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E

nige tijd geleden werd mij de
vraag voorgelegd of we niet
te modern bezig zijn. Ik krijg dan
zo’n koude douche gevoel. Het typisch zo’n vraag die de nieuwe garde
nedﬁnnen in hun vooroordeel bevestigd. Zij zouden zeggen dat wij
een geiten wollen sokken club zijn.
Hebben ze gelijk? Nee, want de vereniging gaat gewoon gebalanceerd
met haar tijd mee. Waarom ik dat
vind zal ik nu in volgende paragrafen uitleggen.
In haar boek ”my invented country” heeft Isabelle Allende het over
drie verschillende soorten Chileense
migranten die naar Verenigde Staten kwamen. Volgens haar kon je
ze er zo uit pikken. De eerste golf
bestond uit politieke vluchtelingen zoals zijzelf die naar de val
van President Allende vluchtte, de
tweede gold bestond uit economische vluchtelingen en de derde golf
kwam voort uit de vrijheid die de
post-pinchonet periode met zich
meebracht. Ook Nederlanders komen in golven. We hebben een vooroorlogse golf, een 1945-1995 golf,
en een EU-golf naar Finland gehad.
De vooroorlogse golf bestond uit
echte pioniers en ook de tweede golf
heeft dat ook nog heel erg in zich Ze
hebben veel obstakels moeten overwinnen die nu door EU-regelgeving
geslecht zijn. Hun doorzettingsvermogen verdient daarom respect.
Dat neemt niet weg dat de laatste golf bestaat uit EU-burgers die
minder geïsoleerd staan dan de pioniers van de eerste en de tweede
golf. Vliegen is weliswaar stukken
goedkoper dan vroeger, toch doe je
dat niet elke dag want je eigenlijke
leven is toch hier in Finland. Deze
golf maakt gebruik van moderne
media om met het thuisland te communiceren. De Nederlandse Vereni-

ging doet daarin mee. Ook in haar
voorlichting. Natuurlijk verlaten we
de traditionele media daarmee niet.
Noorderlicht zal blijven bestaan,
nieuwe boeken zullen worden geschreven, maar het scala aan middelen die we inzetten ten bate van
onze leden wordt breder. Mensen
die zich daarbij niet thuisvoelen
hoeven niet mee te doen, maar voor
anderen is het gewoon leuk.
Nemen we hierbij overbodige risico's? Lopen we teveel voorop? In
beide gevallen in antwoord nee. De
nieuwe internetactiviteiten die de
vereniging aan ontplooien is kosten geen cent. Wat deze activiteiten
meerwaarde geeft is de organisatie
die er achter zit. Het onderstreept
eens te meer het belang van het
bestaan van een Nederlandse Vereniging in Finland. Zonder de
vereniging en de dingen die zij
organiseert hebben we niets mede
te delen op het internet. Zonder
de ervaring en expertise van onze
leden kunnen we geen vraagbaak
zijn voor nieuwkomers. Zonder
nieuwkomers is er geen continuïteit.
Het is daarom van groot belang dat
zowel oudere
als nieuwere
leden onderdeel blijven
uitmaken
van onze
club. Dat dit
soms strubbelingen en
gemopper
g e e f t ne em
ik voor lief.
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golf en een nieuw lid van onze redactie, Hij zal voor ons de lay-out
van het zomer- en winternummer
verzorgen (de herfst doe ik zelf nog
dit jaar) om het in 2009 helemaal
over te nemen. Arno Enzerink heeft
goede kwaliﬁcaties. Hij heeft de
lay-out en de graﬁsche uitwerking
van het boek ”Nederlanders in Finland” gedaan. Het omslagontwerp
van dat boek is door Wierd Folkersma gedaan die dit ook altijd
voor Noorderlicht doet. Ik hoop
daarom dat uit de samenwerking
tussen de pionier en de nieuwkomer
iets moois voorkomt. Het is tevens
mijn bedoeling de publicatie van
Noorderlicht minder af hankelijk
van mijzelf te maken (niemand anders heeft de lay-out sinds 2004 gedaan). Dit komt de continuïteit van
Noorderlicht ten goede. Dat lijken
me twee goede redenen een stapje
terug te doen. Het is echter niet zo
dat ik van plan ben het hoofdredacteurschap op te geven, maar mocht
die tijd onverwachts daar zijn dan
zal het minder moeilijk zijn de vlag
door te geven.
Jos Helmich

Kandidaten nieuw bestuur

O v e r
nieuwkomers
gesproken.
A rno Enzerink is er een
van de derde

Henrie�e van der Woude
Adriaan Perrels
Johan Plomp
Stephan Vermeulen
Jos Helmich
Karin de Callafon (nieuw)
Siert Wierenga (nieuw)
Raadpleeg de website!!
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B

este vrienden, Het jaar 2007
was voor de Nederlandse Vereniging in Finland een historisch
jaar. Het 70-jarig lustrum en het
uitgeven van een jubileumboek waren grote projecten. Maar voor ons
als bestuur was het een eer om deze
historische momenten te mogen verwezenlijken.
Ondanks de grote evenementen
heeft het bestuur ook geprobeerd om
zich te houden aan de traditionele
bijeenkomsten. Niet alleen in het
district groot-Helsinki maar ook in
steden in verschillende regio´s waren
regelmatig borrelavonden. Verder
waren er uitstapjes en voor de gezinnen werden er spelletjesmiddagen
georganiseerd. Natuurlijk konden wij
Sinterklaas ook niet vergeten.
Er is hard gewerkt om onze website zo veelzijdig mogelijk te maken
en op het forum werden intensieve
discussies gevoerd over actuele onderwerpen. De redactie van dit blad
heeft zich inhespannen om ons blad
zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Op de achtergrond is er ongelooﬂijk
veel werk verzet!

Karin de Callafon

Vele leden buiten het bestuur hebben een steentje bijgedragen door
te helpen. Bij deze wil ik een ieder
bedanken voor het werk wat hij/zij
heeft gedaan voor onze vereniging.

Hallo, ik ben Karin de Callafon. Ik
ben Gezondheidsspecialiste 46 jaar,
woon nu 1 jaar in Finland, mijn uitdaging van nu is mijn Fulltime opleiding als verpleegster. Woon niet in
het zuiden ook niet in noorden maar
in het midden waar vandaan kan ik
alle kanten op kan, in Alastaro. ;
) Ik ben 15 jaar geleden begonnen
met vrijwilligerswerk onder andere
: Rodekruis, vluchtelingewerk, oorlogslachtoﬀers, ouderen, kinderen,
gehandicapten zorg, ziekenhuizen,
kerk gemeenschap, crisishulp, emigranten in NL, etc. Daarnaast heb
ik gewerkt bij het vrijwilligerswerk
voor vrouwen informatiepunt prins
Alexander te Rotterdam, die een nominatie heeft gekregen in 2005 van
Appeltje van Oranje. Ik was daar
begeleider voor integratie van emigranten vrouwen uit verschillende
landen. Jammer genoeg heb ik vanwege de opleiding waar ik mee bezig
was ermee moeten stoppen vlak voor
de uitreiking, maar heb wel de after
party feest meemogen maken. Dat
werd geﬁnancierd door het Oranjefonds ”Appeltjes van Oranje”.

Persoonlijk heb
ik het als een grote eer ervaren om
de eerste vrouwelijke voor zitter
van de NViF te
mogen zijn. Het
jaar 2007 heb ik
er varen als een
bijzonder positieve periode. Ik
moest veel leren,
maar het was de
moeite waard!
Binnenkort is
het weer exament ijd. Da n worden diploma´s en
r a pp or t e n u itgedeeld. Als bestuur leggen wij
ons eigen examen
af. Alle leden van
de vereniging
kunnen deel uitmaken van de
jury. Kom naar
de ALV en neem
deel aan de verk ie zingen voor
het nieuwe bestuur!
Gedurende de laatste jaren is in
de maatschappij ook veel veranderd.
Om deze redenen heeft het bestuur

besloten om onze statuten te gaan
aanpassen aan de moderne tijd. Over
de voorgestelde veranderingen hebben wij uw mening nodig.
Henriette

Mijn Mo�os:
• volhardend = als ik ergens aan begint dan ga ik
door totdat het voor mijn gevoel goed zit,
• leergierig = dat ik de tijd en moeite neem om te
leren en weten via boeken of internet,
• serieus = met humor en geintje maken, als ik ergens aan begonnen ben, positief zijn,
•meelevend = mijn inzet pleegt en geeft met hart
en gevoel aan mensen en zaken,
• ﬂexibel/meegaand = ik kan makkelijk aanpassen aan omstandigheden,
• doorze�ingsvermogen = ondanks alle problemen
ga ik door zoals mijn opleiding, werk ziekenhuis
enz,
• inlevingsvermogen = als iemand met problemen
naar mij toekomt kan ik het probleem begrijpen,
mijn kracht is “ Positiviteit”.
Groetjes
Karin de Callafon

Koninginnedag 2008
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Koninginnedag 2008

Sponsor BB&L Car Rental

Aan alle Nederlanders en hun partners
verblijvend in Finland
Ambadeur Robert J.H. Engels
nodigt u uit voor de viering van
Koninginnedag 2008
op dinsdag 29 april om 19.00 uur
Villa Kleineh, Itäinen Pui ﬆotie 7, Helsinki
Voor nadere informatie:
Nederlandse Ambade tel. 09 - 228920

Nederlands onderwijs in Turku
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T

urku is niet alleen de voormalige hoofdstad, de oudste stad
van Finland en de enige stad in Finland die lid is van de vereniging van
Hanzesteden, het is natuurlijk ook
de mooiste stad van het land. Het is
dan ook niet vreemd dat steeds meer
Nederlanders hun weg naar deze parel aan de Oostzee weten te vinden.
Misschien iets minder bekend is, dat
in deze Europese cultuurhoofdstad
van 2011, die ook wel het Rome van
het noorden wordt genoemd, ook
Nederlands onderwijs wordt aangeboden. Met dit artikel willen wij,
Nihayla Cijntje (verantwoordelijk
voor de kinderen tot 6 jaar) en Gerd
Niehaus (kinderen vanaf 6 jaar) een
zo volledig mogelijk overzicht geven
van de huidige situatie van het Nederlands onderwijs voor kinderen
in Turku.
Allereerst de kleintjes. De Nederlandse talenclub voor peuters en
kleuters van 1 tot 6 jaar in Turku
heet ‘De olifant’. Hier leren kinderen van kleins af aan de Nederlandse
taal te gebruiken. Het zijn kinderen
waarvan één ouder Nederlander is of
waarvan beide ouders Finnen zijn,
die voor een langere periode in Nederland gewoond hebben en die nog
graag Nederlands thuis spreken. Op
de olifant worden er kinderliedjes gezongen, spelletjes gespeeld, knutselwerk en tekeningetjes gemaakt. Het
gebeurt allemaal in het Nederlands,
zodat het kind gewend raakt de taal
(elders dan thuis) te horen en ook
gestimuleerd wordt de taal te gebruiken (o.a. met zijn leeftijdsgenoten).
De kinderen komen met veel plezier
naar de ‘De olifant’. Sommigen zijn
in het begin nogal wat verlegen, maar
zodra ze zich “realiseren” dat de andere kindertjes ook Nederlands praten, krijgen zij er ook zin in. Anderen
zijn ook al echte praatjesmakers. Aan
het eind van de les vertrekken de kinderen vol enthousiasme en durft zelfs
de meest verlegen van allen gedag te
zeggen in het Nederlands.
De olifant is als een klein groepje
van 6 kinderen begonnen en is al
gauw gegroeid naar een club van 12.
Gedurende de lessen is óf de moeder
óf de vader van het kind aanwezig,
meestal degene die thuis (het meest)
Nederlands spreekt met het kind. Dit
creëert een Nederlandstalige sfeer in
het clubje en het bewaakt tegelijkertijd de oppas van de kleinste kinderen. In elke les staat er een thema
centraa l, waa rdoor de k inderen
spelenderwijs leren tellen, kleuren

herkennen en namen van dieren en
dingen op te noemen. Spelletjes met
beurtwisselingen zoals rijmpjes of
versjes met bewegingen, het gebruik
van kleuren en voorwerpen, het benoemen en beschrijven van plaatjes
en actieve liedjes met gebaren zoals
‘hoofd, schouder, knie en teen’ zijn
een paar voorbeelden van hoe elke
thema tot leven komt.

ne school) en bijna iedereen is er elke
keer weer. Dit zegt al een heleboel.
De insteek is (en is altijd, alweer 5½
jaar, geweest) dat de kinderen met
plezier moeten komen. Als ze met tegenzin komen, werkt dit alleen maar
averechts. In de lessen wordt hiermee, en met het feit dat de kinderen
er al een lange schooldag op hebben
zitten, rekening gehouden.

De olifant wordt heden geﬁnancierd door de ‘Turun Kaupungin
Kulttuurikeskus’, oftewel ‘Het Cultureel Centrum van de stad Turku’.
Voor een klein bedrag kunnen de ouders hun kinderen aanmelden bij het
cultureel centrum, waar ‘de olifant’
op elke tweede en vierde zondag van
de maand plaatsvindt. Kinderen vanaf 6 jaar met één of twee Nederlandse
ouders kunnen twee (les)uren per
week Nederlands onderwijs volgen
in Turku. Dit wordt georganiseerd
in het kader van “maahanmuuttajien
oman äidinkielen/kotikielen opetus”
(ook wel MAI-opetus genoemd) en
wordt dus geﬁnancierd door de stad
Turku. Als kinderen naar de Finse
school gaan (als ze zeven zijn dus)
krijgen ze hier voor een aanmeldingsformulier mee naar huis. Als
iemand zijn of haar kind van 6 wil
aanmelden volstaat het contact met
de leraar Gerd Niehaus op te nemen
(dat contact opnemen kan natuurlijk
altijd). De contactgegevens vindt u
onderaan dit artikel. Het onderwijs
is overigens gratis, op een kleine kopieervergoeding na.

Een reguliere les bestaat uit drie
onderdelen: Meestal wordt er begonnen met het mondeling behandelen
van een onderwerp (kan van alles
zijn) om het praten in het Nederlands te stimuleren. Dit gebeurt met
de hele groep tezamen. Daarna gaat
iedereen op zijn of haar niveau bezig
met taaloefeningen. De laatste 20
minuten zijn doorgaans ingeruimd
voor een Nederlandse video (meestal
informatief, zoals Klokhuis en Willem Wever). Daarnaast wordt er door
middel van voorlezen en zelfstandig
lezen ook aandacht besteed aan Nederlandse jeugdliteratuur.

Op dit moment bestaat de groep
uit zeven kinderen in de leeftijd van
6-13 jaar. Voor deze kinderen is dus
één leraar beschikbaar. Bij twaalf
of meer kinderen wordt de groep
gesplitst, zodat een groep dus nooit
uit meer dan twaalf kinderen zal bestaan. De kinderen verschillen niet
alleen in leeftijd van elkaar, ook het
niveau van de verschillende leerlingen varieert behoorlijk. De één heeft
bijvoorbeeld een Nederlandse vader
en moeder, de ander alleen een Nederlandse vader die (gescheiden) in
Nederland woont. Niveauverschillen zijn dus heel natuurlijk en daaraan wordt zo min mogelijk aandacht
besteed.
De kinderen, de betrokken ouders en de
leraar zelf zijn prima te
spreken over de huidige
situatie. De kinderen
komen in hun vrije tijd
(een middag na de gewo-

Dit klinkt waarschijnlijk allemaal
erg mooi en veelbelovend, en de leraar is er ook van overtuigd dat de
kinderen redelijk wat opsteken tijdens de lessen. Toch moet er benadrukt worden dat de kinderen tijdens
de Nederlandse les geen Nederlands
leren. Dat doen ze namelijk thuis. De
thuissituatie (hoeveel kinderen aan
het Nederlands worden blootgesteld,
op welke manier etc.) is allesbepalend en die paar uurtjes Nederlands
onderwijs zijn er voor het uitbouwen
en stimuleren van het Nederlands en
voor de vorming van de identiteit.
Wij hopen hiermee iedereen die
geïnteresseerd is in Nederlands onderwijs in Turku voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog
vragen of opmerkingen zijn, dan
horen wij die graag.
Nihayla Cijntje
nihayla@yahoo.com
050 5327 027
Gerd Niehaus
gernie@utu.ﬁ
050 4042 665

Ope�aja: nihayla cijntje
Turun kul�uurikeskus
Hämeenkatu 15 Turku
2e & 4de zondag v/d maand!
van 27.1.2008 t/m 04.05.2008
15:00 - 16:30 in de weken: 4-18
Prijs: 12,50”/seizoen
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M

ogen wij ons even voorstellen?

Ha llo, wij zijn Rob (43) en
Natascha Rijkens (37) en wonen
samen met onze 3 katten, Finse
Lappenhond ”Bono” en 8 paarden, in Etelä-Portimojärvi, Fins
Lapland. Wij zijn in mei 2004
vanuit Swifterbant (Flevopolder)
naar Finland geëmigreerd en hebben hier ons eigen bedrijf opgezet
met IJslandse- en Finse paarden en
organiseren naast ruitervakanties,
ook vis-, bushcraft-, avonturenen hikingvakanties. In de winter
organiseren wij avonturenweken
voor mensen die het echte Lapland
gevoel willen ervaren.

Hoe wij hier terecht zijn gekomen
Natascha kwam op haar werk
(Hoofd Bankdiensten ING Bank)
een advertentie tegen over een actieve wintersportvakantie in Lapland.
Daar wij op zoek waren naar een
ander soort vakantie dan voorheen,
zijn wij in 2000 voor het eerst een
week in Rovaniemi geweest. De geboekte huskysafari voldeed niet aan
onze ideeën en dus boekten wij een
langere tour van 4 uur bij derden.
Deze mensen werden goede vrienden van ons en een jaar later hebben wij dezelfde vakantie nog eens
overgedaan inclusief een 2-daagse
huskytocht. Wij voelden ons al zo
thuis hier in Finland, dat wij serieus begonnen na te denken over het
”Roer om gooien”. Dit hebben wij
altijd al geroepen, maar waar naar
toe? Frankrijk of Finland? Rob was
zijn werk als docent Installatietechniek ook een beetje beu en zag het
buitenleven wel zitten.

betaalbaars of geschikts te vinden en
via Internet kwamen we ons huis en
dit voor ons nieuwe gebied tegen.
Uiteindelijk zijn we na in totaal 2 jaar
intensieve voorbereiding vertrokken
met onze 3 katten, konijn en ons Nederlandse paard, Kentucky.
In augustus 2004 arriveerden onze
IJslandse paarden vanuit Espoo, te
weten Ofeigur, Fiﬁll, Blaer, Smjörvi
en Litli-Mosi en op 21 augustus
2004 werd ons bedrijf, Cold Spirit
Riding Tours, oﬃcieel geopend.
Inmiddels zijn hier 2 Finse paarden
bijgekomen in 2007, Hilsun Jössi en
Rokki Iitu.
Het leven dat wij hier leiden is
vaak zwaar, je bent 24 uur in touw
en naast ons eigen bedrijf werken
we nog voor derden, maar het heeft
veel meer kwaliteit dan voorheen en
wat is er mooier dan van je hobby je
werk te maken?

Na een aantal werkvakanties
op dezelfde huskyfarm zowel in
Wij hebben heel veel geluk gede mooie, leuke tijd (maart) als
had door op de juiste momenten, de
met Kerst met -35c, werkdagen
juiste personen tegen te komen en
van 06.00 uur tot in de nacht
dat heeft ons heel erg geholpen. We
en 600 gasten per
dag, wisten wij het Cold Spirit Horse Riding Tours AY
vrijwel zeker....Na Rob & Natascha Rijkens
een zomervakantie
hebben we de knop Tanssilanssintie 16
omgezet en hebben 95655 Etelä Portimojärvi
ons businessplan Finland
geschreven.
’t Roer om
Het eerste plan
was om naar Rovaniemi te gaan,
maar hier was niets

hebben veel vrienden in Nederland
verloren, maar hier een totaal nieuwe
vriendenkring opgebouwd zowel in
Zweden als in Finland. Onze sportauto is omgeruild voor een Mitsubishi Pajero en veel mensen kennen
deze blauw/grijze auto. Wij worden
ookwel de ”vliegende Hollanders”
genoemd.
De moeilijkste tijd vinden wij de
periode van de midzomernachtzon.
Je moet echt proberen je dagritme
aan te houden. Het is wel een heerlijke tijd met paardrijritten in de
avond en nacht om vervolgens om
3 uur ’s nachts nog even een duik in
het meer te nemen....
De taal is en blijft moeilijk ondanks een korte cursus en wij hebben
de hoop opgegeven het ooit vloeiend
te spreken. Wij kunnen echter inmiddels goed communiceren met mensen
en onze eigen post lezen. Zelfs de
echte Lappen begrijpen ons ”eigen”
Fins en vinden ons wel grappig. En
tja, ze hebben ons regelmatig nodig
voor onze talenkennis.

Phone : +358 – (0)16 – 677414
GSM: + 358 – (0)45 – 6315916/6315926
E-mail : coldspiritridingtours@hotmail.com
Website : www.coldspiritridingtours.com

De mensen hier
zijn zo anders, zo
relaxed en zo ontzettend gastvrij.
Ze helpen je waar
nodig en vragen
niet direct om
geld. Wij helpen
onze buurman wel
eens met zijn rendieren en als dank
daarvoor krijgen
onze paarden een
stuk van zijn wei-

land of komt hij gras brengen met
een aanhanger.
Vorige winter stond onze auto
vast bij de brievenbus, ineens staan
daar 6 personen om ons te helpen,
later op de dag nog 2 auto’s op dezelfde plaats en weer is iedereen
van de partij om te helpen. Onze
hooischuur is gebouwd in ruil voor
koﬃe met koekjes! En afgelopen
Kerst was een van de paarden niet
ﬁt, terwijl wij beiden gidswerk elders hadden. Geen probleem, de
overburen vonden het geen enkel
probleem af en toe even te gaan
kijken...Zo super!!

In augustus 2007 zijn wij voor
een week in Nederland geweest,
maar we waren blij weer naar huis

E

en week of wat geleden stond
er uitvoerig in de Finse krant
HS, dat KHAT problematisch is en
door velen gekauwd wordt, legaal of
illegaal, in Finland en uiteraard ook
in Nederland. Khat is een plantaardig product (een blad) en wordt min
of meer tot de softdrugs gerekend.
Het betreft drugs, die de gebruiker
oppeppen, zijn bewustzijn openen,
maar die op zich niet verslaven en
eigenlijk ook niet gevaarlijk zijn.
Zij het, wat het zij, daar heb ik
hier niet veel over te zeggen. Wel
weet ik dat het uit Afrika komt en
daar veel gevonden en dus gekauwd
wordt. En velen voelen zich daar
gelukkig bij.
Toen mijn jongens wat jonger
waren, hebben ze weleens uit Zweden kauwtabak meegenomen, die ze
af en toe in kleinere hoeveelheden
kauwden om zich wat lekkerder te
voelen, bijvoorbeeld tijdens zo’n
langdurig rotweer zoals in de afgelopen winter of tijdens stressige
periodes op school. Mijn vrouw en
ik als hun ouders waren er uiteraard

te kunnen!

Toekomst
Komend jaar tot half 2009 is Rob
ook druk met vrijwilligerswerk: hij
is Webmaster van de website voor
de Europese kampioenschappen
Powerliften voor dames en heren
in Ylitornio. Ook dat hoort erbij
en wordt ook zeker gewaardeerd!
En we hebben weer volop plannen
voor volgende winter......

niet zo happig op en we waren
eerlijk gezegd blij, dat zoonliefs
er op den duur niet meer zo’n
boodschap aan hadden, maar
goed ... wij zijn dan ook ouders
van het conservatieve slag :-).
Nu vermoed ik maar weten doe
ik het niet, dat die kauwtabak
uit Zweden toen ook wel zoiets
is geweest als khat, in Zweden
kennelijk in de jaren tachtig en
negentig legaal, in Finland in
principe verboden.
De laatste tijd is er in Nederland
en ook wel af en toe in Finse kranten
sprake geweest van een ander natuurlijk pepmiddel, met de taalkundig interessante naam PADDO (van
paddestoel uiteraard afkomstig).
Tussen haakjes: woorden die eindigen op een oo komen in het Nederlands (en ook wel internationaal)
vaker voor en hebben soms maar zeker niet altijd een wat negatieve betekenis: Denk maar aan afko(rting),
afro(look), demo(nstratie), hetero,
homo, info, lesbo, psycho, en dus

Tot zover ons verhaal, u zult ons
weinig of niet op bijeenkomsten
van de Vereniging tegenkomen,
gewoonweg omdat wij daar de tijd
niet voor hebben. 8 paarden kun je
niet zomaar achterlaten.... Maar
bent u in de buurt: de koﬃe staat
klaar! Tervetuloa!!
Groeten vanuit Lapland,
Rob en Natascha Rijkens

Paddo

Waarschijnlijk hebben wij het
gewoon ontzettend getroﬀen met
ons dorpje en vooral de mensen om
ons heen, we hebben tot nu toe nog
geen moment spijt gehad. Natuurlijk heeft dit ook te maken met onze
houding, als je hier te opzichtig
doet wordt je niet geaccepteerd. Een
mantelpak en dure auto’s zijn hier
niet belangrijk en eigenlijk uit den
boze. En je moet je er van bewust
zijn dat je hier helemaal opnieuw
moet beginnen.

Wij zijn...Rob en Natascha Rijkens

9

ook PADDO en het erbij behorende
PSILO.
Eerst maar even de deﬁnitie
van paddo uit de WikipediA: “Paddo is een populaire verzamelnaam
voor de psilocybine en psilocine
houdende paddenstoelsoorten, een
groep die vooral bekend is om haar
hallucinogene werking. Andere bekende bijnamen zijn: Psilo, Shroom
en Magic Mushroom. De paddo
komt in grote delen van de wereld
in het wild voor. Ook in Nederland
komen paddo’s in de natuur voor.”
(Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/
Paddo) Ok, dat is dus dat.

Paddo
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In april 2007 en verder in de loop
van hetzelfde jaar kwam het woord
en begrip paddo vaak voor in Nederlandse en Vlaamse kranten, omdat
een Frans meisje onder invloed van
paddo’s - zo werd beweerd - van een
balkon in Amsterdam afgesprongen
en doodgevallenwas. Dat mag uiteraard niet gebeuren, dus ... we moeten
het gebruik van paddo’s maar meteen
en volledig verbieden, werd er meteen
in de krant geschreven. Het voorstel
tot verbod is zelfs tot in de Tweede
Kamer gekomen. Begrijpelijke reactie wel, vanwege de internationaal
wat heikele nationale faam van Nederland op dit gebied. Maar ja, ...
na Tuusula kun je toch ook niet alle
vuurwapens in Finland verbieden.
Alsof zo’n ondoordachte radicaliteit
een groter probleem oplost en ons
in de toekomst verderhelpt. OK, begrijp me goed, paddo lijkt inderdaad
geen stof voor kinderen te zijn, maar
waarom eigenlijk totaal verbieden,
als er tot nu toe vrijwel nooit een
ongeluk mee gebeurd is en er toch
ook bijvoorbeeld van een lekkere en
vooral stevige borrel of een grotere
hoeveelheid bier of wijn zeer zeker
ook een gemoedsverhogende, wat
hallucinerende werking uitgaat? Ook
daaruit vloeien dodelijke verkeersongelukken voort, en wel meer dan één
per jaar ... moeten we dat dan dus allemaal maar gaan verbieden, omdat
het eventueel ook verkeerd gebruikt
kan worden?
De burgemeester van Amsterdam,
meneer Cohen, heeft een interessant
voorstel gedaan, dat veel en uitvoerig
besproken werd en de internationale
pers gehaald heeft. Of het dé oplossing is, weet ik niet, maar het komt
wel in de buurt van de zelfverdediging van de Smartshops – er zijn er
vele in Nederland – die een aardige
cent aan de verkoop van verse paddo’s verdienen (gedroogde paddo’s
zijn gevaarlijk en daarom verboden)
en die uiteraard deze rijke bron van
inkomsten niet kwijt willen raken.
Wat zegt Jacob Cohen: “Cohen tegen verbod: Burgemeester
Cohen van Amsterdam, centrum
van het paddogebruik, is tegen een
verbod. Hij vreest dat de handel ondergronds gaat, met alle gevolgen
vandien. Nu worden de hallucinogene paddestoelen vin smartshops,
waar gelet wordt op voorlichting en
kwaliteit. Daarom presenteerde Cohen vorige maand een eigen plan,
waarbij mensen die voor het eerst
paddo’s willen kopen, een pasje

krijgen en de spullen na drie dagen
bedenktijd kunnen ophalen. De
Amsterdamse gemeenteraad was enthousiast over het plan, maar dat lijkt
nu in de prullenbak te kunnen.” (citaat uit http://www.wereldomroep.
nl:80/actua/nl/nederlandsepolitiek/
071012_paddo)
Een paar opmerkingen nu bij deze
opmerkelijke tekst.
1.Ten eerste, de RNW (Radio Nederland Wereldomroep), die in het
buitenland en dus ook in Finland
veel gelezen (en ook bekeken) wordt,
besteedt hier nogal wat aandacht aan.
Zie aldaar maar verder! Interessant
wel en daarmee gaat deze informatie
(info dus) naar het buitenland, ook
naar Finland.
2.Ten tweede is die opmerking
van ‘ondergronds gaan’ wel raak:
Wat je verbiedt, komt op een linkse,
onverwachte, vaak versterkte en dus
gevaarlijker manier terug. Dat is
gedeeltelijk de achtergrond van het
Nederlandse gedoogbeleid. En de
juistheid ervan wordt ook al af en
toe elders gezien, al is het beleid natuurlijk niet honderd procent waar,
juist en verstandig.
3.Ten derde is het zo, dat ervaren
gebruikers van paddo’s echt wel weten wat ze doen en dus geen brokken
maken, maar zich wel happy voelen.
Dus die vinden het plan Cohen echt
goed: Geef de nieuwkomer (vaak
een nieuwsgierige buitenlander in
de drugscène van Amsterdam) eerst
een juiste beschrijving van de softdrug paddo, die ze willen gebruiken
en als ze erover nagedacht hebben
of met vrienden erover gepraat, dan
pas mogen ze het proberen! Accoord,
lijkt me.
4.Ten vierde : Ook het woord
‘smartshop’ valt op in de tekst en
wat dat is, wordt door jonge mensen
uit het buitenland vaak gevraagd!
Uit WikipediA pluk is hier weer
het volgende: “Een smartshop is
een winkel die zich specialiseert in
de verkoop van psychoactieve substanties, waaronder meestal natuurlijke psychedelica, en gerelateerde
literatuur en accessoires. De naam
is af komstig van de zogenaamde
“smart drugs”, een groep kruiden en
voedingssupplementen waarvan het
doeleinde is de cognitieve vermogens
te stimuleren. De middelen die in
een smartshop verkocht worden zijn
voornamelijk natuurlijk en allemaal
legaal. Paddo’s, kruiden, zaden en
planten worden o.a. in smartshops
verkocht.

Het gebruik van paddo’s wordt ook
zonder meer in verband gebracht met
muziek, vooral dan experimentele
rockmuziek, waarbij bijvoorbeeld namen van de wereldberoemde Jimmy
Hendrix en anderen opvallen. Deze
popmuziek – waarschijnlijk vaak gecombineerd met psilo’s (psychedelische middelen) - is internationaal en
razend populair. Deze muziek heeft
miljoenen jongeren geïnspireerd en
gelukkig gemaakt, inspireert nog en
maakt nog steeds gelukkig, dus waarom er dan negatief over denken? Uiteraard ben ik geen voorstander van
zware drugs, maar een van beklemming ontdaan geluksgevoel in deze
wereld is zeer zeker op zijn plaats en
dit stimuleren hoeft toch niet alleen
maar legaal gebonden te zijn aan een
glas dure rode wijn, een dure Havanna-sigaar of een chique klassiek
concert à la Mozart. Ook dat kan en
prefereer ik in vereenvoudigde vorm
zelf heus wel af en toe -:), maar het
put de mogelijkheden van welgevoel
bij lange na niet uit.
Wat wil ik hier alles mee zeggen?
Eigenlijk niet meer, dan dat woorden
als paddo’s, khat en andere tegenwoordig veel voorkomen, ook in de
media. Wat dat laatste begrip KHAT
betreft nog een kijkje in RNW: “En
die werking (van khat) zou niet mis
zijn. Schrijvers als Abudljaleel zeggen
veel meer inspiratie te krijgen tijdens
en na een kauwsessie. Ook studenten
en chauﬀeurs zweren bij het middel;
het zou de gebruiker alerter maken
en meer energie geven. “Ik kan uren
achter elkaar studeren en voel geen
vermoeidheid. Ik ken geen negatieve
eﬀecten van khat, het is niet verslavend. Alleen heb ik ‘s avonds soms
moeite om in slaap te komen”, zegt
een aanwezige student. Volgens het
Nederlandse Trimbosinstituut verhoogt khat inderdaad de alertheid,
veroorzaakt een lichte vorm van euforie en vermindert het gevoel van
honger en vermoeidheid.” (zie verder: http://www.wereldomroep.nl/
actua/middenoosten/act20070503_
Jemenkhatdeel1 )
Ook hier weer een opmerk ing: Abudlja leel is een in Nederland bekend schrijver en het
Trimbos-Instituut is een zeer erkend
en hooggewaardeerd Nederlands instituut, wiens woord door velen serieus genomen wordt. En verder heb
ik gemerkt, dat de NRW moderne
problematiek goed en degelijk aanpakt.

niks op! Alles goed en wel, er
kunnen aan drugs behalve positieve vooral ook negatieve aspecten gezien worden, maar dat
is dan toch geen reden, om het
volledig te verbieden of om het te
taboe te verklaren, alsof het om
schurft of pest gaat ... :-)
Afsluitend wil ik erop wijzen,
dat het Fins ook de ‘toverpaddestoel’ kent, de TAIKASIENI, en
(de KHAT-plant uit Afrika, genodaarmee is zonder meer de paddo
men van de site: http://www.azarius.
bedoelt, zodat ik daaruit alleen
nl/encyclopedia/56/Khat/)
maar kan concluderen, dat de
Finse taal wat de waarheid van
deze paddestoel helemaal in de roos
Peter Starmans
heeft geschoten en raak de wonderlehtori
baarlijke toverwerking die van deze
paddestoel (zie http://ﬁ.wikipedia.
org/wiki/Taikasienet)

H

http://lahdenlainen.hyves.net/

oewel de website, forum en fotogalerij de belangrijkste internetactiviteiten van de vereniging zijn
doen we daarnaast nog aan zogenaamde sociale netwerken. We zijn er in de loop van 2007 er mee begonnen
een hyve op zetten. Dat ging met stille trom want de
vrees bestond in het bestuur dat het een concurrent van
ons forum zou worden. Die vrees blijkt ongegrond. De
reden daarvoor is dat de sociale samenhang tussen de
leden van zo’n sociaal netwerk vaak ontbreekt. Iemand
kan honderden mensen als vriend hebben, de kans dat
je daardoor regelmatig gebeld of gemaild wordt is zeer
klein. Die samenhang is op het forum aanzienlijk groter
en daardoor reden voor velen om verenigingslid te worden. De netwerken waar we aan mee doen zijn hyves,
facebook, linkedin en librarything.

Indien er nog een ontbreekt is het makkelijk een nieuwe
toe te voegen. We hebben goede verstandhouding met de
ﬁnsetaal.hyves.nl. Deze hyve wordt beheerd door Hugo
Benne van ﬁnsetaal.nl. Een gezelschap van freelance
vertalers (waar o.a. Arnold Pieterse aan meewerkt). Op
de hoofdhyve hebben wij nu 66 leden. Op de facebook
groep (die pas onlangs gesticht is) hebben we nu zes leden. We nemen echter aan dat dit aantal wel zal groeien.
Hoe meer activiteit, hoe makkelijker het wordt. Voor
zowel hyves als facebook is geen verenigingslidmaatschap vereist. We willen immers in contact komen met
niet-leden. Voor verenigingsleden en niet-leden is dit een
brug waar men elkaar kan vinden.

Hyves en Facebook

LinkedIn

Hyves is een populair sociaal netwerk in Nederland.
Tal van politici hebben daar een plek (Wouter Bos, Rita
Verdonk etc.). Hyves heeft meer dan 5 miljoen leden
in Nederland en dat was voor ons reden om daar eens
iets op te zetten. Een soort vangnet voor mensen die
belangstelling hebben zich in Finland te vestigen en
daar wel eens wat meer over zouden willen weten. Onze
hoofdhyve is

Voor LinkedIn is wel lidmaatschap van de vereniging
vereist. LinkedIn is gericht op professionals. Zowel door
werkgevers als werknemers wordt er vaak gebruik van gemaakt op zoek naar de juiste persoon. De vereniging wil
hier een soort bemiddelingsrol in kunnen vervullen. Om
lid van de LinkedIn groep te worden moet u natuurlijk
LinkedIn lid zijn en dan de volgende link in de browser
invullen (ook te vinden bij het artikel lidmaatschap op
de website)

http://nvif.hyves.net/ of http://nvif.hyves.nl/
Daarnaast hebben ook nog een aantal lokale groepen
opgericht (idee van onze contactpersonen Joanneke en
Jelmer in Jyväskylä). Hier komen onder meer de mededelingen van contactpersonen te staan.
http://turunlainen.hyves.net
http://tampere.hyves.net/
http://porilainen.hyves.net/
http://kuopio.hyves.net/
http://kuusamo.hyves.net/
http://jyvaskyla.hyves.net/
http://oululainen.hyves.net/
http://lappeenrantalainen.hyves.net
http://salolainen.hyves.net/

ht t p : // w w w. l i n k e d i n . c o m /e /g i s /5 03 69 /
73B80F4A7AA1
Als uw email adres bij ons bekend is word het lidmaatschap automatisch goedgekeurd, zo niet dan moet
u wachten op goedkeuring van de beheerder. Het is overigens niet zo dat iedereen in de groep daarmee gelijk
een relatie van u is. Daarvoor is extra contact met de
betrokken persoon vereist.

LibraryThing
Een andere, nog recentere, groep hebben we opgezet
op librarything.com. Deze groep moet onze weinig gebruikte virtuele bibliotheek gaan vervangen. De groep

Sociale netwerken op het internet

Dus nogmaals, wat wil ik hier
eigenlijk mee zeggen? Gebruik van
softdrugs wil ik niet stimuleren,
maar het taboe dat over of achter
zo’n woord ligt, wil ik wat relativeren. Deze zaken hoeven we niet zo
negatief te bekijken. Vaak zijn zulke
middelen - met mate gebruikt - een
gezonde en stimulerende manier
het leven rijker en aangenamer te
maken. Wat is daar eigenlijk tegen?
Zo deden oudere generaties dat toch
ook, met een lekkere sigaar, een
sjekkie, een oude of jonge jenever
of een glas zware Franse wijn? Dat
kan toch ook verkeerd vallen, als je
alles inhaleert of als je er liters van
drinkt. Of gespeeld werd er toen
ook wel met andere (soft)drugs, er
werd echter uit kiesheid of angst
niet over gepraat maar dapper met
elkaar over gezwegen. Ook dat lost

Paddo
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Sociale netwerken op het internet
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staat open voor verenigingsleden en mensen die verbonden
zijn aan de zaterdagschool of de olifant. De bedoeling van
deze groep is uitwisseling van Nederlandstalige boeken
in de Nederlandstalige gemeenschap te stimuleren, maar
mochten mensen andere boeken gaan uitwisselen dan zullen wij niet protesteren. Als gratis lid van librarything kun
je 200 boeken invoeren. Voor 25 dollar is dat onbeperkt
en levenslang.
Het mooie aan librarything is dat het project ondersteund wordt door verschillende Nederlandse en Vlaamse
organisaties die een uitgebreide boekdatabase hebben. Dat
zijn de volgende in volgorde van belangrijkheid:
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Bibliotheek van België (recent)
Koninklijke Bibliotheek van België (ouder)
Vlaamse Centrale Catalogus
Bol-Bruna
Fontys Hogescholen
Rijksmuseum Research Library
En voor het Fins
Helsinki Metropolitan Libraries
Met behulp van hun databases kun je
makkelijk boeken toevoegen als je alleen
maar een stukje van de titel, auteur, of
ISBN weet. De ISBN invoeren gaat echter het makkelijkst (weet je gelijk waar
dat numeriek keypad op je toetsenbord
voor dient). Je krijgt dan gelijk de goede
titel met jaar, uitgever etc. erbij. De standaard databases die librarything aanbied
zijn amazon.com, library of Congress en
amazon.co.uk. Dat is echter makkelijk
te veranderen. Het zoeken gaat per database. Dus als een boek niet bij de ”Koninklijke Bibliotheek” te vinden is kun
je het bij ”Koninklijke Bibliotheek van
België (recent)” of "Vlaamse Centrale
Catalogus" proberen. Als bonus krijg je
mooi overzicht van je boeken en die kun
je vervolgens weer exporteren als CSVﬁle naar een spreadsheet of database om
die thuis te bewaren. Op deze manier is
mijn boekenkast met Nederlandse literatuur nu mooi op auteur gesorteerd. De
link van deze groep is:

Username
Password
Email-adres (niet noodzakelijk)
Je voegt je boeken op 1 of andere manier zoals hier beschreven toe. Om lid te worden van de groep zend je een
bericht naar jos_helmich, danwel naar noorderlicht@ned
erlandsevereniging.ﬁ met je username en je krijgt een uitnodiging voor de groep.

Andere netwerken
In hoeverre we onze sociale netwerken nog gaan uitbreiden is nog niet bekend. Nieuwe mogelijk kandidaten zijn
myspace, bebo, friendster, habbo, hi5, xanga (internationaal), irc-galleria.net (in Finland onder jongeren populair),
plaxo pulse (steeds beter alternatief voor linkedin). De mogelijkheden zullen vooral beperkt zijn door de vrijwilligers
die we hebben deze groepen te runnen (lay-out aanpassen,
foto’s en ﬁlmpjes te plaatsen, kalender bijhouden, en vragen te beantwoorden). Wil je meedoen zend dan een mail
naar noorderlicht@nederlandsevereniging.ﬁ.
Jos Helmich

Planning to aim high
in your career?

So do we!

http://www.librarything.com/groups/nederlandseverenigin
Daar mist een ”g” (en eigenlijk ginﬁnland), maar dat komt door een afkapping
die librarything.com doet. Het is dus
geen type fout.
Hoe lid te worden? Ga naar de homepage http://www.librarything.com/ Daar
staat een groen kader met “sign in” Daaronder “Not a member? Join now”. Eerst
account aanmaken. Kies:

Check our open career and
internship opportunities at
www.managementevents.com/jobs

D e v o o r j a a r s v e r g a d e r i n g v a n d e N e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g w o r d t o p 15 m a a r t g e h o u d e n b ij d e
Helsingin Yrittäjänaiset (vereniging van vrouwelijke ondernemers in Helsinki, www.yrittajanaiset/helsinki)
Adres: Uudenmaankatu 23A2,
00120 Helsinki

Voorlopig Programma
13.00 - Bezoek aan Kulttuurien Museo in het Tennispalatsi. Daar is de tentoonstelling “Rajantakaista Karjalaa” oftewel “Karelia Across the Border”. Zowel het museum als de vergaderplaats zijn gemakkelijk te bereiken: Tennispalatsi
is naast het busstation (Kamppi) en via de Fredrikinkatu ben je snel in de Uudenmaankatu alwaar we gaan eten.
14.00-15.00 Nasi Goreng maaltijd (Van tevoren opgeven)
15.00 - 17.30 Algemene ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voorlopige Agenda
Opening vergadering
Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
Verkiezing notulen controleurs
Vasstellen rechtsgeldigheid van de vergadering
Aanvullingen op de agenda
Presentatie jaarverslag 2007
Financieel jaarverslag 2007
Verslag kascommissie
Ontheﬃng verantwoordelijkheid van het zittende bestuur
Verkiezing van de nieuwe voorzitter
Verkiezing van het nieuwe bestuur
Invulling van de activiteiten voor 2008
Besluit over de statutenveranderingen
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Musem, nasi goreng & A.L.V. 2008
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Fruitige kiwisalade + vanillekwark voor 6 personen:
• 6 kiwi’s
• 125 g frambozen
• 1 eetlepel basterdsuiker
• 1 eetlepel amandelschaafsel
• 3 eetlepels vanillekwark van bv. Danone
1. Snijd de kiwi’s horizontaal doormidden en hol ze uit
met een lepel.
2. Snijd het vruchtvlees in stukjes en meng het met de
frambozen en suiker.
3. Verdeel het mengsel over de uitgeholde kiwi’s.
4. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan
goudbruin en laat afkoelen.
5. Schep op elke gevulde kiwi een dot vanillekwark en
strooi er het amandelschaafsel over. Serveer direct.
• Dit brunchgerechtje is niet alleen heel lekker, het
bevat ook nog eens heel veel vitamine C.

Paprikabolletjes voor 6 personen:
* ½ pak witbroodmix (a 500 g)
* 10 g boter
* ½ rode paprika
* 5 takjes dille
* walnootstukjes
1. Kneed in een kom het broodmix met de boter en 150
ml lauw water tot een soepel deeg. Dek de kom af met
vershoudfolie en laat het deeg 10 minuten rijzen.
2. Snijd de paprika in piepkleine blokjes en snijd de
dille ﬁjn. Kneed de paprika, walnootjes en dille door
het deeg.
3. Verdeel het deeg in 12
gelijke bolletjes. Leg de bolletjes op een met bakpapier
bekleed bakblik en laat ze
onder een theedoek 30 minuten narijzen.
4. Ver warm intussen de
oven voor op 200 ºC. Bak
de paprikabroodjes in 10-15 minuten goudbruin en
gaar.
5. Als je er met een satéprikker inprikt en die er schoon
uitkomt, zijn de broodjes gaar.

Recepten voor de paasontbijttafel

Zowel het museum als de vergaderplaats zijn gemakkelijk te bereiken: Tennispalatsi is naast het busstation (Kamppi)
en via de Fredrikinkatu ben je snel in de Uudenmaankatu. De maaltijd is voor kinderen t/m 12 jaar gratis, Volwassenen betalen 7,50.

Nieuwe statuten
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1.0
2.0
3.0
4.0

5.0
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6
6.0
6.1

6.2

7.0

7.1
7.2

De naam van de vereniging is “De Nederlandse Vereniging in Finland” en de statutaire plaats van vestiging is
Helsinki.
Het doel van de vereniging is het verschaﬀen van informatie aan en het leggen van contacten tussen nederlandstaligen met een (sociale) binding met Finland.
De vereniging streeft er niet naar economisch proﬁjt te behalen en heeft ook geen politieke aspiraties.
De Nederlandse taal is de voertaal. Geschriften zijn derhalve bij voorkeur in het Nederlands, tenzij wettelijk anders is vereist.
Opmerking: in het HH reglement worden nadere speciﬁcaties toegevoegd.
De vereniging onderscheidt gewone leden, ereleden, donateurs en sponsors.
Wat betreft mogelijke deﬁnities van plaatselijke leden wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement i.s.m.
contributievaststellingen.; naamopgave
Iedere nederlandstalige met een (sociale) binding met Finland kan lid worden van de vereniging. In overige gevallen beslist het bestuur over het lidmaatschap.
Alleen leden die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt hebben stemrecht. Leden met een leeftijd onder de zestien (16) jaar hebben geen stemrecht, maar hebben overigens gelijke rechten en plichten als gewone leden. Sponsors en donateurs hebben, als zodanig, geen stemrecht.
Opmerking: de rechtsgeldigheid van de leeftijdsgrens moet nog nagegaan worden, evenals de (wettelijke) noodzaak voor de deﬁnitie van buitengewone leden.
Ereleden zijn leden die door het bestuur wegens bijzondere diensten als zodanig zijn benoemd. Deze leden zijn
als enige groep gevrijwaard van betaling van de jaarlijkse contributie. Overigens hebben ereleden dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
Donateurs zijn privé-personen of ondernemingen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en zich
bereid hebben verklaard de vereniging voor een bepaalde periode ﬁnancieel te steunen zonder een wederdienst
hiervoor te willen ontvangen. Donateurs, indien geen lid zijnde, hebben geen lidmaatschapsrechten.
Sponsors zijn privé-personen of ondernemingen die zich bereid hebben verklaard de vereniging voor een bepaalde periode ﬁnancieel te steunen of een dienst te verlenen en daarvoor met een wederdienst gecompenseerd worden. Sponsors, indien geen lid zijnde, hebben geen lidmaatschapsrechten.
Opmerking: verdere details over wijze van compensatie naar huishoudelijk reglement
Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden en gericht te worden aan het bestuur van de vereniging. Het
bestuur beslist over de goedkeuring van het verzoek.
Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging moet schriftelijk geschieden en gericht worden aan het bestuur
van de vereniging. Voor een reeds aangevangen lidmaatschapsjaar dient een lid de contributie te voldoen ongeacht het tijdstip waarop de schriftelijke opzegging verstuurd is.
Bij overlijden van een lid wordt diens lidmaatschap automatisch beëindigd.
Het bestuur kan een lidmaatschap van een lid beëindigen in geval van:
a. het ondanks schriftelijke aanmaningen niet voldoen van de contributie;
b. handelen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement op een dusdanige wijze dat aanwijsbare
schade wordt berokkend aan de vereniging.
Een besluit tot royement moet schriftelijk aan het betreﬀende lid meegedeeld worden.
Opmerking: in het huishoudelijk reglement kan opschorting van stemrecht bij achterstallige betaling als tussenstap toegevoegd worden.
De belangen van de vereniging worden behartigd door het bestuur, dat door de algemene ledenvergadering in
het voorjaar telkens voor een periode van een (1) jaar wordt gekozen. Tijdens de voorjaarsvergadering treedt het
oude bestuur af, nadat de vergadering het van zijn verantwoordelijkheden ontslagen heeft. Aansluitend in de
zelfde vergadering wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd.
De procedure voor benoeming van een kiescommissie wordt aan het HH reglement toegevoegd, evenals de details rond kandidaatstelling van bestuursleden.
Indien er kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn die slechts onder voorwaarden bestuurslid willen worden, dan
dient de vergadering expliciet een uitspraak te doen over deze kandidatuur afzonderlijk.
Het bestuur telt tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden. De bestuursfuncties zijn voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en andere benodigde functies. Bovengenoemde functies kunnen ten hoogste
voor vijf (5) achtereenvolgende jaren door dezelfde persoon worden waargenomen. Indien geen opvolger gevonden wordt, kan de periode telkens worden verlengd met een (1) jaar door de vergadering.

7.3

7.4
8.0

9.0

Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid wanneer de helft (1/2) van de bestuursleden aanwezig is. Het bestuur
komt bijeen op uitnodiging van een of meerdere bestuursleden. In de bestuursvergadering wordt een besluit met
meerderheid van stemmen genomen. Als het aantal stemmen voor en tegen gelijk zijn, beslist de stem van de
voorzitter.
Opmerking: voor het huishoudelijk reglement: onder het bijeenroepen van een bestuursvergadering mag ook
een simultane sessie via elektronische media verstaan worden (bijv. Skype)
Het bestuur heeft het recht om in gevallen waar de statuten niet in voorzien de nodige huishoudelijke reglementen op te stellen en/of aan te vullen.
Uit naam van de vereniging tekent de voorzitter van de vereniging samen met een (1) van de leden van het bestuur.
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. De balans van ieder boekjaar moet vóór 15 Februari van het jaar daarop volgend zijn opgemaakt. Deze balans moet samen met het jaarverslag van het bestuur
vóór 1 Maart aan de kascommissie worden overhandigd. De kascommissie brengt verslag uit tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve-lid en wordt gekozen tijdens deze ledenvergadering voor een periode van een (1) jaar.
De bepaling van een lidmaatschapsjaar, evt. i.s.m. contributieregelingen vindt plaats in het huishoudelijk reglement.
De algemene ledenvergaderingen van de vereniging worden in het voorjaar en het najaar gehouden.
In het voorjaar worden zaken behandeld zoals:

10.0

Presentatie van het jaarverslag
Financieel verslag
Verslag kascommissie (schriftelijke verklaring)
Verantwoordelijkheidsverklaring zittend bestuur
Verkiezing nieuw bestuur
Verkiezing kascommissie
Andere zaken die vroegtijdig (is tot vier weken) voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering aan het bestuur
zijn bekend gemaakt.
In het najaar worden zaken behandeld zoals:

10.1
11.0
11.1

11.2

Presentatie en goedkeuring van het budget voor het aankomend jaar
Presentatie van de voorgenomen activiteiten voor het aankomend jaar
Vaststelling van de contributiebijdrage voor het aankomend jaar
Andere zaken die vroegtijdig (tot vier weken) voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering, aan het bestuur
zijn bekend gemaakt.
Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden als het bestuur dit nodig acht of als tenminste
eentiende (1/10) deel van de stemgerechtigde leden van de vereniging dit wenst en dit schriftelijk aan het bestuur
kenbaar maakt. Overigens gelden de zelfde regels qua aankondinging en stemming als bij een algemene ledenvergadering.
Goedkeuring van verandering van de statuten van de vereniging kan alleen doorgang vinden bij een gekwaliﬁceerde meerderheid van tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen.
Het bestuur en ieder verengingslid van zestien (16) jaar of ouder kan een voorstel tot verandering van de statuten
van de vereniging indienen. Het voorstel moet minstens een maand voor een algemene ledenvergadering bij het
bestuur schriftelijk worden ingediend, voorzien van de handtekeningen van tenminste vijf (5) stemgerechtigde
leden.
Voor de goedkeuring van een besluit tot opheﬃng van de vereniging is een gekwaliﬁceerde meerderheid benodigd van tenminste 75% van de geldige uitgebrachte stemmen.
In geval van opheﬃng treden de leden van het laatste bestuur van de vereniging als boedelbeheerders op, onder
voorbehoud van hiervan afwijkende besluiten van de ledenvergadering.

Naar huishoudelijk reglement:
5.5. ·
De wederdienst kan bestaan uit het plaatsen van een advertentie in het verenigingsblad of andere publicaties van de vereniging, dan wel het plaatsen van advertentiemateriaal tijdens bijeenkomsten.
6.2. ·
Indien in geval van wangedrag van een verenigingslid, met inbegrip van wanbetaling, een bestuur
(nog) niet wil overgaan tot royement, kan het bestuur besluiten tot opschorting van bepaalde rechten van dat lid voor
een bepaalde tijd.
7.0 / 7.1 etc. Kandidaten voor een nieuw bestuur dienen zich uiterlijk vier (4) weken voor de vergadering,
waarop over een nieuw bestuur gestemd wordt, schriftelijk bekend te maken bij de kiescommissie. Bij de kandidaat-
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stelling dienen kandidaten kenbaar te maken of zij slechts onder voorwaarden bestuurlid willen worden en welke voorwaarden dat zijn.
·
De stemming (over een nieuw bestuur) wordt gehouden via geheime stembriefjes. Schriftelijk of per volmacht stemmen is geoorloofd. Een kiescommissie draagt zorg voor een ordelijk en eerlijk verloop van de stemming, met inbegrip van
controle van de geldigheid van de kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap.
·
Bij verkiezing van een nieuw bestuur kiest de vergadering kiest eerst de voorzitter en daarna de andere leden van
het bestuur. Voor de overige bestuursfuncties hoeft geen toewijzing aan de bestuursleden te hebben plaatsgevonden op
het moment van verkiezing. Het verdient echter aanbeveling dit wel te doen.
·
onder het bijeenroepen van een bestuursvergadering mag ook een simultane sessie via elektronische media verstaan
worden (bijv. Skype)
9.0 · Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Personen die gedurende het jaar lid worden hebben hun
eerste lidmaatschapsjaar lopend tot aan het einde van het jaar waarin ze lid worden. Indien de resterende lidmaatschapstijd bij een entree-jaar aanmerkelijk korter is dan een vol kalender jaar kan korting worden verleend. Kortingsregelingen
worden op basis van een bestuursbesluit via het verenigingsblad en de internetsite bekend gemaakt.

K

ort geleden kreeg ik een telefoontje van Stephan Vermeulen of ik mij verkiesbaar wilde stellen
voor het bestuur van de NViF. Dat
kwam nogal onverwacht gezien ik
pas enkele maanden in Finland woon
en mijn contact
met de verenig i ng a f ge z ien
va n t wee bezoeken aan de
Pullman bar tot
nu toe voora l
via het forum is
geweest. Aangezien dit Stephan
schijnbaar niet
stoorde en i k
de tijd voor een
bestuursfunctie
in principe wel
vrij zou moeten
kunnen maken
heb ik besloten
mij verkiesbaar
te stellen.
Mijn naam is
Siert Wieringa,
ik ben 24 jaar
ou d e n wo on
sinds Oktober 2007 in Finland, om
precies te zijn in Pohjois-Tapiola in
Espoo. Ik ben geboren en getogen in
Schildwolde, in het Noordoosten van
de provincie Groningen. In de zomer
van 2004 heb ik mijn HBO studie
Elektrotechniek in Groningen afgerond. Daarna ben ik begonnen met
de studie “Computer Science” aan de
Technische Universiteit in Delft.
Het grootste deel van mijn tijd aan
de TU Delft heb ik gewoond in een
rustig studentenhuis in Voorburg,
dicht tegen de rand van Den Haag.
De studie beviel goed en ik was blij
met het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek en wilde eigenlijk nog
wel een tijdje theoretisch onderzoek

blijven doen. Het zoeken van een
promotieplaats lag eigenlijk voor
de hand.
In Februari vorig jaar zag ik op een
vakgerelateerde website een vacature

wel mijn afstudeeronderzoek afronden, iets dat ik op te korte termijn
gepland had. In de eerste week van
September had ik dan eindelijk mijn
afstudeerpraatje en ergens in de week
daarna sliep ik met mijn vader in een
volle auto in de haven van Stockholm,
w a c ht e nd op d e
boot naar Turku.
Sinds 1 Oktober
werk ik bij TKK.
Het bevalt me heel
goed, zowel op
mijn werk a ls in
Finland in het algemeen. In het weekend compenseer ik
het doordeweekse
theoretische werk
do or bu iten a a n
een oude auto te
sleutelen die ik hier
gekocht heb, wat
dankzij de zachte
winter goed te doen
is. Verder ﬁets ik
veel en graag.

voor een promovendus/onderzoeker aan de Teknillinen korkeakoulu
(TKK, Helsinki University of Technology). Enigszins ad hoc maar wel
serieus heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven. Ik werd uitgenodigd om langs te komen en was in
April afgelopen jaar voor het eerst
van mijn leven in Finland, van maandagmiddag tot woensdagmorgen om
op dinsdag mijn werk te presenteren.
Het voelde als een warm bad, zoveel
onbekende vriendelijke mensen die
dezelfde soort dingen deden als ik.
Een paar dagen na mijn bezoek
kwam het bericht dat ze mij wilden aannemen en dat heb ik direct
geaccepteerd. Daarna moest ik nog

E en promot ie onderzoek duurt minstens vier jaar
dus zo lang zal ik minstens in Finland verblijven. Ik volg een cursus
Fins, maar het zal nog wel even duren voordat ik echt een beetje Fins
spreek, vooral ook omdat het op mijn
werk niet nodig is.
Een beetje bijzonder is het wel om
als nieuwkomer gevraagd te worden
in het bestuur van de vereniging te
gaan zitten, maar misschien kan ik
juist daardoor iets toevoegen.
Siert Wieringa
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Tiina van de Korput is een Finse
kunstenares die woont en werkt in
Nederland, op steenworpafstand van
het geboortehuis van Rembrandt. Ze
heeft haar eigen atelier in een bijna
honderd jaar oud huis. Haar familie
bestaat uit haar Nederlandse echtgenoot en drie dochters, waarvan de
oudste wonen in Caïro en Londen.
Voor het werk van haar man reist en
verblijft de familie veel in het buitenland, vooral in Azië.
Deze nieuwe expositie van Tiina
van de Korput heet ‘Sunny Day’, in
bijna alle schilderijen van de expositie schijnt de zon. Er is veel geel,
oranje en rood in de kleuren van de
schilderijen, en ze zijn gemaakt met
olie, acryl en gemengde techniek. In
haar schilderijen combineert Tiina
van de Korput exotische materialen,
die ze meegenomen heeft van haar
reizen, met verf; Chinese en Japanse
krantenpapier, zand van de stranden
van Indonesië, schelpen uit Maleisië,
papier uit Thailand etc. etc. In sommige werken heeft ze bladgoud uit
deze landen toegevoegd.
Bijna alle schilderijen van de ‘Sunny Day’ expositie zijn geïnspireerd
door haar eigen reizen en verblijven
in het buitenland, vooral in Azië, en

dus alle ideeën van de schilderijen
komen uit “de richting evenaar”. De
meeste schilderijen zijn gebaseerd
op haar herinneringen en op foto’s
of schetsen gemaakt tijdens haar
reizen.
Als één van de laatste prestaties van
Tiina van de Korput kan genoemd
worden de expositie van de Finse
kunstenaarsgroep in Nederland,
PESÄ, in New Haven in Sussex, Engeland in verband met het Artwave
kunstevenement in de zomer van
2007. Hierbij werd de PESÄ expositie
gekozen als de beste expositie van het
Artwave evenement. Dit evenement
bestond uit 440 kunstenaars in 80
lokaties met een bezoekersaantal van
14 136. De schilderijen van Tiina
van de Korput – deze keer met een

thema Finland en Lapland – waren
zeer populair.
Meer informatie over Tiina van
de Korput en haar werk is te vinden
op haar web-site www.tiinavandekorput.com.
De tentoonstelling wordt geopend
door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Finland, Henriette
van der Woude-Rantalaiho op 1
Maart 2008 om 17.00 in Galerie 4kuus, en is open tot en met 28 Maart
2008.Het adres van Galerie 4-kuus
is Uudenmaankatu 4-6, Helsinki en
hun web-site is www.galleria4-kuus.
com. De galerie is open Dinsdag t/
m Vrijdag: 11:00-17:00, Zaterdag
11:00-16:00, Zondag 12:00-15.30

Tentoonstelling Tiina van de Korput

e tentoonstelling van Tiina
van de Korput in maart in
Galerie 4-kuus in Helsinki brengt
een exotisch gevoel en warme kleuren in het midden van de koude Finse
winter. Het is de tweede tentoonstelling van deze kunstenares in Galerie
4-kuus, haar vorige tentoonstelling
in 2006 was een groot succes en
kreeg veel media aandacht o.a. in een
tv-programma van TV2.

Vakantie!?
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et wil, zelfs in Oulu nog echt
niet winteren en dat is een
goede aanleiding om dan maar alvast
plannen te maken voor de zomer. 's
Winters kijk ik uit naar de zomer en
‘s zomers verheug ik me op de winter.
De afwisselende seizoenen maken
het leven in Finland boeiend. Maar
helaas, doordat het klimaat nu verandert, lijkt daar wel wat de klad in te
komen; deze winter is tot nu toe weer
bijzonder mild. Sneeuw ligt er wel,
maar tussendoor regent en dooit het
ook. Men vraagt mij wel eens over
het leven in Nederland, bijvoorbeeld
hoe de winters en zomers zijn en het
lijkt de laatste jaren, of de verschillen wat dat aangaat steeds kleiner
worden.

mij te “meten”. Waarschijnlijk is dit
regeltje inmiddels afgeschaft om het
Nederlandse wegennet wat eﬃciënter
te kunnen gebruiken. Zo van: als we
allemaal wat opschikken kunnen er
nog meer bij...
In Friesland leek het leven weer wat
overzichtelijker en het was geweldig
om mijn vriendin weer te zien. Wel
jammer was, dat ik haar de meegebrachte cadeautjes uit Finland niet
kon geven. Die zaten nog in de koffer en de koﬀer was in Helsinki gebleven. Tenminste, dat had men mij
op Schiphol verteld. Nu was dat wel
vaker voorgekomen, vooral als er wei-

Andere verschillen tussen de landen blijven wel, de bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld. Nederland is
volgens velen overvol, in Finland is
nog volop ruimte. Toch is een stad
als Oulu enorm gegroeid sinds wij
hier wonen, van 118.000 naar bijna
130.000 inwoners. Natuurlijk merken we de toegenomen drukte. Als
we uit Nederland berichten horen
over ﬁles en drukte, denken we, dat
het hier niet zoveel anders is.
Door a llerlei omstandigheden
was ik jaren niet in Nederland. Afgelopen zomer gingen mijn dochter
en ik voor het eerst weer voor een
week naar Nederland en ik moet zeggen: de drukte was wél groter dan
in Oulu! Het was wel even wennen.
Op Schiphol, waar drommen mensen met bagagekarren aan alle kanten langs je schuiven, voelde ik me
omringd door geluiden: vreemde
talen, mededelingen uit luidsprekers over vertrekkende vluchten en
zoekgeraakte reizigers. Kater vanuit de aankomsthal het verkeer in
met de huurauto. Het verkeer in de
Randstad is een avontuur op zich.
We reden langs Amsterdam op weg
naar Friesland en gelukkig was het
op de A7 wat rustiger. In de kleinere
Friese steden, op zoek naar het goede
adres, had ik zelfs een paar keer het
idee per ongeluk op een ﬁetspad te
rijden, zo smal zijn de straatjes in de
oude stadjes…. Het duurde al met al
wel een paar dagen, voor ik aan het
verkeer op de snelwegen in de Randstad was gewend. Ook in het Noorden was het druk en reed iedereen
vlak achter elkaar. Bumperkleven,
heet dat. Ik heb ooit, toen ik rijles
had, geleerd om in ﬁles langzaam
één-en-twintig -twee-en-twintig te
tellen om de afstand tot de auto voor-

nig overstaptijd was en grote drukte
op de luchthavens. Bij de ochtendvlucht Oulu- Amsterdam was er een
uur overstaptijd en dat was blijkbaar
te krap.
Als ik naar Nederland ga, maak
ik natuurlijk ﬂink wat reclame voor
Finland: de cadeau's voor de familie
komen van Marimekko of Iittala.
De opvouwbare schaartjes van Fiskars waren een groot succes en bij
alle familieleden hangt intussen wel
een mobiele van Aarikka voor het
raam. Dit keer heb ik de cadeau's later vanuit Finland naar mijn vriendin opgestuurd, tegen dat ik mijn
koﬀers kreeg waren we twee dagen
verder en was ik alweer op een volgend adres. Overigens: ook op de
terugweg kwamen de koﬀers niet in
Oulu aan, maar bleven in Helsinki
achter. Toen kregen we ze echter nog
diezelfde dag thuis gebracht. Dan
denk je: “ Wat ﬁjn, dat ik mijn koffers al zo snel heb!”, want zo leer je
relativeren.....

Nederland, vakantieland? Zijn wij,
Nederlanders op vakantie als we in
Nederland zijn? Behalve de drukte
op wegen maar ook in het openbaar
vervoer zijn vakanties in Nederland
sowieso vaak nogal hectisch. Je wilt
immers je vrienden en familie zien.
Verder wil je de kinderen de Deltawerken, de grachten van Amsterdam
en de hunebedden in Drente laten
zien, want die zijn uiteindelijk ouder
dan de piramides in Egypte! Je wilt
naar het Openluchtmuseum in Arnhem of naar de replica van de Batavia
in Lelystad of naar een Waddeneiland. Op de kaart lijken afstanden in
Nederland klein,maar in de praktijk
ben je uren onderweg om pakweg van
Zwolle naar Amsterdam te komen.
En na een paar dagen merk je, dat
je zelf ook harder gaat rijden, lekker
dicht achter je auto voor je....
En moet er geshopt worden: boeken, CD’s en stroopwafels. En kleren:
alleen in Nederland kun je als vrouw
van 1 m 80 broeken kopen met
broekspijpen, die niet net boven je
enkels hangen. De inkopen doen we
dan in de plaatsen, waar we toevallig
zijn. Mijn meest bijzondere aanschaf
op deze laatste reis was een vulpen.
Mijn vorige vulpen had zijn einde gevonden tussen de scherpe tanden van
onze toen nog jonge hond en daarna
had ik in Finland tevergeefs naar een
nieuwe gezocht. De verkoper in deze
vulpennenspeciaalzaak in Arnhem
was zeer behulpzaam, als de pen niet
goed schreef, kon ik nog weer langs
komen, want ik er was garantie op de
pen. Ik bedacht toen, dat ik, als ik
hier ooit nog eens weer zou komen,
deze winkel misschien niet eens terug zou kunnen vinden. Maar daar
begon ik maar niet over.
De volgende keer dat we naar Nederland gaan, zullen we in Flevoland
logeren. Mooi centraal gelegen, goed
bereikbaar voor als we bezoek willen af leggen of ontvangen van de
familie en vrienden. Die wonen verspreid over Nederland en we maken
nu al plannen en afspraken , wie we
zullen ontmoeten. En eindelijk zullen onze kinderen leren wat polderit
zijn. En terwijl ik dit schrijf, weet
ik, dat we in Nederland niet op een
luie vakantie zullen zijn. Verblijf in
Nederland lijkt soms meer op een
schoolreis. Of op een werkbezoek,
maar dan wel een heel leuk! Iets om
de rest van de kwakkelwinter naar
uit te kijken!
Marina Nijhuis

Kopij inleveren voor 26 April 2008
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat en apart (geen onderdeel van de tekst) . Vergeet niet dat noorderlicht in
zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Tabellen graag apart
inleveren (niet in pdf of een graﬁsch formaat)! Alle sun open oﬃce en microsoft oﬃce documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar noorderlicht@nederlandsevereniging.ﬁ

Verhuisd?
Geef 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!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We
houden u op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen.
Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik
van onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle
actuele informatie vind u daar! 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://forum.nederlandsevereniging.ﬁ. De
Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
OULU
In Oulu worden soms Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis
gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd.
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla hebben we een nieuwe contactpersoon gevonden die graag
een maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!
HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
Contactpersoon: Adriaan Perrels
Tel. 050 - 583 8575

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LAPPEENR ANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Contactpersoon Lapland
Nellie Visscher-Jäkkö.
Henriette Rantalaiho
Contactpersoon Mikkeli
Sandra van der Veen
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers,
Contactpersoon Turku
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.ﬁ
helsinki@nederlandsevereniging.ﬁ
joensuu@nederlandsevereniging.ﬁ
jyvaskyla@nederlandsevereniging.ﬁ
lapland@nederlandsevereniging.ﬁ
lappeenranta@nederlandsevereniging.ﬁ
lansiuusimaa@nederlandsevereniging.ﬁ
mikkeli@nederlandsevereniging.ﬁ
oulu@nederlandsevereniging.ﬁ
salo@nederlandsevereniging.ﬁ
tampere@nederlandsevereniging.ﬁ
turku@nederlandsevereniging.ﬁ
vaasa@nederlandsevereniging.ﬁ
ylivieska@nederlandsevereniging.ﬁ

Regiocoördinator is Marina Nijhuis: regionaal@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575

044 9461655
05-424081
050 - 5828116
050 - 573 9762
050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Actuele Informatie
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