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E d i t o r i a a l
Han van der Kleij

Ik vier graag een feest. Er worden geboorten, verjaardagen en huwelijken gevierd. 
Vieren is goed voor de ziel. Vooral als het met anderen samen is. Als Rotterdam-
mer was ik bijvoorbeeld blij dat ik uitgerekend toen Feyenoord kampioen werd 
bij mijn broer in Rotterdam was. Op maandag was ik in het centrum en genoot 
van de vreugde bij zo veel mensen. 
 Ook onze Nederlandse Vereniging viert dit jaar, namelijk het 50 jarig bestaan. 
Wij willen dat natuurlijk met de leden samen doen. De lustrumcommissie heeft 
een programma voor jong en oud samengesteld. De bestaande activiteiten zijn 
wat specialer en we hebben ook twee activiteiten extra voor ons jubileum, 
namelijk de lustrumavond op zaterdag 26 augustus en de lezing door professor 
Holenstein op 2 november. 
 Verder vindt U in het bulletin een gedicht en berichten over afgelopen activi-
teiten: over de filmmiddag, de ALV, de wandeling en over het eerste hoogtepunt, 
de Koningsdag in Köniz. Het bestuur hoopt ook bij de toekomstige activiteiten 
vele leden aan te treffen en wenst U veel plezier bij het lezen van het  bulletin  
nummer 103 van onze vereniging.
 

Vice-Voorzitter Nederlandse Vereniging (Bern-Fribourg-Solothurn) ■
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DONDERDAG 23 MAART 2017
Gerard de Braaf

Op donderdag 23 maart 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van onze vereniging plaats, zoals altijd in Restaurant Maygut te Wabern. We 
konden ons weer in een goede belangstelling verheugen: er waren 40 leden aan-
wezig, zes meer dan vorig jaar.

 Er werd begonnen met een borrel en vanaf ongeveer 19.15 gingen we verga-
deren. De voltallige notulen worden in een volgend bulletin gepubliceerd, ik wil 
hier even de highlights weergeven. Na het jaarverslag van de voorzitter Gerard 
de Braaf werd het financieel verslag door penningmeester Ellen Schneiter gepre-
senteerd en na het revisorenbericht met algemene stemmen aangenomen. Als 
tweede revisor naast Dick Versteeg werd Peter Gysi benoemd. Het voltallige 
bestuur werd voor de volgende bestuursperiode van twee jaar herbenoemd, 
waarbij de kanttekening dat secretaris Milou Mumenthaler alleen zo lang zou 
aanblijven, tot er een opvolger zou worden gevonden. Heleen van de Velde be-
sprak de ledenenquete. Verder werd het programma voor 2017 besproken, 
waarbij met name de nadruk werd gelegd op de lustrumactiviteiten, die door 
een speciale commissie worden georganiseerd. De vergadering werd om 20.40 
gesloten.

 De ALV werd besloten met een maaltijd, bestaande uit salade en pasta met 
verschillende sauzen.  ■
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F i l m m i d d a g
Ellen Schneiter

Op zondag 9 april 2017 was de filmmiddag in het Bärtschihus in Gümligen. Op 
het programma stond de film: ‘Knielen op een bed violen’. Om één uur kwamen 
Dick Versteeg, Heleen van de Velde, Richard en Ellen Schneiter om alles voor te 
bereiden. Het weer was prachtig, maar we hoopten toch op wat deelnemers.

 We waren uiteindelijk met ons twaalven. Drankjes en snoepjes stonden klaar. 
Om 14.00 uur konden wij na de begroeting van Heleen met de film beginnen.

 ‘Knielen op een bed violen’ is een film van Ben Sombogaard naar de gelijkna-
mige roman van Jan Siebelink. Hans Sievez, bloemenkweker wordt benaderd 
door Jozef Mieras van een strenge protestantse sekte. Na een bijzondere erva-
ring wordt dat door de sekte zo geïnterpreteerd als een teken van God, en hij 
wordt officieel lid van de sekte.
De relatie met zijn vrouw Margje lijdt daar erg onder. Zij verlaat haar man, komt 
desondanks toch weer terug, nadat Hans had beloofd de sekteleden buiten de 
deur te houden. Hans wordt erg ziek en via zijn oudste zoon vraagt hij de sekte 
toch nog een keer uit te nodigen om zijn ziel voor te bereiden op de dood.
De familie mag niet aanwezig zijn bij deze laatste momenten. De positie van de 
vrouw is nog zeer ouderwets – wel voor de mannen eten koken en ook haar huis 
open stellen – maar bij de laatste minuten mag Margje vanachter de schuifdeu-
ren voorzien van een gordijn,  stiekem toekijken hoe haar man sterft.

 Een film die diep onder de huid gaat en niemand koud laat! Voorstellen kan 
ik me ook dat niet iedereen daar tegen opgewassen is. Zo waren we dus na de 
film stil en vergaten van de versnaperingen iets te eten, voor zover we dat niet al 
in de pauze hadden gedaan. 
Om 16.30 uur konden we de deur achter ons dichttrekken om toch nog even 
van het mooie weer te genieten.

 Op naar volgend jaar en op zoek naar een nieuwe film. Ook leden zijn van 
harte uitgenodigd een steentje bij te dragen door een voorstel te doen. Wij zijn 
blij om uw medewerking. ■
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Alles heet nu ‘voor den Vrede’

Tot voordeel van den fabrikant

Die wapens smeedt in alle soorten

Omdat het zoo vreedzaam is in elk land

Vestingwerken  ‘voor den Vrede’

‘Voor den Vrede’ giftig gas

Bommenwerpers, elk moordtuig

Komt ‘voor den Vrede’ nu te pàs

Zag men niet een land bedreigen

Met vernietiging door moord en brand?

Men annexeerde ‘voor den Vrede’

Toen maar ‘vreedzaam’ volk en land

Duivels klinkt het heilig ‘Vrede’

Als ’t van zulke lippen wordt gehoord

Die voor HUN doel en voor HUN ‘Vrede’

Niet schrikken voor een massamoord
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N o B E l p r i j z E N

Freddy Voogd

Sinds 1901 worden door de Zweedse 
Akademie van Wetenschappen jaar-
lijks  Nobelprijzen (in geld) uitgereikt 
aan personen die uitzonderlijke pres-
taties op de gebieden van Natuurkun-
de, Scheikunde, Geneeskunde, Litera-
tuur en Vrede verricht hebben.
 Vanaf 1969 schenkt de Zweedse 
Reichsbank een Nobelprijs voor eco-
nomische wetenschappen. In het be-
gin van oktober 2016 werd aan de 
Nederlandse professor B.L. Feringa 
van de universiteit Groningen (samen 
met een Franse en een Britse kollega) 
de Nobelprijs voor Scheikunde uitge-
reikt.
Dit bracht mij ertoe na te gaan, of nog 
meer Nederlanders in aanmerking zijn 
gekomen voor een Nobelprijs. Jawel, 
meerdere!
 In totaal hebben 19 Nederlanders 
een Nobelprijs gewonnen, voor zo`n 
klein land toch een geweldige presta-
tie. Maar!
 Terwijl bij natuur-, schei-, en ge-
neeskunde toch enigermate konkrete 
kriteria voor de besluitvorming be-
staan, wordt het bij Vrede en Litera-
tuur hachelijk.
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De vroegere specialist voor bomaan-
slagen Arafat b.v. toonde zich boet-
vaardig en kreeg daarvoor de 
Vredesnobelprijs.
 En recentelijk: de president van Co-
lombia, Santos, kreeg de Vredesnobel-
prijs, hoewel iets meer dan 50% van 
z’n volk een vredesverdrag met de op-
standelingen van de FRAC afgewezen 
heeft.
 Eveneens voor hoofdschudden 
zorgde kort geleden de uitreiking van 
de  Literatuurnobelprijs aan de vroe-
gere popstar Bob Dylan.  ■
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Werd Spanje ook niet ‘voor  den Vrede’

Met bruut geweld ten val gebracht?

Zelfs uit Christus’z naam werd bloedig

Vrouw en kind daar afgeslacht

‘Vrede’ neen ik kan niet verder

’k Voel een snik, ik zie slechts bloed

Mensch ontwaak! Weet dat zoo’n Vrede

Tot menschenslachting leiden moet

Werkers zwoegen machines stampen

Veel oorlogstuig moet er nog klaar

Brengt de dood den mensch den Vrede

Dan is het ‘VOOR DEN VREDE’ waar

Één wapen is er slechts op aarde

Nuttig voor den Vredeswensch

Dàt ééne wapen is de Liefde

De Liefde tot den medemensch
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Aby Kandou beschrijft waarom ze dit 
mooie gedicht graag in het bulletin wil 
plaatsen. 
Het gedicht ‘Vrede?’ schreef haar 
grootvader. Hij schreef graag gedichten. 
Ook publiceerde hij kleine gedichtjes in 
de krant en maakte hiermee reclame 
voor zijn horlogewinkel in Den Haag/
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Scheveningen. Helaas heeft Aby hem 
niet persoonlijk  gekend, hij stierf vlak 
voordat de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak en eigenlijk misschien goed 
voor hem, dat hij dat niet heeft  hoeven 
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meemaken. Het gedicht heeft hij dus 
kort daarvoor gemaakt, Aby’s moeder 
heeft bovenaan het jaartal 1939 
geschreven. En degenen die dit onder 
ogen krijgen zien natuurlijk direkt dat 
dit nog geschreven is in de oud Hol-
landse spelling.
Aby vertelt over haar grootvader dat hij 
een  erg vredelievend man was en hij 
verdroeg die onlusten die er al een tijd 
voor de oorlog heersten, slecht.
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Zijn naam was Adriaan van den Berg, 
zijn pseudonym was AMDAS. Het zijn 
de voorletters van zijn naam en die van 
Aby’s oma en zijn drie kinderen (oom, 
tante en moeder van Aby). Hij heeft 
ook een boek geschreven. Aangezien de 
levensomstandigheden tegenwoordig 
veel lijken op de toenmalige tijd zou je 
kunnen denken dat wij wat geleerd 
hebben uit het verleden. Niets is 
minder waar. 
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We hadden geluk dit jaar: in tegenstel-
ling tot vorig jaar was het een prachtig 
zonnige dag op onze Koningsdagvie-
ring op zondag 30 april. Koningsdag is 
dit jaar gevierd in Schloss Köniz, al-
waar we de Ritterchäller gehuurd had-
den. Een prachtige locatie, maar van-
wege het mooie weer, kwamen de aan-
wezigen hier eigenlijk alleen maar 
voor een versnapering. Verder was ie-
dereen vooral buiten, waar alles oranje 
versierd was, en de verscheidene 
kleedjes met koopwaar voor een heus 
Vrijmarkt-gevoel zorgden. Toegege-
ven: er is maar weinig koopwaar van 
eigenaar gewisseld… maar sfeerver-
hogend was het zeker!
 Dit jaar was de Koningsdagviering 
van onze vereniging ook toegankelijk 
voor niet-le-
den. We waren 
dan ook zeer 
verheugd circa 
80 mensen 

(waar-
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onder ook veel kinderen) te kunnen 
verwelkomen. Dit jaar hadden we de 
catering zelf georganiseerd, wat van-
wege de grote opkomst voor veel 
drukte onder de organisatie zorgde.
 Gelukkig waren er leden bereid om 
mee te helpen en konden de aanwezi-
gen goed zelf de weg naar de drankjes 
en de versnaperingen vinden. Milou 
en Peter hebben 360 bitterballen ge-
bakken, en Heleen en Fleur een paar 
honderd poffertjes. De kinderen wa-
ren ijverig bezig met spelletjes als 
koek happen en zaklopen, en eigen be-
dachte spelletjes. 
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k o N i N g s d a g r E c E p t i E
N E d E r l a N d s E

a m B a s s a d E
Gerard de Braaf

Op de vijftigste verjaardag van Koning 
Willem-Alexander, donderdag 27 april 
2017, vond de Koningsdagreceptie van 
de Nederlandse Ambassade plaats in 
het Rathaus te Bern. De receptie begon 
om twaalf uur en duurde tot iets na 
twee uur. Het bestuur van de vereni-
ging was bijna voltallig aanwezig en 
ambassadeur Anneke Luwema hield 
een korte toespraak, ingeleid door de 
tweede man en hoofd van de econo-
mische afdeling Kees Smit Sibinga. 
Daarna werd het Wilhelmus gezongen 
en getoost op de koning, waarna een 
ieder zich te goed kon doen aan het 
buffet. Het aantal aanwezigen was 
minder groot dan het afgelopen jaar. ■
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 Al met al waren we erg blij met het 
verloop van deze Koningsdagviering. 
Volgend jaar hopen we weer op een 
goede opkomst, en goed weer natuur-
lijk!  ■
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In Nederland waar ik begin april 8 da-
gen in het land van Maas en Waal ver-
toefde, had ik mijn geschenk voor 
mijn verjaardag maar meegenomen. 
Bij me had ik een computertje in ta-
bletvorm. En zoals de volgende zin al 
laat zien was hij in Nederland mijn 
trouwste en liefdevollste begeleider. 
Daar kon ik wat mee! 

 Hallo, ben weer op dreef! Lief tablet.
 Jorn, het vijfjarig zoontje van Malou 
en Tom, vind je een i-Pad. Maar ik weet 
niet of je dat echt bent. Voor mij ben je 
een tablet! Geen tabletje om te slikken. 
Je was een geschenk voor mijn verjaar-
dag.
 En ik vertelde aan Jorn dat ik het tab-
let had gekregen voor mijn verjaardag. 
En vertelde erbij dat ik 12 was geworden. 
Je zag hem denken. Dan was je van elf 
jaar nu twaalf geworden. Toen zei ik: ‘zal 
ik je het verraden?’ Zijn zusje Lynn stond 
naast hem. Je zag ze denken: vol ver-
wachting klopt ons hart! Nu dan: ‘er 
komt eerst een zeven en dan een vijf ’. En 
daar konden allebei wat mee. ‘Lynn is ze-
ven en ik ben vijf ’, riep Jorn spontaan uit.
 Ineens klonk mijn vijf-en-zeventig 
niet meer zo van als ware het oud en der 
dagen zat zijn. We hadden de kring ge-
sloten en hoorden bij elkaar. Ze gingen 
allebei weer aan het werk. Na tien mi-
nuten kreeg ik cadeautjes als van een 
bloemist. Doorzichtig papier. Je kon zien 
wat erin zat. Een mandje met van alles 
erin.
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Een zelfgeschilderde spiegel om erin te 
kijken of mijn haar van achteren wel 
goed zat. Zelfgemaakte armbandjes. 
Een uil gemaakt uit vilt.
 Tekeningen. Kaartjes met hoe kan het 
ook anders: lieve Lida en je bent niet al-
leen lief maar je bent ook grappig.
 Ik was geen opa schaap of oma kip 
zoals de grootouders van de twee kinde-
ren genoemd worden die vergeleken 
worden met de dieren die ze hebben. 
Nee, niet dus! Daarna was het kortston-
dig bezoekje ten einde. Ik moest mijn jas 
aan doen en met de chef van de reclasse-
ring mee terug naar zijn huis.  ■
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p E r m a N E N t E  r E g i s t r a t i E 
N E d E r l a N d s E  V E r k i E z i N g E N

Nederlanders woonachtig buiten Nederland mogen stemmen voor een drietal 
verschillende verkiezingen:

Tweede Kamerverkiezingen
Europese parlementsverkiezingen
Raadgevende referenda.

De Kieswet is per 1 april 2017 definitief aangepast, waardoor het eenvoudiger is 
geworden om u als kiezer in het buitenland te registreren. Vanaf nu kunt u, door 
middel van een eenmalige aanvraag, zich permanent registreren als kiezer bui-
ten Nederland. Dit doet u bij de gemeente Den Haag, ook als u oorspronkelijk 
uit een andere gemeente komt. De documenten die nodig zijn om uw stem uit 
te brengen voor de verkiezingen worden dan automatisch naar uw woon- of 
correspondentieadres in het buitenland gestuurd. U hoeft zich dus niet meer 
voor elke verkiezing opnieuw te registreren. 
 U kunt eenvoudig online een registratieverzoek indienen bij de gemeente 
Den Haag, door het registratieformulier in te vullen op de website www.den-
haag.nl/kiezersbuitenland. Op deze website vindt u tevens meer informatie over 
stemmen vanuit het buitenland. 
 Heeft u geen toegang tot internet? Vraag dan het registratieformulier aan 
door te bellen naar de unit Verkiezingen op +31 70 353 4400 (werkdagen tussen 
9 en17 uur) of door een brief te sturen aan het volgende adres:

Gemeente Den Haag
t.a.v. unit Verkiezingen
Postbus 84008
2508 AA THE HAGUE
THE NETHERLANDS

Wanneer u ooit weer in Nederland komt te wonen, vervalt de registratie in de 
gemeente Den Haag vanzelf. De gemeente waar u dan ingeschreven staat, stuurt 
u dan weer de stembescheiden. 
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i k  l a g  V o o r  p a m p u s
Tjeerd Coehoorn
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Eigenlijk had ik het layout voor dit 
Bulletin véél eerder zullen maken, 
maar in juni was ik nog in Nederland 
en toen ik weer thuis kwam moest ik 
meteen een metalen plaat uit mijn 
pols laten opereren.
Ik lag dus even een tijdje ‘voor Pam-
pus’ zoals men wel eens zegt. En inder-
daad: in juni liep ik óp Pampus mid-
den in het IJmeer. En in juli lag ik ècht 
vóór Pampus in Thun.

 ‘Pampus?’ zou je je kunnen afvra-
gen, ‘wat is dat nou weer?’ Misschien 
zoiets als ‘bij je lurven’ pakken? Waar 
die lurven zijn weet ik niet, maar de 
meeste Nederlanders zullen wel weten 
wat ‘voor Pampus liggen’ betekent, 
vooral als je doodmoe op de sofa valt.
 Maar Pampus is al héél oud en al 
vierhonderd jaar lang kon niemand 
eromheen. Toen het IJsselmeer nog 
Zuiderzee was, moesten de zwaar be-
laden schepen van de VOC, de Vere-
nigde Oostindische Compagnie, voor 
de zandbank in het IJ wachten. Met 
een ‘scheepskameel’ werden ze over 
het eilandje gelift, óf ze lagen gewoon 
‘voor Pampus’.
 Als aan het eind van de negentiende 
eeuw de oorlogsdreiging tussen lan-
den als Frankrijk, Duitsland en Enge-
land toenam, vond de regering het wel 
verstandig de hoofdstad extra te be-
schermen en werd 1874 de vestingwet  
geboren. De Minister van Oorlog Wil-

lem Weitzel gaf opdracht om rond 
Amsterdam een ring 

van meer dan 42 for-
ten en batterijen te 
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bouwen: de Stelling van Amsterdam. 
Om de toegang via de Zuiderzee te be-
schermen, werd op Pampus een fort 
gepland: Fort aan het Pampus. Opdat 
er wéér niemand omheen kon!
 Het Fort werd gebouwd op 4000 
heipalen en is het derde eiland ter 
wereld dat door mensen is gebouwd. 
Het fort heeft 75 ruimten en twee 
koe pels. In elk van die koepels ston-
den twee gigantische kanonnen die 
konden draaien. De hele Zuiderzee 
kon zo over een afstand van acht ki-
lometer bewaakt worden.
In de Eerste Wereldoorlog woonden 
tweehonderd soldaten in het fort om 
Amsterdam tegen aanvallen over het 
water te beschermen. Maar ja, toen 
werden de vliegtuigen uitgevonden 
en de kanonnen konden door de 
koe pels niet om hoog schieten. De 
soldaten hebben dus nooit een vin-
ger moeten uitsteken en verveelden 
zich rot. En Pampus werd nutteloos.
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 In de Tweede Wereldoorlog kwam 
de Duitse Bezetter. Ze beroofden het 
eiland van al het staal wat er te halen 
was, stripten het fort en de wapens en 
lieten alles als een ruïne achter.
 Op het verlaten eilandje bouwden 
later de mensen wel eens een feestje, 
hippies stichtten een kolonie, studen-
ten hielden openlucht barbecues. En 
als het IJmeer was dichtgevroren kwa-
men de Muidenaren naar Pampus 
gelopen. 
 Een groep pioniers richtten de 
Stichting Forteiland Pampus op en 
kochten het eiland voor 50 000 gul-
den. 1991 kwamen de eerste bezoe-
kers.
 Het eiland Pampus heeft géén ver-
binding met de vaste wal. Ooit was er 
een telegraafkabel naar de overkant. 
Zon en wind verzorgen het eiland 
met stroom, water wordt uit de grond 
gepompt en groenten en kruiden 
groeien in de moestuin. 
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 Pampus is het bezoekerscentrum 
van het UNESCO Werelderfgoed, 
de Stelling van Amsterdam. In de 
openlucht-fototentoonstelling kan 
men de hele Stelling van Amsterdam 
op luchtfotos bekijken.
 In Pampus’ Paviljoen 1874 is er 
voor iedereen iets: kopje koffie, heer-
lijke lunch, hapje en zelf duurzaam 
eten met ingredienten uit de eigen 
moes tuin.
 De tocht met de eigen Pampus-
boot ‘Stern’ vertrekt vanaf de Heren-
gracht in Muiden en duurt ca. 25 mi-
nuten. Om verzekerd te zijn van een 
plaatsje op de boot raden wij  aan 
vooraf online (met korting) tickets te 
kopen.  ■
www.pampus.nl

P.S. Fort Pampus was dus ook ‘voor den 
vrede’, al werd het er nooit voor gebruikt 

(blz. 7)
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o N z E  w E B s i t E

 Als U tekst of foto’s heeft, als U 
misschien regelmatig iets wilt schrij-
ven, dan kunt U zich bij de vereniging 
melden. Ook als U informatie over 
Nederland, over Nederlandse concer-
ten, tentoonstellingen enz. in Zwitser-
land heeft, kunt U ons daar over infor-
meren. We nemen graag alles op. Voor 
het contact met de vereniging kunt U 
volgende email-adressen gebruiken:

info@nlvereniging.ch
Aanmelden, vragen, mededelingen 
…

redactie@nlvereniging.ch
Bulletin, nieuwsbrief

penningmeester@nlvereniging.ch
Contributie, rekeningen …

secretariaat@nlvereniging.ch
Ledenadministratie, notulen

voorzitter@nlvereniging.ch
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l E z i N g  2  N o V E m B E r  2 0 1 7

Op donderdagavond 2 november 2017 zal Professor Dr. André Holenstein 
(Universiteit Bern) een lezing geven onder de titel

Schweiz-Niederlande:
Eine bemerkungswerte, auf gegenseitigen Interessen 
beruhende Beziehung in der Frühen Neuzeit.

Professor Holenstein is een begaafde spreker. In 2008 verscheen bij Amsterdam 
University Press de Bundel ‘The Republican Alternative’, The Netherlands and 
Switzerland compared, onder redactie van de professoren André Holenstein, 
Thomas Maissen en Maarten Prak, met enthousiaste steun van de Ambassade. 
De avond wordt gemodereerd door oud-ambassadeur Roelof Smit (Bern 2000-
2004).

De lezing wordt gegeven in Atelier14B van Haupt Buchhandlung (Falkenplatz 
14, 3001 Bern). De deuren gaan open om 19.00 uur, de lezing begint om 19.30 
uur. Toegang is voor leden gratis, niet-leden betalen CHF 10.–. De ruimte is 
beperkt tot 80 personen, dus om verzekerd te zijn van een plaats, wordt u aan-
geraden zich aan te melden. Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze web-
site www.nlvereniging.ch of door contact op te nemen met Heleen van de Velde.
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o N z E  E V E N E m E N t E N  V o o r  d E  k o m E N d E  m a a N d E N

B o r r E l  E N  E t E N

Zin in een kopje koffie, glaasje fris of een biertje? Daarvoor hebben we de 
avondborrel, elke tweede dinsdagavond van de maand om 18:30 uur in restau-
rant Cavallo Star, Bubenbergplatz 8, Bern. Voor de avondborrel hoef je je  niet 
aan te melden. 
Op dezelfde avond gaan we lekker uit eten. Het restaurant waar we eten wordt 
iedere maand van te voren aangekondigd. Informatie bij de voorzitter.

Data: 8 augustus,12 september,10 oktober,14 november,12 december

k o F F i E t a F E l

Koffie drinken bij Coté Sûd in het station van Bern boven de Tibits 
(Hoofdingang). Iedere laatste donderdag van de maand 9.30–11.30 uur.

Data: 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november

h a r i N g E t E N

Zondag 1 oktober. De locatie is nog niet bekend. U wordt geinformeerd

w i N t E r m a a l t i j d

Zondag 12 november. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

s i N t E r k l a a s

Zondag 3 december. Locatie is nog te bepalen.
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l u s t r u m

In het kader van ons 50-jarig bestaan is er een lustrumcommissie samen-
gesteld, die een aantal lustrumactiviteiten plannen en organiseren. De eerste 
activiteit een uitgebreide koningsdagviering heeft reeds plaatsgevonden. De 
volgende activiteiten staan ook vast.

m u z i E k a V o N d

Op zaterdag 26 augustus kunnen we genieten van oerhollandse muziek, 
golden oldies en natuurlijk ook nieuwere hits. DJ Koen begeleidt ons door 
de avond in 5eme étage in der Berner Matte (Mühleplatz 11, 3011 Bern). 
De deuren gaan open om 20.30 uur. Iedereen is welkom, ook niet-leden. 
Entree is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelding is verplicht, onder vermelding van naam en adres via 
info@nlvereniging.ch

l E z i N g

Professor Holenstein zal op donderdagavond 2 november een lezing 
houden onder de titel ‘Schweiz-Niederlande: Eine bemerkungswerte, auf ge-
genseitigen Interessen beruhende Beziehung in der Frühen Neuzeit’.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze website 
www.nlvereniging.ch
Voor meer informatie over de lezing, zie ook blz. 14. 

F a m i l i E a c t i V i t E i t

Dit najaar wordt er een familieactiviteit georganiseerd in de dierentuin 
Dählhölzli. De precieze datum en tijd worden bekend gemaakt via de Face-
bookgroep voor families en via de website. 

Zie ook de agenda op de achterpagina van het bulletin voor data van verde-
re activiteiten.
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Advertentietarieven 2016 per jaar (3 uitgaven) 
binnenkant omslag: in de tekst:  éénmalig in de tekst:
1/1 pag. omslag  SFr. 450 1/1 pag. SFr.  400 1/1 pag.  SFr. 140
1/2 pag. omslag  SFr. 225 1/2 pag. SFr.  210 1/2 pag.  SFr.   75
1/4 pag. omslag  SFr. 135  1/4 pag. SFr.  120 1/4 pag.  SFr.   45

Advertentiebestellingen bij de penningmeester:
(pennigmeester@nlvereniging.ch
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i N F o  V o o r  N E d E r l a N d E r s

i N F o  V o o r  N E d E r l a N d E r s

Nieuwe paspoorten en id-kaarten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 
10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten 
de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en 
identiteitskaarten zullen ingaan op dezelfde datum.
 De nieuwe tarieven zijn vastgesteld op een kostendekkend niveau. De prijs 
van een paspoort dat in het buitenland wordt aangevraagd bedraagt € 131,11 
voor een volwassene. 

Behalve bij het wereldwijde postennetwerk kunnen Nederlanders die in het 
buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij de 
gemeenten Den Haag, Haarlemmermeer (Schiphol), Oldambt, Enschede, 
Montferland, Echt-Susteren, Maastricht, en Bergen op Zoom. De tarieven 
liggen daar lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het bui-
tenland. Bij deze gemeenten kost een paspoort voor een volwassene niet in-
gezetene € 101,75.
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De Nederlandse Ambassade te Bern
Seftigenstrasse 7, 3007 Bern 
Telefoon (+41) 31 350 87 00
Fax (+41) 31 350 87 10
E-Mail ben@minbuza.nl  http/::zwitserland.nlambassade.org
Tevens heeft de ambassade een Facebookpagina waar regelmatig interessante 
berichten voor de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland en Liechtenstein op 
verschijnen en die voor iedereen, dus ook voor mensen zonder Facebookaccount, 
toegangkelijk is:    www.facebook.com/NLAmbassadeZwitserland

Openingstijden:
De ambassade is telefonisch bereikbaar tussen 08.30 –12.30 uur 
en 13.30 –17.00 uur
Telefonische paspoort en visa informatie tussen 15.00 –16.00 uur
Openingstijden consulaire balie (op afspraak):
ma. – wo.: 09.00 tot 14.30 uur; do. – vr.: 09.00 tot 13.00 uur
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Wilt u het bulletin voortaan ook digitaal ontvangen, of zelfs alléén 
maar digitaal ontvangen? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar 
info@nlvereniging.ch. 
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Rondom Pampus: Zicht op Amsterdam: de nieuwe wijk IJburg ▲
het IJmeer ▼
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A

A

A v o n d b o r r e l  e n  S A m e n  e t e n
Iedere tweede dinsdag v/d maand 18.30 uur, eten om 19.30 uur
Cavallo Star, Bubenbergplatz, Bern. Het restaurant waar we gaan eten wordt 
iedere keer spontaan gekozen. 
8 augustus; 12 september; 10 october; 14 november, 12 december.

K o f f i e t A f e l  Iedere laatste donderdag v/d maand 9.30–11.30  
Côté Sûd. Bahnhofplatz 10A, Bern (boven Tibits, Hoofdingang station)
31 augustus; 28 september; 26 october; 30 november.

l u S t r u m :  m u S i K A v o n d
Zaterdag 26 augustus, vanaf 20.30 in 5ème étage, Mühleplatz 11, Bern

l u S t r u m :  u i t S t A p j e
Datum wordt later bekend gemaakt.

h a r i N g E t E N 
Zondag 1 oktober, Datum wordt later bekend gemaakt.

lustrum: lEziNg proF. holENstEiN
Donderdag 2 november, 19.00 uur
Atelier 14B, Falkenplatz 14, Bern

w i N t E r m a a l t i j d
Zondag 12 november. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

s i N t E r k l a a s 
Zondag 3 december. Locatie is nog te bepalen.

Surprise-event! Houdt de agenda op de website in de gaten!

De aktuele agenda staat op onze website: www.nlvereniging.ch
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