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Editorial 

Bij het verschijnen van dit bulletin zijn de feestdagen alweer voorbij en dus kan 

ik de oorspronkelijke versie, die reeds begin december was geschreven, de 

digitale prullemand inkieperen. Maar het wensen van een gelukkig nieuwjaar is 

altijd nog mogelijk, ook als het jaar al enigszins gevorderd is, is het uitspreken 

van goede wensen nooit te laat: ik wens U allen een heel gelukkig en gezond 

2019! 

2018 was voor onze vereniging het jaar na het jubileumsjaar en we hebben nogal 

wat pech gehad: bestuursleden die een tijd door ziekte uitvielen, enige 

aktiviteiten, die om uiteenlopende redenen niet konden doorgaan. Daarom 

vonden er minder events plaats dan we ons eigenlijk hadden voorgesteld. Ik 

hoop dat dit jaar wel al die ideeën verwezenlijkt kunnen worden, die we graag 

zouden willen uitvoeren. 

De eerste aktiviteit van 2019 is alweer voorbij, de Nieuwjaarsborrel. Na het 

succes van het haringeten bij Jerry Adrichem in het restaurant Trubenhöfli in 

Kriechenwil, bij Laupen, wilden we daar onze Nieuwjaarsborrel houden, en wel 

op zondag 13 januari 2018. Verderop in het bulletin vindt U de nadere details. 

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor donderdag 3 april 2019. 

Zoals de zaken er nu voorstaan, vindt deze plaats in Casa d'Italia, de plek , waar 

ook altijd de bestuursvergaderingen plaatshebben. Dus niet meer in het alom 

bekende Gasthof Maygut, omdat onze "vaste" kontaktpersoon en uitbater Jörg 

Grossen daar niet meer de scepter zwaait. 

Het bestuur is druk bezig een attraktief programma voor 2019 samen te stellen 

en is natuurlijk open voor initiatieven van de leden. Laat het ons weten, als U op 

dat gebied ideeën hebt. Ik hoop dat we elkaar zo vaak mogelijk bij de vereniging 

zullen zien. 

Gerard de Braaf 

Voorzitter Nederlandse Vereniging (Bern-Fribourg-Solothurn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel:    

oliebollen mogen niet ontbreken  

(photo Han van der Kleij)  
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Wandeling en rondleiding Verena Schlucht 

zondag 23 september 2018 

Miranda Jacobs 

 

Een bonte stoet van leden en niet-

leden, jong/oud, man/vrouw, 

Neder-lander/Zwitser wandelde op 

het kronkelige pad door de 

wonder-schone Verena Schlucht in 

Solothurn op zondag 23 september. 

Het weer werkte ook mee: het was 

een warme, zonnige nazomerdag. 

Om stipt 13.00 werden we welkom 

geheten door de Einsiedler 

Michael Daum voor zijn kleine 

woonhuis in de Einsiedelei. 

Michael Daum komt uit Zuid-

Duitsland is 59 jaar, studeerde 

theologie en was vroeger politie-

agent. Hij vertelde ons kort over 

zijn kluizenaarsleven in de 

Einsiedelei waar hij sinds 2016 op 

slechts 12 m2 woont zonder 

televisie, radio, en krant. Maar 

eigenlijk is hij nooit alleen in de 

Einsiedelei: dagelijks bezoeken 

vele sporters, toeristen, honden-

Bestuur 

 

 Gerard de Braaf, Voorzitter, Spiegel, +41 31 971 67 60 

voorzitter@nlvereniging.ch 

 Han van der Kleij, Vice-voorzitter, Herrenschwanden, +41 79 628 97 64 

voorzitter@nlvereniging.ch 

 Ellen Schneiter-Voskamp, penningmeester, Biel, +41 32 341 87 80 

peningmeester@nlvereniging.ch 

 Trudy Schots, secretaris, Bern, ¦41 31 333 03 09  

secretariaat@nlvereniging.ch 

 Lida Versteeg, sociale contacten en redactie, Gümligen, +41 31 951 45 96 

redactie@nlverenging.ch 

 Olivier van der Staal, activiteiten, Chaumont, +41 32 753 06 05  

activiteitem@nlvereniging.ch 
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eigenaren en rustzoekers de kloof, maar ook mensen die hulp nodig hebben. 

Michael Daum benadrukte dat hij geen psycholoog is maar de verhalen van de 

mensen wel altijd aanhoort, als een geduldige toehoorder.  De laatste Ein-

siedlerin die de Einsiedelei bewoonde, zuster Benadikta, vertrok in 2016 omdat 

de drukte volgens haar een leven als kluizenaar onmogelijk maakte.  

  

Wat niet veel mensen weten en ook niet voelen is dat de Verena Schlucht 

behalve rustoord ook een krachtplek is. De oeroude gesteenten in de kloof 

stralen een hoge positieve straling uit die in het verleden tot bijzondere ge-

nezingen hebben geleid. Een kleine holte in 1 van de reusachtige steile rots-

wanden, wordt al eeuwenlang gebruikt voor mensen die een wens willen doen 

terwijl zij hun hand in de holte leggen.   

 

De korte rondleiding door de St. Martins Kapelle en de St Verena Kapelle was 

indrukwekkend. Volgens de legende woonde de heilige Verena Dubacher 

(geboren in Egypte) rond 300 na Christus in een grot van twee verdiepingen 

achter de St. Martinskapelle. Zij was de eerste vrouw die in de Einsiedelei 

woonde. Verena wordt in afbeeldingen afgeschilderd als een kluizenares met 

een kam en een kruik, de attributen van de armen en zieken die zij hielp.   

 

Na afloop van de wandeling en rondleiding was het nog lang gezellig met elkaar 

in het nabij gelegen restaurant Einsiedelei. De voorzitter sloot de dag af waarna 

iedereen “verlicht” huiswaarts keerde. 

     

 

 
 
(photo Internet) 
 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit7ILOqf_fAhXO_qQKHTJSAmYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.solothurn-city.ch/de/entdeckungen/naturschoenheiten/verenaschlucht-und-die-einsiedelei.6763.html&psig=AOvVaw0ZHHDuiG7ze-grp6Kng7rS&ust=1548175569589004
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Hallo lief tablet van mij 
Lida Versteeg  

 

Ik moet je nog van alles vertellen waar jij op dit moment nog helemaal geen 

weet van hebt. 

 

Je bent natuurlijk net zo nieuwsgierig naar wat ik allemaal te vertellen heb als 

ik. Ik weet ook helemaal niet, of je de draagwijdte ervan kunt begrijpen. Jij hebt 

zo je eigen leven. Af en toe schrijf ik wat op je. Stuur het daarna aan mijn laptop 

om het verder te bewerken. 

 

Heel vaak lig je maar  te wachten en kun je niet in actie komen. En op dit 

moment, en gisteren ook al, had je problemen en kon ik er niet zeker van zijn of 

ik, als ik een letter wilde typen, of die getypte letter wel die letter was die ik 

aangeslagen had. Gelukkig maakte je het niet al te bont. Het bleef bij één lettter 

verwisseling. 

 

Maar ja, mijn brein was er zo op ingesteld en ik  kon er zo van op aan, dat als ik 

een  z  wilde een z kreeg en als ik een y typte een y kreeg. Maar nu kreeg ik elke 

elke keer weer een y als ik een z wilde en omgekeerd. Ik werd er saggerijnig 

van. Ik heb wel een verhaal geschreven op je, maar het zal niet zo gezellig 

geweest zijn. 

 

Eigenlijk was het maar een klein akkefietje. Maar toch! Daarom schrijf ik dit 

maar even aan je. Misschien kun je er wat aan doen. Als dank schrijf ik je dan 

iets vrolijks terug en kan ik weer lachen. Want als ik niet meer af en toe kan 

schateren van de pret dan is er wel iets heel erg mis.  

 

Zo zo zing je dan. Alles is nog steeds niet goed aangekomen hoor!  

Wel erg vaak typte ik het volgende: Yo yo ying je dan.  

Moet toch niet moeilijk zijn zeg je dan. 

 

Weet je, als je iets geautomatiseerd hebt in je bovenkamer, dan hoef je niet meer 

te denken, en dan klik je blindelings een z en blindelings een y.  Ook nu was het 

weer raak! Typ ik een y komt er een z. Typ ik een z komt er een y. Dat ik dat 

nou niet begrijp. Dom hè!  

 

Oh ja, ik zou je iets vrolijks vertellen. Was het helemaal kwijt wat ik wilde 

zeggen. Bijna had ik geschreven yeggen. Zullen we het dan maar laten? Alles 

lijkt half yo erg en daarbij moet het natuurlijk zijn: half zo erg. Nee, je moet wat 

meer je best doen om me  tevreden te stellen. Ik kan toch ook niet steeds Ernst 

bellen en jammeren over jou. Hij ziet me aankomen. In feite is het een klein 

vergrijp. En toch ergert het mij steeds weer opnieuw. Maar weet je, kleine 

dingen kunnen vaak grote gevolgen hebben en grote dingen hebben soms maar 
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kleine gevolgen. Dus niet de moeite waard je er over op te winden.    

 

En toch...! Wij hadden een vrolijke tijd achter de rug. Dat vrolijke is ook al weer 

op een andere plaats in Zwitserland. Hum, hum!  Weer was het eerst 

Ywitserland. Daar word je toch werkelijk tureluurs van. Ik ben echt niet meer 

goed bij mijn hoofd. Nou is het afgelopen en daar gaan we dan .  

 

Het was vandaag een prachtige zonnige dag. De zon scheen, Warempel! Ik typte 

precies de omgekeerde letter... en als ik dat niet  gedaan zou hebben wat  zou er 

dan gestaan hebben? Ik moet er niet aan denken! 

 

Gümligen, 9 januari 2019 

 

 

 
Amsterdam (photo Peter Gysi) 
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Kunst in Winterthur 

Han van der Kleij 

 

Lieve Nederlanders, 

 

 
 

Toen ik het affiche zag heb ik besloten de tentoonstelling «Dutch Mountains» in 

het Kunst Museum Winterthur te bezoeken. Op mijn verjaardag hebben we dan 

de trein naar Winterthur genomen en de tentoonstelling bezocht.  

 

In de 17
e
 eeuw begonnen Nederlandse schilders systematisch de Alpen te ver-

kennen. De tentoonstelling laat zien hoe de Nederlandse schilderkunst steeds 

meer interesse aan berglandschappen kreeg en hoe ook Zwitserse schilders be-

gonnen de Alpen af te beelden. 

 

Er waren op die vrijdag weinig bezoekers, waardoor we alleen met de zaal-

wachtster waren. Zij heeft ons toen veel over de verschillende schilderijen en de 

gebruikte technieken kunnen vertellen. Veel van de tentoongestelde werken zijn 

etsen, later vooral olie op linnen. Het was een buitengewoon interessante ten-

toonstelling en maakte me als Nederlander ook een beetje trots. Het was een 

geslaagde dag.  

 

De volgende afbeeldingen laten vier typische werken zien. Meer afbeeldingen 

en informatie vindt U op de website van het Kunstmuseum (kmw.ch). Als U 

interesse heeft het boek van de tentoonstelling te bekijken, leen ik het graag aan 

U uit. 
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Allaert van Everdingen,  

1621–1675 

Berglandschaft mit Wanderern 

Öl auf Holz, 38 × 14,2 cm 

Privatbesitz 

Photo: Reto Pedrini, Zürich 

 
 

Bruegel Pieter, 1526/1530–1569 

Stecher: Joannes und Lucas van Doetecum 

Verleger: Hieronymus Cock 

Die grosse Alpenlandschaft, um 1555/1556 

Radierung und Kupferstich, 36,5 × 46,5 cm 

Privatbesitz 

Photo: Reto Pedrini, Zürich 

 

 
 

Jan Hackaert, 1628–

1685/1690 

Die Viamala, 1655 

Feder in Grau, braun, grau 

und lila-grau laviert, über 

Graphit, 37,6/37,1 × 29,5 cm 

Kunsthaus Zürich, 

Graphische Sammlung 

Photo: ©Kunsthaus Zürich 

 
 

Felix Meyer, 1653–1713 

Der Untere Grindelwaldgletscher mit dem 

Mettenberg, 

um 1700 

Öl auf Leinwand, 56 × 76 cm 

Kunst Museum Winterthur 

Dauerleihgabe der Kunstsammlung der Stadt 

Winterthur 

Photo: SIK-ISEA, Zürich (Philipp Hitz) 
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Wintermaaltijd 

Gerard de Braaf 

Op zondag 18 november 2018 vond de traditionele wintermaaltijd van de 

Nederlandse Vereniging plaats, en wel in de grote zaal van het Bärtschihus in 

Gümligen. Het was buiten behoorlijk koud, dus dan gaat een onvervalste 

winterpot er wel in. Op het menu stond een oud-Hollands gerecht: hachee. Meer 

dan zes kilo rundvlees waren ons door enkele trouwe leden bezorgd en toen 

konden kokkin Ineke en assistent Gerard aan de slag om dat alles klein te 

snijden. De daarbij horende aardappelen en uien konden gelukkig klein 

gesneden bij de groothandel verkregen worden. Daarbij kwamen nog fijne rode 

kool en appelmoes. De keuken van het Bärtschihus stond voor ons open om alles 

voor te bereiden. Binnen werden de tafels door de leden Elsa en Aby feestelijk 

ingericht. 

Vanaf 17 uur werd er eerst geborreld en daarna vond de heerlijke, voedzame 

maaltijd plaats, met in totaal 24 deelnemers. Het diner werd afgerond met 

desserts, toebereid door de leden Aby, Didi, Elsa en Lida.  

Ik denk dat de wintermaaltijd bij ieder goed in de smaak is gevallen en wil 

gaarne alle reeds genoemde dames nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 

 
 

Haringeten 2018 

Han van der Kleij 

Ook dit jaar leverde de «October Vereeniging» de haring voor de viering van 

Leidens Ontzet. Op zaterdag 6 Oktober waren we te gast in het restaurant 

Trubehöfli in Kriechenwil. Jerry Adrichem en zijn team hebben ons verwend en 

ervoor gezorgd, dat we allemaal zeer tevreden waren. Dit jaar hebben circa. 30 

leden en meerdere niet-leden genoten van de Leidse haringen, van bitterballen 

en pannenkoeken. Ook het weer heeft meegespeeld, konden we toch anders dan 

gepland bij aangename temperaturen buiten zitten. Het biertje smaakt dan nog 

wat beter. Aan het eind van de middag speelde in de tuin van het restaurant 

toevallig ook nog een paar accordeon, wat de goede stemming nog verder 

verhoogde.  

Klaarblijkelijk was het werkelijk heel 

gezellig, want een paar niet-leden en een 

toevallig aanwezige Nederlandse hebben 

zich spontaan als lid aangemeld.  

 

De laatste haring (Photo Han van der 

Kleij) 
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We hopen dus dat we ook volgend jaar weer zo'n geslaagd "Leidens Ontzet" 

kunnen vieren en dat er nog meer leden en niet-leden komen. Het is se noeite 

waard. 

Nogmaals hartelijk dank aan Jerry Adrichem voor de prettige ambiance en aan 

de October Vereeniging voor de haringen. 
 

 

Sinterklaas Feest zondag 2 December 2018 

Het is een herfstachtige zondagmiddag in Düdingen. Het is 2 december, we 

vieren Sinterklaas.  

Binnen in een bont versierde zaal zijn ruim 60 volwassenen en kinderen aan het 

knutselen, kleuren, zingen en Luisterpiet had hem een station te vroeg uit laten 

stappen! 

Gelukkig heeft de Sint Skype pieten. Al die moderne snufjes zorgden er maar 

mooi voor dat we de kinderen konden zeggen dat ze harder moesten zingen. En 

Sint vond ze hoor. De kinderen waren door het dolle heen, vol ontzag of heel 

verlegen. Allemaal zijn ze bij de Sint geweest, hebben ze met hem gesproken, 

een cadeautje gegeven en een cadeautje gekregen. Wat waren ze blij. De ondeu-

gende Pieten hebben voor hilarische situaties gezorgd, waar ook de ouders van 

genoten hebben. 
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Na het uitvoeren van een dans voor de Sint en het nemen van “selfies” met de 

Sint en de pieten, was het tijd voor de Sint om weer verder te gaan. Met de 

enthousiaste reacties van de ouders, kunnen we zeggen dat dit een zeer 

geslaagde middag geweest is. 

 

Namens de organisatie van het Sinterklaasfeest 2018, 

vrijwilligers van de Kinderclub Bianca , Cheryl, Cornelie en Yildiz. 
   

De geschiedenis en betekenis van Sinterklaas en 

Zwarte Piet 
Olivier van der Staal 

 

Het Sinterklaasfeest is in Nederland zó bekend, dat iedereen wel weet hoe het 

wordt gevierd. Maar de diepere betekenis ervan is niet voor iedereen duidelijk.  

Sint-Nicolaas, in Nederland gevierd op 5 december - de eigenlijke datum is 6 

december - herinnert aan de bisschop van Myra, een plaats in Klein-Azië. De 

heilige Nicolaas leefde in de vierde eeuw. Er zijn vele legenden in omloop over 

de goede daden die hij heeft gedaan: 

 Sint-Nicolaas, de brenger van cadeautjes, laat ons zien hoe mooi het is om 

te geven. In die zin is hij een opvolger van Sint-Maarten. 

 Je kunt de Sint ook zien als een wegbereider voor het Christuskind. 

Zo bekeken past het Sint-Nicolaasfeest uitstekend in de traditie van de 

lichtfeesten rond de kerst. 

 Maar Sint-Nicolaas houdt ons, of liever onze kinderen, ook een spiegel 

voor. Eén van zijn belangrijkste attributen is immers het Grote Boek, 

waarin hij bijhoudt hoe ieder kind zich heeft gedragen. 

 In een andere legende kalmeerde de heilige een woedende zee. Dit vormt 

de bron van zijn patronaat van zeelieden en schipbreukelingen en 

verklaart waarom vele Nicolaaskerken en kapellen aan zee gelegen zijn. 

Het verklaart ook waarom hij bij Nederlandse intochten per schip 

aankomt.  

 Van later datum is het verhaal over een miraculeuze redding van drie 

geslachte en ingezouten scholieren, waarmee Sint-Nicolaas 

beschermheilige werd van scholieren. 

In de Nederlanden werd Sint-Nicolaas uit kerk en kunst verbannen in de 

katholieke gemeente en verdween min of meer uit het openbare leven tot in de 

negentiende eeuw. Maar het Sint-Nicolaasfeest bleef bestaan. Het werd in 

huiselijke kring gevierd getuige onder meer de schilderijen van (de katholieke) 

Jan Steen. Kinderen werden getrakteerd en er werden cadeautjes gegeven in 

schoen en klomp en er werd snoep gestrooid. De roe was er ook al, als 

opvoedkundig instrument. 
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Zwarte Piet 

Dan natuurlijk nog de vraag over de Pieten. Er is al veel geschreven over het 

uiterlijk van Piet of dit al dan niet een racistische ondertoon heeft, of Piet 

pikzwart moet zijn, dan wel zwart met roetvegen of welke kleur ook.  Belang-

rijker is waar komt de figuur van deze knecht vandaan?. Is het een historische 

figuur, zoals Sint-Nicolaas, of een folkloristisch verzinsel?  

 

In de oudste legenden over Nicolaas van Myra (de zogenaamde Vitae en de 

Legenda Aurea) is er geen sprake van een zwarte knecht. Die duikt pas later op 

in de West-Europese Sint-Niklaastraditie. Mogelijk beïnvloed door de heidense 

legenden rond de god Wodan wordt Nicolaas wel eens afgebeeld met een zwarte 

begeleider. Wodan had een groep van zwarte krijgers die hem vergezelden op 

zijn Wilde Jacht, zijn tocht door de hemelen. 

 

De zwarte gezel van de Sint had niets van doen had met Afrikanen. In Frankrijk 

evolueert hij tot Père Fouettard. In Duitstalige landen is het Knecht Ruprecht die 

de Sint begeleidt. Soms duikt ook de demon Krampus op. Meestal zijn deze 

gezellen bruin of zwart van huidskleur, donker gekleed en soms regelrecht 

angstaanjagend met horens en bokkenpoten, gewapend met een roede, gesels of 

kettingen. Ze zijn als het ware de boosaardige antipode van de kindvriendelijke 

Sint-Niklaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Schenkman, Sint 

Nikolaas en zijn knecht  

 

In onze streken wordt Zwarte Piet voor het eerst afgebeeld in het prentenboek 

Sint Nikolaas en zijn Knecht van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman 

uit 1850. Sinterklaas wordt voorgesteld als een statige bisschop met een zwarte 

helper, maar deze heeft nog geen opvallend pagekostuum en ook geen naam. Pas 

in 1859 wordt hij Piet genoemd. Als knecht van de Sint moet hij het paard 

vasthouden en dus krijgt hij het uiterlijk van een page, met een pofbroek, een 

kleurrijke wambuis, een brede kanten kraag en een muts met pluimen. Met zijn 

roe kan hij ook wel straffend optreden, maar hij is toch veel minder 

afschrikwekkend dan zijn ongure Franse en Duitse collega’s. 
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Slaaf of roetpiet? 

Aanvankelijk is er geen rechtstreekse verwijzing dat Piet een zwarte slaaf zou 

zijn, maar - vooral in Nederland - ging hij meer en meer lijken op een Surinamer 

met een pikzwarte huid, dikke roodgestifte lippen, een kroezelpruik en gouden 

oorringen. Bovendien gedroegen de vertolkers van Zwarte Piet zich vaak 

doelbewust dom en onhandig. Dat gaf de figuur een omstreden ‘koloniaal’, om 

niet te zeggen ‘racistisch’ karakter, dat begrijpelijkerwijs wel wat wrevel 

veroorzaakte. 

In Vlaanderen is er zelden een link gelegd tussen de figuur van Piet en het 

koloniaal verleden in Congo. Hier en daar zullen er wel eens zwarten gebruikt 

zijn als Zwarte Piet. Piet was altijd wel een ondergeschikte, dienende helper. De 

laatste decennia is hij geëvolueerd tot de vrolijke begeleider van de Sint. Wat 

Sinterklaas omwille van zijn bisschoppelijke waardigheid niet kan doen, dat 

doet Piet, nl. grappen en grollen maken. 

 

Of Piet pikzwart moet zijn of zwart met roetvegen is een andere kwestie. In de  

traditie spelen de haard en de schoorsteen natuurlijk een rol, maar in principe 

wordt nergens gezegd dat Piet zwart is geworden door telkens in de schouw te 

kruipen. Het is wel een aannemelijke verklaring om kinderen duidelijk maken 

waarom Piet roetzwart is. 

 

Ik wil mij niet mengen in de Zwarte Pietendiscussie en geen stelling hierover 

innemen. Er is al zoveel gezegd en geschreven. Zelfs op hoog niveau: de 

Verenigde Naties en de Kinderombudsman hebben zich onlangs tegen de figuur 

van de zogenoemde Blackface uitgesproken in de pers. Het hoofd van de 

werkgroep van de Verenigde Naties die onderzoek doet naar Zwarte Piet vindt 

eigenlijk al vóór het einde van het onderzoek dat het Sinterklaasfeest afgeschaft 

moet worden. Daar wil ik wel wat over kwijt…ik ben van mening dat een oer-

oude traditie gebaseerd op de goede daden van een heiligman hoe dan ook 

bewaard moet blijven! 

Zeker in een samenleving 

waar het individualisme 

voortschrijdt met alle 

desastreuse gevolgen van 

dien... 

 

Sinterklaas in Nederland 

volgens de oeroude 

traditie op een witte 

schimmel met zwarte Piet 

als zijn knecht 
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De Zwitserse Sinterklaas  

met ezel en schmutzli  

als knecht aan zijn zijde 

 

 

 

TED SCAPA IN SCHLOSS WYL 

HAN VAN DER KLEI J 
 

Tot augustus kunt U de tentoonstelling 

van ons beroemd lid, de schilder en 

cartoonist Ted Scapa in Schloss Wyl, 

Schlosswill bezoeken. «Kunst im Turm» 

is een hommage aan de veelzijdige Ted 

Scapa met veel cartoons die hem zo 

beroemd hebben gemaakt. Ik verheug mij 

erop in de komende maanden de 

tentoonstelling te bezoeken. Misschien 

samen met anderen leden van onze 

vereniging? Op onze website vindt U 

links en meer informatie. 
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Nieuwjaarsborrel 13 januari 2019  
Gerard de Braaf 

De Nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging (Bern-Fribourg-Solo-

thurn) vond op zondag 13 januari 2019 bij Jerry Adrichem in Restaurant 

Trubehöfli in Kriechenwil bij Laupen plaats. De weersomstandigheden waren 

niet geweldig, maar de gevreesde sneeuwval bleef gelukkig uit, zodat het restau-

rant goed te bereiken was. De receptie duurde van 14 tot 17 uur en werd door 

ongeveer 45 mensen bezocht. Jerry Adrichem en zijn team zorgden ervoor, dat 

een ieder aan zijn inwendige trekken kwam. Hij had zelf de vervaardiging van 

de oliebollen voor zijn rekening genomen, die overheerlijk smaakten. Verder 

ontbraken ook niet de typisch Nederlandse lekkernijen als bitterballen en frikan-

dellen. Het was een geslaagd gebeuren, waar bij ook enkele nieuwe, in het 

oranje gestoken, leden acte de présence gaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Han van der Kleij 
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KOMENDE EVENEMENTEN 

 

 

Koffietafel: elke laatste donderdag van de maand. 
 

 

28 feb / 28 mrt / 25 apr / 30 mei / 27 jun / 25 jul / 29 aug / 26 sep /  

31 okt / 28 nov 

 

 

Borrel en eten: elke tweede dinsdagavond van de maand. 

 

 

12 feb / 12 mrt / 9 apr / 14 mei / 11 jun / 9 jul / 13 aug / 10 sep /  

8 oct / 12 nov / 10 dec 

 

 

Donderdag 28 maart 2019: Allgemene Ledenvergadering 

 

 

Restaurant Egghölzli,  Weltpoststr. 16, 3015 Bern 

Apéro 18:30, ALV 19:00, Eten 20:30. Verdere info volgt in de nieuwsbrief 

 

 

Zondag 14 april: Filmmiddag Siedlung Baumgarten, Nussbaumstrasse 

44, 3006 Bern 

 

 

De film is "Bride Flight". Openbaar vervoer Bus 10, Halte Galgenfeld 

 

 

Zondag 28 april: Koningsdagviering "Schloss Köniz" 

 

 

We vieren van 14 tot 17 uur. 

 

 

25 mei: voorjaarswandeling 

 

 

Onder de leiding van Trudy Schots en Myriam Michel. 

 
    
 
 


