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PRACHTIG
In de eerste week van januari werd er druk
op knoppen getoetst. Marcel maakt dan een
staatje op van de laatste wijzigingen in het ledenbestand, Bart rondt het jaaroverzicht van
ontvangsten en betalingen af en ondergetekende loopt nog even na of we nog wat vergeten
zijn. Het jaaroverzicht 2016 is dan ook vrijwel
direct beschikbaar, zodat we er wat over kunnen zeggen indien nodig.
Stabiel en lichte groei. Daarmee kun je het
jaar 2016 voor de Nederlandse Vereniging in
Finland wel zo’n beetje samenvatten. Stabiel
met betrekking tot de organisatie van een gevarieerde activiteitenkalender, de verzorging
van het Noorderlicht en nieuwsflitsen, en de
begroting en contributie. En met een voor het
tweede achtereenvolgende jaar licht gegroeid
ledenaantal, een sterke groei van de FB-groep,
en een trouw organiserend team dat zich weer
verder versterkt voor 2017.
Dit is een bijzonder jaar voor ons waarin
we zowel het 100-jarige bestaan van Finland
vieren als het 80-jarige jubileum van de vereniging. Dat laatste deden we met een uitstekend
bezochte, zo’n 80 mensen, nieuwjaarsreceptie
in winters Helsinki in januari. Voor de gelegenheid hadden Sanne en haar echtgenoot oliebollenmix uit Nederland meegenomen, haalden
Bart en ondergetekende de frituurpannen van
zolder en bracht Rudi zijn pollepeltechniek en
inzet over op de anderen. In enkele uren stonden er een kleine 100 oliebollen op tafel die op
de receptie snel verdwenen. Uit Estonia waren
kleurige kartonnen attributen over gekomen,
ontworpen en besteld door Willem Heeffer,
waarmee de aanwezigen op de foto konden
gaan. Dat leverde een gezellige verzameling van familieportretten op. En Arie had een
4

presentatie van beelden van onze vereniging
samengesteld, die we ter plekke aan de aanwezigen konden vertonen. Zowel de foto’s als
de presentatie waren een groot succes. Je kunt
alles nog eens rustig bekijken via onze website.
Gedurende dit voorjaar zijn er kleinschalige
activiteiten, er waren wat landgenoten op de
schaats in Kuopio in februari, er is een kwartaalborrel in maart, een expositiebezoek in april
en een bak-je-zoet-café in mei.
En zoals je gewend bent is de organisatie
van Koningsdag in april een zeer grootschalige
activiteit. Onze koning wordt dit jaar 50 en in
het kader van de viering van alle genoemde jubilea, op uitzonderlijke wijze, neemt dit jaar de
Nederlandse ambassade een aanzienlijk deel
van de organisatie van Koningsdag op zich. In
Helsinki zal de viering plaatsvinden op 27 april
in Villa Kleineh. De aanmelding (verplicht) voor
dit evenement verloopt vanaf medio maart via
onze NViF-website.
Elders in Finland zetten lokale groepen zich
voor de organisatie van Koningsdag ter plaatse
in met behulp van de extra’s die Machiel coördineert vanuit de vereniging. Deelname aan
alle bijeenkomsten rondom Koningsdag is kosteloos voor zowel leden als niet-leden. En we
hopen dat deze geweldige samenwerking een
positief effect heeft op nieuwe gezichten die
we als nieuw of proeflid mogen verwelkomen.
Gedurende de zomermaanden zijn er buiten activiteiten met soms een sportief karakter, Rudi heeft beloofd wat op het water te
organiseren, de kwartaalborrel kan op een terras plaatshebben en er wordt traditiegetrouw
gekampeerd bij het zomerkamp van Jelmer en
Joanneke (begin augustus).
In het najaar volgen de haringen met wit-

brood en korenwijn (begin oktober) en op 5
november vindt het Onafhankelijkheidsbal
plaats. Over al deze evenementen word je in
de komende maanden verder geïnformeerd.
Volg de communicatie van Suzanne op FB, van
Judith via de nieuwsflits of in het Noorderlicht
dat steeds weer prachtig door Michel en Dave
wordt verzorgd.
Straks op 23 maart vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Ditmaal telefonisch om iedereen dezelfde mogelijkheid te
geven om terug te koppelen en ideeën te delen.
Vind je het leuk om mee te praten, welkom!
Heb je een idee of een voorstel? We luisteren
graag en dragen graag bij aan de totstandkoming van alle activiteiten binnen onze prachtige vereniging.

Met een groet,
Michael
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D e N ederlandse
V ereniging
in F inland
tachtig j aar oud
In januari hebben we samen de tachtigste
verjaardag van onze vereniging gevierd in het
hoofdgebouw van het kleine Furuvikinkartano. Gezellig, dat wel, maar in de winter in het
donker bij grote gladheid moeilijk te bereiken
zonder een auto. Stemmig was het dus wel,
door het rijkelijke aanbod van hapjes en drankjes, zelfs echte korenwijn. In kleur gezet door
de goede speech van voorzitter Michael Boelen, door de verjaardagsvideo van Arie, door de
vrij grote opkomst van leden en (last but not
least) het aanbod van onze ambassadeur Cees
Bansema, Koningsdag dit jaar weer eens in de
residentie te komen vieren.
Arie Oudman heeft zich veel moeite
getroost de geschiedenis van de vereniging van
vooral de laatste tijd in beeld te brengen, via
zijn video-presentatie ‘De Nederlandse Vereniging in Finland, 1937 tot 2017’. Dit is overigens
niet als kritiek bedoeld, want foto’s van eerder
tijden zijn moeilijk te vinden. Een leuke video,
die veel herinneringen bij mij wakker riep en
roept, draai ik toch al vanaf 1975 actief mee
in de NViF. Omdat deze video via de site ook
voor ons beschikbaar is, vond ik het een goed
idee, wat van die herinnering en mijmeringen
spontaan hier op te schrijven. Met wat illustraties van Arie! Een systematisch en kort
overzicht van de tachtigjarige historie van de
vereniging beloof ik voor midzomer 2017 op
de site van de NViF te zetten! Via Facebook
maak ik jullie daarop wel te zijner tijd attent.
Want belofte maakt schuld. Nu terug naar die
video: wat een variatie van beelden en evenementen, van feesten, gesprekken, lezingen of
6

boeken, gecombineerd met kiekjes van leden,
die een betekenis voor de vereniging hebben
gehad.
Tot goed begrip eerst de opmerking, dat
niemand zich tekort gedaan mag voelen, als
ik hem/haar of anderen in het volgende niet
noem. Dit is geen opzet, maar een artikel is
maar klein en mijn spontane herinnering en
denken garandeert uiteraard geen volledigheid.

1976-1986
Toen Paul van Dam - na een lange en heftige, innerlijke storm - een herboren NViF een
tiental jaren ging voorzitten, kregen we een notoire feestfan aan het stuur. Paul hield enorm
van goed en lekker feesten, had veel nuttige
contacten en kon met grote fantasie allerhand organiseren. Hij vond verder voldoende
en enthousiaste leden als medewerkers of
feestcomissarissen zoals Dolf Lassooy en Hans
Verasdonck. En hij motiveerde ze door zijn enthousiasme met hem mee te doen. Van deze
periode herinner ik me levendig een groot feest
op een eiland vlak voor Helsinki, Sirpalesaari
misschien, samen met cadetten van een Nederlands fregatschip, dat toen een paar dagen
officieel in Helsinki op bezoek was. Dat was
groots, dat dansfeest bedoel ik. Ook werden
toentertijd uiteraard Sinterklaas, het Ontzet
van Leiden en het nieuwe jaar jaar in jaar uit
uitgebreid gevierd. Van Nieuwjaar herinner ik

me graag de ontvangsten op het toenmalige
kantoor van de KLM in Helsinki aan de Mannerheimintie. Koningin Juliana en prins Bernhard waren overigens in 1974 op staatsbezoek
bij president Kekkonen. De ontvangst van de
Nederlanders bij deze gelegenheid, dus ook van
de leden van de NViF, vond plaats op Hr. Ms.
De Ruyter (1953), een liche kruiser van de Zeven Provinciën-klasse, en dat was zonder meer
fantastisch. Zo gewoon als Juliana en Bernhard
zich gedroegen en spraken met iedereen, die
dat maar wilde. Verder is deze periode toch wel
een beetje in mijn herinnering naar achteren
geschoven door de uiterst onverkwikkelijke ruzies, die rond 1975 de toekomst van de vereniging ernstig in gevaar hadden gebracht. Daar
kom ik in de latere ‘historie van de vereniging
in een notendop’ wel op terug. Maar toen we
eenmaal in 1976 onze nieuwe weg gevonden
hadden, werd het verenigingsleven onder leiding van Paul ontspannen en weldadig. En dat
was goed zo.

1986-1996
In de tienjarige periode erna, onder mijn
voorzitterschap, hebben we (uiteraard zonder
de steun van Tampereen Jalkine, waar Paul directeur inkoop was onder de algemene leiding
van zijn vrouw Leena) toch wel de traditionele
feesten uitbundig gevierd, maar anders. Ook de

Michael Boelen en Peter Starmans in gesprek over de
NViF.

ideale Philips-kantine, waar we vaker geweest
zijn en onze bijeenkomsten hebben gehouden,
verdween in 1981 met de Philipsfabriek in Helsinki, dus we moesten een ander plek zoeken
om elkaar te treffen. Lange tijd zijn we toen
vaak in het kleine, maar intieme parochiezaaltje van de Hendrikskerk bijeengekomen. Zelfs
de zaterdagschool, waarover straks meer, vond
daar een tijdelijk onderdak. Leuk was het toentertijd, dat broeder Versteegh van de Hendrikskerk bij het feest van Leidens Ontzet regelmatig
als kok in zijn eigen keuken meewerkte en meedeed. De verzorging van de hutspot is later door
de fameuze Gerben Zeilstra overgenomen, in
de sfeervolle skihut van Herttoniemi bijvoorbeeld. Leuk was het ook, dat het vrouwelijke
ontvangstcomité (met Ria, Emere, Eva) in ons
parochiezaaltje versterkt werd door twee nonnen, zuster Virgo en zuster Immolata, die altijd
bereid waren de helpende hand uit te steken in
het bijkeukentje of bij het in orde brengen van
het zaaltje en bij het opruimen achteraf; bij de
‘bediening’ uiteraard ook, terwijl ze toch heerlijk meededen met gesprekken en contacten
hier en daar. De oude band van Nederlanders
in Finland met de katholieke kerk werd zelfs af
en toe benadrukt door bezoekjes van de vriendelijke bisschop Paul Verschuren en de paters
Frans Voss of Jan Aarts. Frans Voss is (als laatste
Nederlandse priester hier) pas een jaar of wat
geleden naar Nederland teruggegaan, om zijn
welverdiend pensioen te gaan genieten. Daar
in dat parochiezaaltje hebben we onder andere
goede Nederlandse films gezien via een TV met
recorder (ik denk nog een bandrecorder), die
ons cadeau gedaan was door de Philipsdirecteur
(en verenigingslid) meneer Jan Brans. Heerlijk
was dat. Ook Sinterklaas kwam daar op bezoek,
lezingen over sociale of culturele zaken werden
daar verder gehouden, we hebben elkaar daar
vaak een ‘goed nieuwjaar’ toegewenst; maar
>>
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het koninginnefeest werd in die tijd nog steeds
op de Nederlandse ambassade gevierd. Wat
dat laatste betreft is de viering in 1995 me in
herinnering gebleven, toen ambassadeur Bart
de Bruyn Ouboter vanwege renovatie van zijn
residentie op de hoek van de Raatimiehenkatu
gedwongen was de grote ontvangst van Koninginnedag elders te organiseren. We stonden
daar met een glas en een bordje met smakelijke hapjes erop in de grote restaurantzaal van
Kaivopuisto onder bescherming van de sympathieke ambassadeur Bart op de koningin te
toasten. Een fantastische zaal, hoog en groot,
statig en mooi, zij het wat ouderwets en donker
ingericht. Maar wat een ruimte was er daar. Je
kon er zelfs met elkaar praten zonder dat je met
de oren vlak bij de mond van je gesprekspartner
hoefde te gaan staan. En dat is toch wel het nadeel tot nu toe van veel ruimtes, waar we grotere evenementen gevierd hebben. En wie zat
daar aan het raam, door velen begroet? Moeke
Ekering, jawel hoor, de moeder van Carry en
Robert, die er uiteraard ook waren. En van een
glaasje op de gezondheid van onze koningin,
toen Beatrix, waren zij en wij en de leden van
de ambassade ook niet vies. Koningin Beatrix
is voorts in 1995 (jammergenoeg zonder prins
Claus, die ziek was) officieel op staatsbezoek
geweest bij president Martti Ahtisaari. En daar
hebben de leden van de vereniging zonder meer
een graantje van meegepikt, op een grootse
ontvangst in Kalastajatorppa bijvoorbeeld.
In tegenstelling tot de boven genoemde ontvangst bij koningin Juliana en prins Bernhard
in 1974 was deze ontvangst in de elegante stijl
van koningin Beatrix geplaatst, wat officiëler,
wellicht wat stijver, maar heel anders in ieder
geval dan toen in 1974. Toch hebben we ervan
genoten. Verder herinner ik me door nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade,
met de universiteit (waar ik werkte), met het
Goethe Institut en de stadsbibliotheek van de
8

Rikhardinkatu, dat we geslaagde seminaries en
tentoonstellingen georganiseerd hebben rond
thema’s als Vincent van Gogh, Piet Mondriaan
en Maurits Escher. Ook de Anne Frank-tentoonstellingen, tweemaal in Helsinki, eerst in
de kelders van het Nationale museum in Helsinki, en veel later onder ambassadeur Beets in
de stadsbibliotheek in Pasila, waren interessant
voor de leden.

1996 - 2006
In deze periode waren er meerdere voorzitters: Jan van der Ven, Harry Maat, Joop Nieuwland, Stephan Vermeulen, Klaas van der Veen
en Arie Oudman. Bij Harry Maat denk ik wel
aan zijn initiatief, een verenigingsblad op te
richten met de naam ‘Noorderlicht’. De hele
geschiedenis van ons blad wil ik hier niet vertellen, maar Harry is met het blad begonnen en
heeft er veel voor gedaan, hij heeft het met veel
energie op poten gezet. Op stevige poten zelfs!
Later, begin deze eeuw, heeft Jos Helmich het
van hem overgenomen, Jos, die de lay-out en
de inhoud met moderne middelen (als internet
en zo) op goed peil heeft gebracht. Het blad bestaat nu al meer dan twintig jaar, al is het (jammer genoeg moet ik nog steeds eerlijk zeggen)
in 2016 van een papieren op een elektronische

Arie tijdens de viering van het Ontzet van Leiden in de
skihut van Herttoniemi 2003.

versie overgegaan. Het blad is steeds beter van
opmaak en veelzijdiger van inhoud geworden
en mag zich heus wel laten zien. Het Noorderlicht heeft al enige tijd als site op Facebook een
pendant gekregen, die niet alleen door leden
van de NViF bezocht wordt. Opvallend was het
in deze tijd, dat de regio erbij werd gehaald, ook
dit is vooral te danken aan de inzet van Stephan
en Jos. Vooral de regio’s Oulu, Tampere, Forssa
en later dan Jyväskylä (korte tijd ook Turku)
kregen door inzet van leden daar een eigen Nederlands gezicht. In deze tijd werden er steeds
meer kleine evenementen georganiseerd: museumbezoekjes, excursies door Finlands natuur, wandeltochten in de mooie omgeving.
Twee keer zijn we in Fagervik te gast geweest
bij Wim van der Kooij, een van de oudste en
actiefste leden van de NViF. Heerlijk was het
in zijn oergezellige houten blokhut (hoho, het
is een echt huis!) met die schone puusee. De
borrelavonden werden vanaf 2003 al gehouden, ze werden later onder Michael Boelen in
een kwartaalborrel veranderd. Een hoogtepunt
was op 2 februari 2002 de viering van het trouwen van Willem Alexander en Maxima. Eerst
waren we toen rond een grootscherm-tv bij
ambassadeur Nico van Zutphen uitgenodigd,
later was er voor de hele groep een uitgebreide
lunch in een gelegenheid in de buurt. In 2005
kreeg in de residentie van ambassadeur Robert
Engels de NViF twee ereleden, Rob de Caluwé
en ondergetekende. Rob, die jammer genoeg in
mei, een maand of wat later, meer dan 90-jarig
overleed. Robert de Caluwé heeft vooral bekendheid bij ons gekregen door de sinterklaasfeesten, die zelfs af en toe in zijn Oecumenisch
Centrum in Espoo werden gevierd, met paard
en al. Jammer dat dit centrum nu verdwenen
is. Ook werd Rob door onze leden bewonderd
voor zijn schilderen van iconen en zijn ontwerpen van heraldische wapens. Rob was belangrijk voor ons en speelde al in de eerste periode

van vlak na de oorlog een belangrijke rol. O ja,
de ‘Vrouw Maria’ heeft veel van onze leden op
allerhand manieren beziggehouden, toen onze
ambassadeur Jacobus van der Velden (ja, die
van Villa Kleineh!) er door zijn actieve bijdrage
bij het vinden van het wrak van dit oude Hollandse schip voor de Finse zuidkust opmerkzaam op had gemaakt. En ook Petronella en
de legende van haar in Lapland, gepropageerd
door Arnold Pieterse, mag hier wel genoemd
worden.

Zaterdagschool en Sinterklaas
Ria Janssen heeft al eind jaren tachtig vanuit mijn bestuur van de NViF het initiatief genomen, een zaterdagschool voor kinderen in
Helsinki te openen. En … het is haar goed gelukt, in de loop der jaren werd het schoolproject serieuzer en groter. Ria vond in Nederland
en later ook in Finland de nodige financiële en
inhoudelijke steun en heeft langzaam maar
zeker de school uitgebouwd en stevig op poten gezet. Het is bewonderenswaardig hoe
>>

Sinterklaas is jarig, jongens wat een feest!
Rob de Caluwé als Sint te paard in Helsinki.
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Ria, mijn getrouwe secretaresse van de NViF,
met haar energie en haar team (Ans, Robbert,
Luut en vele anderen) het klaargekregen heeft,
de school zo uit te bouwen, dat er nu een volwaardige, goed functionerende Nederlandse
school uit gegroeid is, die nog steeds uiterst
actief is, ondanks financiële problemen omdat
ook ondersteunende organisaties erachter tegenwoordig moeten sparen. De laatste jaren is
er door Jelmer Elzinga en zijn vrouw Joanneke
(met hun twee lieve zoontjes), verder door Johan Plomp en vele anderen al jarenlang een
zomerkamp ergens in Finland georganiseerd
en die zijn vlot verlopen. Ook al staat de zaterdagschool nu min of meer apart van de NViF,
het is en blijft er toch mee verbonden. Apropos,
Johan Plomp, die op de kerstvieringen van de
laatste jaren vanuit Tampere altijd aanwezig is
(en was) bij onze sfeervolle kerstvieringen, die
Hans Krause samen met Arie Oudman elk jaar
organiseren. Johan was/is de motor van de regio Tampere, leden van Helsinki (bijvoorbeeld
bij een jaarvergadering) waren bij welkom.
Dank ervoor.
Sinterklaas kwam vroeger steevast
als onderdeel van het programma van de NViF.
Maar eind jaren negentig is het in Helsinki en
omgeving meer en meer een feest geworden
van de zaterdagschool, logisch wel, want de
meeste kleine kinderen van Nederlands-Finse
ouders zitten uiteraard op die school. Op andere plaatsen (in Tampere, Jyväskylä en Oulu)
wordt dit feest echter nog steeds via de vereniging geregeld en ondersteund, niet alleen geldelijk maar ook met passende kostuums. Fijn
zo. De sint leeft dus ook nu nog binnen het kader van de NViF, zelfs met echte zwarte pieten,
want andere wil hij liever niet in dienst hebben.

2007-2017
In het jaar 2007 kregen we als nieuwe
voorzitter Henriëtte van der Woude, de eerste
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vrouw aan het stuur van de vereniging. Meteen kon zij beginnen met het organiseren van
de zeventigste verjaardag van de NViF en dat
gebeurde met schwung in haar eigen omgeving, de Sibelius Academie. Een groots feest

De zeventigste verjaardag van de NViF in de Sibelius
Academie 2007. We zien daar Ria Jansen, Frej Granlund en Jean Blankert heel duidelijk.

uiteraard, en het was ook vanzelfsprekend de
gelegenheid, waarbij als geschenk aan de leden ons eerste boek ‘Nederlanders in Finland,
kroniek van een relatie’ verscheen. Adriaan
Perrels als verantwoordelijk redacteur van het
boek bedankte ambassadeur Robert Engels van
harte voor zijn medewerking. Het was een treffend feest en een mijlpaal in de historie van de
NViF. Daarna zijn er nog twee andere boeken
verschenen, in 2010 en 2012, die de historische
banden tussen Finland en Nederland wat meer
uitgediept hebben. Dit betekende toch wel
wat na regelmatige, maar ook wat losse arti-

Peter Starmans, NViF-voorzitter van 1986 tot 1996
en in 2005 erelid van de NViF. Peter presenteert het
boek ‘Fins-Nederlandse relaties’ van 2010.

kelen in het Noorderlicht, de vereniging kreeg
zo een eigen gezicht door een boekwerk. Een
verenigingsreisje naar Tallinn in 2008 was een
origineel initiatief van Henriette en werd hooggewaardeerd. Het vieren van de Nederlandse
tradities werd natuurlijk gestaag en geslaagd
voortgezet, maar ik herinner met toch wel een
aparte bijeenkomst op Villa Kleineh onder ambassadeur Nicolaas Beets (in 2009), toen we
het Leidens Ontzet daar mochten vieren, met
een gedegen speech van de ambassadeur zelf
over de historie van de hutspot en daarna een
heerlijke maaltijd in twee vormen van de hutspot: één met aardappelen, wortelen, uien en jus
en één met pasternakken, bonensaus en uien
uiteraard. Werkelijk heerlijk! Een ware feestmaaltijd.
Na Henriëtte kwam Jos Helmich als voorzitter. De man van en in de regio, letterlijk en
figuurlijk. De Jos van de saunamiddagen en de
poffertjes (in Forssa!), verder de man van veel
gezellige bijeenkomsten, waar hij meestal zelf
ook bij aanwezig was vanuit Forssa, zonder
auto, mijn petje ervoor af. Onder zijn bestuur
kreeg de regio en het Noorderlicht steeds
meer professioneel karakter, dank ervoor! Toen
kwam in 2014 de energieke Michael Boelen, die
de vereniging weer nieuwe vaart wilde geven.

Een NViF-groep rond Michael bij een glas bier.

Dat is hem goed gelukt, het aantal leden nam
weer toe, ook de achterstallige lidmaatschapsbetalingen werden effectief gesaneerd, de tra-

Het logo van de NViF met den en tulp, symbool van
de bossen van Finland en de belangrijke bloemenexport van Nederland.

ditionele feesten waren strak en goed georganiseerd, het Noorderlicht werd gedigitaliseerd.
Een paar bijeenkomsten in ‘kiltasali’ (het gildehuis) van Helsinki komen in mijn herinnering
naar boven: de koningsdagvieringen. Eerst die
van 2013 (eigenlijk een afscheid van Beatrix en
een welkom aan Willem Alexander en Maxima)
nog onder Jos; een jaar later de Koningsdag van
2014 onder Michael. Fijne bijeenkomsten waren dat, in een chicque omgeving. En dat ook
nog vanaf het station gemakkelijk te bereiken,
zelfs te voet. Maar ambassadeur Henk Swarttouw ging liever per fiets! En hij vond (nou ja,
wij eigenlijk) in Marcel Messing een waardig
kroniekschrijver, die een gedegen artikel over
het fenomeen fiets in ons laatste boek ‘Culturele banden van Finland met Nederland’ deskundig verzorgde.
Dat waren rijke jaren, die tachtig jaren van
onze vereniging. We kijken er met plezier op terug! Michael, wij wensen jou, je bestuur en alle
leden van de NViF alle goeds voor de komende
jaren.
Peter Starmans
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K uopio I ce M arathon
Een beetje een rommelige winter was het.
Af en toe best koud, dan weer heel lang niet,
weinig sneeuw en dan zomaar zo op het einde
een fris eindsprintje met heel veel sneeuw. Dat
kwam goed uit, die matige tot flinke kou, want
op 24-25 februari stond de ijsmarathon in Kuopio weer op het programma. Marathon is voor
sommigen een groot woord, maar daarover
straks meer.
Marcus Bredero uit Nokia heeft mij er vorig
jaar enthousiast voor gemaakt, hij gaat al jarenlang, dus dit was voor mij de tweede keer. Het
groepje Nederlanders was weer wat uitgedund,
geen Ilona van de ambassade bijvoorbeeld, een
paar plezier- en hardschaatsers niet opnieuw
gezien, maar toch waren er weer genoeg medelanders te ontmoeten. Een paar echte cracks
ook. Een woord dat ze goed past, want wie
schaatst er nu voor zijn plezier eventjes 200
km? Velen van hen blijven de hele week en
genieten van andere wedstrijden (waaronder
mountainbiken), lekker uit eten gaan en het
schaatsen van wat oefenrondjes. Vorig jaar waren de omstandigheden belabberd; het ijs was
dermate slecht of niet dik genoeg dat er slechts
een rondje van 2 km geschaatst kon worden.
Dat was dit jaar gelukkig anders. Het volle
rondje van 12,5 km lag voor ons klaar en het
weer was fantastisch. Zo tussen de -5 en -10
12

graden en een heerlijk zonnetje. Het ijs lag er
ook superstrak bij, al waren er toch veel valpartijen door de wat geniepige scheuren. De grote
mannen ging zaterdagochtend vroeg om 7.00
uur al van start en maakten zich op voor zo’n
7,5 uur schaatsen.

Na zo’n beetje de helft had zich een kopgroep van zo’n zes man gevormd, waaronder de
winnaar van vorig jaar, Jan Aalbers, meervoudig
oud-winnaars Hotze Zandstra en Youri Takken
en de Finnen Jarkko Koponen en Antero Kotijärvi, die de afgelopen jaren regelmatig in de
prijzen reden maar nog nooit wonnen. Ondertussen mochten Marcus en ik ook het ijs op
voor de 25 km. Het was de bedoeling om de
tocht samen af te leggen, maar ik merkte al
snel dat mijn gebrek aan training opbrak. Marcus had wat meer trainingsuren in de benen
dus hij reed na een paar kilometer soepeltjes bij

me weg. Ik was toen al aan het harken en had er
een hard hoofd in. Zo halverwege bij de koeken-zopie vroeg ik in mijn beste Fins aan een
naast het tentje staande man of hij mij misschien wat bemoedigende woorden kon toespreken. Dat was wel aan hem toevertrouwd.

Hij kreeg een fanatiek gezicht en schreeuwde
‘Jaksa, jaksa!’. Om het geheel nog wat kracht bij
te zetten, bukte ik enigszins voorover, waarna
hij mij een flinke klap op mijn rug gaf. En hup
daar ging ik weer de ijsvlakte op. Nu was er
geen weg meer terug. Even verder onderweg
hoorde ik de volgwagen van de kopgroep naderen. Met flinke klappen vlogen ze voorbij. ‘Kom
op jongens’, schreeuwde ik. En ik maar ploeteren op de 25 km. Marcus was ondertussen in
geen velden of wegen te bekennen. Toch kwam
ik op de tweede helft van het laatste rondje nog
wat in mijn ritme, ook geholpen door een lekker windje in de rug en mooie rechte stukken.
Mijn tijd was natuurlijk niet om over naar huis
te schrijven, Marcus daarentegen kon tevreden
zijn. Maar wat is het heerlijk als je klaar bent.
Beetje kromlopen eerst van de schaatshouding
en zware benen. Naast het ijs ligt een bootbar
dus dat was de volgende bestemming. Daar
konden we ook mooi wachten op de finale
van de 200 km. Elke keer als ze langs de finish
kwamen even de situatie doornemen. Een paar
rondjes voor het einde waren er nog drie man
over: Jan Aalbers, Jarkko Koponen en en Youri

Takken. In die volgorde waren ze vorig jaar geëindigd. Hotze Zandstra had tijdens een van
zijn vallen z’n schaats gebroken. Kotijärvi kon
het niet meer bijbenen. Mannen die bij elkaar
zoveel kilometers in de schaatsbenen hebben
dat je het moeilijk kunt geloven. Aan het geluid
van de speaker kon je horen dat deze cracks de
finish nu toch echt bijna in zicht hadden. Youri
bleek in de laatste ronde te zijn gevallen, wat
jammer was voor de finale want hij is een goede sprinter. Van Jan was bekend dat hij niet de
beste sprinter is en dat bleek te kloppen. Helaas moest hij het op de laatste meters afleggen. Maar leuk voor Finland dat nu eindelijk
een Fin de beker omhoog mocht houden. Dat is
ook wat Koponen ’s avonds duidelijk maakte bij
de prijsuitreiking: ‘Ik heb zo vaak verloren van
deze gasten hier naast mij, dat ik ongelooflijk
blij ben dat ik een keer gewonnen heb.’

De avond werd spetterend afgesloten door
niemand minder dan good old rocker Michael
Monroe, die aantoonde dat je met goede training wél flink gas kunt geven, ook als de jaartjes al wat gaan tellen. Iets meer oefenen is het
credo dan ook voor volgend jaar. En misschien
tot ziens want het is echt een leuk evenement.
Michel
De foto’s zijn gemaakt door Marcus Bredero
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V an P apa , M a P a , D M L i F naar D a L i F
Als een groepje Nederlandse ouders om de
zaterdag bijeenkomen komt er vanzelf wel een
een leuk idee op tafel.
Zo rond het jaar 2000 was het aantal ouders dat rondhing op de Nederlandse school
(www.ntc.fi) zo’n 90% van het mannelijke geslacht.
We vonden het een rechtvaardig idee dat
als wij mannen elke andere zaterdag met onze
kinderen op de school waren, en dus de vrouwen thuis een halve vrije dag kregen, dat we er
iets voor terug moesten krijgen. Zo ontstond
het idee om een “papa-avond” te organiseren,
zodat de papa’s ook even eruit konden zonder
kids.
Vaak op een vrijdag zo eens in de 6 weken
besloten we bijeen te komen en iets leuks te
doen om daarna onder het genot van wat eten
en drinken een beetje onder de Nederlanders te
vertieren.
Al meteen werd duidelijk dat ondanks de
vele papa’s er toch ook naar verhouding veel
mama’s het leuk vonden en van de “kidsvrije”
avond gebruik wilden maken. Dus al bijna meteen na de eerste keer werden onze uitjes omgedoopt tot MaPa-uitjes.
Iedereen is welkom zolang je maar Nederlands spreekt of in ieder geval begrijpt, dus de
helft van de Belgen zijn ook welkom ;).
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Deze regel houdt meestal stand tot middernacht, daarna mogen eventuele partners of
Finse vrienden zich ook bij het gezelschap mengen, mochten ze dit aankunnen.
Om het aantrekkelijk te maken, proberen
we vaak dingen te organiseren die niet alledaags zijn en om deze reden hebben we uitjes
gehad waar we bijvoorbeeld gingen paaldansen, yoga, salsa-dansles of een verwenuitje in
een spa. Overbodig te vermelden dat bij dit
soort uitjes de score van de vrouwenopkomst
hoger was. Maar ook een les in curling met
niemand minder dan Markku Uusipaavalniemi
(who?) was leuker dan we van tevoren hadden
gedacht. Verder was er onder andere nog karting, (beach)volleybal, lasergamen, frisbeegolf,
darten, biljarten, Indonesisch koken, wijn- en
bierproeverij en schermen.

De laatste (sinds dit stukje in het Noorderlicht) was een les in boogschieten.
Omdat we dit best vaak doen zijn een aantal van deze activiteiten al één of twee keer
eerder gedaan. Verder zijn er ook een aantal
activiteiten samen met de Nederlandse Vereniging georganiseerd. De avondjes zijn dus vrijblijvend en meestal gaat het aanmelden via de
Facebook-groep; Dutch and Lost in Finland. Alleen als we een activiteit of restaurant moeten
reserveren kunnen er kosten zijn na aanmelden.
Wat leuk was om te zien dat we best veel
nieuwe en jongere aanwas kregen, waarna de
naam MaPa (mama’s en papa’s) een beetje achterhaald werd en dus noemden we onze Facebook-groep, Dutch Men Lost in Finland. Na een
jaartje merkten we dat we hiermee vrouwelijke
“leden” misliepen en ik kreeg vaak de vraag,
“Kan ik mij wel aanmelden als dit een groep

voor mannen is?”. Hoewel “Men” ook gebruikt
wordt voor “mens” in het algemeen, besloten
we de groep toch maar zo te noemen zodat er
meer duidelijkheid was. Het werd en is nu dus
nog steeds: Dutch and Lost in Finland.
Wij hopen deze groep nog door te zetten,
maar mochten er mensen zijn die zich geroepen voelen dit (mede) over te nemen of ook
iets in willen brengen, kom vooral naar voren,
want wij (Fred, Peter en ik) worden ook een
dagje ouder en we willen uiteraard vergrijzing
tegengaan in deze groep en het lekker vitaal
houden ;).

Wel wil ik nog even zeggen dat alle eer toekomt aan Fred en Peter. Fred die bijna altijd alles op touwtjes zet en Peter die deze taak soms
overneemt en die de connecties heeft met de
sportwereld, zodat we soms voor een zacht
prijsje van veel faciliteiten gebruik kunnen maken.
Mocht je ons nog niet volgen en wil je graag
een keertje mee, of wil je gewoon bij de groep
voor handige tips: https://www.facebook.com/
groups/6650104046/.
Hopelijk tot ziens op het volgende uitje!
Namens de feestcommmissie,
Fred Keus, Peter Grimbergen en
Robert Gerritsen
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U itnodiging Z omerkamp 2 0 1 7
4 tot 6 augustus in Ruovesi

Het zomerkamp voor families wordt dit jaar georganiseerd in het landelijke Ruovesi, ongeveer 70 km noord van Tampere. We kamperen op de camping Haapasaari, vlak bij de poëtische
Runeberg-bron. Er zijn plekken voor tenten en caravans, en huisjes. Informatie over de camping
is te vinden op de website http://www.haapasaari.fi. In overleg met de mensen die zich opgeven,
bezoeken we óf het dichtbij liggende Helvetinjärvi Nationale Park óf het iets verder gelegen Seitseminen Nationale Park (meer info:www.nationalparks.fi).
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 4 augustus:
Aankomst
Avondeten op eigen gelegenheid
Avondprogramma met spelletjes om elkaar te leren kennen
en versnaperingen

Zaterdag 5 augustus:
Ontbijt op eigen gelegenheid
Vertrek naar nationaal park
Gezamenlijke lunch in park
Gezamenlijke barbecue
Sauna

Zondag 6 augustus:
Ontbijt op eigen gelegenheid
Sport en spel
Gezamenlijke lunch
Vertrek

De lunches op zaterdag en zondag en de BBQ worden verzorgd door de Nederlandse Vereniging en zijn gratis voor leden. De overnachting op de camping is voor eigen rekening.
Het programma wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemers, dus iedereen is welkom
van jong tot oud!
Meld je aan vóór 1 juli: jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi of tel. 044-9461655.
Tot dan! Jelmer en Joanneke
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Autohuur tarieven vanaf € 24,*- per dag
all-in
Car rental made personal
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ADVERTENTIE

WERKEN MET ANDERE CULTUREN
Welkom in Finland. Is het je al opgevallen dat de Finnen nogal stil zijn? Of dat wanneer je ze vraagt om input er niets
komt? Dat men nogal terughoudend reageert op je pogingen contact te leggen? Of dat het nogal bureaucratisch
om vergunningen los te krijgen?
Dit is niets ongewoons of persoonlijks. Het is de Finse cultuur en de interactie met de Nederlandse cultuur. Hoe kun
je deze cultuurverschillen gebruiken in je voordeel? Hoe kun je door procesmatig, rustig en gestructureerd te werk te
gaan er voor zorgen dat je het beste uit jouw interactie met Finnen naar voren haalt?
Itim international is een international opererend consultancy en trainingskantoor gespecialiseerd in het
positief gebruiken van cultuurverschillen (dus niet alleen in Finland). Door middel van onze Culture Compass
beginnen we met in kaart te brengen wat, context afhankelijk, jouw culturele valkuilen zijn. Valkuilen die
van toepassing kunnen zijn op je werk, maar ook in de privé of studieomgeving. Vervolgens kunnen we je
middels onze inzichten in staat stellen om culture valkuilen beter te herkennen en nadelen om te buigen in
voordelen. Onze diensten bestaan o.a. uit:
- coaching
- training in interculturele vaardigheden (project management,
communicatie, leiderschap, aansturen van virtuele teams)
- consultancy (het doormeten van en veranderen van organisatie
en team culturen)
Voor meer informatie:
Egbert Schram, Managing Director Itim international
+358 45 1375007
Egbert@itim.org
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Een kort kinderverhaal over

een heks en drie j onge elanden
Er waren eens drie heel jonge elanden, die
de bossen introkken om zich rond te eten. Alle
drie heetten ze KleinWei. Op hun weg naar het
bos lag een brug, die over een rivier voerde, en
onder die brug woonde een grote, lelijke heks
met ogen als tinnen bordjes en een neus zo
lang als een harksteel.
Eerst zou het jongste
bokje KleinWei over de
brug wandelen. Stip-stap,
stip-stap, zeiden de planken op de brug. “Wie loopt
daar over mijn brug?” riep
de heks. “O, het is de
jongste eland KleinWei. Ik
moet naar het bos om me
vol te eten”, zei de eland,
het had zo’n fijn stemmetje. “Ik zal je pakken!”
gromde de heks. “O, nee, pak mij niet, want ik
ben maar zo klein; wacht maar even, dan komt
de middelste eland KleinWei, die is véél groter”
- “Nou vooruit dan”, zei de heks.

eland KleinWei aan. Padam, padam, padam,
padam, padam, padam, zeiden de planken van
de brug. De jonge eland was al zo groot en
zwaar, dat de brug eronder kraakte en zuchtte!
“Wie stampt daar nu over mijn brug?” brulde
de heks. “Dat is de grote jonge eland KleinWei”,
zei de eland, en die zette een keel op! “Jou moet
ik hebben”, schreeuwde de heks.
“Ja, kom maar op! Ik heb een best gewei
waarmee ik je kan spiezen, daar zul je je ogen
mee verliezen!
Ik heb ook nog twee reuzestenen, pas op,
daarmee breek ik je armen en benen!”, zei de
grote jonge eland.
En toen de heks hem ondanks deze woorden toch aanviel om hem te pakken, duwde de
eland simpelweg zijn grote kop naar voren. Zijn
niet meer zo kleine gewei tilde de heks op vanaf
haar middel en langzaam duwde hij haar in de
rivier. Ze gilde en spartelde en smeekte hem
haar weer op het droge te tillen, wat hij deed
toen haar vingers van het koude water bijna net
zo wit waren als haar haar.

Na een klein poosje kwam de middelste
eland KleinWei over de brug. Trip trap, trip trap,
trip trap, zei de brug. “Wie tript daar over mijn
brug?” schreeuwde de heks. “O, het is de middelste eland KleinWei, die naar het bos gaat om
zich vol te eten”, zei de eland; dat had niet zo’n
fijn stemmetje. “Ik zal je pakken”, zei de heks.
“O nee, neem mij niet, maar wacht even, dan
komt de grootste jonge eland KleinWei, hij is
véél, véél groter” - “Dat moet dan maar!” zei
de heks.

En toen ging hij naar het bos om zich vol te
eten. In het bos werden de elanden zo vol van
alle bladeren, takken en vruchten, dat ze niet
meer naar huis konden lopen. Ze zijn toen maar
in het hele grote bos gebleven en zijn er nu vast
nog steeds.

En plotseling kwam daar de grote jonge

Ellen
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Dus als jullie eens in een groot bos komen
dan moet je wel goed om je heen kijken, want
dan heb je kans dat je daar een, twee of drie
elanden ziet die zich graag vol eten.

WiLGEN
Hier in Finland heb ik geprobeerd uit te leggen dat het stuifmeel en de nectar van wilgen
in het vroege voorjaar onmisbaar zijn voor bijen, en dat wilgen daarom heel belangrijk zijn.
Maar dat lukt niet echt. Finnen hebben een hekel aan wilgen en dat kan je er haast niet uitpraten. Ook het Finse woord pajukko – wilgenstruweel – heeft een heel negatieve klank. Een
positief woord voor wilgenstruweel bestaat in
het Fins niet.
Ik weet niet waardoor het komt. Ik heb erover nagedacht, maar geen verklaarbare reden
gevonden. Zou men in Ostrobotnia, waar het
vlak is en bijna zonder bossen, zoals in Nederland, minder hekel hebben aan wilgen? Ik ben
vaker door Ostrobotnia gereden en heb soms
ook daar geslapen, maar ik heb daar geen familie of kennissen en ik voel me er haast een
buitenlander. Ik weet het dus niet, maar ik ben
heel dankbaar als iemand het me kan vertellen.
Wilgen hebben ook aparte struiken voor
mannelijke en vrouwelijke bloemen, wat een
wilgenstruweel nog afwisselender maakt. De
mannelijke katjes vallen na de bloei af, maar de
vrouwelijke blijven zitten en ontwikkelen zaaddozen, die bij rijpheid heel veel pluisachtige zaden verspreiden. En ondanks dat men een hekel
heeft aan wilgen hier in Finland, is er toch een
uitzondering. Bijna iedereen plukt wilgenkatjes
voor Pasen en vindt ze heel mooi. Daarna worden ze lelijk en moeten ze overal weg,

heeft, visfuiken en wilgenmanden bijvoorbeeld.
In Finland heeft men dat haast niet. Men gebruikt päre, dat dungemaakt hout is van onder
andere den. Maar waarom? Waarom gebruikt
men ook geen wilgen als ze er toch groeien?
Heel veel dingen blijven een vraag.
Als men in Finland het landschap wil verzorgen dan kapt men altijd, echt altijd, de wilgen
weg. Zo worden bijvoorbeeld de oevers open en
tegelijk veel armer. In Nederland zijn er vogelsoorten die zonder wilgenstruwelen zeldzaam
zouden worden of zelfs verdwijnen, zoals bijvoorbeeld meerkoet, waterhoen en verscheidene eendensoorten. Het lijkt alsof Nederlanders
in dat opzicht beter nadenken.

Marketta

Ik had niet eens gemerkt dat wilgenstruweel in Nederland een positieve klank heeft,
voordat Jan het tegen me zei. Toen merkte ik
dat het inderdaad zo is. Hoe zou dat komen? Ik
weet het ook niet. Misschien omdat men in Nederland heel veel gebruiksvoorwerpen van wilg
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E chte R otterdamse D udok - sti j l
appeltaart
Iedere Nederlander in Finland kent het gevoel: je hebt trek in iets wat je in Finland niet
kunt krijgen. Dat hoort er nu eenmaal bij, maar
soms is het toch wel leuk als je iets echt Hollands op tafel kunt zetten, en wat is er nu lekkerder dan een goed, groot stuk appeltaart bij
de koffie?
Gelukkig ben ik door bestaande recepten
te combineren met mijn eigen ideeën tot een
heerlijk recept voor echte Rotterdamse Dudokstijl appeltaart gekomen, die ook gegarandeerd
door de (eventuele) Finse schoonfamilie gewaardeerd zal worden.

Bereiding:
Benodigdheden:
Bodem:
300 g bloem
200 g gezouten boter
150 g donkere basterdsuiker
klein beetje zout
Vulling:
1,5 kg goene appels
flinke schep kaneel
flinke schep suiker
eventueel rozijnen
Kruimeldeeg:
90 g bloem
40 g bruine basterdsuiker
2 theelepels vanillesuiker
40 g boter
Garnering:
amandelstukjes
slagoom of vanillesaus
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Voeg alle ingrediënten voor het deeg
samen en kneed goed. Laat het een half uur
afgedekt staan. Klem een bakpapiertje tussen de twee delen van het bakblik en vet het
geheel vervolgens in met boter.
Verwarm de oven voor op 190 gaden.
Snijd de appels in stukjes en meng met
kaneel, suiker en eventueel rozijnen.
Verdeel het deeg vervolgens over de
bodem van het bakblik en zorg voor een
opstaande rand ter hoogte van het bakblik.
Voeg vervolgens het appelmengsel toe aan het
bakblik.
Voeg de ingrediënten voor het kruimeldeeg
samen en kneed dit losjes tot een kruimelig
geheel. Strooi dit gelijkmatig over de taart
heen en strooi tot slot de stukjes amandel over
de taart. Bak de taart in ongeveer 50 minuten
in het midden van de oven gaar.
Serveren met slagroom of vanillesaus.
Sanne Peltosaari

ADVERTENTIE

Aeffectivity therapy + coaching is een moderne psychologenpraktijk die zich met behulp van gesprekken en
online therapie richt op mensen met psychische klachten. We richten ons specifiek op Nederlandse expats,
emigranten en hun kinderen. Stemmingsproblemen, angstklachten, problemen als gevolg van emigratie,
eet- en gedragsklachten, opvoedingsproblemen van de kinderen, etc.
Waar ter wereld je ook woont, Aeffectivity ondersteunt je om je gedachten te ordenen, je zelfgevoel te
verstevigen en je effectiviteit te hervinden.
Kies je voor Aeffectivity, dan is een Nederlandse psycholoog altijd dichtbij.
http://www.aeffectivity.com
@PsyAeffectivity

D u t c h Tr a n s l a t i o n s a n d Te x t
• Vertalingen Engels-Nederlands
• Tekstschrijven
• Redigeren
• Proeflezen
Neem vrijblijvend contact op via mdrtextbureau@gmail.com of 040-7676428.

www.mdrtextbureau.eu

“weekly services to and from Scandinavia”
+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands
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N ieuws van de am b assade :
Graag houden wij u op de hoogte van
nieuws en activiteiten van de Nederlandse ambassade in Helsinki.
Wij raden u aan om regelmatig een kijkje te
nemen op de website. En heeft u een Facebook
account? ‘Like’ dan de pagina van de ambassade en blijf zo op de hoogte van nieuws gerelateerd aan Nederland/Finland. Daarnaast
leest u er over activiteiten in Finland met een
Nederlands component. O.a. op het gebied van
cultuur, handel & innovatie en publieksdiplomatie.

Nederlandse spreker op Fins seminar
voor beslissers uit de infra-industrie
Op 7 maart vond het jaarlijkse managementforum voor de Finse infra-industrie plaats
in Wanha Satama in Helsinki. De ambassade
had een uur spreektijd in het ‘urbanisatie’gedeelte van het programma. We nodigden
Nederlands urban-designer Robbert Jan van
der Veen van plein06 uit en hij sprak over het
onderwerp ‘Is het mogelijk om een gelukkige
stad te ontwerpen?’. Daarnaast namen experts
van de stad Helsinki en een docent sociale
studies van de Laurea-universiteit deel aan de
interactieve discussie. Willem van Bolderen,
architect en oprichter van architectenbureau

De ambassade was aanwezig op Infra17
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Studio Puisto in Helsinki, vervulde de rol van
moderator.
Het publiek in de goedgevulde zaal luisterde met volledige aandacht naar de inspirerende presentatie en discussie. Ook Yle-nieuws
toonde interesse en Robbert Jan werd uitgebreid geïnterviewd. Dit werd vervolgens in het
regionale nieuws op televisie uitgezonden en er
verscheen een uitgebreid artikel op de nieuwssite van Yle.

Polar Bear Pitching-evenement in Oulu
Half februari vond het Polar Bear Pitchingevenement plaats in Oulu. Voor het eerst was
de Nederlandse ambassade daar ook aanwezig.
Samen met directeur Marc Habbema van de
‘Dutch School’ namen we deel aan de zogeheten ‘EdTech Industry Side Track’. De ‘Dutch
School’ is een gemeenschap van innovatieve
Nederlandse edtech-startups die innovatieve
oplossingen bieden voor alle aspecten van het
onderwijs en leren. Marc was een van de hoofdsprekers. Ambassadeur Bansema combineerde
zijn bezoek met het verzorgen van een lezing op
de universiteit van Oulu. Hierover later meer.

Er werd volop geschaatst!
Half februari werd er gestreden om goud,
zilver en brons tijdens het wereldkampioenschap schaatsen voor junioren in Helsinki.
Nederland keerde terug naar huis met diverse
medailles. De vijf heren en vijf dames hebben
goede prestaties neergezet. Gedurende hun
verblijf in Helsinki bracht de Nederlandse delegatie een bezoek aan de residentie, waar tijdens
een gezonde sportmaaltijd werd gesproken
over het leven van een (top)sporter, schaatsen als sport in Finland en de verschillen met
Nederland. Als gastspreker hadden we Lauri
Palaasmaa uitgenodigd. Hij heeft in Nederland

Tentoonstelling 17e eeuwse
schilder Caesar van Everdingen in het Synebrychoff Art
Museum
Caesar van Everdingen was een
meester in het tijdperk van Rembrandt. Stedelijk Museum Alkmaar
presenteerde eind 2016 de eerste
complete overzichtstentoonstelling over deze grote zeventiendeeeuwse classicist. Daarna reisde de
tentoonstelling door naar het Sinebrychoff Art Museum, waar op 15
februari de tentoonstelling officieel
Lunch in de residentie met de Nederlandse schaatsdelegatie
werd geopend door Özlem Canel.
gewoond en geschaatst en nam deel aan de De directeur van het Stedelijk Museum, Patrick
laatste Elfstedentocht in 1997, waarbij hij in de van Mil en curator Christi Klinkert waren ook
top 30 eindigde. Hij heeft zelfs zijn zoon ver- beide aanwezig. De tentoonstelling is nog te
noemd naar Henk Angenent!
zien tot 14 mei en we raden zeker aan om een
bezoek te brengen!
Ook in Kuopio werd geschaatst en wel tijdens de jaarlijkse Finland Ice Marathon. Jaren Serie van lezingen op Finse universiteigeleden deden er grote aantallen Nederlanders ten
mee. Helaas is dit aantal de laatste jaren flink
Een van de activiteiten die de ambassade
afgenomen. Toch is er jaarlijks een klein groep- voor dit jaar gepland heeft, is het bezoeken
je Nederlanders dat de reis naar Kuopio maakt van diverse universiteiten en het verzorgen van
om de winst op de 200 kilometer in hun zak te lezingen over de EU. Thema’s zoals ‘The EU in
kunnen steken. De afgelopen jaren gingen de Turbulent Times – challenges and successes
plaatsen op het erepodium dan ook vaak naar from a Dutch point of view’ en ‘EU 2.0 - today’s
Nederlanders. Dit jaar eindigde, voor het eerst challenges and tomorrow’s solutions’ bieden
in de geschiedenis van de marathon, een Fin op mogelijkheden tot het delen van informatie en
de eerste plaats! Plaatsen twee en drie gingen inzichten en het aangaan van gesprekken over
naar Jan Aalbers en Yoeri Takken. Plaatsvervan- Europa.
gend ambassadeur Özlem Canel was in Kuopio
Gedurende februari vonden al lezingen
om de prijzen uit te reiken tijdens de officiële plaats op de universiteit van Oulu en de univerprijsuitreiking. Haar bezoek aan Kuopio werd siteit van Oost-Finland in Kuopio.
gecombineerd met diverse bedrijfsbezoeken
en een ontmoeting met de burgemeester van
Kuopio. Daarnaast verzorgde zij een lezing op
De ambassadeur en de medewerkers van de
de universiteit van Oost-Finland. Hierover later ambassade wensen jullie een zonnig voorjaar
meer.
toe!
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DEZE SUDOKU WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Kijk eens op: www.friisi.fi
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Kopij inleveren vóór 1 juni 2017
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het
tekstdocument)! Alle Office-documenten worden geaccepteerd. Verstuur het geheel per e-mail naar
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.
Verhuisd?
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u e-mail hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Het Noorderlicht
doet zijn best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. We houden u op
de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde e-mails niet wenst te ontvangen.
Website
Op Facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en plaatsen leden voor groepsleden relevante informatie en
links. Op onze website kunt u alle officiële mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuurhistorische zaken.
Internet
website: nederlandsevereniging.fi
foto’s:
http://nvif.picturepush.com/
facebook: facebook.com/groups/nedverfin
Eens per maand
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!
HELSINKI
Kijk op de Facebook pagina voor activiteiten.
Contactpersonen
Regio
ETELÄ-POHJANMAA
FORSSA
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU
YLIVIESKA

Contactpersoon
Email
Michel de Ruyter
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi
Jos Helmich
forssa@nederlandsevereniging.fi
Contactpersoon Joensuu
joensuu@nederlandsevereniging.fi
Joanneke Reudler Talsma
jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi
Jackie Peterson
kuopio@nederlandsevereniging.fi
Deze functie is beschikbaar.		
Nellie Visscher-Jäkkö
lappeenranta@nederlandsevereniging.fi
Stephan Vermeulen
lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi
Marja de Jong
mikkeli@nederlandsevereniging.fi
Marina Nijhuis
oulu@nederlandsevereniging.fi
Johan Plomp
tampere@nederlandsevereniging.fi
Hetty Bosgoed
turku@nederlandsevereniging.fi
Maaike Beenen
ylivieska@nederlandsevereniging.fi

Tel
040 - 7676428
044 - 331 7766
044 - 946 1655

05 - 424 081

040 - 718 7684
040 - 8656779
050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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