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e d i t o r i a a l

Gerard de Braaf 

 Voor U ligt het eerste bulletin van 2015. Het nieuwe bestuursjaar is begonnen 
en we hebben afscheid genomen van Henk Eijer, die meerdere jaren het bulletin 
voor U heeft verzorgd. Nogmaals hartelijk dank aan Henk. Als nieuw bestuurs-
lid is Ellen Schneiter-Voskamp welkom geheten. Verderop in dit bulletin stelt zij 
zichzelf voor. De rest van het bestuur gaat verder. Voorlopig heeft Lida Versteeg 
de taak op zich genomen de coördinatie van het bulletin te verzorgen, maar 
voor de layout zijn we nog dringend op zoek naar iemand. Het zou erg fijn zijn 
indien iemand zich zou melden om dit te gaan doen. Het is niet noodzakelijk 
daarvoor lid van het bestuur te zijn.

 Eind april hadden we de Koningsdagborrel in Schloss Hünigen. Het was voor 
het eerst dat onze vereniging in deze prachtige lokatie een bijeenkomst organi-
seerde. Ferdinand Salverda heeft ons uitstekend onthaald. In dit bulletin een 
kort verslag van deze gebeurtenis. Een dag later was de Koningsdagreceptie van 
de Nederlandse Ambassade in het Rathaus van Bern. 
Ambassadeur Bart Twaalfhoven maakte bekend dat hij later dit jaar zijn post zal 
verlaten. Ik wil hier Bart Twaalfhoven van harte bedanken voor de plezierige 
samenwerking die wij als Nederlandse vereniging met hem hebben gehad.

In de agenda kunt U lezen dat voor de zomerpauze nog enkele aktiviteiten op 
het programma staan. In het kader van de filmmiddag wordt nu eens geen span-
nende film vertoond, maar aandacht besteed aan de one man-shows van Toon 
Hermans. Volgend jaar zou Toon 100 jaar zijn geworden. Hij was in 2000 de 
laatste van de zogenaamde Grote Drie van de conferenciers (Wim Kan, Toon 
Hermans en Wim Sonneveld), die overleed. 

 In juni wordt er wegens groot succes bij de eerste gelegenheid weer een Indi-
sche maaltijd georganiseerd. Wellicht hebben we het geluk dat het mooi weer is 
en dan buiten kunnen zitten. Dan lopen de zweetdruppeltjes misschien wel 
langs het gezicht, of U nu extra veel sambal in de gerechten doet, of niet!
 In de nazomer, voor uitkomst van het volgende bulletin volgt er een wande-
ling door de natuur. Onze vereniging wil naast verschillende culinaire aktivitei-
ten ook voor het gezonde lichaam wat doen, dus moet er ook bewogen worden. 
Vorig jaar was er een mooie excursie naar de Mont Vully, maar het aantal deel-
nemers viel wat tegen. Hopelijk kunnen we dit jaar meer leden op onze schre-
den begroeten! In gedachten het oude Latijnse adagium: mens sana in corpore 
sano, oftewel een gezonde geest in een gezond lichaam.

 Dat is ook wat ik allen toewens: een goede gezondheid, zodat we elkaar bij de 
volgende bijeenkomsten in groten getale mogen ontmoeten.
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 K o N i N g s d a g r e c e p t i e  a m B a s s a d e

Gerard de Braaf

 Maandag 27 april 2015 vond de Koningsdagreceptie van de Nederlandse Am-
bassade in het Rathaus te Bern plaats. Voor veel mensen is het nog even wennen: 
het is geen Koninginnedag meer, maar Koningsdag en die valt niet meer op 30 
april, maar op 27 april. Koning Willem-Alexander vierde op 27 april jl. zijn 48e 
verjaardag. Ambassadeur Bart Twaalfhoven was voor de laatste maal gastheer 
voor het Corps Diplomatique en voor de Nederlanders, die acte de presence 
wilden geven. De receptie was goed bezocht, gelardeerd met vele hapjes en 
drankjes, en bovendien nog een buffet. Na een toespraak van de ambassadeur 
werd het Wilhelmus gezongen. De kleur oranje domineerde deze gebeurtenis, 
velen hadden zich oranje kledingstukken aangemeten.

 Nog even over de datum: Koning Willem-Alexander heeft de viering op zijn 
eigen verjaardag vastgezet, deze wijkt ook maar drie dagen af van de vorige da-
tum, 30 april, de verjaardag van zijn grootmoeder, Koningin Juliana. Zijn moed-
er, Koningin Beatrix had de 30e april als feestdag behouden, omdat haar eigen 
verjaardag op 31 januari valt en aangezien in Nederland op deze nationale 
feestdag vele dingen buitenshuis worden gehouden eind januari geen geschikte 
datum daarvoor is. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar mocht Konin-
gin Amalia de troon bestijgen, dan zou het best kunnen dat zij de verjaardag van 
haar vader als feestdag zal behouden: haar verjaardag valt op 7 december en dat 
lijkt nu ook niet bepaald een dag om lekker buiten door te brengen. 

e e N  K o N i N g s B o r r e l

Lida Versteeg

 Een uitnodiging op 26 april 2015 om een koningsborrel te komen drinken?
In Zwitserland?  Dat is wel even wennen.
 Koningsdag. Koningsnacht. Nieuwe begrippen? Niet helemaal.
Koningsnacht, daarmee wordt de avond bedoeld voorafgaande aan de Konings-
dag, voorheen Koning innenacht. Omdat het een nationale feestdag is en was en 
voor veel mensen een vrije dag, konden de mensen de avond  te voren uitgaan 
en de volgende morgen uitslapen. 

 In Den Haag heet deze nacht KoningsNach, voorheen KoninginneNach, 
en in Rotterdam wordt deze nacht de Nacht van Oranje genoemd 

(gevierd in Ahoy). 
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 In Apeldoorn en omstreken staat 
deze nacht bekend als Prinsennacht en 
wordt juist de nacht na Koningsnacht 
genoemd.  
 En toch konden de leden van de 
Nederlandse Vereniging (zo heten we 
alweer een poosje), ook dat is wennen, 
met een goed gevoel naar huis, omdat 
ze wel niet direct een koningsborrel 
kregen, maar toch wel iets in die 
richting als ze dat wilden.
 De locatie was een echt slot met een 
prachtige tuin met fontijnen, oude bo-
men en wandelpaden. Schloss Hüni-
gen bij Konolfingen. De beheerder 
bleek een Nederlander te zijn.
 Nadat onze voorzitter een korte to-
espraak had gehouden, stond Ferdi-
nand Salverda te trappelen van onge-
duld om ons wat te vertellen over de 
geschiedenis van het slot en de uitbrei-
ding en ombouw enige tijd geleden.

 Het zou allemaal nog veel mooier worden, want hij fungeerde ook nog als als 
gids en leidde ons niet om de tuin, maar door de tuin en wist van elke boom het 
nodige te vertellen, o.a. dat sommige bomen heel erg oud zijn. Ook binnen 
mochten we een kijkje nemen. Altijd weer interessant. Dromen we nu misschien 
wel van een hemelbed in tijden van weleer. 
 Milou Mumenthaler zorgde voor spelletjes. Iets wat in Nederland een echte 
traditie is. En nog steeds een belangrijke rol speelt. Vroeger eerder spelen op 
straat. Nu op vrijdag 24 april werd er in Nederland een landelijke sportdag ge-
organiseerd die de koning en zijn gemalin op een van te voren uitgekozen plaats 
bezochten en het startsein gaven. 
 In de slottuin van Hünigen werden touwen gespannen tussen de bomen en 
konden de kinderen koekhappen. Op het bordes was er gelegenheid om te sjoe-
len.

 Aanvankelijk was gepland onze Koningsborrel binnen te nuttigen, want  het 
weerbericht had regen voorspeld. Maar het schip met zure appelen bleef daar 
liggen waar het lag en zo konden wij buiten zijn en niet te geloven, wij konden 
ons even wanen op het bordes van paleis Soestdijk waar koningin Juliana 
op 30 april altijd letterlijk in de bloemetjes werd gezet en de hele 
dag ieder wat langs kon brengen.



6

h o l l a N d 
Van Toon Hermans

We waren vroom, gereformeerd, en overdreven
de psalmen staan ons nog in het gezicht geschreven
we waren preuts met sjieke katholieke klokken
we droegen hoog-gesloten halzen, lange rokken.

toen kwam de nieuwe tijd met eigen nieuwe wetten
en Holland barstte uit historische corsetten
we bloeiden open en we kropen uit de schulpen
en uit het water, uit de molens en de tulpen

de vissersjongen ging de hippe vogel spelen
en boerderijen werden geurende bordelen
maar altijd meldt zich nog een log en stug verleden
kom je de dingen tegen die we vroeger deden

de blauwgeruiten kiel is al te snel gekrompen
er groeiden veel te hoge hakken aan de klompen
en daarom loopt geen land ter wereld al zo lang
zo eigenwijs te tobben met „de overgang“

Uit: Fluiten naar de overkant

 En nu stonden wij ook op zo’n bordes. Een ander woord voor terras en enigs-
zins koninklijker. Een lieflijk zacht windje speelde met onze haren. Hapjes en 
bitterballen werden gepresenteerd

 Precies op tijd waren de mensen naar huis gegaan, want wie nog niet was 
gegaan werd bedacht met een flinke hagelbui. Zo gebeurd met onze penning-
meesteres en haar man. Zij moesten wachten op de trein en werden toen onaan-
genaam verrast. Ondanks dit malheur kunnen we toch wel zeggen dat deze Kon-
ingsborrel er één was die zeer zeker voor herhaling vatbaar is.



7

De leeskring
Evelien Ammann

Heb je zin om af en toe eens een recent nederlands boek te lezen, meld je dan bij 
de leeskring.
Wij lezen recente nederlandse boeken van nederlandse schrijvers en schrijfsters 
meestal romans maar ook wel historische en andere interessante boeken.

Het gaat zo:

We hebben 2 rondes van 8 en 7 lezers.

Begin jaar worden 8 nieuwe boeken gekocht en ieder van de ronde 1 krijgt een 
boek toegestuurd dat hij/zij na 4 à 5 weken doorstuurd naar de volgende lezer in 
de bijliggende lijst.
Aan het einde van het jaar zijn de boeken weer terug bij mij (Evelien).
Deze boeken krijgen dan de lezers van ronde 2 en sturen ze net als bij ronde 1 
verder naar hun lezers op hun eigen lijst. Eind van het jaar ook weer naar Eveli-
en.

Geinteresseerd dan aanmelden bij Evelien of ook bij de Nederlandse Vereniging. 

Tel. 033 335 17 38 E.mail: ue.ammann@bluewin.ch
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g e o r g a N i s e e r d e  e V e N t s

B o r r e l  e N  e t e N

Zin in een kopje koffie, glaasje fris of een biertje? Daarvoor hebben de avondbor-
rel, elke tweede dinsdagavond van de maand om 18:30 uur in restaurant Caval-
lo 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.

9 juni/ 14 juli/ 11 augustus/ 9 september/ 6 oktober/ 10 november. 

K o F F i e t a F e l

Koffie drinken bij Coté Sûd in het station van Bern.
Het restaurant heet: Côté Sûd. Bahnhofplatz 10A, 3011 Bern. Tel: 031 310 04 90
Is precies boven Tibits. Hoofdingang station.

Iedere laatste donderdag van de maand. 
25 juni/ 30 juli/27 augustus/29 oktober. Tijd: Vanaf 9:30 tot 11:30 uur

F i l m m i d d a g

Gezellig samen lachen! Dit jaar wordt op de filmmiddag van zondag 31 mei een 
One Man Show van niemand minder dan Toon Hermans getoond. 
Deze kans oude tijden nog eens te laten herleven mag u zich niet laten ontgaan!

U bent van harte welkom zondag 31 mei, vanaf 14:00 uur in het 
Baertschi hus in Gümligen. Gaarne aanmelden bij info@nlvereniging.ch

W a N d e l i N g  t h ö r i s h a u s

Voor ons traditionele uitje gaan we dit jaar op voorstel van een van onze leden 
naar Thörishaus. Van daar maken we een schitterende wandeling naar Schwarz  

wasser. Het uitje zal waarschijnlijk eind augustus plaatsvinden. U krijgt 
bericht zodra de datum vastligt.
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i N d o N e s i s c h  e t e N

Ook dit jaar verwennen  Han van der Kleij en Hilde Buchs ons weer met een 
echte Indonesische maaltijd!
U bent welkom op zondag 28 juni, vanaf 17:00 uur in het Pfadiheim Steibruch, 
Steingrübliweg 31, Ostermundigen. 
De kosten zijn CHf 20 voor leden en CHF 25 voor niet-leden. 

Aanmelden bij Han tot 21 juni via info@nlvereniging.ch of 079 628 97 64

Routebeschrijving Pfadiheim

Anfahrt mit privaten Verkehrsmitteln:
 • Autobahn A6
 • Ausfahrt Bern Wankdorf / BEA Expo
 • Hauptstrasse Richtung Bolligen / Worb (Umfahrungsstrasse)
 • Abzweigung nach Ostermundigen
 • Erste Strasse: nach rechts in den Steingrübliweg einbiegen(siehe Wegweiser)
 • Parkierungsmöglichkeiten beim Coop, Rütischulhaus bzw. Rörswilstrasse.
 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel:
Bus: 
 • Mit Bus Nr. 10 ab Bahnhof Bern in Richtung Ostermundigen bis zur Halte-

stelle Sportplatzweg. 
 • Geradeaus laufen und beim Coop links von der Hauptstrasse abbiegen und 

nach 250m beim Fussgängerstreifen links in den Steingrüebliweg einbiegen 
und schliesslich dem Wegweiser zum Heim folgen (ca. 7min).

Trein: 
 • Mit RBS Bähnli S7 ab Hauptbahnhof Bern in Richtung Worb bis zum Bahn-

hof Deisswil. 
 • Entlang der Haupstrasse in Richtung Ostermundigen (600m),
 • bei der Kreuzung nach links abbiegen (Bernstrasse), 
 • nach 80m nach rechts in Steingrüebliweg abbiegen, und schliesslich dem 

Wegweiser entlang zum Pfadiheim folgen (ca. 12min).
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W i j  h e r d e N K e N
Lida Versteeg

 Eind april, be-
gin mei herden-
ken wij in Neder-
land elk jaar 
opnieuw de ge-
vallenen van de 
Tweede Werel-
doorlog. 
 We geven het 
niet op. We den-
ken niet nu, na 
zeventig jaar, zal 
alles wel vergeten 
zijn. 
 Tijdens onze 
vakantie bij goede vrienden die nu in 
Duiven bij Arnhem wonen, waar Dick 
en ik een gastvrij onderkomen had-
den, stelden zij voor om naar het Air-
borne-museum in Oosterbeek te gaan.
 Dick en ik komen uit Arnhem. Ou-
ders hebben met ons een evacuatie 
meegemaakt. Dick zijn vader heeft 
zich een half jaar moeten verstoppen 
in de Onzalige bossen (in de buurt van 
Arnhem) om niet afgevoerd te worden 
naar Duitsland om er te werken!
 Niet veel Nederlanders die moesten 
aantreden zijn na de oorlog weer 
teruggekomen. Één oom die ook in de 
buurt van Arnhem woonde, heeft het 
overleefd. Hij is teruggekeerd bij zijn 
familie. Hij zou de persoon worden 
die mij, toen ik voor een moeilijke be-
roepskeuze stond, dit mij heeft moge-
lijk gemaakt.
Wij rijden vanuit Duiven naar Ooster-

beek en wel naar de  monu-
mentale Villa Harten-
stein op de weg naar 

Wolfhese en Wageningen. Ten zuiden 
de Rijn. Aan de overkant een monu-
ment voor gevallenen. In deze grote 
villa is nu het Airborne-museum ge-
vestigd. Hier zat in de Tweede Wereld-
oorlog een deel van de staf van de 
Duit se Veldmaarschalk Walter Model, 
die het bewind voerde rondom Arn-
hem. Op 17 september 1944 moest hij 
zijn paleisje hals overkop verlaten. De 
Britten waren met parachutes achter 
de Duitse linies gedropt en stonden op 
het punt de brug bij Arnhem te vero-



11

veren. Om zo snel mogelijk een einde 
te maken aan de oorlog.
 Er werd geschiedenis geschreven. 
De eindstreep werd niet gehaald. De 
operatie „Market Garden“ kostte dui-
zenden mensen  het leven. Het bleek 
„a bridge too far“. De bewoners uit 
Arnhem moesten vertrekken en elders 
zien onder te komen. De stad werd vrij 
gegeven voor plundering.
 Het Airborne museum heeft een 
grote collectie militaire overblijfselen 
van deze gevechten. 

 In de kelder van het museum ervaar 
je alsof je je midden in de oorlog be-
vindt. Je zit in een vliegtuig met pa-
rachutisten. Je hoort het ronken van 
overvliegende vliegtuigen. Je staat in 
de voetsporen van een Britse parachu-
tist, die te horen krijgt over zijn missie. 
Je staat tussen felle gevechten in de 
Arnhemse straten en moet je uiteinde-
lijk terugtrekken. 
 Mensen die bewust dit beleefd heb-
ben worden gewaarschuwd, dat dit 
heel confronterend kan zijn. Onze 
vrien din vertelde namelijk dat de zus 
van haar man dit niet kon zien en 
voor al het geronk van de vliegtuigen 
niet kon horen. Dat herinnerde haar 
aan haar jeugd.

 Wij staan met ons vieren weer bui-
ten.
 Bedremmeld.
 Te hebben gezien hoe een oorlog 
destijds wel heel dicht bij ons is ge-
weest. Letterlijk aan de eigen huisdeur 
heeft geklopt.
 We weten dat er een grote begraaf-
plaats is waar allen die gesneuveld zijn 
begraven liggen. 
 We moeten vragen. Maar het is 
vlakbij. Verscholen achter grote hoge 
bomen. We lopen langs de vele graven 
en kijken naar de opschriften.
 Het ziet er uit als op bovenstaande 
foto. Veelal niet eens namen. Zomaar 
iemand zonder naam. Helemaal de 
schrik krijg ik als ik de leeftijden lees, 
als ze dat al hebben kunnen vaststel-
len.
 Jonge mensen nauwelijks volwas-
sen. Het maakt diepe indruk! 
 De begraafplaats prachtig onder-
houden en er zullen straks wel weer 
herdenkingsbijeenkomsten gehouden 
worden om het feit dat wij onze vrij-
heid te danken hebben omdat zij hun 
leven hebben gegeven. 
 Pas een half jaar later konden de 
mensen boven de grote rivieren hun 
bevrijdingsfeest vieren. 5 mei 1945. En 
dat zag er zo uit!
 Een meisje vertelt wat ze die dag 
heeft aangehad. Haar moeder had 
rood-wit-blauwe rokjes gemaakt van 
een Nederlandse vlag 
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e e N  N i e u W  B e s t u u r s l i d

Hallo beste leden,

op de algemene ledenvergadering heeft U 
mij als nieuw lid in het bestuur opgenomen. 
Ik zal mij nu in het kort bij U voorstellen.

 Ik heet Ellen Schneiter-Voskamp. Op 27 
april 1954 ben ik in Rotterdam geboren. 
Toen ik 10 jaar oud was ben ik met mijn ou-
ders naar Zwitserland verhuisd. 7 jaar woon-
den wij in Rapperswil aan de Zürichsee. Daar 
ben ik ook naar school gegaan.
 Steinach aan de Bodensee was daarna 3 
jaar lang mijn woonplaats, waar ik in die tijd 
verschillende opleidingen heb gedaan.
 In 1973 heb ik negen maanden in Wenen 
in Oostenrijk gewerkt. En ben daarna weer 
terug naar Zwitserland gegaan. In het volgende jaar, in 1974 heb ik aan de Thu-
ner See en wel in Hünibach mijn toekomstige man Richard leren kennen. 
 In 1976 zijn wij getrouwd en hebben 4 prachtige kinderen. Vanaf dat moment 
tot aan vandaag wonen we in Biel aan de Bielersee.
 Vanaf 1988 ben ik weer buitenshuis gaan werken en ik ga nog steeds elke dag 
met veel plezier naar kantoor, waar ik verantwoordelijk ben voor alles wat met 
boekhouding te maken heeft.
 Veel lezen en handwerken en een beetje sport, maar vooral mijn familie en 
kleinkinderen zijn die dingen die mij en Richard  veel plezier  bereiden en als 
een groot geschenk aanvaarden. 
 Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen bij het organiseren van veel  gezel-
lige bijeenkomsten en events van de de Nederlandse Vereniging, Bern, Fribourg 
en Solothurn. 

Mijn man en ik hopen bij deze bijeenkomsten en andere activiteiten veel men-
sen te ontmoeten. 

Ellen Schneiter-Voskamp
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K o N i N g s g e z i N d .
Lida Versteeg

 Dat waren we wel een beetje als ik de artikelen zo doorlas op eventuele fouten. 
Soms denk ik wel eens, hoe zou dat aanvoelen als ik koningin was. Ben ik dan 
anders als andere mensen? Is het fijn om naar de ogen gekeken te worden? En 
hoe is dat voor een koning. Kan hij maar doen wat hij wil? 
 Koningsdag en Koningsnacht. Een koningin viert toch niet haar verjaardag in 
de nacht?
 En een koning zal dat misschien wel doen, maar is de koningin er dan ook bij?
 Vragen! Vragen!

 In ieder geval ben ik heel benieuwd wat daarover onze leden denken. En mis-
schien ben ik nog het meest benieuwd naar wat de kinderen en de kleinkinderen 
van onze leden daarvan vinden.
 U kunt een klein verhaaltje schrijven. Kinderen kunnen woorden bedenken 
die beginnen met koning. Tekeningen zijn ook welkom. De mooiste en origi-
neelste vondst wordt beloond met een lintje. Zo gebruikelijk in Nederland aan 
de vooravond van Koningsdag. Nederlanders die bijzondere verdiensten in het 
belang van de algemeenheid hebben verricht krijgen een onderscheiding.

 En als klap op de vuurpijl wordt de bijdrage van de winnaar  in het volgende 
bulletin opgenomen. (En heel misschien ook nog wel andere bijdragen, maar 
dat hangt ervan af of daarvoor nog plaats is in het bulletin)
 Dus: er valt wat te verdienen. Een lintje en een boekenbon voor de origineels-
te inzending! Niet te hopen dat ik zoveel inzendingen krijg en allemaal even 
mooie bijdragen dat ik zelfs niet meer een winnaar kan bepalen!

Adres: lida.versteeg@muri-be.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

Nieuwe paspoorten en id-kaarten 
volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor vol-
wassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze 
documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reis-
documenten 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



Advertentietarieven 2015 per jaar 

binnenkant omslag:         in de tekst:                       éénmalig in de tekst:
1/1 pag. omslag SFr. 600 1/1 pag.  SFr.  540 1/1 pag.  SFr. 140
1/2 pag. omslag SFr. 300 1/2 pag.  SFr.  280 1/2 pag.  SFr.   75
1/4 pag. omslag SFr. 180  1/4 pag.  SFr.  160 1/4 pag.  SFr.   45

Advertentiebestellingen bij de penningmeester

 
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 2015. 
  

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 
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A

Koffietafel Iedere laatste donderdag v/d maand 9.30 – 11.30 uur. 
Côté Sûd. Bahnhofplatz 10A, Bern (boven Tibits, Hoofdingang station)

25 juni/ 30 juli/27 augustus/29 oktober. Tijd: Vanaf 9:30 tot 11:30 uur

Avondborrel en Samen Eten
Iedere tweede dinsdag v/d maand 18.30 uur (eten 19.00 uur)
Cavallo Star, Bubenbergplatz, Bern. Het restaurant om te eten wordt iedere 
keer spontaan gekozen.

9 juni/ 14 juli/ 11 augustus/ 9 september/ 6 oktober/ 10 november. 

Filmmiddag 
zondag 31 mei, vanaf 14:00 uur in het Baertschi hus in Gümligen. 
Gaarne aanmelden bij info@nlvereniging.ch

Indonesisch eten 
zondag 28 juni, vanaf 17:00 uur in het Pfadiheim Steibruch, Steingrübli-
weg 31, Ostermundigen. 
Aanmelden bij Han tot 21 juni via info@nlvereniging.ch of 079 628 97 64

Wandeling Thörishaus
Augstus, informatie volgt later

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


