vooruitgang geboekt. Elders
in Finland, in veel kleinere gemeentes
en steden, schijnt de palliatieve
zorg, al heel goed geregeld te zijn,
maar er zijn nogal wat verschillen
tussen verschillende gemeentes en
ziekenhuizen. In veel plaatsen is er in
de ziekenhuizen en verzorgingshuizen
gezorgd voor speciale afdelingen,
zogenaamde palliatieve units. In
Nederland is dat ook zo.
In Nederland wordt wel gesproken
van stervensbegeleiding, in Finland
heet het ‘saattohoito’. Maar palliatieve
zorg omvat meer. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
is palliatieve zorg: “De actieve, totale
zorg voor patiënten op het moment
dat hun ziekte niet meer te genezen is”.
Pijnbeheersing en de bestrijding van
andere lichamelijke klachten, is daarbij
net zo belangrijk als de aandacht voor
psychologische, sociale en spirituele
problemen.
Het algemene doel van palliatieve
zorg is het bereiken van de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven, voor
zowel de patiënt als diens naasten.
De palliatieve zorg onderscheidt zich
wezenlijk en vooral in de doelstelling
van de reguliere gezondheidszorg waar
het sterven zo lang mogelijk genegeerd
wordt. In de palliatieve zorg staat
niet de genezing, maar een zo hoog
mogelijke kwaliteit van het leven dat
nog rest voorop en wordt de dood
gezien als een normaal, natuurlijk
proces dat niet vertraagd of versneld
wordt.
Als men in de reguliere zorg
constateert dat een patient ongeneeslijk
ziek is, wordt meestal gezegd: “Wij
kunnen niets meer voor u doen”.

Palliatieve zorg laat het tegendeel zien:
er kan juist dan nog heel veel voor de
ongeneeslijk zieke gedaan worden. Het
gaat in de palliatieve zorg niet om de
lengte, maar om de kwaliteit van het
leven. Door te aanvaarden dat genezen
er niet meer in zit, is het mogelijk de
aandacht op andere zaken te richten.
Waardig sterven bijvoorbeeld en het
afronden van het leven en het klaar
zijn voor de dood.
De uitspraak ‘wij kunnen niets meer
voor u doen’ symboliseert de onmacht
van de westerse geneeskunde bij dood
en sterven. Al eeuwenlang proberen
artsen de dood te bestrijden. Als er
dan toch gestorven wordt, ervaren veel
artsen dat als falen van de geneeskunde.
Het is dus niet zo vreemd dat veel
artsen niet goed met de dood kunnen
omgaan; ze hebben dat nooit geleerd.
Wij hebben dat ook gemerkt. Terwijl
mijn man en ik al aanvaard hadden dat
mijn man niet lang meer te leven had,
was de communicatie daarover met de
artsen heel ongemakkelijk.
Euthanasie
De verhouding tussen palliatieve
zorg en euthanasie is wereldwijd een
gevoelig discussiepunt. Volgens de
hospicebeweging sluiten euthanasie
en palliatieve zorg elkaar feitelijk
uit en in de meeste hospices, ook
in Nederland wordt euthanasie
uitgesloten. Ook buiten de hospices,
gaan de laatste jaren steeds meer
stemmen op dat de kwaliteit van de
geboden verzorging van invloed is op
het aantal verzoeken om euthanasie.
In een uitgebreid artseninterview in
Nederland een paar jaar geleden vond
een derde van de artsen dat goede
palliatieve zorg euthanasie overbodig
of bijna overbodig maakt. Er wordt
nu onderzoek gedaan naar de relatie
tussen palliatieve zorg en euthanasie.
De hospice beweging
De palliatieve zorg zoals we die nu
kennen is voor het eerst ontwikkeld in
de zestiger jaren in Engeland. In 1967
werd in Zuid-Londen een speciale
locatie opgericht voor mensen die
in het ziekenhuis waren opgegeven

en die thuis niet konden sterven: het
St. Christopher’s Hospice. Dat was
de start van de hospice beweging die
zich in de zeventiger jaren wereldwijd
navolging kreeg.
De vraag “hoe gaan we om met
stervenden?” kwam langzaamaan
in veel westerse landen op de
maatschappelijke agenda te staan. En
er kwam een podium voor mensen
die zich stoorden aan de medischtechnische dominantie in de zorg voor
ongeneeslijk zieke patiënten.
In 1988 werden zowel in Nederland
als in Finland de eerste hospices
opgericht: In Nederland een ‘bijnathuis-huis in Nieuwkoop; In Finland
Pirkanmaan hoitokoti in Tampere en
Terhokoti in Helsinki. In 1994 werd in
Turku Karinakoti geopend en in 2002
is ook in Hämeenlinna een hospice van
start gegaan.
Bijna-thuis-huizen (bijna thuis wil
zeggen: net zoals thuis en betekent
niet bijna-in-de-hemel) en hospices
zijn niet hetzelfde. Bijna-thuis-huizen
bieden zogeheten low care en hebben
geen medisch personeel in dienst. Er
werken voornamelijk vrijwilligers en
de huisarts van de patiënt houdt de
medische verantwoordelijkheid. In de
high care hospices wordt gewerkt met
een eigen team van verpleegkundigen
bijgestaan door vrijwilligers en een
hospice-arts. In Nederland bestaan
zowel high care als low care hospices en
tal van tussenvormen. De hospices in
Tampere, Helsinki en Turku zijn high
care hospices.
Sinds 2001 is er een hoogleraar
palliatieve zorg verbonden aan de
medische faculteit in Tampere en aan
de universiteit van Turku is het vak
in ontwikkeling. Ook aan een aantal
Nederlandse universiteiten wordt het
vak tegenwoordig onderwezen.
Als er u meer over dit onderwerp
wilt weten, nodig ik u allemaal uit om
op 22 april Porthania te komen, Ik
hoop natuurlijk dat er zoveel mogelijk
mensen op onze lezingen af komen.
Vooral ook heel veel Nederlanders die
een lezing in het Fins kunnen volgen.

Het liefst zou ik zien dat Porthania
op 22 april volstroomt. De directeur
van de hospice heeft voor uitstekende
sprekers gezorgd die bij een breed
publiek in Finland bekend zijn.

Yliopistonkatu 3
Nosje Heybroek-Nikkilä

Arkkiatri Risto Pelkonen spreekt
over een waardige dood (Arvokas Kuolema),
Harriet Finne-Soveri over de verzorging
en de dood van bejaarden (de preciese titel
is nog niet bekend) en
Juha Hänninen (de directeur van
de hospice) over stervensbegeleiding
(Saattohoito).
De lezing vindt plaats op 22 april van
18:00-20:00 in Porthania zaal P II.

Met dank aan Sandra van der Veen
voor de nuttige opmerkingen en
correcties.
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Mededeling
Op 10.02.2004 jongstleden is
overleden, Norman Dolhain geb.
09.03.1954. Norman woonde al
meer dan 20 jaar in Finland en was
een bekend en kleurrijk figuur in de
Nederlandse gemeenschap alhier.
De begrafenis heeft plaatsgevonden
op 28.02.2004 te Hietaniemi in
Helsinki.

Taalhoek — Kielikulma
Beste lezer(es),
Of we het nu willen of niet, allemaal
zitten we min of meer in hetzelfde
schuitje, wonende in het mooie Finse
land maar ook te leren leven met de
toch ietwat aparte Finse taal. Dit bracht
het idee om hiermee wat te doen in het
Noorderlicht. Moeilijk kan dit toch niet
zijn, want we kunnen er allemaal over
de taal, maar nog lang niet allemaal
evengoed in de taal meepraten.
Tegenwoordig zijn er meer en meer
studieboeken over de Finse taal en
cultuur, hetgeen een goede steun
is wegwijs te raken in het Fins,
maar vooralsnog ontbreken goede
Nederlands-Finse woorden- of
studieboeken. Dan blijft het behelpen
en met kunst en vliegwerk moet je er
maar iets van zien te maken. Hierbij is
juist al onze persoonlijke ervaringen

opgedaan in het dagelijkse leven hier
de beste bron om op terug te vallen.
Het is dus niet de bedoeling dat
vanuit hier eenzijdig een schoolboek
voorgekouwd gaat worden.
De bedoeling is juist deze rubriek te
openen en een ieder uit te nodigen
zijn of haar vragen / ervaringen /
problemen in deze rubriek voor te
leggen. Ook artikels, verhalen en / of
gedichten in of over het Fins -de taal
met haar woorden en grammatica als
ook de cultuur en geschiedenis- zijn
van harte welkom. In deze taalhoek
worden de ingekomen stukken in het
Noorderlicht geplaatst, behandeld,
beantwoord en voorgelegd aan de
lezers ter discussie en beantwoording.
Getracht wordt juist alles vanuit onze
Nederlandse invalhoek te benaderen,
hoe we gewend zijn de dingen te
zeggen en erover na te denken en hoe

dat nu in het Fins anders gaat. De
grootste uitdaging betreft die dingen,
die in Nederland gewoon zijn, maar
hier in Finland (nagenoeg) onbekend.
Hoe leggen we zoiets uit aan de Fin op
de hoek van de straat?
Om rustig te beginnen hierbij een
eerste vraag aan de lezers: Wie kent
het beste synoniem of beschrijving
voor het woord “tureluurs”? (en dan
bedoel ik niet een tureluur, want deze
roodpotige witte steltloper is in het
Fins een punajalkaviklo) Tot op heden
is er nog niemand, die een passende
vertaling had. Ik ben benieuwd.
Alle inzendingen kunnen worden
gestuurd direct naar mij. Reacties
worden in de volgende editie van het
Noorderlicht behandeld.
Guido Nuijten, gnuijten@welho.com

In het Grote Dierenbos
Annelies IJstheeheuvel verveelde
zich. Ze zat op haar vaste stek in het
praathuis, maar niemand die haar
aanschoot. In ieder geval niemand die
zomaar even kwam om een praatje of
iets anders. Ze keek nog eens om zich
heen. Het enige wat haar aandacht
trok was de aanblik van die oude leeuw
die daar op de meest prominente
plaats zat met wat andere stamgasten.
Berkenbastkopjes was zijn naam. Vorig
jaar had ze oude Lion King nog van
zijn troon weten te stoten, maar lang
had ze daar geen vreugde aan beleefd.
Nu was Martin Vroegoud koning van
het dierenbos. Ze had Martin vaak
geprobeerd te bellen, maar Mokia of
niet, hij was hedentendage compleet
onbereikbaar. In ieder geval had ze
dankzij hem nu een baantje bij de
kascommissie van het praathuis. Leuk
werk, in die commisie kon je soms
zelfs nog een andere gevallen collegas
aan een baan helpen.
Bijv. een zekere Ecco Hoho. Hij had
dezelfde baan als zij gehad. Hij was
in Amerika geweest, in dienst bij
een prestigeus instituut en toen met
hangende pootjes teruggekomen. Nog
een poosje had hij dat volgehouden.
Toen ging hij uitgeblust weg. Daarna
geprobeerd een van de bewaarders
van de schatkist te worden. Mevrouw
Ooievaar stak daar echter een stokje
voor. Toen was hij niet alleen uitgeblust,
geweest, maar ook afgebrand. Het
had een waarschuwing moeten
zijn. Ook voor haar. Enfin, hij was
nupenningmeester van de Nationale
Nerd Club, alwaar wiz kids subsidie
voor hun laatste uitvinding konden
aanvragen.

Ex-koning Berkenbastkopjes zat er
ook doorheen. De stamgast die naast
hem zat bleef maar aan zijn kop
zeuren. Ondanks zijn steeds ijziger
wordende glimlach ging de man maar
steeds door met zijn verhaal. Vroeger
had hij de man met enkele sarcastische
bewoordingen op zijn plaats gezet,
maar nu kon hij niet meer doen dan
blijven glimlachen. Dat had hij aan
Annelies IJstheeheuvel te danken. Er
ging geen dag voorbij zonder dat hij
bedacht hoe het allemaal had kunnen
zijn zonder Annelies. Dan balde hij zijn
vuisten. Een welhaast onbedwingbaar
Maar voor haar was het nu toch echt
gebaar. Meestal liep hij nu met zijn
op. Ze wilde weg van dit praathuis,
handen in de zakken zodat niemand
waar ze goede dagen had gehad, maar
het kon zien, maar elke dag gebeurde
waar nu een vergiftigde sfeer leek te
het wel een keer. Het enige dat hem
hangen. Ze wierp nog een snelle blik
naar de Ex-koning Berkenbastkopjes en op de been hield was de aanblik van
Annelies IJstheeheuvel, eenzaam
draaide zich gelijk weer om. Ooh, wat
zittend op een bankje in een hoekje
haatte ze die man.
van het praathuis.

Een collega van Annelies IJstheeheuvel
schoot haar aan tijdens een zitting van
de kascommmisie. Het was algemeen
bekend dat het praathuis in Brussel
aanzienlijk uitgebreid ging worden.
Een groot bruin cafe zou geopend
worden en gasten uit bijna alle landen
van Europa zouden aanwezig zijn. Had
zij niet zin om daar naar toe te gaan,
nieuwe mensen te leren kennen, en
wat aan binnenhuisdecoratie voor dat
nieuwe praathuis te doen? Ze praatte
weliswaar allen maar Fins maar wie
zou daar nu opletten! Een gouden
kans!! Annelies leefde opeens helemaal
op. Ja hij had gelijk! Een gouden
kans. Eindelijk zou ze van de hatelijke
glimlach van Koning Berkenbastkopjes,
Ex-Koning, verbeterde ze zichzelf,
verlost zijn. De zon scheen weer. Ze
wist nu zeker dat ze Berkenbastkopjes
nooit weer zou zien.

Het Europese Betalingsverkeer
Sinds 1997 is de ECB bezig
geweest met het verbeteren van
het betalingsverkeer tussen de EUlidstaten. Hoewel dat verkeer nog
maar 1% van het totaal uitmaakt is het
wel groeiende en men wou toe naar
uitgebreide standaard voor banken
om het een en ander makkelijker te
maken. De kern van de plannen is
een gestandariseerde methode voor
betalingsverkeer binnen Eurozone.
Het behelst onder meer de introductie
van de zogenaamde IBAN. Dat staat
voor “International Bank Account
Number”. Omdat DNB daar een
ijselijk helder stukje op hun website
over hebben staan zal ik dit niet
zelf schrijven maar even eenvoudig
overnemen.
Grensoverschrijdend geld overmaken
binnen de Europese Unie (EU) is
gratis voor particulieren en goedkoper
geworden voor het zakelijke
betalingsverkeer. Dit wegens de
Verordening grensoverschrijdende
betalingen in euro binnen de EU, die
sinds 1 juli 2003 op de overschrijvingen
van toepassing is.
De tarieven voor binnen- en
buitenlandse overboekingen zijn
gelijk gesteld. Dit betekent voor de
Nederlandse particuliere bankklanten
dat het overmaken van geld binnen
de EU gratis is geworden. Dit omdat
het binnenlandse betalingsverkeer
in Nederland niet wordt getarifeerd.
Voor zakelijke bankklanten zijn
grensoverschrijdende betalingen niet
kosteloos. Het binnenlandse zakelijke
betalingsverkeer wordt namelijk al vele
jaren getarifeerd. De tarieven voor
eurobetalingen zijn na 1 juli 2003 wel
lager dan voorheen. In het zakelijke
verkeer is het bovendien gebruikelijk
dat de opdrachtgever en de begunstigde
ieder aan de eigen bank betalen, zodat
de kosten worden gedeeld.
Om wel voor de lage tarieven in
aanmerking te komen, moeten
particulieren en zakelijke

Nederland
Bank
Postbank
ABN AMRO
Rabobank
ING Bank
SNS Bank
Fortis Bank

Finland
SWIFT (BIC)
Bank
PSTBNL21
Nordea
ABNANL2RXXX Osuuspanki
ABNANL2AXXX
RABONL2UXXX Aktia
INGBNL2AXXX Ålandsbanken
SNSBNL2AXXX Sampo bank
FTSBNL2RXXX Handelsbanken
Mandatum
Skandinavka Enskilda
Banken
Danske Bank

SWIFT (BIC)
NDEAFIHH
OKOYFIHH
HELSIFIHH
AABAFI22
PSPBFIHH
HANDFIHH
INTKFIHH
ESSEFIHX
DABAFIHX

XXX = betekent dat het filiaal een eigen code heeft
overboekingen aan onderstaande
voorwaarden voldoen. Het gaat om
een betaalopdracht:
•
ten gunste van
rekeninghouders bij banken in de
15 EU-landen (inclusief overzeese
gebieden);
•
in euro;
•
met een overschrijvingsbedrag
niet hoger dan 12.500 euro;
•
voorzien van het internationale
bankrekeningnummer (IBAN) van de
begunstigde;
•
voorzien van de
bankidentificatiecode (BIC) van de
bank van de begunstigde;
•
met als betalingsconditie
‘shared’ (delen van kosten tussen
betaler en ontvanger).
Een aantal voorbeelden om de
werking van de Verordening
grensoverschrijdende betalingen te
verduidelijken.
Een Nederlandse consument koopt boeken
bij een Franse uitgever en betaalt conform de
Verordeningsvoorwaarden. De Nederlander
hoeft geen kosten te betalen voor de
overschrijvingsopdracht. Voor een dergelijke
opdracht in Nederland betaalt de consument
evenmin. Een contante euro-opname met
een creditcard in het buitenland kost 4,50

euro. In het binnenland kost een dergelijke
geldopname namelijk ook 4,50 euro.
Een Duitse consument koopt boeken bij een
Nederlandse uitgever en betaalt conform de
Verordeningsvoorwaarden. De Nederlandse
uitgever moet voor de inkomende betaling
een tarief aan zijn bank betalen. Het
zakelijke binnenlandse betalingsverkeer wordt
getarifeerd en dus moet de uitgever betalen,
ook als de opdracht afkomstig is uit het
buitenland.
Einde citaat. De Eurobetaling is in
gratis als het aan deze voorwaarden
voldoet. Om toch geld te kunnen
vragen voor de transactie staan de
banken geen enkele afwijking toe!!
Verder is een van de voorwaarden
moet je de “Bank Identifier Code”
of wel BIC van de bank van de
begunstigde moet weten. Dit nummer
wordt ook wel SWIFT genoemd. Dat
is verwarrend want er is ook een zgn
“Business Identity Code”. De ene BIC
is dus de andere niet! De enige echte
BIC, de SWIFT BIC zullen we maar
zeggen, is echter te herkennen aan een
combinatie van letters en cijfers. De
ander code bestaat alleen uit cijfers.
Eigenlijk is de SWIFT code niet echt
nodig voor de transactie, maar omdat
banken ook nog buiten de EU

opereren blijft de SWIFT code nodig.
Hij is dus wel verplicht!! SWIFT codes
kun je in het algemeen vinden op de
website van de desbetreffende bank
onder de contact of bedrijfsgegevens.
In de tabel op de vorige bladzijde staan
wat mij bekende SWIFT-codes.
De laatste voorwaarde is dat je
“International Bank Account
Number” (IBAN) van de betaler en de
begunstigde moet weten. De IBAN en
de BIC in Nederland kun je te weten
komen door naar de volgende website
te gaan: http://www.ibanbic.nl/
Geef het rekeningnummer op en de
betreffende bank en hop je hebt zowel
de SWIFT (BIC) code als de IBAN te
pakken. Omdat deze site door interpay
onderhouden wordt is dat min of
meer een garantie dat de verkregen
IBAN juist is. Een internationale site
is: http://www.swift.com/biconline/.
Iets minder eenvoudig maar toch
ook goed te behappen. Hier kun je
een SWIFT (BIC) code van een bank
opvragen. De IBAN in Finland kun je
het makkelijkst te weten komen door
het op te vragen bij je bank of het zelf

uit te rekenen.
Let op!!! Mocht er iets verkeerd gaan
door het verkeerd uitrekenen van
de IBAN dan is ondergetekende
niet aansprakelijk! In elk document
dat ik hierover gelezen heb staat dat
de klant zelf aansprakelijk is voor
de correctheid van de IBAN en de
SWIFT code (BIC). De reden is
dat de banken helaas lang niet altijd
gestandariseerde rekeningnummers
hebben, danwel gestandariseerde
methoden om die rekeningnummers
om te rekenen. 100% zekerheid kan
dus alleen gegeven worden door de
bank in kwestie zelf! Gelukkig zijn
de rekeningnummers en methoden in
Finland zo dat we ons daar niet al te
zeer zorgen over te hoeven maken,
maar mocht onverhoopt verkeerd gaan
vergeet dan niet het bovenstaande te
herlezen!
Goed het klinkt alles bij elkaar
eenvoudig. Je vult het bedrag,
Naam van begunstigde, zijn IBAN
rekeningnummer, SWIFT (BIC) van
zijn bank, het bedrag, en een kruisje bij

“shared costs” en dat is dan. Wat kan
er allemaal nog verkeerd gaan?
Bij boeking via het internet niet
te laat beginnen. Dat geldt niet
alleen voor buitenlandse betalingen.
Bankcomputers sluiten n.l .vaak om
een uur of tien om de transacties van
de dag te verwerken! Verder uitkijken
voor time outs. Als een transactie
niet tijdig is afgerond kun je soms
helemaal overnieuw beginnen. Doe
je het per post moet je vaak eerst een
formuliertje bij de bank aanvragen.
Bijv. Bij de postbank moet je eerst
de afdeling buitenlandse betalingen
bellen en dan krijg je het een ander
toegestuurd. Even een girootje invullen
gaat dus niet! Het beste is dus eerst je
eigen bank lastig te vallen en te vragen
hoe die het allemaal geregeld heeft.
JH
Bronnen:
http://www.bof.fi
http://www.dnb.nl.
http://www.nvb.nl
http://www.ecbs.org

Berekening van de IBAN
Elke IBAN bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens (cijfers en Hoofdletters) volgens het format:
LL CC AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Waarbij LL de landcode is, CC het controlenummer en de A’s het bankrekeningnummer in computerformat. Dit opbouw
en lengte van laatste stukje verschilt per land, maar is binnen elk land hetzelfde. In Nederland en Finland is de lengte van
het A-stukje 14. Voorbeelden van IBAN’s zijn:
IBAN
LL CC
SE 35
DE 89
NL 39

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
50000000054910000003
370400440532013000
RABO0300065264

FI

12345600000785

21

Opmerking
Let op: Zweden is geen euroland, dus de eurobetaling is niet gratis

Voor Denemarken geldt hetzelfde
In Nederland worden de eerste 4 letters v/d bank’s SWIFT code ervoor
geplakt met net zoveel nullen totdat er 14 A’s staan.
In Finland verschilt de methode tussen 2 klassen van banken. Er staan
echter altijd 14 A’s

De check op de juistheid van het nummer is voor alle landen hetzelfde. Plaats de landcode en het controlenummer achter
het rekeningnummer. Bijv. FI 21 12345600000785 wordt 12345600000785FI21. Vervang nu de letters volgens de methode
A=10, B=11, C=12 enz. FI wordt dus 1518, je krijgt dan 12345600000785151821. Pak je windows rekenmachine (scientific
mode) en bereken dit getal MOD 97. De uitkomst is dan 1.

Berekening IBAN in Finland:
1a) Nordea, SHB, Mandatum, SEB Danske Bank, ÅAB, Sampo and Tapiola.
Zet na het zesde getal van links zoveel nullen neer dat er in totaal 14 cijfers komen te staan. 123456-785 wordt dus
12345600000785
1b) Spaarbanken, Aktia, lokale cooperatieve banken, OKO Bank en Oko bank.
Zet na het zevende getal van links zoveel nullen neer dat er in totaal 14 cijfers komen te staan. 423456-781 wordt dus
42345670000081
Voeg nu FI00 toe. 12345600000785 wordt dus 12345600000785FI00.
Vervang FI door 1518. 12345600000785FI00 wordt dus 12345600000785151800
Bereken: 12345600000785151800 MOD 97 = 77
Trek het resultaat (77) van de vorige berekening van 98 af, Dit is de CC. Het controlegetal. 98-77 = 21.
De IBAN is dus: FI21 12345600000785

Poffertjes, pannekoeken en spelletjes in Forssa
In het Noorderlicht van ruim een
half jaar geleden besloot Sandra van
der Veen haar introductieartiekeltje
met “de hoop dat er in de toekomst
nog meer contactpersonen zullen
komen”. Inmiddels is dat ook
gebeurd, want Jos Helmich is
contactpersoon geworden in regio
Häme. Hij nam samen met zijn
vrouw Kaija het initiatief om
in februari een pannekoeken/
spelletjesavond te organiseren bij
hen thuis in Forssa.
Ik had een paar maanden eerder
kennis gemaakt met deze aardige
mensen en beloofd van de partij te
zijn als er iets georganiseerd zou
worden in onze buurt. Ik woon
met mijn gezin (man, drie kinderen,
huisdieren) op maar een paar
kilometer afstand van hen vandaan.
Op 7 februari werd er op tijd
begonnen met het bakken van
een flinke stapel pannekoeken
en een gigantische hoeveelheid

poffertjes. Ongeveer vijftien
mensen uit voornamelijk de
omgeving van Helsinki kwamen
tegen het einde van de middag bij
huize Helmich aan. Terwijl er goed
gegeten werd van al het heerlijks
( veel poedersuiker en een flinke
klont boter natuurlijk) was er
gelegenheid om kennis te maken en
bij te praten. De jongsten onder de
gasten begonnen al snel met Mens
erger je niet en Ster van Afrika, en
later op de avond werd er gekaard,
tweetalig gescrabbeld en in de
keuken zaten de echte liefhebbers
van Catan. De avond vloog voorbij
en was een groot succes; iets om
een traditie van te maken. Heel veel
dank natuurlijk aan Jos en Kaija
voor al hun gastvrijheid en goede
zorgen.
Ik besluit dit stukje met heel in het
kort iets over mijzelf te vertellen,
ter kennismaking, eindelijk. Ik heet
Mieke en heb meer dan twintig
jaar geleden mijn Finse man leren

in Delft, waar hij aan de TU een
paar maanden werkte en studeerde.
Om een lang en romantisch
verhaal kort te maken, verhuisde
ik al gauw naar Finland. Eerst wat
jaren in Espoo gewoond, de finse
taal geleerd, verschillende baantjes
gehad, nog wat bijgeleerd en
tenslotte neergestreken in Forssa.
Momenteel ben ik in het onderwijs
werkzaam, maar hoop na de zomer
zelf weer de schoolbanken in te
draaien om oa. mijn bevoegdheid
te krijgen. Ondanks dat ons gezin
voornamelijk een Fins leven leeft,
hebben we toch zeker wel onze
nederlandse trekjes (we eten bv.
nooit overdags warm, zeker niet om
elf uur s`ochtends!). Ik ben altijd
echt nederlandse gebleven en dat
zal nooit anders worden, hoewel
mijn gesproken Fins af en toe
wat misleidend is (?). Hopelijk tot
gauw ziens op eén van de komende
activiteiten van de vereniging.
Mieke van der Bilt-Suokas

Errata
Kopy inleveren voor 1 mei 2004
Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat in 150 of 300 dpi. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!!
Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in word of
excel! Geen tabellen als plaatjes graag!

Verhuisd?
Geeft u tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan
vernemen we dat graag. Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud kunnen daar
in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op:
http://www.starware.nl/nedverfin/forum/

Contactpersonen
Regio
FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU
VAASA

Contactpersoon
Jos Helmich
John Bekema
Maaike Beenen
Aty Gerasimoff
Stephan Vermeulen
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Johan Scholliers,
Anita Bloed
Erik Smit

Email
jospeternl@netscape.net
johnbekema@hotmail.com
maaikebeenen@hotmail.com
atygerasimoff@fotokone.fi
vermeulen@kolumbus.fi
marceldeboer@luukku.com
sandra.vanderveen@luukku.com
johan.scholliers@pp.nic.fi
abloed@hotmail.com
erik.smit@pp.inet.fi

Tel
044 - 331 7766
050 - 552 6451
050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 322 7144
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
044 - 291 0341
06 - 365 1542
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H. MAAT
NAALINKATU 2
05460 Hyvinkää

