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e d i t o r i a a l
Milou Mumenthaler-van Rooyen

’t Is weer voorbij die mooie zomer …  De tekst van dit lied van Gerard Cox is 
ook bijna veertig jaar later nog altijd actueel. We hebben weer een recordzomer 
beleefd en ik heb er van genoten. Wat is Zwitserland toch een heerlijk land om 
er te wonen. Afkoeling vind je in de bergen waar de temperatuur niet zo extreem 
hoog is. Ook een sprong in het koele nat van de  Aare is de moeite waard. De-
genen die de zomer in Nederland doorbrachten, hebben eveneens van buitenge-
wone hoge temperatuurwaarden  kunnen genieten. Een dagje aan één van de 
vele stranden is natuurlijk heerlijk onder deze omstandigheden. 

Uitgerekend in het weekend waarin het uitje naar Schwarzwasser zou plaats vin-
den, speelde het weer niet mee. De wandeling is derhalve verschoven naar 7 
november. Bij de activiteiten in dit bulletin vindt u de details voor dit uitje, waar 
u zich nog steeds voor kunt aanmelden.

Ook andere leuke activiteiten staan op het programma! En als er dan toch niets 
bij staat, waar u niet warm of koud van wordt , kunt u zich nog altijd met sug-
gesties bij ons melden. Sowieso zou het motto bij de organisatie van de vereni-
ging moeten zijn ‘voor en met elkaar’. Alleen gezamenlijk kunnen we er wat 
moois van maken.
Inmiddels hebben we, zoals u ziet, een oplossing gevonden voor de redactie en 
vormgeving van het bulletin. Met veel dank aan Lida en Tjeerd voor hun inzet 
en flexibiliteit!

Ook voor op de website zouden we blij zijn als er mensen zouden kunnen mee-
helpen de website te voorzien van bijvoorbeeld foto`s met bijpassende teksten of 
aardige anekdotes zowel betrekkking hebbende op Nederland en/of Zwitser-
land. Of misschien bent u wel een leuk artikel tegengekomen, of heeft u een 
mooie foto die meer zegt dan duizend woorden. Een interessante tentoon-
stelling. Te veel om op te noemen. Soms denk je wel eens dat zou leuk zijn maar 
je vergeet het dan toch ons te sturen.

Zoals u ziet, aan de zomerpauze is toch een einde gekomen. Er is weer genoeg 
werk aan de winkel. Ik verheug me erop gezamenlijk met u, er in de komende  
herfst en de beginnende winter tegen aan te gaan. Laten we het jaar 2015 voor 
zover  het van ons afhangt tot een goed eind proberen te brengen!! ■
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N i e u w e  N e d e r l a N d s e  a m B a s s a d e u r

De Nederlandse ambassadeur, de heer Bart Twaalfhoven, heeft eind augustus 
afscheid genomen van zijn post in Zwitserland. Hij wordt nu Zijne Majesteits 
vertegenwoordiger in Slovenië. Als nieuwe Nederlandse ambassadeur verwelko-
men wij mevrouw Anneke Luwema. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
wenst mevrouw Luwema veel succes bij het uitoefenen van haar taak en een 
plezierig verblijf in Zwitserland. 

F i l m m i d d a g
Ellen Schneiter-Voskamp

Op 31 mei 2015 was de filmmiddag van de Nederlandse Vereniging Bern in het 
Bärtschihus in Gümligen waar we een zaaltje gereserveerd hadden. 
 Om 13 uur 15  kwamen Lida en Dick de sleutel brengen en wij konden het 
zaaltje voorbereiden en inrichten met de nodige filmapparatuur. Dat laatste is 
altijd weer gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kennis van zaken is zeer gewenst. 
Richard, mijn man en Dick waren verantwoordelijk voor de film.
 Lida, Marianne en ik zorgden voor  prettig zittende zitplaatsen en dat er  iets 
om te drinken en te knabberen was.
 De eerste gasten kwamen om 13 uur 45. En dat was aangezien het mooie weer 
een echte verrassing. 23 leden waren naar het Bärtschihus gekomen.
En ze kwamen niet voor niks. Ikzelf had alle dvd`s besteld van de shows van 
Toon Hermans.
 We begonnen met een stuk uit èèn van de eerste optredens van Toon Her-
mans in heel jonge jaren. En al gauw waren we weer midden in het gebeuren van 
toen!  Ook toen al had hij de lachers op zijn hand. En ook toen al weer telkens 
afgewisseld door zeer nadenkelijke gedachten waarbij hij de liefde steeds weer 
centraal stelde.
 Na een korte pauze met drankjes en zoutjes lieten zagen wij een Toon Her-
mans  zoals men hem eigenlijk niet zo goed kende. Het was de eerste show na 
het overlijden van zijn vrouw Rietje. Dat feit was  bepaald niet zomaar zonder 
sporen aan hem voorbij gegaan.
 Na dit emotionele gebeuren konden we ook nog weer wat zien waar je eigen-
lijk voortdurend van harte om kunt lachen, omdat deze heel bijzondere humor 
en zijn omgang met mensen je altijd weer even in een andere tijd verplaatsen. In 
die tijd toen Toon zijn „one man“ shows opvoerde waren de meesten van ons al 
niet meer in Nederland, waardoor deze  scènes van en met Toon je veel  meer tot 
nadenken brachten. Zo kon hij door een „schijnbaar“ onbenullig verhaal  toch 
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laten zien dat je verder moest denken dan je neus lang was en stond je plotseling 
versteld van het kunnen  van deze heel bijzondere man.

Heel jammer dat de middag veel te snel voorbij ging.
 Heerlijk lachen over dingen die we in de alledag zo tegenkomen en je eens 
even  lekker een moment kunt ontspannen in een wereld waar het niet altijd zo 
lachwekkend is. Ik geloof dat we ons doel hebben  bereikt.
 Een diepe zucht kondigde het einde aan van de opname`s aan van deze zeer 
toch echt wel heel begaafde man. En we waren even weer blij èèn van ons 
(Nederlanders) te hebben ontmoet. Gestorven is hij in het jaar 2000. Ook al 
weer 15 jaar geleden. De tijd vliegt!
 Het licht werd aangeknipt. We hadden moeite de overgang te vinden. Het  
mooie kleine zolderzaaltje in het Bärtschihus in Gümligen moest weer  in de 
staat teruggebracht worden zoals  we het aangetroffen hadden.Zelfs dat lukt 
wonderlijk wel!

Hartelijk dank voor jullie belangstelling!
 Hartelijk dank voor de goede samenwerking en jullie inzet. We gaan nu al-
weer uitkijken naar wat we volgend jaar weer kunnen vertonen. Als iemand nog 
iets weet wat we ook nog kunnen laten zien dan  graag bij ons melden. Allen een 
goede thuisreis en misschien zien we elkaar weer op een volgend event van de 
vereniging!Wie weet! 

Tot de volgende keer! ■
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Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Toon Hermans

a l s  d e  l i e F d e  N i e t  B e s t o N d

Titelfoto

l i B e l l u l a  q u a d r i m a c u l a t a  (Viervlek-libel)

Aan de oever van een poel aan de 
Hartlisberg bij Steffisburg waren ze 
deze zomer te vinden, boven het water 
stilstaand tussen riet en irissen: Libel-
len. Deze bijzondere insekten hebben 
een buitengewoon vliegapparaat: Ze 
zijn in staat de beide vleugelparen 
onafhankelijk van elkaar te bewegen. 
Daardoor kunnen abrupt van richtig 
veranderen, in de lucht staan blijven 
of bij sommige soorten zelf achteruit 
te vliegen.
 De Viervlek is een middelgrote libel 

met een vrij breed achterlijf. 
Behalve de vleugelken-

tekenen (Pterostigma 

– de donkere vlekken aan de voorkant 
van de vleugeltip), die bij alle Libelles 
voorkomt heeft de Viervlek nog vier 
verdere kentekens aan de vleugels, 
vandaar de naam. De lichaamslengte 
ligt tussen 40 en 48 mm.
 De viervlek komt in alle gematigde 
streken van het noordelijk halfrond 
voor, normaal echter zelden in het 
kustgebied. In de trektijd heeft men 
soms zwermen van honderden of dui-
zenden viervleklibellen boven de 
Noordzee gezien. Ze gaan bijna alle-
maal dood.

Tjeerd Coehoorn
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i N d o N e s i s c h  e t e N
Han van der Kleij

Beste leden en (nog) niet leden

Op 28 juni, een mooie en zeer warme 
zondag, was het weer zo ver: Indone-
sisch eten georganiseerd door de Ned-
erlandse vereniging. Moesten we de 
vorige keer al vroeg de oven aanmak-
en, omdat het  erg koud was, was het 
deze keer juist omgekeerd: zou er ge-
noeg schaduw zijn of zouden we alle-
maal in de zon smoren? Gelukkig was 
de locatie bij de padvinders ‘Steigrube’ 
ook heel goed bruikbaar op zo’n 
enorm hete dag.
 Zo gingen wij aan het begin van de 
middag aan de slag. Dat het feestje op 
de dag tevoren in het ‘Pfadiheim’ wat 
uit de hand gelopen was, merkten we 
snel: we moesten voordat we konden 
beginnen eerst nog orde maken, 
opruimen en schoonmaken. Daarna 
konden we pas de tafels, stoelen en 
banken opstellen en werden de zonne-
schermen op hun juiste  plaats gezet, 
zodat ze hun funktie konden waar-
nemen. En alsof het vanzelfsprekend 
was, werd alles mooi met bloemen ge-
decoreerd. 

Nadat de buitenzitplaatsen voor de 
gasten  klaar stonden, moesten we niet 
met de Franse slag maar wel flink aan 
de slag  in de  de keuken. 
 Ketoembar, sereh, gember, knof-
look, lombok, uien  hakken, boontjes 
doppen, prei, bloemkool, broccoli, pa-
prika en peentjes wassen en in kleine 
stukjes snijden.  Drumsticks en satés 
werden aan stokjes geprikt. Gelukkig 

had Hilde nog ‘s ochtends nieuwe 
stokjes kunnen bezorgen, want ik had 
ze vergeten.
 Nadat we flink wat tijd in de keuken 
doorbrachten waar het werken op die 
hete zomerdag echt geen pretje was, 
moesten we de barbecue buiten ook 
nog aanmaken. Voordat de oplaaiende 
vlammen het loodje hadden gelegd en 
er alleen nog maar een mooie gloed 
overbleef,  duurde het enigszins langer 
dan was voorgezien.
 Uiteindelijk stond dan het eten op 
de tafels en de aanwezige leden kon-
den hun borden volscheppen.  Uit het 
feit dat de vele kilo’s vlees, groenten en 
rijst die toch wel heel ruim berekend 
waren snel verdwenen waren, neem ik 
maar aan dat het eten goed in de 
smaak is gevallen. 
 Mijn hartelijke dank aan Hilde, In-
eke en Naus voor hun  actieve mede-
werking. Zonder jullie was ik redde-
loos verloren geweest. Heel veel dank 
ook voor de prettige manier waarop 
jullie mij geholpen hebben.

r e c e p t  V o o r 
d e z e  i N d o N e s i s c h e 
m a a l t i j d
De boontjes waren het snelste weg. 
Daarom eerst wat ik met de boontjes 
deed! In veel recepten die ik ken 
worden de boontjes eerst gekookt. 
Niet bij mij. Verder kook ik ‘naar 
gevoel’. Daarom heb ik altijd moeite de 
“juiste” hoeveelheden aan te geven.
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Ingredienten:750 gr sperziebonen, 5 
uien, 3-4 teentjes knoflook, 1 salam-
blad, 1/3 blok trassie stukje laos (of 3 
TL), 1 sereh, 3 TL goela djawa, 80 gr of 
25 dl santen, 2 lombok, zout.Sperzie-
boontjes wassen, doppen en doorsnij-
den. 
 Opzij zetten. Knoflook en de lom-
bok fijnhakken en met de laos en de 
trassie in de vijzel kneuzen. De uien 
klein snijden. In een grote pan (koeke-
pan), wadjang, uien en kruidenpasta 
fruiten. 
 Zodra ze een beetje fruitig zijn de 
ongekookte sperziebonen erbij doen, 
de hitte reduceren en 5 minuten roer-
bakken, oppassen dat de kruiden niet 

verbranden. Dan santen, het salam-
blad, zout, suiker en de gekneusde 
sereh toevoegen en 15 minuten met de 
deksel op de pan laten sudderen. De 
sambal goreng moet noch vochtig, 
noch droog zijn. Eventueel de deksel 
wegnemen en er  nog wat water bij 
doen. 
 Tot slot  de sereh en het salamblad 
eruit halen.
 Als ik genoeg tijd heb, maak ik van 
een blok tamarinde asemwater en 
kook deze met de boontjes mee. De 
zure smaak past uitstekend.

Van onze specialist in koken: 
Han van der Kleij

Fo
to
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‘ i s c h  w a h r ? ’
van Elsa Vischer
 
Vindt u de omgang met Zwitsers soms 
ook, wel, wat moelijk? Of ten minste 
zo anders dan wij gewend zijn? Ik 
woon sinds 1968 in Bern en gedenk 
hier ook te blijven, hoewel het gemis 
van de Nederlandse ‘gezelligheid’ met 
alles waar dit begrip voor staat (en zo 
moeilijk is uit te leggen aan niet-
Nederlanders) af en toe heimwee ver-
oorzaakt. Toch probeer ik telkens weer 
de Duits-Zwitserse levensaard en 
mentaliteit te begrijpen en te accepte-
ren. Het is hier tenslotte hun land en 
‘Mevrouw als het u hier niet bevalt 
dan gaat u maar rustig weg’, heb ik al 
vaker gehoord.
 Maar ik wil niet weg. Waar is de be-
lasting zo laag, het openbare verkeer 
zo perfekt, de medische verzorging zo 
goed, de sociale voorzieningen zo ge-
nereus en de administratie zo welwil-
lend dat mij door de Fremdenpolizei 
een echtgenoot werd toegedacht die ik  
zelfs in mijn wildste dromen nooit heb 
gehad? ‘Versprechen Sie uns, dass Sie 
nie einen Ehemann gehabt haben’; ik 
heb het ze kunnen beloven, hand op 
m’n hart. En toen pas mocht ik Zwit-
serse worden.
E en paar jaar geleden ontdekte ik 
een boek dat mij bijzonder geholpen 
heeft in de omgang met mijn nieuwe 
landgenoten: Kuhschweizer und Sau-
schwaben, uitgegeven door Jürg Alt-
wegg en Roger de Weck, twee vooraan-
staande Zwitserse publicisten, u waar-
schijnlijk bekend. De ondertitel luidt: 
Schweizer, Deutsche und ihre Hasslie-
be. Toegegeven, het zijn teksten van 
literati (Peter Bichsel, Helmut Huba-

cher, Hugo Loet scher, Adolf Muschg, 
Jean Ziegler e.a.) die betrekking heb-
ben op de verhouding tussen de  
Deutschschweiz en hun ‘grote broer’ 
Duitsland. Ervaringen dus van Duits-
ers die sinds lang in Zwitserland leven, 
van Zwitsers die ‘emigreren’ naar Du-
itsland (voor Nederlanders roept emi-
greren  toch even iets anders op dan 
één grensje verder te gaan leven …), 
dit zijn de thema’s waarover geschre-
ven wordt. 
 Een bijzonder hoofdstuk heeft be-
trekking op de titel van dit boek en 
behoeft als uitleg eigenlijk alleen dat 
deze scheldpartij 500 jaar terug ligt. En 
wat is er toch aan de hand met die 
neutraliteit? Neutraliteit en Federalis-
me: de twee zuilen van ’Sonderfall 
Schweiz’ met daarbij nog een geweldi-
ge scheut direkte demokratie. Die van 
verschillende zijden ook als remmen-
de invloed wordt beschouwd. Moeilijk 
uit te leggen aan buitenlanders. 
 Het grootste probleem blijkt toch 
de taal te zijn: Hochdeutsch, Schrift-
deutsch, Tütschtütsch, Fernseh-
deutsch, Mundart. Het maakt de Zwit-
sers onzeker. En ons beslist ook. Het 
gebruik van het werkwoord ‘dürfen’: 
citaat: ‘Ich bin dankbar, dass ich Bun-
desrat sein durfte in einem so tollen 
Land!’ Dat is zeker waar, maar waarom 
deze dee moed? En is een volk met drie 
tot vier verschillende talen eigenlijk 
wel één volk? 
 Veel waarover in dit boek geschre-
ven wordt is ook voor niet-
Zwitsers leer zaam in 
het proces zich in dit 
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land thuis te voelen. Het schept begrip  
voor wat wij vreemd vinden, voor ge-
drag dat buitenlanders vaak als houte-
rig en onbeleefd afdoen (en waar ik 
mij nog steeds geweldig over opwind, 
zelfs na 47 jaren in Bärn …)
 Ik had laatst wat Nederlandse vrien-
den op de borrel uitgenodigd die el-
kaar niet allen kenden. Desondanks 
nam een vriendin geen blad voor de 
mond over een kwestie waarover zij 
een andere mening had dan onze ge-
waardeerde President GdB. Net toen 
ik wou zeggen: ga maar even in de tuin 
spelen, bedacht ik hoe geweldig  
Nederlands en verfrissend haar spon-
tane reacties waren, en hoeveel stimu-
lerender dat werkte dan de gebruike-
lijke Zwitserse    ‘Isch wahr?’ En opeens 

voelde ik mij weer trots op mijn 
Nederlandse afkomst! 
 Kuhschweizer und Sauschwaben  is 
verkrijgbaar/bestelbaar in elke goede 
boekhandel. Er bestaat een Franse ver-
taling: ‘L’Allemagne vue par les Suisses 
Allemands.’ Absoluut de moeite 
waard!
 En wie moed heeft leze ook ‘Die 
Schweiz – ein Gefängnis’, een toe-
spraak van Friedrich Dürrenmatt ten 
ere van  Vaclav Havel, 1990 in Zürich. 
 Een prachtig stuk prosa van een be-
wonderingswaardige eerlijkheid. Zo 
mag waarschijnlijk alleen een Zwitser 
over Zwitserland schrijven.  Maar le-
zen mag/moet het iedereen! (In: Dür-
renmatt: Kants Hoffnung, Diogenes,  
1991). ■

o N z e  w e B s i t e

U heeft hopelijk al gemerkt, dat onze 
vereniging niet alleen een nieuwe 
naam, maar ook een nieuwe website 
heeft. Na vele jaren als bern.nlclub.ch 
zijn we nu als www.nlvereniging.ch on-
derweg. Voor het hosten van de oude 
website danken we Tjeerd Coehoorn.
 De nieuwe website is door Sascha 
Berger gebouwd en loopt nu al een ti-
jdje. Klaar zijn we nog niet: vele 
pagina’s moeten nog met inhoud ge-
vuld worden. En ook de foto’s moeten 
nog gepubliceerd worden. 
 Als U tekst of foto’s heeft, als U mis-
schien regelmatig iets wilt schrijven, 
dan kunt U zich bij de vereniging mel-
den. Ook als U informatie over Neder-
land, over Nederlandse concerten, 

tentoonstellingen enz. in 
Zwitserland 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

Het bestuur zal zijn best doen, de web-
site actueel en informatief te houden 
en hoopt op de medewerking van de 
leden.

Han van der Klei
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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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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  h e r F s t 
e N  h e t  B e g i N  V a N  d e  w i N t e r   i N  2 0 1 5
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.
8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december 2015

k o F F i e t a F e l
Koffie drinken bij Coté Sûd in het station van Bern boven de Tibits (Hoofdin-
gang). 
Iedere laatste donderdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur
24 september, 29 oktober, 26 november, 24 december 2015

h a r i N g e t e N
Ook dit jaar kunnen we ons weer verheugen op haringen die de vertrekkende 
ambassadeur Bart Twaalfhoven van de 3 october Vereeniging Leiden aangeboden 
heeft gekregen. 
Het nuttigen van de haringen zal plaats vinden op Schloss Hünigen Konolfi-
ngen bij Ferdinand Salverda op:
Let op!  Zondag, 4 oktober van 17:00 uur tot 19:00 uur. 
Haring gratis! Drankjes zelf betalen. 
Aanmelden op de website: info@nlvereniging.ch
of Han van der Kleij bellen tel: 079 628 97 64. 
Ook voor vragen kunt u bij hem terecht wanneer onze voorzitter met vakantie is.

s j o e l e N  e N  k e g e l e N
Na een pauze van dit actieve event, waar u weer goed in het geweer kunt komen 
en u kunt meten met de andere leden van de vereniging heeft Dick voor ons een 
plaats gevonden waar we dit kunnen omzetten: 
Zondag, 25 oktober 2015 van 14:00 tot 17:00 
in een nieuwe locatie Restaurant “Zum Kreuz” 
Hauptstrasse 7, Wohlen bei Bern. Tel: 031 301 30 82

    Leden: Gratis/Niet leden: Fr. 5,-  Consumpties voor eigen rekening
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Aanmelden per mail: lida.versteeg@muri-be.ch; of per telefoon: 031 951 45 96
Heel geschikt om kinderen mee te nemen.Er wordt een ranglijst opgemaakt en 
prijzen uitgerijkt. Kinderen komen in een aparte ranglijst!

l a N g s  s c h w a r z w a s s e r  e N  s e N s e
De wandeling van Thörishaus naar Schwarzwasser kon door weersomstandig-
heden niet plaatsvinden. Het uitje is daarom verplaatst naar 7 november.
Wij ontmoeten elkaar op deze dag om 10:00 uur bij 
Treffpunkt Hauptbahnhof Bern!
 Ieder koopt van te voren, voor zover nodig, zijn/haar treinkaartje. Wij reizen 
gezamenlijk naar Thörishaus Dorf (tien minuten met de S1 richting Fribourg). 
Degenen, die het gemakkelijker vinden om direkt naar Station Thörishaus Dorf te 
komen, ontmoeten wij daar. Onze trein zal tegen half elf aankomen. Wij zien el-
kaar bij de spoorwegovergang, vlakbij het wandelpad, dat ons daarna naar het 
Schwarzwasser zal leiden.
Bij regen, storm en onweersbuien moeten wij het uitstapje laten vallen.
Mijn mobile nummer 079 445 76 01 (Milou Mumenthaler) is ‘open’ voor vragen 
en onduidelijkheden.
Email adres Janny Terpstra: janny.terpstra@bluewin.ch 
Meenemen naar wens: een flesje water, jogging- of wandelschoenen. Afhanke lijk 
van het weer regenkleding, een fleezepullover, fototoestel, geld voor een maaltijd 
en drankje naar wens in het restaurant Schwarzwasserbrücke.
Als wij het restaurant om half drie weer verlaten, zijn wij tegen vier uur weer op 
het station Thörishaus Dorf.

s i N t e r k l a a s m i d d a g
Op zondag, 6 december van 14:00 tot 16:30 uur komt Sinterklaas de kinde-
ren van onze vereniging in Gasthof Maygut, Wabern bezoeken. De ouders 
kopen het cadeau voor de kinderen zelf en kunnen dit bij binnenkomst afgeven 
voor in de zak van Sinterklaas.
U kunt uw kinderen tot 30 november aanmelden via info@nlvereniging.ch of 
031 951 45 96 (Lida Versteeg). Stuur met de aanmelding een kleine anekdote/
beschrijving van uw kinderen mee, dan kan Sinterklaas uw kinderen persoon-
lijk aanspreken. 
De deelname is voor leden gratis, aan niet-leden vragen wij per gezin een kleine 
bijdrage vanFr. 5,-
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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 

Mail of bel en geef mij uw wensen door. 
Ik ga voor u aan de slag!
Bij een kopje koffie bespreken wij de mogelijkheden. 
Alle denkbare reizen kunt u bij mij boeken: 
Van weekendje weg tot wereldreis.

Uw persoonlijke Travel Consultant
    Natalie Stricker 

026 494 00 58 / 077 426 53 59 

natalie.stricker@reiselounge.ch / www.reisebueroathome.ch

Geen tijd of zin om uren te zoeken 
naar uw Droomreis op internet?



P.P.
3665 Wattenwil

Adressänderungen 
bitte melden

d e  a g e N d a  ( z i e  o o k  p a g i N a  1 2 / 1 3 )

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)

24 september, 29 oktober, 26 november, 24 december 2015, 9:30–11:30 

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 19:00 uur)
Cavallo Star, Bubenbergplatz, Bern. Het restaurant om te eten wordt iedere 
keer spontaan gekozen.

8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december 2015

H a r i n g e t e n 
Zondag, 4 oktober van 17:00 –19:00 uur.
Schloss Hünigen Konolfingen

S j o e l e n  e n  K e g e l e n
Zondag ,25 oktober 2015 van 14:00 –17:00 
Restaurant ‘Zum Kreuz’, Hauptstrasse 7, Wohlen bei Bern. 

l a n g S  S c H w a r z w a S S e r  e n  S e n S e

Zaterdag, 7 november 10:00 uur bij Treffpunkt Hauptbahnhof Bern!

S i n t e r K l a a S m i d d a g
Zondag, 6 december van 14:00 – 16:30 uur, Gasthof Maygut, Wabern

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


