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e d i t o r i a a l
Gerard de Braaf

Voor U ligt Bulletin nummer 100. Een mooie mijlpaal in de geschiedenis van de 
Nederlandse Vereniging Bern-Fribourg-Solothurn, voorheen Gesellschaft Sch-
weiz-Holland Bern-Fribourg-Solothurn. Verderop is er een ingekorte bijdrage 
van Hermann Walter uit 1988, waarin U kunt lezen, dat de huidige vereniging 
in 1967 is opgericht, hetgeen betekent, dat we binnenkort een nieuwe mijlpaal 
hopen te bereiken: volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar.
 In deze snel veranderende tijd, waarin elektronische verworvenheden elkaar 
in hoog tempo opvolgen, is het wellicht niet te verwachten dat het bulletin ook 
nummer 200 zal mogen beleven, in ieder geval niet in deze gedrukte vorm. Nu 
reeds maakt het bestuur veelvuldig gebruik van elektronische mededelingen in 
de vorm van reminders. Natuurlijk speelt hierbij ook een kostenfaktor een rol. 
Een bulletin maken is duur en maakt een flink deel van de jaarbegroting uit. 
Reden waarom we enige tijd geleden zijn overgegaan tot het maken van drie in 
plaats van vier bulletins per jaar. Dat laatste maakt het uitbrengen van remind-
ers alleen daarom al vaak noodzakelijk, omdat zo aktueel kan worden ingespeeld 
op bepaalde aktiviteiten, waar een volgend bulletin dan mogelijk te laat zou 
komen. Het aantal leden, dat niet over e-mail beschikt, wordt steeds kleiner. 
Diegenen worden echter niet vergeten en krijgen de mededelingen per brief.
 Omdat dit een speciaal nummer is, is het ook dikker dan gebruikelijk. We 
hebben per slot van rekening wat te vieren, dan mag het ook wat meer kosten. 
Na de Algemene Ledenvergadering van 10 maart jongstleden is het bestuur als-
nog uitgebreid met een nieuw, jong lid: Heleen van de Velde. Ze stelt zich in dit 
bulletin zelf voor. Het bestuur is bijzonder blij, dat Heleen heeft willen toetre-
den, voorlopig houdt ze zich bezig met de coördinatie van de verschillende ak-
tiviteiten. Daarmee bestaat het bestuur weer uit zes leden, net als vorig jaar. In 
de komende periode zullen we de website ook meer ‘vlees op de botten geven’, 
zodat die een beter aanzien zal krijgen en alle aanwezige rubrieken gevuld 
worden.
 Ik wens U allen veel leesplezier en de vereniging een bloeiende toekomst toe, 
hoeveel bulletins het ook mogen worden! ■

Impressum/colofon 27ste Jaargang  Nr. 100, juni 2016
verschijnt 3x per jaar, oplage 250 exemplaren
Redactie: Lida Versteeg, redactie@nlvereniging.ch
Druk: Tjeerd Coehoorn, 3665 Wattenwil

Administratie/adreswijzigingen aan Nederlandse Vereniging, 3000 Bern
Internet: http://www.nlvereniging.ch; email: info@nlvereniging.ch 100 3
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u i t  d e  ‘ J u B i l e u m s c h r o N i k ’ 
V a N  h e r m a N N  W a l t e r
Gerard de Braaf

In 1988 schreef één van onze illustere leden, de enige jaren geleden op hoge 
leeftijd overleden Hermann Walter, een overzicht over de geschiedenis van de 
Gesellschaft Schweiz-Holland. Het hele artikel is te omvangrijk voor ons 
bulletin, maar de voor ons interessante passages heb ik hier onder weergegeven. 
Er is nogal een verloop geweest, maar we kunnen wel lezen, dat de huidige 
vereniging in 1967 is opgericht en we dus met een gerust hart volgend jaar het 
50-jarig bestaan kunnen vieren. Het lijkt me gepast het artikel van Hermann 
Walter in ons jubileumbulletin nummer 100 af te drukken.

[...] 1967 
Inzwischen ist der Kalender bis zum 7. 
Januar 1961 umgeblättert worden. 
Damit kommen jene zum Züge, die 
heute zwanzig Jahre Gesellschaft 
Schweiz-Holland zu feiern gedenken. 
An diesen 7. Januar l967 ist hier, im 
gleichen «Bürgerhaus» in Bern, wo wir 
uns heute befinden, die Ortsgruppe 
Bern-Freiburg-Solothurn als Sektion 
der Gesellschaft Schweiz-Holland 
gegründet worden. Mit der Wahl eines 
Vorstandes ist – neu für Bern – erst-
mals ein lokaler Holländer-Verein, 
vollumfänglich nach schweizerischem 
Ordnungssinn, entstanden. Er sorgte 
für neues Leben in und um Bern. Die 
Organisation ist von sieben Herren 
geleitet worden:

Exminister Dr. R. Kohli, Präsident,
Hermann Boos, Sekretär,
Fürsprecher Dr. Althaus, Kassier,
Prof. Dr. Overbeek, Vertreter für 
Freiburg,
Hans Hubeli, Vertreter für 
Solothurn,
Ted Schaap, Beisitzer Bern und
Jan Kraan, Beisitzer Bern.

Man verfügte sogar über Statuten. Das 
ldeal dieses Vorstandes gebot, dass 
hochstehende holländische Kultur, 
mit Rücksicht auf Freiburg möglichst 
in der französischen Vereinssprache 
darzubieten und zu geniessen sei. 
Gleich manchem andern Ideal ist auch 
dieses nie ganz Wirklichkeit geworden. 
Es hat aber, über Jahre hinweg, bis in 
die Gegenwart eine Vielzahl hoch-
wertiger kultureller Veranstaltungen 
gegeben, für deren Zustandekommen 
allen Beteiligten auch hier nochmals 
herzlich gedankt sei.
 Alle Erfolge gedeihen in Schatten 
der nagenden Zeit. Das liegt in der 
Natur jeder Sache. Nichts und nie-
mand wird dem entrinnen. An unserer 
Ortsgruppe sichtbar geworden ist 
dieses Altern in Wechsel der Mitglieder 
wie auch im Wechsel der Orts-
gruppenleitııng. So ist der Berner 
Präsidentensessel von folgenden 
Herren gewärmt worden:

1967–1970 Dr. R. Kohli,
1971–1975 Hermann Boos, Belp.,
1976–1977 Ted Schaap, Bern,

100
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1977–1979 Jan Kraan, Bern,
1980–1984 Hermann Walter,
Münsingen und
seit 1985 Gabriel Marks, Lätti, der 
auch für dieses Jubiläum verant-
wortlich zeichnet. 

Von ihnen ist die Ortsgruppe Bern-
Freiburg-Solothurn bis heute lücken-
los geleitet worden.

1972 
Die Stichting Nederland-Zwitser land 
in Den Haag hat sich zu ihrem 
25jährigen Jubiläum im Jahre 1972 in 
aller Stille aufgelöst. Nach dem Wegfall 
der schweizerischen Dachorganisation 
unter Prof. Dr. P. Casparis und dem 
nachfolgenden Zentralorgan ist damit 
auch der Gegenpol in den Nieder-
landen von der Bildfläche verschwun-
den. Die Ortsgruppen in der Schweiz 
sind vorwiegend ihrem Eigenleben 
gefolgt.

1973 
Immerhin hat auch die Ortsgruppe 
Bern-Freiburg-Solothurn das 25-jäh-
ri ge Bestehen der Gründung der 
Gesellschaft Schweiz-Holland in 
bescheidenem Rahmen gefeiert. 
Neben personellen sind auch ideelle 
Wandlungsprozesse zu bemerken 
gewesen. Vor der veränderten Kulisse 
des Weltgeschehens – ich habe Krieg 
und Clearingsystem erwähnt – hat 
sich die Entwicklung zu Frieden, 
Freiheit und freiem Handel nicht 
schlagartig und ohne anzuecken voll-
zogen, sondern ist heute noch, mit 
Widersprüchen in vollem Gange. 
Dabei werden immer mehr moralische, 

politische, geistliche, berufliche, 
künst lerische wie sportliche Werte neu 
überdacht. Ist die Überbevölkerung 
der Welt allein mit der Pille noch zu 
zügeln? Bleiben Versuche, die Men-
schen zu verbinden, wie etwa die 
Ökumene nach dem Konzil von Rom, 
eine Utopie? Sind wir, im Zeitalter des 
Computers, Herr oder Knecht dieser 
Technologie? Schädigen und zerstören 
wir unsere Umwelt unbekümmert 
weiter, obwohl wir wissen müssten, 
dass damit die Menschheit aufhört zu 
existieren? Hinterlassen wir den 
Ururgrosskindern kaltschnäuzig leere 
Wüsteneien, weil etwas anderes 
unserem «Gott» mit Namen Geld und 
Besitz abträglich ist? Der Einzelne 
wird mit diesen komplexen Problemen 
zunehmend konfrontiert. 
 Wen wundert es, dass man sich für 
längst vergangene kulturelle werte 
und Geschehnisse nicht mehr zu 
erwärmen vermag, wo brennende 
Gegenwartsfragen, ja selbst die 
dauerhafte Weiterexistenz unserer 
Spezies nicht gelöst sind. Das Interesse 
am elitären Schöngeistigen ist, in der 
Dringlichkeit, zurückgestuft worden. 
Die Mitglieder sind den Veran-
staltungen ferngeblieben. Wir werden 
heute, trotz des Wohlstandes, von 
akuten Gefahren belastet. Die Über-
fluss- und Zerstörungskultur kann 
unser Schicksal werden.

1979 
Der Sprung in die Gegenwart ist nötig 
geworden. So ist im Kreise der 
Ortsgruppe Bern-Freiburg-So lo  thurn 
auch der Begriff «Kultur» (lateinisch 
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colere: pflegen) überdacht worden. 
Zwar gilt die bisher eingeschränkte 
Auslegung des Begriffes «Kultur»” 
nach wie vor, doch sollte auch die 
erweiterte Auffassung der Pflege zum 
Tragen kommen. Als neue Umschrei-
bung könnte «Die Vervollkommnung 
der menschlichen Lebensgestaltung 
im eigenen Umfeld» dienen, womit 
das gesellschaftliche Geschehen zu 
grösserer Bedeutung käme, ohne dass 
die kulturelle Betätigung, nach altem 
Brauch, vernachlässigt werden müsste. 
Auch die Kultur hat drei Zeitformen 
(Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft), wobei man bisher vorwie-
gend die Vergangenheit im Auge hatte. 
 Insbesondere zerstritten haben sich 
die Geister ob der Frage, ob 
Erbsensuppe zur Kultur gehört. Wenn 
wir uns durch den «Röstigraben» 
ernährungskulturell abgegrenzt fin-
den, schwappt doch ab und zu eine 
Welle von Heringen über und 
bereichert die Gaumenfreuden jener, 
die der Bauernregel nicht verfallen 
sind. Dass gemeinsames Essen zur 
Urkultur der Menschen gehört, ist 
dem Bewusstsein vieler entglitten – 
kein wunder, in unserem Hot-Dog-
Gehetze.
 Besinnen wir uns doch einmal ans 
Abendmahl, das seit bald 2000 Jahren 
tiefe Ruhe, Überlegung, Dankbarkeit 
und Bedürfnis miteinander verbindet. 
Besinnen wir uns ans Arbeitsdiner 
von Politikern, von wo aus des öfteren 
das Schicksal, auch meines Lebens, 
nachhaltig beeinflusst worden ist und 
wird. Besinnen wir uns an die 

verschiedensten Anlässe, die wir 
feiern. Besinnen wir uns aufs tägliche 
Brot der Familie. So bin ich überzeugt, 
dass Essen und Tafeln der Menschen 
zu verbinden vermag. Ich hoffe, dies 
treffe auch auf dieses, unser Fest zu. 
Kultur hat eben viele Gesichter.

[...] 
1988 
Zum Schluss möchte ich persönlich 
beifügen, dass es nicht zur Nichtkultur 
gehören kann, wenn man des Men-
schen Seele in den Mittelpunkt setzt. 
Wohl steht die Neugier für das 
Anderssein des Fremden in Zentrum 
des Interesses. Aber nehmen wir dies 
nur zur Kenntnis, weil es sich weit weg 
von uns abspielt, gleichermassen 
exotisch ist, oder akzeptieren wir es im 
täglichen Leben?
 Die Fremden in unserer Umgebung 
haben es nicht leicht mit unseren 
Wesen. Die ihnen ungewohnten 
Bräuche lassen sie zuerst ungläubig 
staunen. Montag: waschen, Dienstag: 
bügeln, Mittwoch: flicken, Donnerstag: 
Abendverkauf, Freitag: putzen. Sams-
tag: Gäste empfangen, Sonntag: sich 
langweilen.
 Dazu kommt die mangelhafte 
Sprachkenntnis als Hindernis oder gar 
als Sackgasse. Viele, die solches nicht 
schnell genug überwinden können, 
driften ab in die Einsamkeit und 
Isolation. Wie dies sie schmerzt, ihre 
Tränen, ihre Wut beachten wir nicht. 
Dass «fremd sein» anstrengt, wissen 
wir kaum. Trotzdem bedarf der 
Fremde einer Stätte der Erholung. Er 
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sucht sich auszuruhen. Vielleicht auch 
unbewusst, unter seinesgleichen, wo 
er sich in der eigenen vertrauten 
Sprache und Mentalität auch äussern 
und orientieren kann über 
Erfahrungen und Möglichkeiten. Es 
ist sicher nicht einfach, mit der 
Belehrungswut mimosenhafter 
Schwei zer leben zu lernen. Hilfe zur 
Assimilation niederländischer Staats-
angehöriger in der Schweiz dürfte 
noch vermehrt eine Aufgabe der 
Mitglieder unserer Gesellschaft 
werden. Sehen wir zu, dass wir uns 
nicht ausschliesslich auf kulturellen 
«Nebenstrassen» bewegen.

 So wünsche ich Ihnen von Herzen 
alles Gute, vor allem Gesundheit für 
Ihre Zukunft. Der Gesellschaft 
Schweiz-Holland, die sich über Höhen 
und Tiefen bewegt hat, wünsche ich 
weitere 50 Jahre des Gedeihens. Allein 
die Tatsache, dass sie noch besteht, 
beweist Ihre Notwendigkeit und 
Lebenskraft. Auf allen Ihren Wegen, 
liebe Leserinnen und Leser, begleiten 
Sie die besten Wünsche vom Verfasser

Hermann Walter. ■

h o N d e r d  B u l l e t i N s
Tjeerd Coehoorn

Het Bulletin is jarig; met deze uitgave 
verschijnt in de 27ste jaargang het 
Nummer 100! Zevenentwintig jaar 
lang een verenigingsbulletin uitgeven, 
en dat drie tot vier keer per jaar is een 
hele prestatie. Wie ooit de eer had een 
kluborgaan te mogen publiceren, weet 
wat daar bij te kijken komt: foto’s, 
verslagen en artikelen bij elkaar zoe-
ken en redigeren – of zelf schrijven – 
boekje samenstellen, naar de drukker 
brengen en ervoor zorgen dat het op 
tijd verschijnt, tenminste vóór de vol-
gende aktiviteit op het programma 
staat…
 Sinds het eerste Bulletin in 1989 wa-
ren er minstens vijf redacteuren. De 
naam of namen van de eerste redactie, 
van 1989 tot 1992, weet ik niet. Ik ben 
in bezit van de bulletins vanaf 2001, 

toen ik in de vereniging kwam. And-
ries Gouw, zelf typograaf, was toen-
dertijd redacteur, sind 1992. De kopij 
kreeg hij keurig getypt op papier toe-
gestuurd, hij plakte de foto’s erbij en 
zette het boekje in elkaar. Gedrukt 
werd bij CopyQuik in Flamatt. Samen 
met zijn voorgangers van 1989 tot 
1991 was Andries Gouw verantwoor-
delijk voor 63 bulletins van de Gesell-
schaft Schweiz-Holland.
 2005 kregen de boekjes een ‘nieuw 
gezicht’. Nummer 61 werd bij tecnet 
GmbH in digitaaldruk en met een 
professioneel layoutprogramma ge-
produceerd. De artikelen werden nu 
elektronisch geleverd en voor het eerst 
verschijnen ook de foto’s in kleur.
 Nadat Andries zijn funktie als re-
dacteur na dertien jaren afgegeven 
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had, heb ik de redactie overgenomen. 
De artikelen, foto’s enz. worden sinds-
dien elec tronisch aan de redactie ge-
stuurd en verwerkt. 
 Vanaf nummer 64 was het ook mo-
gelijk, de betaalkaarten in het bulletin 
te integreren; zo moesten deze niet per 
brief individueel verstuurd worden. 
Omdat ik als penningmeester ook de 
ledenadministratie voerde, werd het 
mogelijk de omslag van het boekje te 
personaliseren, d.w.z. de adressen wer-
den (tot 2014) direkt op de omslag ge-
drukt. Eénenwintig bulletins werden 
zo bij mij geproduceerd, tot ik 2010 
door Henk Eijer afgelost werd.
 Vanaf nummer 86 werd het layout 
door Henk zelf uitgevoerd, in hetzelf-
de programma van waaruit ik het 
boek je druk. De komplete layout met 
foto’s en tekst werd mij per e-mail toe-
gestuurd. Voor het drukken werden bij 
mij kleinere typografische korrekties 
aangebracht. 
 2015 werd de redactie door Lida 
Versteeg verzorgd, wat voor mij weer 
wat meer werk betekende. Lida ver-
vaardigt of verzamelt de artikelen, 
schrijft ze in Word® en zorgt ervoor 
dat de teksten en foto’s bij mij komen. 
Daaruit ontstaat bij mij dan weer de 
actuele layout. De adressen krijg ik van 
Milou in een Excel®-bestand. Deze 
worden nu op etiketten op het bulletin 
gekleefd.
 De oplage van de bulletins bleef in 
al deze jaren ongeveer hetzelfde: 250 
tot 275 boekjes werden en worden van 
iedere uitgave aan de leden en aan de 
bevriende verenigingen verstuurd. Als 

ik de laatste vijftien jaargangen van 
het Bulletin doorlees, valt mij op dat 
het de redacties steeds weer gelukt is 
met persoonlijke bijdragen interessan-
te en afwisselende bulletins te produ-
ceren. Verslagen van bijeenkomsten 
(heten tegenwoordig ‘events’), infor-
matie voor Nederlanders in Zwitser-
land, verenigingsnieuws enz. wisselen 
elkaar af. In de oudere uitgaven wer-
den zelfs ieder jaar de nieuwe leden 
door het bestuur welkom geheten! 
 Waar iedere redactie steeds weer 
mee te vechten heeft: ‘Krijgen we voor 
het volgende bulletin weer genoeg ar-
tikelen bij elkaar; wie schrijft deze keer 
een verslag van de wandeling; hoe 
kunnen we de leden motiveren, een 
artikel te schrijven…?
Dus, beste leden van de Nederlandse 
Vereniging, klim in de pen (of in/op de 
computer) en schrijf verhalen, gedich-
ten, verslagen enz. opdat ‘onze’ bulle-
tins nog eens zo lang blijven bestaan.

Tjeerd Coehoorn  ■   

45
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even Voorstellen…

Mijn naam is Heleen van de Velde (34) 
en sinds januari 2016 woon ik samen 
met mijn man Joost en (inmiddels) 
twee kinderen in Rüfenacht (bij Bern). 
Mijn man heeft sinds oktober 2015 
een baan aan de Universiteit Bern als 
onderzoeker. Ik heb tot januari ge-
werkt bij ingenieursbureau Royal Has-
koningDHV als omgevingsmanager 
en adviseur planprocedures bij natte 
planstudies. Ik heb bijvoorbeeld de 
bestemmingsplanwijziging en milieu-
effectrapportage voorbereid voor pro-
jecten als de versterking van de Afsluit-
dijk en de Houtribdijk, en Ruimte 
voor de Rivierprojecten zoals de zo-
merbedverlaging van de IJssel en krib-
verlaging in de Waal. Daarnaast heb ik 
overleg gevoerd met de verschillende 
ambtelijke partijen (waterschap, pro-
vincie, gemeente, etc) en belangheb-
benden (bewoners, beroepsvissers, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbe heer 
enz). 
 Joost en ik kennen elkaar via de 
bergsport: we houden beiden van in 
de bergen zijn en doen aan alpinisme, 
toerskiën maar ook wandelen en fiet-
sen. Toen Joost de kans kreeg om voor 
drie jaar aan de Universiteit Bern te 
werken, hoefden we niet lang na te 
denken. Voor een aantal jaren zo 
dichtbij de bergen wonen en een land 
beter leren kennen, dat leek ons een 
mooi avontuur om samen met onze 

kinderen aan te gaan. De consequentie 
was wel dat ik mijn baan moest opzeg-
gen. Tot eind mei ben ik met zwan-
gerschapsverlof, maar daarna hoop ik 
hier in Zwitserland een baan(tje) te 
vinden. Mocht dat niet lukken, dan 
heb ik mijn handen ook voldoende vol 
aan onze kinderen (0 en 2 jaar). 
 Toen ik zag dat er een vacature in 
het bestuur van de Nederlandse Vere-
niging was, heb ik hier gelijk op gerea-
geerd. Binnen het bestuur word ik het 
aanspreekpunt voor activiteiten. Ik 
heb veel zin om hiermee aan de slag te 
gaan, en hoop veel van jullie beter te 
leren kennen op de toekomstige acti-
viteiten. Ideeën van leden zijn wel-
kom! ■
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a l g e m e N e  l e d e N V e r g a d e r i N g
Gerard de Braaf

 Donderdag 10 maart 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van de 
Nederlandse Vereniging (Bern-Fribourg-Solothurn) in Restaurant Maygut in 
Wabern gehouden. Het was de tweede keer in successie, dat de ALV op een don-
derdag plaats had en we mogen wellicht constateren dat dat een goede beslissing 
geweest is, want er namen 32 leden aan de vergadering deel, wederom een stij-
ging in vergelijking met het jaar daarvoor, toen het er 25 waren.
 Na de borrel van ongeveer half zeven tot kort na zeven uur begon de vergade-
ring, die iets minder dan anderhalf uur duurde. Hoewel er dit jaar eigenlijk geen 
bestuurswissel was moest onze penningmeester Marian van den Berg toch een 
stapje terugdoen en werd door de voorzitter met bloemen hartelijk bedankt 
voor het goede werk, dat ze de afgelopen jaren had verricht. Het financiële stokje 
werd overgenomen door Ellen Schneiter, die reeds deel uitmaakte van het be-
stuur. Voor een gedetailleerd verslag van de ALV verwijs ik naar de notulen, die 
in een volgend bulletin zullen worden gepubliceerd.
 De avond werd afgesloten met een pastabuffet met vier verschillende sauzen, 
dat uitmuntend door Jürg Grossen werd geserveerd. Rond tien uur gingen de 
laatste deelnemers huiswaarts.
 Als aanvulling op de ALV dien ik nog te vermelden dat korte tijd later Heleen 
van de Velde zich gemeld heeft om het bestuur te versterken, zodat we toch weer 
op de oude sterkte van zes personen konden komen. Het bestuur is erg blij met 
het toetreden door Heleen, de officiële opname dient op de volgende ALV te 
geschieden, maar dat laat onverlet dat ze reeds nu haar bijdrage kan leveren!
 ■

Nieuwjaarsborrel  
Gerard de Braaf

Op zondag 10 januari 2016 vond van 15 tot 17 uur de nieuwjaarsborrel van onze 
vereniging plaats, en wel in Schloss Hünigen bij Konolfingen. Onze gast heer 
Ferdinand Salverda kon ditmaal niet zelf aanwezig zijn, maar er was toch Neder-
landse inbreng van Schloss Hünigen in de persoon van barman Jos, oorspron-
kelijk uit Maastricht. Hilde Buchs zorgde weer voor heerlijke Hollandse oliebol-
len en het Schloss voor verdere Nederlandse hapjes, zoals bitterballen en frikan-
dellen. De weersomstandigheden noopten ons binnen te blijven in de gezellige 
bar. De thuisreis van velen werd nog door zware regenval begeleid. Een kleine 40 
leden namen aan de Nieuwjaarsborrel deel. ■
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Filmmiddag op 17 april 2016
Ellen Schneiter

 Ook al was het weer niet zo best, konden Dick Versteeg, Richard Schneiter en 
ik 17 personen in het Bärtschihus in Gümligen begroeten. Gauw was alles opge-
steld en een gezellig groepje kon in de zaal plaats nemen. Dit jaar doken we eens 
in de Nederlandse geschiedenis. Michiel de Ruyter stond op het programma. 
Op wens van enkele leden had ik deze film in Nederland bezorgd.
 Halverwege de 17e eeuw was Nederland één van de grootste zeevarende na-
ties ter wereld. Michiel de Ruyter werd de opvolger van admiraal Maarten 
Tromp na diens overlijden. Met een ingenieuze strategie verpletterde  Michiel 
de Ruyter de Engelse vloot. Deze geschiedenis werd met veel mooie beelden 
verteld. Ook al was het tussen door niet altijd even menselijk. Gedeelten gaven 
aanleiding om de ogen even dicht te doen. 
 Voor het drinken en de versnaperingen in de pauze hebben Richard en ik 
gezorgd. Een lekker biertje of mineraalwater met wat chips of nootjes viel goed 
in de smaak. De film duurde 2 1/2 uur. Om 16.30 uur was dan ook de filmmid-
dag 2016 weer voorbij. Zoals gezegd was de film niet voor iedereen een pretje. 
 We kijken weer vooruit en gaan des te intensiever op zoek naar een film die 
wel de meeste mensen zal aanspreken. Wensen wat dat betreft kunt u ook direkt 
naar Ellen Schneiter mailen. Zoals Ellen en Richard voor een natje en een droog-
je zorgden, zo nemen zij uw wensen ook ter harte. 
Tot de volgende filmmiddag 2017. ■

koningsdag 1; 27 april
Han van der Kleij

 De ambassadeur, mevr. Anne Luwema ontving op 27 april in het Berner Rat-
haus vele gasten op de receptie ter ere van koning Willem-Alexander. In haar 
toespraak ging zij in op de gemeenschappelijke waarden van Nederland en 
Zwitserland en onderstreepte hoe belangrijk de banden tussen de landen zijn.
Voor de drie aanwezige bestuursleden was het belangrijk, dat we gelegenheid 
hadden kort met de ambassadeur te praten. Wij hopen dat de dialoog met de 
ambassade verder gaat.

De Nederlanders kwamen uit heel Zwitser-
land: ik heb gesproken met landgenoten uit 
Bern, Freiburg, Solothurn en uit Tessin, 
Wallis, Waadt, Zürich, Appenzell en Basel. 
Naast de gesprekken met andere Nederlan-
ders hadden wij natuurlijk ook veel 
vreugde aan de bitterballen, 
stukjes kaas en haring. ■
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koningsdag 2 - op 30 april
Han van der Kleij

 Op ‘Koninginnedag’ vierden we Konings-
dag. Na het succes van vorig jaar, waren we 
ook dit jaar bij Ferdinand Salverda op Schloss 
Hünigen. Hoewel het weer niet vriendelijk 
was, hadden we toch een gezellige start op het 
terras. Met een drankje, bitterballen, frikadel-
len enz. is bij ons Nederlanders al snel een 
uitstekende stemming voorhanden. En voor 
de kinderen waren er ook wat spelletjes, zodat 
spoedig iedereen tevreden was. Na de toe-
spraak van onze voorzitter hebben we het glas 
ter ere van Willem-Alexander geheven. 
 Dankzij de dekens die Ferdinand 
bracht, konden we wat langer de op-
komende kou uithouden, maar om 5 
uur zaten we toch allemaal binnen en 
lieten de receptie, gezellig kletsend, 
ten einde gaan. ■

oranjeconcert
Han van der Kleij

 Het Jeugdorkest van Scholen In De Kunst, Amersfoort, was op 4 en 6 mei in 
Bern en omgeving te gast. Op vrijdag, 6 mei opende het jeugdorkest tegen 12 
uur het concert voor de Heiliggeist Kirche met ‘In de hal van de bergkoning’ van 
Edvard Grieg. Om 12:30 uur begon dan het hoofdconcert in de kerk. speelde 
het jeugdorkest onder de leiding van Tom Tulen werken van Hans Zimmer, 
Glenn Miller, Edvard Grieg, Henry Mancini, Bedrich Smetana en Jules Masse-
net. Het is buitengewoon, hoe precies die kinderen tussen 12 en 18 jaar al spelen 
en welke vreugde ze daarbij verbrei-
den. Uiteindelijk eindigde ook dit 
concert. Het publiek bedankte met 
veel applaus, wat met een lied beloond 
werd. ■

100
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meiwandeling van Blinzern 
naar Bächtelen
Janny terpstra

 Op deze stralende zaterdagmorgen 
in mei wachtten Trudy, Joep de hond 
en ik bij de bushalte in de Christoffel-
gasse op Do en haar dochter om geza-
menlijk over onze ‘Berner Huisberg’ te 
gaan wandelen. Do’s dochter, die sinds 
een jaar in Nederland bij de Zwitserse 
Ambassade in Den Haag werkt, was 
juist de vorige avond nog in Thun aan-
gekomen om een weekje bij haar 
moeder te logeren. Dat was voor ons, 
alles vrouwen rond de zestig, een leuke 
verrassing. Even later stapten 
wij vrolijk, met ons rugzakje 
aan de hand, de bus in en reden 
naar het eindstation Blinzern. 
Het Nederlandse gebabbel was 
niet van de lucht. Bij Blinzern 
ontmoetten wij Theresia. Een 
eerste foto werd gemaakt en 
kort daarop bereikten wij de 
rand van het bos. Daar vond ik 
een koele plek onder de bo-
men, waar wij enkele Yoga-oe-
feningen zouden kunnen doen 
om ons op de lange wandeling 
voor te bereiden. Dit voorstel werd 
graag aangenomen en zo maakten wij 
de schouders los, sterkten de rug, lie-
ten wij de heupen swingen, en bereid-
den ten slotte ook nog de bovenbenen, 
de knieën en de voeten voor. In deze 
stilte luisterden wij ook naar het ge-
zang van diverse vogels, die moeder 
natuur een prachtig concert schonken. 
 Nu waren wij gereed en stegen ge-
zellig kletsend de half zonnige, half 
schaduwrijke wandelpaden van de 

Gurten op. Hier en daar werden foto’s 
genomen. Bij dit stralende weer waren 
de nog flink be sneeuwde Berner Alpen 
duidelijk te zien. Voor ons spreidden 
zich knalgele kool zaadvelden en frisse 
groene weiden met hier en daar een 
appelboom in een laat wit-roze bloe-
semkleed uit, daartussen lagen de 
steenroodbruine daken van enkele 
boer derijen. Op schaduwrijke plekken 
omzoomden lievevrouwenbedstro, 
vergeet-mij-nietjes, pinksterbloemen, 
gele dovenetel en ander mooi gewas 
het steeds smaller wordende pad. Om 
twaalf uur kwamen wij boven op de 
berg aan, waar wij op een van de ter-

rassen van ‘Tapis Rouge’ een plekje 
voor onze lunch uitzochten. Een ieder 
kon naar eigen behoefte uitzoeken, het 
zelfbedieningsbuffet staat bekend om 
zijn grote assortiment. Zo koos de een 
voor een hartige salade met knappe-
rend vers brood, de ander voor patat, 
belegde broodjes of een verrukkelijk 
toetje. Hier en daar vertelden wij el-
kaar over onze persoonlijke belevenis-
sen uit het integratieproces als 
Nederlandse vrouw in 
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speelmiddag monbijoupark
Heleen van de Velde

 Zaterdag 21 mei hebben zeven ge-
zinnen de ‘speelmiddag’ in het Mon-
bijoupark in Bern bijgewoond. De ou-
ders konden in een ongedwongen 
sfeer met elkaar kletsen, terwijl de kin-
deren zich vermaakten met de door 
Milou meegebrachte bellenblaas en 
andere spelletjes. En natuurlijk was 
ook de glijbaan in trek. Het was prach-
tig weer, dus het was volop genieten! 
Naast lekker spelen en kletsen, was het 
doel van de speelmiddag ook om na te 
gaan aan welke activiteiten (jonge) ge-
zinnen behoefte hebben. De meeste 
ouders gaven aan de Nederlandse Ver-
eniging gevonden te hebben, vanwege 

het Sinterklaasfeest, maar het 
daarnaast ook leuk te vinden om an-
dere gezinnen te leren kennen. De 
speelmiddag werd door iedereen als 
een leuk initiatief ervaren en is daar-
om ook zeker voor herhaling vatbaar. 
Ook is er geopperd om bijvoorbeeld 
met de kinderen naar de nieuwe klim-
muur in Ostermundigen te gaan. 
Andere ideeën of initiatieven voor ac-
tiviteiten voor gezinnen met (jonge) 
kinderen zijn welkom en kunnen wor-
den gedeeld met Milou of Heleen. ■

de tachtiger jaren hier in Zwitserland. 
Natuurlijk herkenden wij veel terug en 
schaterden het dan uit. Voldaan be-
klommen enkele van ons even later de 
uitkijktoren. Na het insmeren van 
zonnemelk, het rechtzetten van een 
zonnehoed en het gereed maken van 
wandelstokken wandelden wij een half 
uur later van de glooiende top van de 
Gurten langzaam naar het Gurten-

dörfli … het hele Alpenpanorama 
hadden wij daarbij direct voor onze 
neus. Tegen vier uur kwamen wij be-
neden aan, waar wij ons verkwikten 
met het zuivere water van de bron op 
het binnenplaatsje van Bächtelen. Bij 
de tramhalte namen wij afscheid van 
elkaar… en kijken op een prachtige 
dag terug.  ■



Bern Bahnhofplatz
Elsa Fischer

Op weg naar de Koffietafel op 28 April stapte ik uit de tram en begaf mij over de 
Bahnhofplatz naar het restaurant Côté Sud, toen een vriendelijke en eveneens 
uitstappende heer mij groette met een Grüss Gott Wohl. Ik antwoordde, even-
eens vriendelijk. Opeens besefte ik dat ik geen idee had wie deze heer eigenlijk 
was. Mijn moeder heeft mij altijd op het hart gedrukt dat ik nooit onbekende 
mannen mocht groeten. Dus haaste ik even stevig door tot ik naast hem liep en 
kon vragen: ‘Und wer sind Sie?’
Hij keek mij verbaasd aan en antwoordde: ‘Ihr Gedächtnistrainer’.
Vindt U zich af en toe ook zo dom? Meldt het even aan Lida, 
dan komt U in de krant!  ■

d e  l e e s k r i N g

belangrijke mededeling voor de mensen die meedoen bij de leeskring

Nieuw: Met ingang van februari 2016 geeft Eveline Ammann de organi-
satie van de leeskring over aan Elsa Fischer. De Vereniging dankt Eveline 
en postuum ook Urs Ammann voor de grote inzet die zij steeds weer 
volbrachten voor het zorgen van literair voedsel.
Email: Elsa Fischer: elsa fis@hotmail.com
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h e t  N i e u W e  B e s t u u r
Het nieuwe bestuur stelt zich voor:

Han van der Kleij, Heleen van de Velde, Gerard de Braaf, 
Milou Mumenthaler, Ellen Schneiter, Lida Versteeg (van links)
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e e N  k i N d  i N  d e  h o N g e r W i N t e r  d e e l  2
van Reinier Voogd

In de stad was er nauwelijks nog voed-
sel en het beetje dat mondjesmaat vrij 
kwam, was onvoldoende om van te le-
ven. Er zat voor veel mensen niets an-
ders op dan zelf bij de boeren op het 
platteland voedsel te gaan halen.
 Alle mannen tussen de 17 en de 40 
hadden zich al moeten melden voor de 
arbeidsinzet om verdedigingslinies te 
graven of werden in Duitsland te werk 
gesteld. De achtergebleven vrouwen, 
bejaarde mannen en tieners gingen op 
zoek naar eten: de hongertochten. De 
boeren in het Westen werden 
bestormd. De eerlijkheid gebiedt op te 
merken dat niet alle boeren even aar-
dig waren. Er waren er ook die van de 
gelegenheid misbruik maakten. De 
hongertochten gingen zelfs naar Fries-
land, Groningen en Drenthe. Op den 
duur met fietsen zonder banden, of te 
voet met handkarren of kinderwagens. 
Door de ontberingen en het gebrek 
aan voedsel stierven onderweg per dag 
60 tot 70 mensen. Plunderingen waren 
aan de orde van de dag. Als je pech 
had, werd hetgeen je eindelijk had we-
ten te bemachtigen, door de bezetter 
botweg in beslag genomen. Geld had 
weinig waarde en er ontstond een zeer 
levendige ruilhandel in kledingstuk-
ken, serviesgoed, antiek, goud, schil-
derijen, zilver en sieraden voor een zak 
aardappelen, wat groente en wat ver-
der aan eetbaars te krijgen was. 
 Voor de overleden mensen waren 

nauwelijks of geen doodskisten en 
vaak werden deze kisten steeds weer 
opnieuw gebruikt. ‘Zelfs voor de dood 
moet men in de rij staan’, zei een wran-
ge grappenmaker.
 Er was een zog. gaarkeuken waar je 
met een bonnetje een pannetje ‘soep’ 
kon halen of ander eten. Ik weet nog 
dat wij helemaal door het dolle waren, 
toen men vergeten was om onze bon-
nen in te nemen en wij nog een keer 
terug konden om eten te halen. Einde-
lijk iets dat op een volle maag leek. 
Water kwam er niet meer uit de kraan. 
Op het plein om de hoek waar wij 
woonden, stond een pomp waar je in 
de rij kon staan voor een beetje water. 
En dat in een stad met een paar hon-
derdduizend inwoners.
 En wij thuis? Wij hadden geen geld 
of kostbaarheden om te ruilen en wa-
ren dus geheel aangewezen op een ui-
terst karig inkomen, op de distributie 
en de gaarkeuken. Het lijdt geen enke-
le twijfel, als kind had ik de honger-
winter niet overleefd en mijn broers 
evenmin.

De redding
 Inmiddels was het Interkerkelijk 
Bureau voor de Noodvoedselvoorzie-
ning opgericht, dat voortreffelijk werk 
deed. Bij boeren in het westen was 
geen boerderij of er waren door dit 
bureau stadskinderen ondergebracht. 
Zij regelde ook de plaatsing van kinde-
ren bij boeren in de rest van het land; 
met mijn twee broers was ik er één 
van! En dit werd onze échte redding.
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 Acht jaar oud kwam ik in februari 
1945 met mijn broertjes per trein aan 
in Beilen. Hoe wij van daar naar onze 
adressen gingen? Ik zou het niet we-
ten. Mijn oudste broer Charles werd 
ondergebracht bij de familie De Weerd 
in Orvelte, mijn broer Freddy bij de 
familie Wendeling in Elp en ik, de 
jongste, bij de familie Zoer in Balinge. 
Ik herinner mij nog vaag dat ik daar 
een eigen kamer had en mijn ogen uit-
keek in hun timmermanswerkplaats. 
Omdat toen iedereen de streektaal 
sprak, begrepen wij de mensen nau-
welijks en ik had binnen de kortste ke-
ren een alles verzengende heimwee. 
Hoe lang ik in Balinge was, weet ik niet 
meer. Ik schreef een briefkaart naar 
huis dat ik weg wilde. Hoe ondank-
baar ten opzichte van die familie, die 
mij toch maar in huis had genomen, 
een kind waarmee geen land te bezei-
len viel. Wellicht is er nog iemand van 
die familie die het nog wèl weet en die 
ik alsnog kan komen bedanken!
 Mijn briefkaart had gevolgen. Mijn-
heer De Weerd, bij wie mijn oudste 
broer Charles was ondergebracht, 
kwam mij met de fiets ophalen, over 
zo’n zandpaadje van toen. Ik kwam bij 
de familie Wolbers. Vader, moeder, 
drie dochters Sijghien, Bertha en Ger-
da en een zoon, Gerrit, van mijn leefti-
jd, twee grootouders en nog een logé 
uit Deventer. 
Indrukwekkend was, dat ik werd op-
genomen als een lid van dit gezin, alsof 
het vanzelfsprekend was. Mijn heim-

wee was snel verdwenen. Gastvrij, ge-
heel belangeloos zonder tegenprestatie 
en zonder te worden voorgetrokken of 
achtergesteld. Zo maar een vreemd 
jochie, op een slof en een schoen, met 
nauwelijks meer kleding dan ik droeg. 
Ik moest op de straat voor het huis on-
kruid tussen de steentjes weghalen en 
ik werd schoongeboend in het stook-
hok - en kreeg straf als dat nodig was.
Ik bloeide op in die ruimte, de lucht 
van de boerderij, de vrijheid, de rust, 
de dieren. Mijn oudste broer woonde 
om de hoek en ik kon daar als ik zin 
had steeds binnen lopen en naar mijn 
andere broer ging ik op de fiets. Een 
doortrapper met een bandrem! Wij 
gingen niet naar school. Dus alle tijd 
om mee te gaan op de hooiwagen en 
met oma naar de kippen om eieren te 
rapen en verwonderd kijken hoe opa 
de biggetjes ter wereld hielp en ze met 
een handje stro schoonmaakte. Ver-
wonderd staren naar de stier bij de 
koe, de hengst bij het paard en op de 
kipkar mee met de zeug naar de beer. 
En voor het naar bed gaan met z’n al-
len rond de grote potkachel zitten in 
het midden van de kamer, luisterend 
naar de sage van Ellert en Brammert 
en af en toe een worstje uit de schouw 
met daarin het turf gestookte fornuis. 
Voor een stadskind als ik was dit een 
klein paradijs. De volle waarde van dit 
alles besef je pas achteraf. En ik her-
haal het nog maar even: het redde mij 
het leven.
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De bevrijding
 Franse parachutisten waren in de 
nacht van 7 op 8 april in Noord Neder-
land gedropt om bij de Duitsers ver-
warring te zaaien - de operatie Am-
herst. Op 12 april 1945, de 12e verjaar-
dag van mijn broer Freddy, werden wij 
door Canadese troepen bevrijd en 
rookte mijn broer Charles zijn eerste 
èn zijn laatste sigaret en aten wij voor 
het eerst chocolade.
 Na de totale capitulatie van de Duit-
sers op 5 mei 1945 ontstonden overal 
enorme grote stromen vluchtelingen. 
Mensen uit de concentratie- en de ge-
vangenenkampen die naar huis wil-
den, andere ontheemden die alles 
kwijt waren, Duitsers die voor de Rus-
sische troepen waren gevlucht, zij al-
len overspoelden Europa met miljoe-
nen tegelijk. Wij waren goed verzorgd 
en konden dus nog wel even wachten 
en gingen in augustus 1945 terug naar 
huis. Ik werd voor de boerderij opge-
haald in wat een ‘Bellenwagen’ heette. 
Heb ik de familie netjes bedankt? Ik 
hoop het, maar weet het niet. Vanuit 
Westerbork gingen wij in open Dodge 
drietonners naar Zwolle, in een stra-
lende zon langs de Drentse Hoofd-
vaart. Ik was voor mijn werk later met 
regelmaat in het Noorden en als ik dan 
naar huis reed, volgde ik met genoe-
gen steeds dezelfde weg langs het ka-
naal. Inmiddels met asfalt, maar met 
dezelfde bomen en dezelfde sfeer. Van 

Zwolle gingen wij in de nacht over het 
IJsselmeer met een schip naar Amster-
dam en vandaar met de trein naar Den 
Haag. Met een klein autootje werden 
wij naar huis gebracht. 

De verdringing
 Ik was in 1956, 19 jaar jong, als Ma-
rechaussee nog één keer bij de familie 
Wolbers in Orvelte. Ik werd weer ont-
vangen of ik nooit was weggeweest. 
Mijn broers waren daarvoor nog in 
Elp en Orvelte op bezoek geweest, de 
een op de fiets en de ander op de So-
lex! Ik had met de familie Wolbers na 
1956 geen enkel contact meer! Waa-
rom niet? Ronduit schandelijk. Ik had 
er mijn leven aan te danken en toch 
werd dat weggeduwd. Er is een verkla-
ring voor, zij het een schamele. Na de 
oorlog werd er over alle doorstane el-
lende niet of nauwelijks nog gespro-
ken, het was taboe.  Mensen hadden 
om te kunnen overleven zoveel ge-
daan, ook wat niet of nauwelijks door 
de beugel kon en er waren ook zoveel 
door de mand gevallen, dat niemand 
er nog iets over wilde horen. Niemand 
wilde meer over de verschrikkingen 
van de oorlog spreken.
Er moest vooral niet worden gezeurd 
maar gewerkt en opgebouwd, vooral 
vooruit kijken en niet meer achteruit. 
Dit was een algemeen gevoelen, ook 
bij ons thuis, waar het normale leven 
gestaag terugkeerde. Ik heb met mijn 
ouders nooit over de oorlog gesproken 
en zij niet met mij. Op wat kleinighe-
den na heb ik nauwelijks een idee hoe 
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zij die hebben doorstaan. Verdringing 
was er alom, over alles en ook over ons 
verblijf in Drenthe.
 Hierbij kwam ook nog dat mijn 
moeder een voor die tijd zeer zware 
operatie moest ondergaan. Ik werd in 
het najaar van 1945 naar de familie 
Krommendijk in Deventer gebracht, 
waar mijn vader op het laatste van de 
oorlog was ondergedoken. Dit begreep 
ik pas, toen ik daar was. Weer bij ande-
re mensen waar ik weer door de hele 
familie werd verwend. Ik kreeg zelfs 
zakgeld! Maar ik ging ook zowat elke 
dag na school even te voet naar de 
spoorbrug over de IJssel. Kijken naar 
de trein die mij naar huis zou kunnen 
brengen! 
 Ligt hierin wellicht de reden dat de 
herinneringen aan Drenthe èn die aan 
Deventer door mij zo ver werden weg-
gestopt, dat zij uiteindelijk vervaagden 
en goeddeels verdwenen? Het is nau-
welijks een excuus.
 En toch knaagde het! Met mijn 
dochters was ik in Drenthe en zocht ik 
in Balinge vergeefs naar wat in mijn 
herinnering een timmerbedrijf was 
naast een woonhuis en ik bezocht 
meerdere malen Orvelte, waar de bo-
erderij in andere handen was geraakt. 
En daar liet ik het bij. 
Zeventig jaar later
 Wat is het dat je na zeventig jaar op 
je ouwe dag toch nog de kriebels krijgt 
en je je afvraagt waarom er nooit meer 
contact was. Schandelijk toch, mensen 
waaraan je te danken hebt dat je leeft 
– en dit is geen overdrijving. 

Maar zeventig jaar. Het was nu nog of 
nooit. Ik begon met de vergeefse zoek-
tocht naar het adres van de familie 
Zoer in Balinge. En wanneer was ik nu 
precies waar? De burgerlijke stand van 
de Gemeente met een enthousiaste 
mevrouw die aan alle kanten hulp-
vaardig was, bracht geen uitkomst, 
ook niet over onze precieze data van 
aankomst en vertrek. Het was gewoon-
weg niet geadministreerd. Maar ik had 
ook aangegeven dat ik bij de familie 
Wolbers in Orvelte was ondergebracht 
en toen was de zaak snel geklaard. Bin-
nen de kortste keren had ik contact 
met hun jongste dochter Gerda! 
 Toen kwam het in een stroomvers-
nelling. Gerda seinde Gerrit in, dat 
jongetje van mijn leeftijd toen, en van 
Bertha die al jaren in Nieuw Zeeland 
woont. Sijghien, de oudste is inmid-
dels overleden. En het is net of ik weer 
deel uitmaak van die zo gastvrije fami-
lie. En dat is ook iets om dankbaar 
voor te zijn!

 Gerda had met de van haar ouders 
geërfde gastvrijheid en zorg geregeld 
dat ik eerst naar Balinge ging, naar het 
huis van de familie Zoer. Ik herkende 
er niets van en het had overal kunnen 
staan. Daarna bezocht ik in Orvelte de 
boerderij van toen! De woonkamer is 
er nog, met de fraaie wand waarachter 
toen de bedsteden en de opkamer wa-
ren en de schouw is er ook nog, helaas 
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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

Samengesteld door Milou Mumenthaler-van Rooyen en Lida Versteeg

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 wordt iedere maand 
van te voren aangekondigd. Informatie bij de voorzitter.
12 juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 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 van 9:30 tot 11:30 uur
Omdat de laatste dag van de maand mei kennelijk niet de passende dag was om 
met elkaar koffie te gaan drinken in Coté Sûd wil ik met het voorstel komen de 
maanden juli en augustus een pause in te lassen. Wie zich toch graag wil treffen  
met een aanspreekpersoon die Nederlands spreekt kan de redactrice even op-
bellen of een mailtje schrijven. Data juli/augustus vallen dus uit.
23 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december.

B e z o e k  a a N  P a P i l i o r a m a
Op zaterdag 12 september organiseren wij een bezoek aan het Papiliorama in 
Kerzers. Details volgen op de website en in de reminder. Opgeven kan natuurli-
jk altijd via info@nlvereniging.ch

Let op: De Migros Aare heeft een bonnenboekje verstuurd met 
kortingsbonnen voor de entree in Papiliorama. Bewaar deze  

    goed en vergeet niet de bon mee te nemen.

zonder die worstjes van toen. 
Het pand is aan de buitenkant nauwe-
lijks veranderd. Daarin is nu een con-
ferentieoord gevestigd. Ik werd daar 
wéér zo gastvrij ontvangen zodat geen 
andere conclusie kan worden getrok-
ken, dan dat onbaatzuchtigheid en 
gastvrijheid bij het pand horen, erin 
gebracht door de héle familie Wolbers.

Reinier Voogd

Bron: met dank aan de heer J.G. Raat-
gever Jr. uit wiens boekje Van Dollen 
Dinsdag tot de Bevrijding ik saillante 
feiten distilleerde.  ■
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h a r i N g e t e N
Ook dit jaar wordt Leidens ontzet niet vergeten en organiseren wij in dit kader 
het haringeten op zondag 2 oktober in Schloss Hünigen. Aangezien we de ha-
ringen naar gelang het aantal deelnemers van de 3-october-vereniging aangebo-
den krijgen, zijn we aangewezen op een tijdige aanmelding via 
info@nlvereniging.ch

k e g e l N  e N  s J o e l e N
Onze eigen Dick en Lida hebben het ook dit jaar weer voor elkaar gekregen de 
leuke locatie voor het kegelen en sjoelen in Gasthof Kreuz in Wohlen te reserve-
ren. Op zondag 23 oktober is iedereen van 14:00–17:00 uur welkom!

W i N t e r m a a l t i J d
Het menu is op het moment van schrijven nog niet bekend. Vast staat, dat we 
weer een wintermaaltijd in het Pfadiheim Steibruch, Steingrübliweg 31, Oster-
mundigen organiseren en wel op zaterdag 12 november. Reserveer deze avond 
dus alvast in de agenda. Informatie volgt via de reminder.

s i N t e r k l a a s m i d d a g

De laatste activiteit van het jaar is zoals altijd de sinterklaasmiddag, dit keer op 
zondag 4 december. De kinderen en hun ouders zijn van 14:00–16:30 uur wel-
kom in Gasthof Maygut in Wabern. Bij vragen Lida en Milou kontakteren.

Mocht u een activiteit willen organiseren kunt u direct  met 
ons contact opnemen via info@nlvereniging.ch

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



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.ch100

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.

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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Restaurant Landhaus Liebefeld 

  
Ob für ein zartes „Entrecôte im Pfännli“  
mit Pommes Allumettes und Marktgemüse  

bei uns in der Gaststube, 
 

einen Aperitif in der gemütlichen Landhausbar  
 

oder ein Gourmetmenu beim Cheminée  
in der Rôtisserie. 

  
Es erwarten Sie bei uns traditionelle  

und neue Kreationen im 2016. 

  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Restaurant Landhaus Liebefeld AG 

Gaststube, Rôtisserie, Bar, Hotel 
Schwarzenburgstrasse 134 

3097 Liebefeld 
info@landhaus-liebefeld.ch   www.landhaus-liebefeld.ch    

Tel. 031 971 07 58   Fax. 031 972 02 49 

	

	

WIR FREUEN UNS, SIE NICHT NUR  
AM KÖNIGSTAG BEI UNS IM  
SCHLOSS HÜNIGEN BEGRÜSSEN  
ZU DÜRFEN! 	

Geniessen Sie folgende kulinarische Highlights… 

 Dienstag-Freitag: saisonales Lunchbuffet für nur CHF 24.-  
 Candle-light Dinner als 5-Gänge Schlossmenü 
mit regionalen Speisen 

 Gemütliche Sommerabende auf der Rosarium Terrasse 
inmitten zahlreicher Rosenstöcke 

…und vieles mehr – bis bald im Schloss Hünigen! 

SCHLOSS HÜNIGEN, Freimettigenstrasse 9,  
3510 Konolfingen T+41 31 791 26 11  
hotel@schlosshuenigen.ch, 
www.schlosshuenigen.ch 



P.P.
3665 Wattenwil

Post CH AG
Adressänderungen 

bitte melden

d e  a g e N d a  ( z i e  o o k  P a g i N a  2 0 / 2 1 )

A

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)
23 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december.

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.
12 juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december

b e z o e K  a a n  P a P i l i o r a m a
Zaterdag, 12 september.
Details volgen; aanmelden via info@nlvereniging.ch

H a r i n g e t e n
We vieren Leidens Ontzet in Schloss Hünigen op
Zondag, 2 oktober. Aanmelden via info@nlvereniging.ch

K e g e l n  e n  S j o e l e n

in Gasthof Kreuz in Wohlen. Zondag 23 oktober van 14:00–17:00 uur

W i n t e r m a a l t i j d 
Pfadiheim Steibruch, Steingrübliweg 31, Ostermundigen. 
Zaterdag, 12 november. Details volgen; aanmelden via info@nlvereniging.ch

S i n t e r K l a a S m i d d a g 
Zondag 4 december,14:00–16:30 uur, Gasthof Maygut in Wabern.

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


