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U heeft er lang op wachten, 
maar het Noorderlicht van 

December 2005 was dan ook dub-
beldik! We brengen u de nieuw-
jaarstoespraak van Arie Oudman, 
onze voorzitter. Ouwe koek zult 
misschien denken, maar dat is niet 
waar. Hier is zeer recent nog aan 
geschaafd en geslepen! Ook van 
Arie’s hand een verslag van de Hel-
sinki zoo international sculpture 
competition. Beter bekend als “Art 
meets ice”. Dit jaar is de eerste prijs 
gewonnen door een stel Nederlan-
ders. Voldoende reden voor een ar-
tikeltje dus.

Ook winnaar is Stephan Vermeu-
len. Hij heeft een Nederlands record 
ijszwemmen (in beter Nederlands, 
ook wel wakzwemmen genoemd) in 
Oulu neergezet. Zoveel heldenmoed 
moet beloond worden daarom heb-
ben wij er uitgebreid aandacht aan 
besteed. De foto's zijn gemaakt door 
Antje Neumann. Op haar web-
site zijn nog meer foto's te vinden 
(http://www.aapa.fi/antje/).

Goed dat was de sport. Nu het 
spel!! Hoewel men zich het meestal 
niet realiseert zijn veel spelletjes die 
op de markt zijn op een wiskundige 
of statistische manier door te reke-
nen. Dat is zeker het geval als er 
dobbelstenen in het spel zijn, maar 
vaak kunnen ook andere zaken met 
een beetje wiskundige modelle-
ring aangepakt worden. Sport voor 
nurds zult u denken, maar spelle-
tjesfabrikanten hebben vaak baat bij 
dat soort analyses. Het kan de dood 
in de pot zijn voor een spel als de re-
gels verkeerd geformuleerd zijn. Stel 
je voor in monopoly de spelers bin-
nen een paar ronden hun geld aan 
de bank zouden verliezen! Het spel 

zou nooit meer gespeeld worden. In 
dit nummer brengen we u “de pira-
ten van Catan” en een sudoku puz-
zel, gemaakt door Erik Smit.

We brengen u twee keer een “ik 
ben...”, want er zijn weer leden bij-
gekomen plus flink wat verande-
ringen onder de contactpersonen. 
Er zijn nieuwe regios bijgekomen, 
andere zijn gestopt en sommigen 
gestart. Men zoekt overigens nog 
een contactpersoon voor der regio 
Jyväskylä. Dus wie wil meld zich 
aan! De informatie betreffende al
deze veranderingen kunt u vinden 
op de laatste binnenpagina van 
Noorderlicht. Daar vind u ook een 
RSS-link die u op de hoogte houdt 
van het laatste verenigingsnieuws.

Daarnaast de serieuzere zaken, 
zoals de ALV die 25 maart ge-
houden wordt. Per abuis is in de 
nieuwsbrief vermeld dat men zich 
voor “zaterdag 13 maart” voor het 
bestuur kandidaat moetstellen. Dit 
moet natuurlijk 17 maart zijn. We 
willen graag dat meerdere mensen 
zich kandidaat stellen. Goed voor 
de vereniging, goed voor de demo-
cratie. Zelf heb ik de afgelopen ja-
ren mensen uit Turku en Tampere 
in het bestuur gemist. Dat was niet 
erg. Per slot van rekening hadden 
we al veel andere bestuursleden uit 
de regio, maar het gevoel dat het 
hoog tijd word dat uit die contreien 
ook mensen komen die medeverant-
woordelijkheid willen dragen wil bij 
mij niet weg. Dus ben je jong, ben je 
oud, en je wilt wat, geef je op! 

Verder een artikel over de nieuwe 
zorgverzekering die in Nederland 
het verzekeringslandschap al aan-
zienlijk veranderd heeft. Wat bete-

kent het voor Nederlanders in den 
vreemde. Voor de meesten onder 
ons zal het geen probleem zijn. Wij 
hebben de KELA, maar voor men-
sen die op een of andere manier met 
het Nederlandse stelsel te maken 
hebben ligt dat anders. De pensi-
onados zijn natuurlijk een bekend 
voorbeeld, maar ook anderen kun-
nen met deze wet te maken krijgen, 
vandaar dat we er in dit nummer 
aandacht aan besteden. Ook maken 
we in dat artikel kennis met Jean 
Blankert en zijn vrouw Nita.

Dan hebben er een nieuwe spon-
sor bij. Hun naam is “Typical Dutch 
Stuff” en we heten hen vanaf deze
plek hartelijk welkom! Typica l 
Dutch Stuff verkoopt met name
Nederlandse lekkernijen en beno-
digdheden die we soms zo missen. 
Hun logo vindt u hiernaast en een 
advertentie elders in dit nummer.

Over lekkernijen gesproken. Bert 
Maes heeft een verhaal geschreven 
over trappistenbieren. Het enige 
echte bier in mijn ogen. Echte kerels 
drinken trappist!

And last, but not least, het lus-
trum. Wij willen graag van de leden 
weten wat voor kijk zij hebben op 
het vieren van ons 70-jarig bestaan. 
Natuurlijk hebben we zelf daar wel 
ideeën over, maar elke suggestie is 
welkom. Dus schroom niet, bel, 
mail, schrijf ! Lid worden van de 
feestcommissie hoeft niet gelijk, 
maar het mag wel! Echte feestbees-
ten zijn welkom. Ervaring als prins 
carnaval is niet vereist, maar wel een 
pré. Ik wens u veel leesplezier.

Jos Helmich
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Geachte erelid Peter Starmans, 
geachte afgevaardigde van de 

Nederlandse Ambassade in Finland 
in de persoon van Perry Berk, dames 
en heren leden van de vereniging, 
jongeren van de vereniging. Beste 
vrienden en sympathisanten.

Allereerst heet ik iedereen van 
harte welkom op de zoveelste nieuw-
jaarsreceptie. Tevens een mooie gele-
genheid een 3G wens uit te spreken: 
ik wens u mede namens het bestuur 
een Gezond, een Gelukkig en een 
Gezellig 2006 toe. 

In de u itno -
diging staat dat 
een u welkomst-
woord zou horen. 
U hebt dat zojuist 
kunnen horen en 
daarmee zou de 
kous af zijn en 
we zouden  door 
kunnen gaan met 
het volgend pro-
g r a mma pu nt . 
Ik vraag echter 
verlof aan de ce-
remoniemeester 
om afwijkend van 
het programma 
het “welkomst-
woord” te mogen 
veranderen in een 
“nieuwjaarstoe-
spraak” of -rede. 
U krijgt dus meer 
waar dan dat in 
de uitnodiging vermeld is. Dat be-
tekend een aantal velletjes A4 meer?.  
Ik ben me bewust dat ik hier geen 
half uur het woord moet voeren. 
Daar bent u niet voor gekomen. 

Allereerst wil ik een blik terug-
werpen op het afgelopen jaar. Dat 
hoort bij een nieuwjaarstoespraak 
Het was absoluut géén gewoon jaar. 
2005 was een jaar vol met allerlei ge-
beurtenissen waarvan ik een aantal 
hoogtepunten naar voren haal. Het 
zijn zowel droeve als leuke momen-
ten uit een jaar van de Nederlandse 
Vereniging. 

Ik wil even stil staan bij het verlies 
van onze erelid Robert de Caluwé. 
Een opmerkelijk man die op verschil-
lend vlak bekend en bemind was. Hij 
heeft bijzonder veel invloed gehad op 
de ontwikkeling van de Vereniging 
zoals die er nu is. U zult daar later 
meer over vernemen. We hebben op 
13 mei afscheid van hem genomen 
tijdens de begrafenis dienst. Ook 

hebben we afscheid moeten nemen 
van een ander lid, Jan Brans, die in 
januari was overleden.

In het afgelopen jaar hebben we 
veel nieuwe gezichten gezien. Som-
migen zijn maar voor korte duur 
naar Finland gekomen terwijl ande-
ren het te druk in Nederland vinden 
en maar liever naar dit dun bevolkt 
land komen. Ondanks de gezochte 
rust, vinden verschillende mensen 
het wel prettig andere Nederlanders 
te ontmoeten en in hun eigen taal te 
kunnen praten. Sommigen vinden 
dat dom; maar over domheid heb-

ben we enkele maanden geleden een 
heel betoog over kunnen horen in 
het centrum voor slimme mensen: 
de universiteit van Helsinki. 

Een vereniging zonder een erelid 
dat geeft te denken. Op 18 maart jl. 
werd het erelidmaatschap toegekend 
aan Peter Starmans die volkomen 
verrast, deze toekenning onderging 
en aanvaarde en feestelijk gevierd 
op de residentie van de Ambassadeur 
Engels.  En van feesten houden Ne-
derlanders. Als er maar te eten en te 
drinken valt. Zo waren de haringen 
bij het Leidens Ontzet buitengewoon 
goed terwijl een week daarvoor het 
niet helemaal zeker was dat we ha-
ringen zouden kunnen krijgen door 
organisatorische veranderingen bij 
onze leverancier. 

Mijn rede is absoluut geen jaar-
verslag over 2005. Daarvoor moet u 
toch echt komen naar de Algemene 
Ledenvergadering komen in maart. 

Nu het koffiedik kijken, het vooruit

zien wat er gaat komen. Wij beginnen 
goed want na het uitbrengen van een 
toast beginnen we om 6 uur met het 
”eten”. Gaat de liefde voor de Neder-
landse Vereniging door de maag?  In 
zekere zin ja. U zult ruimschoots de 
gelegenheid krijgen om uw honger 
bij de vereniging te stillen. Zowel 
in fysische als in geestelijke zin. We 
hebben weer de nodige evenementen 
gepland waarbij een maaltijd of een 
versnapering aanwezig zullen zijn. 
Door specialisten zullen we kennis 
nemen van allerlei interessante zaken 
over Finland of  andere onderwerpen 
tijdens lezingen, excursies of iets 

dergelijks. Het Noor-
derlicht zal weer met 
vele pagina’s leesvoer 
verschijnen in uw eigen 
moedertaal. Het wordt 
geen jaar van stilzitten 
letterlijk en figuurlijk.
Ook moeten we ons in 
het komend jaar ons 
voorbereiden op het 
70 jaar bestaan van 
de vereniging in 2007. 
We hebben daarbij uw 
hulp nodig. Anekdotes, 
foto’s verhalen wat zich 
zoa l in het verleden 
zich afgespeeld hebben. 
Ook kunnen we enige 
versterking gebruiken 
in de feestcommissie.

Ik voorzie dat Fin-
land niet een uithoek 
voor  Neder l a nd i s . 

Economisch gezien heeft Nederland 
interesse getoond wat er zoal hier ge-
beurt. Met een globale temperatuur-
stijging zal ook de .. van een koud 
land in het Noorden achterhaald 
zijn. Kortom ik denk dat er meerde-
re Nederlanders deze kant opkomen 
en de Vereniging kan hun helpen bij 
het zich thuis voelen in dit land met 
zo’n rare taal. 

Mijn toespraak loopt ten einde 
en de Chinees zal zo verschijnen. In 
het bijzonder wil ik Joop en Anneli 
danken voor hun onvermoeibare in-
zet om dit te realiseren. Ik vraag u 
daarom een applaus voor hun. 

Rest mij nu het glas met u te hef-
fen en een toast op het nieuwe jaar 
uit te brengen.

E en  voor spoed i g  en  g e z ond 
2006.   

Arie Oudman
Uw Voorzitter   
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He l s i n -
k i Zoo 

Internat iona l 
Ice Sculpture 
Competit ion. 
Art Meets Ice 
2006

H e t  e i n d e 
van het win-
te r s e i z oen  i s 
in zicht en de 
temperatuur zal 
gaan stijgen en 
ruim boven nul 
g a a n komen. 
Dat zal dan het 
definitieve ein-
de betekenen 
van de beeld-
hou w we rk e n 
die in januari 
in Korkeasaari 
tijdens de “In-
t e r n a t i o n a l 
Ice Sculpture 
Competition” (http://www.art-
meetsice.fi/ ) uit grote blokken ijs ge-
houwen en gezaagd zijn. Veel werken 
zijn al door de temperatuurwisselin-
gen, wind, zonlicht en andere facto-
ren na een aantal weken ingestort en 
momenteel staan een viertal grotere 

werken nog overeind maar het lot 
daarvan is ook bezegeld.

Een tweetal competities zijn voor 
de vierde achtereenvolgende jaar ge-
houden: de “Korkeasaari competitie” 
op 14 en 15 januari, en de “Helsinki 
competitie” van  21 tot 22 januari. 

De wedstrijd droeg het thema: na-
tuur en bedreigde diersoorten. Het 
is een passend thema, rekening hou-
dend met het broos materiaal, en 
ook dat het maar een tijdig bestaan 
heeft. In het voorjaar zijn de werken 
overgegaan in grondwater en zijn de 
creaties alleen maar zichtbaar via de 

genomen foto’s. 

In de “Helsinki competi-
tie” deden een 15-tal teams 
mee waarvan twee teams 
geheel of gedeeltelijk uit 
Nederland kwamen. Andere 
teams kwamen uit China, 
Estland, Finland, Neder-
land, Duitsland, Mongolië 
en Kenia. Maurice den Boer 
en Tanja Stokhof vormden 
team 13, en Conny den Bra-
ve uit Nederland zou met 
Zigmunds Vilnis uit Letland 
als team 3 hun werk uitvoe-
ren. Conny had dit jaar min-
der geluk; haar partner bleek 
vlak voor de competitie ziek 
te zijn geworden en moest 
het werk doen met een on-
bekende partner. Maurice en 
Tanja hadden ondanks het 
onvoortreffelijke teamnum-
mer meer geluk. Een vakjury 
beoordeelde hun creatie “Sea 
Turtle” als beste van allen en 

dus gingen ze met de eerste plaatst 
en de trofee naar huis. Overigens tot 
hun grote verbazing werd aan hun 
ook de extra prijs 'Best Sea life Sculp-
ture' toegekend. Dat het geen pretje 
was om de sculpturen te maken ge-
durende dat weekend is te begrijpen 
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Foto: Helsinki Zoo Archive/Kirsi Pynnönen

want het werk 
moest verr icht 
worden bij een 
temperatuur van 
ongeveer -25° C. 
Niet a lleen het 
werken bij deze 
temperatuur is 
zwaar maar ook 
ontstaan er pro-
blemen met het 
materiaal ijs dat 
k w e t s b a a r d e r 
is en met het te 
g ebr u i ken  ge -
reedschap dat ge-
makkelijk breekt 
en de rubberen 
ha nd schoenen 
d ie  ha rd  wor-
den. Zowel Mau-
rice den Boer en 
Tanja Stokhof als 
Conny den Brave 
hebben a l voor 
de tweede keer 

meegedaan. Vorig jaar hadden Mau-
rice en Tanja zilver en het was dit jaar 
dus een bekroning voor hen. 

Het was eerlijk gezegd dusdanig 
koud dat na de prijsuitreiking - die 
buitenplaats vond - iedereen zo gauw 
mogelijk weer weg wilde. Voor een 
interview met de winnaars was ei-
genlijk geen tijd. De volgende dag 
zouden ze weer vertrekken naar een 
volgende competitie in Lapland. 

Wie zijn Maurice den Boer en 
Tanja Stokhof? Maurice (geboren in 
1975) is een beeldend kunstenaar die 
een afgeronde studie aan de Willem 
de Kooning Academie in Rotterdam 
heeft gevolgd en gespecialiseerd is in 
het maken van bronzen beelden. Zo 
af en toe maakt hij ook gebruik van 
andere materialen zoals hout en ijs, 
maar zijn meeste liefde gaat uit naar 
brons. Tanja Stokhof (geboren 1977 
in Schiedam) heeft een filosofische
achtergrond, en in combinatie met 
kunst werkt zij dit uit in de projecten 
en werkzaamheden die ze samen met 
Maurice realiseert. Samen vormen ze 
een artiestenduo en doen mee aan 
allerlei internationale competities. 
Thuis werkt Maurice aan opdrach-
ten voor bedrijven en verkoopt hij 
zijn werken via Internet, galerieën en 
vanuit eigen studio. Meer over hun 
is te vinden op het Internet http://
www.mauricedenboer.nl/

Arie Oudman

Foto: Helsinki Zoo Archive/Kirsi Pynnönen
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Sinds 1 januari 2006 is er in Nederland een nieuwe 
zorgverzekeringswet (ZVW) van kracht geworden, 

die nogal wat veranderingen met zich mee brengt voor alle 
Nederlanders in binnen- en buitenland. Het is op het eer-
ste gezicht een soortgelijk systeem als het Finse algemene 
staatssysteem, maar toch ... er zijn duidelijke verschillen, 
die waarschijnlijk voor veel Nederlanders in het buitenland 
nogal vaag zijn en toch veel voor hen zouden kunnen gaan 
betekenen, in negatieve of positieve zin. 

De specialist op dit terrein in Finland is mijn vriend 
Jean/John Blankert, zoals ikzelf een al wat oudere man 
maar als adviesgever en gesprekspartner ook een zeer actief 
lid van de Nederlandse vereniging. John – zijn 'business-
naam', zo was hij bekend in zijn zakenwereld! – werd door 
zijn vrouw Nita tot het zo mooi zingende en zo veel vrien-
delijker Franse woord Jean omgevormd. Dat klinkt veel 
beter en veel minder gevaarlijk! Nou ja, soit, het zij zo! 

Jean – jaargang 
1935 – is in Brus-
sel geboren a ls 
zoon uit een fa-
mi l ie met heel 
oude wortels die 
ons vanuit West-
Fr a n k r i jk  b i j -
voorbeeld naar 
Zeeland en Hol-
land leiden. Als 
ik het goed be-
g repen heb,  i s 
Jean een spruit 
uit een oersterk 
Hu g enot en g e -
slacht, lange tijd 
al verbonden met 
de Waalse kerk, 
bijvoorbeeld die 
in Amsterdam. 
Maar goed, hij 
zelf is in Brus-
se l  geboren, i s 
in deze heerlijke 
stad op school gegaan en heeft aldaar de studie voor ac-
countant – 'iemand die handelsboeken naziet' – met glans 
afgemaakt. Hij is toen in het zakenleven van de chemische 
grootindustrie werkzaam geweest als manager, hij was di-
recteur in België, Duitsland en Nederland, en daar voor-
namelijk in Utrecht en Amsterdam. De laatste jaren voor 
zijn pensioen heeft hij als directeur bij de NS meegehol-
pen, het bedrijf te effectiveren, saneren en moderniseren.
Het is me toch wat, niet waar? 'Juristerij' (in de positieve 
zin van het woord!)  is wel niet zijn vak maar toch wel zijn 
hobby geworden. Begrijpelijk ook, want een echte admi-
nistratieve handelsman heeft daar vaak mee te maken. 
Dat hij zich de laatste tijd zo bezighoudt met de gezond-
heidszorg in Nederland en Finland op dit moment, is ook 
een hobby, die voortkomt uit een jeugddroom, waarin hij 
zo graag geneesheer wilde worden maar door de omstan-
digheden de kans niet heeft gekregen. Dat vindt hij nog 
steeds erg jammer.

Nou goed, omdat Jean ons zeer zeker heel waardevolle 
dingen over de zorgverzekering kan vertellen en dit de 
redactie van het Noorderlicht ook op papier heeft toege-
stuurd, ben ik maar eens naar hem toe gestapt en hebben 

we een uitermate open, hartelijk en inhoudelijk waardevol 
gesprek gevoerd. Daarmee is echter pas een eerste woord 
gezegd, de volgende woorden kan en moet eenieder, die 
zich erbij betrokken voelt, of met Jean of met een ander 
aan- en invullen en dan de financiële consequenties eruit
trekken. 

Wat nu volgt zijn wat opmerkingen over het nieuwe sy-
steem, die Nederlanders in het buitenland van nut kunnen 
zijn. Verder geef ik in een raampje wat links aan, in het 
Internet is verder heel wat lezenswaardigs te vinden. En 
kun je er niet uitkomen, dan is er nog de contactmogelijk-
heid met de ambassade en eventueel ook Jean Blankert is 
gaarne bereid je van advies te dienen. Zijn e-mail-adres is: 
JBlankert@cs.com.

Onder de tienduizenden gepensioneerde Nederlanders 
die in Spanje, Portugal, Frankrijk of elders wonen, is er 
de laatste maanden heel wat paniek ontstaan over de con-

sequenties van de 
invoering van de 
nieuwe zorgverze-
keringswet (Zvw). 
Er is op hoog ni-
veau gediscussieerd 
en er zijn aanklach-
ten tegen de staat 
en de minister in 
voorbereiding, als 
het probleem niet 
anders en op een 
betere manier op-
gelost worden kan. 
Onze oudere land-
genoten extra mu-
ros zijn bang, wat 
betreft hun letter-
lijke 'levensverze-
kering' tussen wal 
en schip in te gera-
ken, maar ze willen 
in godsnaam niet 
in het water vallen 
en verdrinken of 

doodgedrukt worden! Wat betreft de Nederlandse gepen-
sioneerden in Finland loopt het misschien niet zo'n vaart, 
gewoon omdat er hier niet zo heel veel wonen. Maar dat 
is geen reden, ons niet af te vragen, waar het eigenlijk alle-
maal om draait, want de onrust heeft over het algemeen iets 
te maken met de Nederlanders die in het buitenland wonen 
(hun woonland is dus Finland in ons geval) en die:

- OF vanuit Nederland hun salaris ontvangen en dus 
o.a. belasting en verzekeringspremie in het thuisland Ne-
derland moeten betalen 

- OF vanuit Nederland hun pensioen krijgen. 

Over hen gaat het en zij hebben nu te maken met on-
duidelijkheden of ongerechtigheden in deze wet en – zoals 
Jean het uitdrukt – met een zekere discriminatie binnen 
de EU van quasi gelijkgerechtigde beweeglijkheid. 

Vanaf 1 januari 2006 zijn dus de ziekenfondswet (ZFW) 
en de particuliere verzekeringen afgeschaft als ook AWBZ 
oud wordt herzien en ervoor in de plaats zijn gekomen de 
zorgverzekeringswet (ZVW) en de AWBZ Nieuw, de Al-
gemene Wet voor Bijzondere Ziektekosten. De financiering
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1. Vast bedrag per maand (voor gepensioneerden/uit-
keringsgerechtigden in het buitenland). Voor uzelf en elk 
gezinslid van 18 jaar en ouder betaalt u een vast bedrag 
per maand van 70,90 euro per persoon. Op jaarbasis is 
dat 851 euro (de nominale premie van 1.106 min de 255 
euro no-claim teruggave.

2. De inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomens-
afhankelijke bijdrage 6,5 % over het AOW-pensioen, het 
Anw-pensioen, de WAO- of WAZ-uitkering en loon, en 
4,4% over overige pensioenen. De bijdrage wordt gehe-
ven over het wereldinkomen. Dit betekent dat niet alleen 
inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is over in-
komen uit Nederland, maar ook over eventueel inkomen 
uit een ander land. De inkomensafhankelijke bijdrage is 
verschuldigd over maximaal 30.015 euro.

3. De AWBZ-bijdrage. Een inkomensafhankelijke 
bijdrage die is gebaseerd op de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Voor de AWBZ-verzekerden be-
draagt de premie 12,55%. Voor degenen in het buiten-
land die in hun woonland verdragsaanspraken hebben, 
wordt dit percentage verlaagd met 30% naar 8,8%. De 
bijdrage is verschuldigd over het inkomen v  an de eerste 
en tweede belastingschijf, tot een maximum van 30.632 
euro.

4. De aanvullende zorgverzekering. Deze verzeke-
ring kan worden afgesloten met de voormalige particulie-
re zorgverzekering of een aantal andere verzekeraars van 
uw keuze. Maximum-premie kan 125 euro per maand 
per persoon bereiken.

Nu horen hierbij twee opmerkingen: 
a) het is heel goed eens in de aangegeven links te kijken 

wat de ene verzekering (ZFW) en de andere verzekering 
(AWBZ) aan servicediensten dekt. Dan zie je bijvoor-
beeld dat apotheekkosten onder de zorgverzekering val-
len en thuiszorg bij ziekte of invaliditeit bijvoorbeeld 
onder de bijzondere ziektekosten. Goed. 

b) Wat is nu het probleem? Er bestaat een verdrag tus-
sen KELA in Finland en CVZ (College voor Zorgverze-
kering) in Nederland, waarbij financieel over en weer de
kosten en betaling geregeld worden voor de basiskosten 
(ZFW) van ziekte, dat is wel ok en KELA betaalt dus 
wat de basisdienstverlening betreft bij ziekte dat wat ze 
ook aan de Finnen uitbetalen. Maar de AWBZ wil tot 
nu toe met deze tussen landelijke regeling niets te ma-
ken hebben en wil dus 'bijzondere ziektekosten' gemaakt 
in het buitenland niet terugbetalen. De gepensioneerde 

of de loontrekker in Nederland in buitenlandse dienst 
moet echter wel de premie ervoor betalen en nu zie je 
het probleem opduiken, waarover velen zich opwinden. 
Hoe dit opgelost kan worden, hangt van het resultaat 
van het gesprek tussen minister en betrokkenen af. Zo 
juist wordt een dagvaarding ingediend door de vereni-
ging van de “Stichting Belangenbehartiging Nederlandse 
Gepensioneerden in het Buitenland “ (lidmaatschap in 
deze stichting kan via Jean worden gearrangeerd) tegen 
de Staat der Nederlanden. De Rechtbank van ‘s Graven-
hage zal zich over deze 50 blz. dagvaarding op 3 maart 
a.s. buigen. 

Een andere (bij)zaak is, dat KELA bijvoorbeeld wat 
apotheekkosten betreft in Finland minder terugbetaalt 
dan in Nederland, waar deze kosten vrijwel helemaal op 
rekening van de verzekeraar valt. Wat dat laatste betreft 
heeft Jean ervaring opgedaan in 2005. Hij heeft toen 
Kela volledig voor zijn echtgenote en zichzelf buiten 
schot gehouden en heeft zijn echtgenote, die hoewel zij 
vroeger toen zij weduwe was onder Kela viel, medever-
zekerd onder zijn particuliere zorgverzekering van de 
Nederlandse Spoorwegen en zijn pensioenfonds. Alle 
rekeningen werden hier in Finland betaald en vergoed in 
Nederland voor 100 % na aftrek van een eigen bedrage 
van  € 500,= voor beiden. Onder het nieuwe stelsel wenst 
hij het niet uitbetaalde verschil tussen het door KELA 
terugbetaalde en het in Nederland in het normale geval 
terug te betalen bedrag onder zijn verzekering claimen 
en heeft het verschilbedrag zonder protest teruggekregen. 

Dus dit is deel van de rechtelijke proce-
dure van 3 maart a.s. naast de discussie 
rond AWBZ nieuw. Overigens ook wat 
betreft de inhoud van de zorgverzeke-
ring is het dus goed eens naar het basis-
pakket in Nederland te kijken en dit te 
vergelijken met dat van Finland. Voor 
Nederlanders die hier voor een Finse 
werkgever werken, heeft dit overigens 
geen betekenis, want die vallen onder 
de Finse belastingwet en betalen dus 
ook maar andere vaste kosten en premies 
voor ziekte en pensioen! 

Ter informatie meegeleverd: een lijst 
van goede internetadressen over het the-
ma en een ministeriële tekst, belangrijk 
wellicht voor enige leden van onze ver-
eniging. Met dank aan Jean!

Peter

De lijst van informatieve links:
Beknopte gids voor het nieuwe zorgstelsel

http://www.elsevier.nl/persoonlijk/gezondheid_en_gezin/
nieuwsbericht/asp/artnr/76228/index.html

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar   
dossier volksverzekering!

http://www.minvws.nl/

Dossier AWBZ 
http://www.minvws.nl/dossiers/wmo-awbz/default.asp

De inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzeke-
ring 

http://www.belastingdienst.nl/variabel/zorgverzekeringswet/

De ministeriële tekst voor Nederlanders in het buiten-
land:

“Uw persoonlijke situatie: U woont in een EU-, EER- of Verdragsland. 
U werkt niet en ontvangt uitsluitend een Nederlands pensioen en/of 
een Nederlandse uitkering. U bent niet wettelijk verzekerd in het land 
waar u woont. Voor u geldt het volgende. Verzekering U bent niet ver-
zekerd voor de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). U kunt 
zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg 
uit de Zorgverzekeringswet. In het land waar u woont, heeft u recht op 
medische zorg die door Nederland wordt betaald. U moet zich hiervoor 
aanmelden bij de afdeling Buitenland van het CVZ. Het CVZ stuurt u 
dan het verdragsformulier E121, waarmee u zich kunt inschrijven bij de 
verzekeringsinstelling in het land waar u woont. Die inschrijving geeft u 
recht op de wettelijke zorg van het land waar u woont. In sommige landen 
bevat die zorg ook zorg die in Nederland onder de AWBZ valt.” 

http://www.elsevier.nl/persoonlijk/gezondheid_en_gezin/nieuwsbericht/asp/artnr/76228/index.html
http://www.elsevier.nl/persoonlijk/gezondheid_en_gezin/nieuwsbericht/asp/artnr/76228/index.html
http://www.minvws.nl/
http://www.minvws.nl/dossiers/wmo-awbz/default.asp
http://www.belastingdienst.nl/variabel/zorgverzekeringswet/
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Belastingdienst en buitenland
http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/

Nuttig kort overzicht van de nieuwe wetgeving.
http://www.xs4all.nl/~bpvw/awbz.html

 Er staat o.a.: “De AWBZ zorgt allereerst voor behandeling 
en verpleging in diverse instellingen zoals verpleeginrich-
tingen, instellingen voor doven en slechthorenden en psy-
chiatrische ziekenhuizen. Maar ook maatregelen om ziekte 
te voorkomen kunnen door de AWBZ vergoedt worden 
(zoals inentingen). Daarnaast worden voorzieningen ter 
verbetering van de levensomstandigheden en maatschap-
pelijke dienstverlening vanuit de AWBZ bekostigd.”

Hier kan men een brochure krijgen over de financiële ge-
volgen van de nieuwe zorgverzekering. Er is wat misleiding 

in de berekeningen die geen rekening houden met de aan-
vullende verzekering maar onder de rubriek Premie jaar 
2005 de volle particulier verzekering meenemen.

http://www.denieuwezorgverzekering.nl/NR/rdonlyres/
A7BDD361-5D7D-487D-A5F4-AB148FEDC4C5/0/
Financiëlegevolgennieuwedruk.pdf

AWBZ algemene informatie
http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.
cfm?link_id=2113&doctype_id=15

Niet helemaal bijgewerkt, maar toch ... hier staat veel kern-
achtigs in over de dienstverlening via AWBZ Met link naar 
de wettekst betreffende de AWBZ.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/AWBZ

Management Events, is een snel groeiende organisatie gespecialiseerd in het organiseren van b2b 
evenementen voor een vooraanstaande groep van geselecteerde beslissers en topmanagers. Onze 
organisatie is in 1994 opgericht in Finland waar tevens ons hoofdkantoor is gevestigd. Naast ons kantoor 
in Nederland hebben we ook vestigingen in Zweden, Oostenrijk en Denemarken en zullen we op korte 
termijn kantoren openen in andere Europese landen. Dit jaar organiseren we meer dan 150 
evenementen.
Het merendeel va n onze evenementen kan alleen bezocht worden op basis van een uitnodiging door 
Management Events. In Finland organiseren we daarnaast ook bedrijfsgerichte trainingen, op maat 
gemaakte seminars en marketing evenementen in opdracht. 
Klanttevredenheid en continue product ontwikkeling vormen het hart van onze bedrijfsvoering. Op maat 
gemaakte communicatie- en informatiesystemen garanderen mede de hoge kwaliteit van onze 
evenementen. Ons jonge team van meer dan 60 medewerkers is zeer vakkundig, actief en service
gericht.
Voor de versterking van ons team in Amsterdam/Helsinki zijn wij op zoek naar een uiterst gemotiveerde

KEY CUSTOMER MARKETER (m/v) (native Dutch required)

Als lid van ons Key Customer Marketing team ben je verantwoordelijk voor ons Business to Business 
onderzoek en uitnodigingsactiviteiten ten behoeve van onze evenementen. Jouw werk bestaat uit het 
interviewen en uitnodigen van topmanagers uit bedrijfsleven en overheid voor onze evenementen. 
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie zul je snel moeten kunnen leren, een sterke klantgerichte 
houding moeten hebben en een echte teamspeler zijn die zelfvertrouwen uitstraalt aan de telefoon om 
zodoende het vertrouwen van onze deelnemers, het topmanagement, te krijgen. Punctualiteit, het tonen 
van initiatief en een goede kennis van MS Office, met name Excel, zijn belangrijke vereisten. 
Je bent er klaar voor om een uitdaging aan te gaan in onze dynamische en groeiende organisatie. Deze 
functie is geschikt voor starters met een HBO of Universitair diploma. De startdatum van de functie is per 
direct.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om jouw CV tezamen met jouw motivatie naar 
ons toe te sturen. 
Wij kijken er naar uit je te ontmoeten! 
Stuur je CV en motivatie t.a.v.: 
drs. Saskia van Roode - Meijer Country Manager Management Events Netherlands B.V. Kingsfordweg 
151, 1043 GR, AMSTERDAM, The Netherlands Tel: +31 (0) 20 49.19.026 GSM: +31 (0) 6 502.603.14 
Fax: +31 (0) 20 491.90.90 E-mail: saskia.van.roode@managementevents.com
www.managementevents.com

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met onze Key Customer Marketing 
Manager op ons hoofdkantoor in Finland, Jenni Tolonen, (in het Engels) 
jenni.tolonen@managementevents.com

http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/
http://www.xs4all.nl/~bpvw/awbz.html
http://www.denieuwezorgverzekering.nl/NR/rdonlyres/A7BDD361-5D7D-487D-A5F4-AB148FEDC4C5/0/Financi�legevolgennieuwedruk.pdf
http://www.denieuwezorgverzekering.nl/NR/rdonlyres/A7BDD361-5D7D-487D-A5F4-AB148FEDC4C5/0/Financi�legevolgennieuwedruk.pdf
http://www.denieuwezorgverzekering.nl/NR/rdonlyres/A7BDD361-5D7D-487D-A5F4-AB148FEDC4C5/0/Financi�legevolgennieuwedruk.pdf
http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?link_id=2113&doctype_id=15
http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?link_id=2113&doctype_id=15
http://nl.wikipedia.org/wiki/AWBZ
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 Verslaafd als wij zijn aan Catan voor de lange winteravonden hebben we al heel wat varianten voor twee, vier en 
zes spelers uitgeprobeerd. Deze winter kwam daar de “ruimteschepen van Catan” bij. Dit spel dat door twee 

spelers gespeeld wordt kent in elke speelbeurt drie speelfasen: productiefase, vliegfase, handels- en bouwfase.

In de productiefase wordt een dobbelsteen met 2 enen, 2 tweeën, en 2 drieën gebruikt (we noemen dit de catan dob-
belsteen) om benodigde productiemiddelen te verkrijgen. Er zit een tweede, blauwe, dobbelsteen in het spel die ge-
bruikt als men een piraat in de vliegfase tegenkomt. De blauwe dobbelsteen heeft 1 een, 2 tweeën, 2 drieën en 1 vier. 
De piraat breekt de vliegfase af als men verliest. Vaak heeft dit geen verdere consequenties en in dat geval noemen we 
deze piraat een vriendelijke piraat, maar soms raak je als je verliest er een centrum of boordkanon door kwijt. Zo’n 
piraat noemen we een gemene piraat. Over de ruimtepiraten van catan gaat dit artikel.

We hebben dus twee spelers, speler A en speler B. In ons voorbeeld in speler A aan de beurt. Hij/zij komt tijdens de 
vliegfase een piraat tegen. Speler A wint van de piraat als: 

Aantal boordkannonen speler A + worp speler A” is groter of gelijk aantal boordkannonen speler B + worp speler 
B.

We maken nu even de volgende afspraken:

Speler A heeft P aantal boordkannonen 
Speler B heeft Q aantal boordkanonnen
Speler A werpt X ogen
Speler B werpt Y ogen

Ofwel speler A wint als:

P + X >= Q + Y

Of wel 

(P-Q) + (X – Y) >= 0

Tot zover alles eenvoudig. P en Q zijn vast gegeven. Dat wil zeggen je hebt op dat moment zoveel boordkanonnen 
en daarmee uit, maar X en Y zijn afhankelijk van het toeval. Dus moeten we enige lagere school statistiek toepassen 
om daarover iets zinnigs te kunnen zeggen. Let op, eigenlijk zijn we niet in X of Y geïnteresseerd maar in het verschil 
tussen X en Y. We introduceren daarom een nieuwe variabele Z = X – Y en gaan de kansverdeling van Z met behulp 
van X en Y berekenen. Houd in het achterhoofd dat de blauwe dobbelsteen, zoals eerder genoemd, een rare numme-
ring heeft..

Tabel 1: Berekening kansverdeling van Z

Waarde
Kans

Y = 1
1/6

Y = 2
2/6

Y = 3
2/6

Y = 4
1/6

X = 1  
1/6

Z = 0
1/36

Z = -1
2/36

Z = -2
2/36

Z = -3
1/36

X = 2  
2/6

Z = 1
2/36

Z = 0
4/36

Z = -1
4/36

Z = -2
2/36

X = 3  
2/6

Z = 2
2/36

Z = 1
4/36

Z = 0
4/36

Z = -1
2/36

X = 4  
1/6

Z = 3
1/36

Z = 2
2/36

Z = 1
2/36

Z = 0
1/36

In bovenstaande tabel staat elke variabele uitgezet met bijbehorende kans. Merk op dat als Z negatief dit aangeeft 
dat de worp van speler A lager is dan die van B. Om kansverdeling voor Z te verkrijgen moeten we gewoon alle kan-
sen (op bijv. Z=0 of  Z=1) bij elkaar vegen. We krijgen dan de volgende tabel.

Tabel 2: Kansverdeling van Z

z -3 -2 -1 0 1 2 3

P(Z=z) 1/36 4/36 8/36 10/36 8/36 4/36 1/36

Wanneer speler A en B allebei evenveel boordkanonnen hebben is de kans dat A van de piraat dus gelijk aan P(z >= 
0) = 10/36 + 8/36 + 4/36 + 1/36 = 23/36 !! Bijna een kans van twee derde dat A van de piraat wint!! Dat wordt nog 
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 erger als A 1 boordkanon meer heeft dan B. In dat geval is de kans dat A wint gelijk aan P(z >= -1) = 31/36. Dat is pas een 
ongelijke strijd. Met twee boordkannonen meer (kans 35/36) is het allang niet fair meer en als A drie boorkanonnen meer 
heeft hoeft er niet meer gegooid te worden, dan staat de overwinning bij voorbaat vast! Ook als A 1 boordkanon minder 
heeft is de kans op overwinning nog steeds 8/36+4/36+1/36 = 13/36. Iets meer dan een derde dus. De speler zal dus al 
bij een achterstand van 1 boordkanon de afweging moeten maken of hij de piraat afkoopt (3 astros voor een vriendelijke 
piraat, en 5 voor een gemene piraat), danwel de strijd aangaat. Bij een achterstand van 2 boordkanonnen is vechten al 
geen optie meer (als men tenminste astros genoeg heeft om de piraat af te kopen).

Eenzelfde analyse kan worden uitgevoerd als we uitgaan van de catan dobbelsteen met 1 t/m 3 ogen, danwel een nor-
male dobbelsteen met 1 t/m 6 ogen. We laten dat als oefening voor de lezer en presenteren hier het resultaat.

Tabel 3: Catan dobbelsteen met ogen 1 t/m 3

z -2 -1 0 1 2

P(Z=z) 1/9 2/9 3/9 2/9 1/9

Tabel 4: Normale dobbelsteen met ogen 1 t/m 6

z -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

P(Z=z) 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36

Bovenstaande analyse laat zien dat het gebruik van de catan dobbelsteen praktisch dezelfde resultaten geeft als het ge-
bruik van de blauwe dobbelsteen. De bulk van de kansen is gelijk. Mocht de blauwe dobbelsteen zoek raken, dan is er dus 
geen man overboord! Gebruik gewoon de andere! (Let op!! Omgekeerd geldt dit niet)

Een normale dobbelsteen heeft echter een grotere variatie. Het effect van 1 boordkanon meer is daarom kleiner. Verder
is de kans de piraat overwonnen wordt (bij gelijk aantal boordkanonnen) kleiner. Het overwinnen van piraten is dus met 
een normale dobbelsteen lastiger en kan het spel effectief doodslaan.

Goed, daarmee komen we aan het einde van dit artikel. We hebben laten zien dat enig simpel rekenwerk tot verbluf-
fende resultaten kan leiden bij een strategiespelletje waar toeval een rol speelt. Het laat ook zien dat je als speler door de 
manier waarop het spel gemaakt is je bepaalde richting uitgeduwd wordt. 1 boordkanon verschil maakt zowel speler A 
als speler B veel uit, de spelers zullen daarom proberen om tenminste evenveel boordkanonnen als de ander te hebben. 
Genoeg aanleiding voor een wapenwedloop dus! Gelukkig is er een plafond voor het aantal boordkanonnen dus uit de 
hand lopen zal dit niet. We wensen U in ieder geval veel speelplezier.

Jos Helmich

Zalmsteaks met Muscadet

In dit recept worden zalmsteaks 
aan iedere kant even gebakken in ge-
klaarde boter en dan in de oven gezet 
tot ze bijna gaar zijn. De saus wordt 
gemaakt van het vocht uit de pan.

750 gram aardappels
1 klein bosje dille
75 gram ongezouten boter
4 zalmsteaks (elk ongeveer 200 

gram)
50 ml muscadet of een andere dro-

ge witte wijn.
120 ml visbouillion of kippen-

bouillon
1 el verse gehakte peterselie
75 waterkers
25 ml zuivere olijfolie
1 tl witte wijnazijn
zout en vers gemalen peper

Snijd de aardappels in lange drie-
hoekige stukjes van een vinger lang. 
Doe ze in een pan met dille (houd 

een paar takjes achter voor de gar-
nering) en laat dit zachtjes pruttelen 
in water met zout. Verwarm de oven 
voor op 200°C, Smelt 25 gram bo-
ter in een pannetje en laat het 4 of 5 
minuten staan zodat de vaste delen 
naar de bodem zakken. Schenk de 
boter in een koekenpan. Bestrooi de 
zalmsteaks met zout en peper. Ver-
hit de boter en voeg de zalm toe. Bak 
deze aan beide kanten bruin. Neem 
de pan van het fornuis en laat hem 30 
seconden staan. Schenk de wijn erbij 
en zet de pan in de oven. Laat de vis 
nog eens 5 minuten garen. 

Haal de zalmsteaks uit de pan 
en houd ze warm, terwijl u de saus 
maakt Schenk de bouillon in de pan. 
Breng dit aan de kook en voeg de rest 
van de boter toe. Laat dit flink ko-
ken  om de hoeveelheid tot de helft 
te verminderen en voeg dan de pe-
terselie toe.

Schik de zalm, waterkers en aard-

appels op vier voorverwarmde bor-
den. Meng olijfolie, wijnazijn, en 
een halve theelepel zout en lepel dit 
over waterkers. Schenk de saus over 
de vis eb dien op. Schenk een goed 
glas muscadet erbij.

Extra: saus voor gerookte 
zalm

2 tl geraspte mierikswortel
2 tl geraspte ui
1 tl dijonmosterd
1 tl suiker
25 ml witte wijnazijn
flinke snuf zout
250 ml dikke room

Meng alle ingrediënten, behalve 
de room, door elkaar. Klop de room 
in stijve pieken en schep die door de 
rest van de ingrediënten. Laat de saus 
goed koud worden. 

JH
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 Toen ik op de Mavo zat was er 

een belangrijke voetbalwed-
strijd op TV waar iedereen naar zou 
gaan kijken, dat was Bayern Mün-
chen -Ajax, halve finale champions
league. Na die wedstrijd was ieder-
een gek van Jari Litmanen, en ik 
ook.. ik hoorde dat hij uit Finland 
kwam en ging die week naar de bieb 
toe om boeken over Finland te ha-
len en ik zei tegen 
mijn ouders dat ik 
er op vakantie zou 
willen. Ze begon-
nen te lachen om 
mijn idee, ik was 
toen 15 of 16.  Via 
een jongerenblad 
kreeg ik een leu-
ke penvriend uit 
Paltamo waarmee 
ik schreef over 
Litmanen en an-
dere Finse sport-
helden. Na een 
paar jaar ben ik 
daar uiteindelijk 
eens op bezoek 
ge wee s t  s a men 
met mijn moe-
der en dat wa s 
mijn eerste erva-
ring in Finland 
en ik vond het 
geweldig! 

Toen ik k lein 
was, ongeveer 7, 
had ik wel eens 
e e n  v e rh a a l t j e 
geschreven over 
weglopen uit Ne-
derland, ik vond 
het er vreselijk, 
t o e n  d r o om d e 
ik over Zweden 
want ik had veel 
te veel naar Pippi Langkous geke-
ken. Jarenlang dacht ik dat ik in 
Scandinavië zou willen wonen tot 
ik fan werd van Litmanen en toen 
was het Finland. De Finse wereld-
muziek van Värttinä versterkte mijn 
verliefdheid op Finland alleen nog 
maar meer na dat ik hun concert in 
het Noorderlicht(nu de 013) in Til-
burg had gezien in maart 1997. 

In 1998 ging ik na een paar keer 
in Finland op vakantie te zijn ge-
weest voor 1 jaar op uitwisseling via 
YFU. Eerst woonde ik in een gezin 
in Hämeenlinna en later een half 
jaar in Espoo. Daarna moest ik te-
rug naar Nederland maar wilde dat 
eigenlijk helemaal niet. Ik ging nog 
jarenlang daarna elke zomer naar 

Finland, naar Noord-Karelië naar 
het festival in Rääkkylä- Kihaus. 
En ging naar alle Värttinä concer-
ten in de Benelux. Zo ook in 2003, 
met eigen auto vanuit Nederland 
op weg naar Rääkkylä. Bijna op 
plaats van bestemming aangeko-
men kreeg ik een klapband, vloog 
van de weg af, en een paar keer over 
de kop. De auto was total loss. Ik 

had, raar maar waar, niets. Slechts 
een schrammetje in mijn hals van 
de gordel. Via via, kwam ik bij een 
gezin dat mij opving terecht, de 
moeder van het gezin was al jaren-
lang mijn grote idool van het Ki-
hausfestival en was dus een aparte 
situatie voor me. Na een paar dagen 
was ik opgeknapt en had al mijn 
kapotte spulletjes bijeen gekregen 
en schoongemaakt na het ongeluk. 
Toen ik er weg ging vroegen ze of 
ik niet bij hun wilde komen wonen 
als Au pair, ze wisten al dat ik in 
Finland wilde wonen. Daar moest 
ik even over denken maar terug in 
Nederland belde ik ze op en spra-
ken we af dat ik over 3 weken zou 
komen. Ik meldde mijn studie af en 
alles was geregeld. Iedereen was erg 
blij voor me, vooral mijn familie. 

Ze komen me hier vaak opzoeken. 
Ik heb toen van aug. 2003 tot jan. 
2004 bij hun in Rääkkylä gewoond 
en daarna een half jaar in Espoo 
als Au-pair gewerkt. Nu woon ik 
al twee en een half jaar samen met 
mijn Finse vriend en verhuizen we 
deze lente naar het centrum, in de 
nabijheid van de haven. 

In september hoop ik 
aan mijn studie hier te 
beginnen. Verliefd op 
Finland ben ik niet meer 
maar vermaak me hier 
wel,  ik hoop dat het soci-
ale leven hier wat meer op 
gang komt als ik studeer 
en hopelijk meer mensen 
leer kennen want die rust 
heb ik wel een beetje ge-
zien langzamerhand. Wat 
mij het meeste is opgeval-
len is dat Nederland klein 
en vol is maar mensen 
ruimer wonen en Finland 
groot en leeg en mensen 
op hoopjes bij elkaar zit-
ten in kleine huisjes die 
ook nog duur zijn. Ge-
zelligheid is een van die 
dingen dat zit in je of niet 
en als Limburgse mis ik 
dat hier wel eens. En het 
samenzijn met zijn allen. 
Niettemin zou ik toch 
niet terug willen naar 
Nederland maar ik moet 
hier mijn uiteindelijke 
draai nog wel iets meer 
zien te vinden. Ik geniet 
erg van reizen door Fin-
land en de winters vind ik 
fijner dan de zomers hier.
In de zomer vind ik het 
hier zo koud dat ik naar 
het zuiden moet. De Fin-

se keuken is apart en ik lust graag 
rendier, mämmi, karjalan piirakka 
en glögi natuurlijk in de winter. 
Van Finse kunst geniet ik ook veel, 
ik hou van hun Jugend-huizen, hun 
muziek en films. De Finse taal is
niet moeilijker dan een andere en 
heb nooit een cursus gevolgd, hoe-
wel ik de hele dag Fins praat thuis 
en op mijn werk in het hotel. Moei-
lijke talen bestaan niet en mensen 
die geen talen kunnen leren zijn er 
ook niet, je moet het gewoon wil-
len. Als ik hier wat langer woon 
hoop ik dat we op het platteland 
gaan wonen en een gezinsleven op 
bouwen, met veel gezellige Neder-
landse invloeden.

Laura Smolenaers
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tatalolla Oulussa jännittynyt ja iloinen joukko 
hollantilaisia ja suomalaisia, josko Sinter Klaas ja apulai-
sensa Swarte Piet ehtisivät käväisemään myös pohjoisessa. 
Lasten ja aikuisten odotus ja kovaääninen laulu palkittiin, 
kun Sint ja Piet saapuivat kuuden aikoihin pitkän matkan 
rasituksista huolimatta virkeinä ja suurten säkkien kanssa. 
Perinteiseen tapaan vaihdoimme ensin hieman kuulumisia 
Sinter Klaasin kanssa ja Swarte Piet jakoi Hollannista mu-
kana tuomiaan herkkuja. Pepernootjes, schuimpjes, kik-
kers ja muizen kävivät hyvin kaupaksi – niitähän saamme 
vain kerran vuodessa!

Op maandag 5.12.2005 wachtten in Koskela’s seurakun-
tatalo (Oulu) een vrolijke groep Nederlanders en Finnen 
in spanning af, of het Sinterklaas en zijn hulpje Zwarte 
Piet ook zou lukken een bezoek te brengen aan het hoge 
Noorden. Klokslag zes uur werden de kinderen en volwas-
senen voor hun geduld en luide zingen beloond. Ondanks 
een lange zware tocht, arriveerden Sint en Piet opgewekt 
en met een grote volle zak. Zoals gebruikelijk wisselden we 
eerst een woordje met Sinterklaas. Piet deelde ondertussen 
uit Nederland overgebrachte snoepgoed uit. Pepernootjes, 
schuimpjes, kikkers en muizen gingen er goed in  – deze 
krijgen we tenslotte maar eens per jaar!

Sint ja Piet jakoivat sitten lahjoja ja kaikki lapset saivat 
omat pakettinsa. Isommat lapset ottivat paketit vastaan 
reippaina, mutta ihan pienimmille, Jesselle ja Anne-Sofi-
elle Sinter Klaas taisi näyttäytyä vähän pelottavana mie-
henä kovasta itkusta päätellen. Oli se kumma, että Sint ja 

Piet olivat ehtineet Oulussakin käydä ikkunoiden takaa 
kurkistelemassa miten lapset olivat vuoden aikana käyt-
täytyneet ja mitä he olivat ehtineet harrastamaan. Sinter 
Klaasin muistikirja oli täynnä muistiinpanoja Oulun al-
ueen suomalaishollantilaisista lapsista! 

Sint en Piet deelden vervolgens de kadootjes uit en alle 
kinderen kregen hun eigen pakje. De grootste kinderen 
namen de pakjes dapper aan, maar de hele kleintjes, Jesse 
en Anne-Sofie, vonden Sinterklaas een wat enge man, goed
voor luid gebrul. Het was vreemd dat Sint en Piet tijd had-
den gehad om ook in Oulu door de ramen te gluren, om 
te zien hoe de kinderen zich dit jaar gedragen hadden en 
welke hobby’s ze hadden gehad. Het Grote Boek van Sin-
terklaas stond vol herinneringen aan de Fins-Nederlandse 
kinderen uit Oulu en omstreken.

Lopuksi Marina Nijhuis luki meille kaikille Sinter 
Klaas-aiheisen tarinan ja joimme kahvit ja glögit Sinter 
Klaas-herkkujen ja suomalaisten joulunalusleivonnaisten 
kera. Sinter Klaasillakin oli vielä aikaa juoda kupponen 
kahvia ennen kun matka jatkui muiden odottavien lasten 
ja aikuisten luo.

Tenslotte las Marina Nijhuis ons nog een verhaal over 
Sinterklaas en dronken we koffie en glögi met Sinterklaas-
lekkerheden en Finse kerstgebak. Sinterklaas had nog net 
tijd voor een kopje koffie, voordat zijn reis weer verder ging
naar de volgende wachtende kinderen en volwassen.

Johanna Bluemink
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Oplossing: December 2005 Puzzel maart 2006

Sudoku puzzels zijn waarschijn-
lijk in de jaren zeventig be-

dacht in Amerika, maar werd vooral 
populair in Japan. Daar komt ook 
de naam vandaan, su is Japans voor 
'getal' en doku betekent 'alleen'.

Hoe los je een Sudoku op? De 
regels zijn eenvoudig. Een Sudoku 
puzzel bestaat uit een veld van 9 x 9 

hokjes. Het gebied is onderverdeeld 
in negen vierkanten van 3 x 3 hok-
jes. In die hokjes moeten de getallen 
1 tot en met 9 worden ingevuld, zo-
dat elk getal precies een keer voor-
komt in elke rij, in elke kolom en 
in elk 3 x 3 vakje. Je kunt het beste 
beginnen door ervan uit te gaan dat 
in elk hokje de cijfers 1 t/m 9 kun-
nen staan: Streep de cijfers aan die 

reeds in de puzzel staan en streep 
de cijfers die niet ingevuld kunnen 
worden weg. Het aantal mogelijk-
heden per vakje wordt dan steeds 
minder. Door logisch te denken 
blijft er tenslotte slechts 1 cijfer per 
hokje over. Dit vormt de oplossing 
van de Sudoku.

 
Erik Smit
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6 U wordt  van harte uitgenodigd op de Algemene 
Ledenvergadering die op zaterdag 25 maart a.s. 

gehouden wordt. We combineren de vergadering met een 
bezoek aan de Amos Anderson museum en na afloop van
alles wordt er iets gedronken. Dit alles in het hartje van 
Helsinki, op korte afstand van Kamppi Metrostation. Zie 
het kaartje. Het programma ziet er als volgt uit:

· 11.00  ontvangst in Amos Anderson museum, Yrjönkatu 
27, Helsinki 
· 11.15 aanvang rondleiding Amos Anderson museum door 
een gids 
· 12.30  wandeling naar vergaderruimte in International 
Christian Center, Ruoholahdenkatu 16. 
· 13.00  de gelegenheid voor een broodje en een kop koffie
met daar wat bij.
· 13.30  aanvang Algemene Ledenvergadering. 
· 15.00  afsluiting Algemene Ledenvergadering 
· 15.30  een hapje of een drankje in “Angleterre”, een 
Engelse pub aan de Fredrikinkatu 47 en wat napraten. De 
vereniging bied een consumptie aan. 

Bezoek aan Amos Anderson Kunst Museum

De Amos Anderson Art Museum in het centrum van 
Helsinki is een van de omvangrijkste particuliere kunst 
collecties in Finland. De oprichter van het museum was 
Amos Anderson (1878-1961). Het museum is gevestigd 
in de in 1913 gebouwde toenmalige woning van Amos 
Anderson. Na zijn dood werden de bovenste verdiepingen 
omgebouwd tot museumruimte en de kantoorruimte op 
begane grond werd tentoonstellingsruimte voor speciale 
exposities. Het Amos Anderson Art Museum is gespe-
cialiseerd in 20e eeuw Finse kunst. Sommige werken 
- daterend uit vroegere periodes, zoals tentoongesteld 
in de kapel - maakten van oorsprong deel uit van Amos 
Anderson's eigen privé collectie. U kunt meer over het 
museum te weten komen op hun website: http://www.
amosanderson.fi/

Agenda ALV

De agenda van de algemene ledenvergadering ziet er 
in principe als volgt uit:

Plaats: Helsinki, International Christian Center 
(ICC), Ruoholahdenkatu 16. Tijd: zaterdag 25 maart, 
13:30 - 15:00

·  Opening en mededelingen
·  Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering 
·  Vaststelling van de agenda
·  Kiezen van stemmentellers 
·  Jaarverslag en financieel jaarverslag 2005
·  Rapport van de kascommissie over 2005
·  Ontheffing van verantwoordelijkheid van het oude
bestuur 
·  Verk ie z ing be s tuur s leden en voor z it ter  va n de 
vereniging 
·  Verkiezen van kascommissieleden voor 2006 
·  Vo o r t g a n g s v e r s l a g  F e e s t c o m m i s s i e  2 0 0 7  e n 
Internetcommissie 
·  “Van verleden naar toekomst”, meerjarig beleid van de 
vereniging  
·  Rondvraag en sluiting

Mocht u van tevoren inzage in de stukken willen, 
vragen we dit even mee te delen aan de secretaris of de 
voorzitter. We zullen dan de documenten toesturen. Als 
u een specifiek onderwerp ter sprake wilt brengen die niet
op de agenda staat vragen we u om dat uiterlijk één week 
voor de vergadering door te geven aan het secretariaat 
of aan de voorzitter.

We vragen de leden zich, of een ander lid kandidaat 
te stellen voor het bestuur. Wordt betrokken bij het or-
ganiseren van activiteiten. We willen de naam of namen  
uiterlijk zaterdag 17 maart binnen hebben. Op 18 maart 
willen we de nominatie rond hebben zodat u tijd hebt 
om uw keuze te bepalen. Een lijst met genomineerden 
kunt u dan vinden op  http://www.kolumbus.fi/nedver/
verkiezing2006.htm

Mocht u nog vragen hebben bel gerust. Hartelijk wel-
kom op al de activiteiten

Arie Oudman, Helsinki 18 februari 2006.
Voorzitter Nederlandse Vereniging in Finland (www.

kolumbus.fi/nedver) Tel. +358 (0)50 590 3706
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In het jaar 1664 stichtte een 
monnik van de orde van cister-

ciënzers met de naam Rancé de la 
Trappe een abdij in Normandië. Dit 
was een van de 500 abdijen welke de 
orde van Cisterciënzers bezat in heel 
Europa. Hij noemde deze abdij naar 
zichzelf, de Abbaye de la Grande 
Trappe. Hoewel de Trappist monni-
ken bekend zijn als Belgische brou-
wers zijn hun bieren niet Belgisch 
of Brabants. De Trappist orde was 
een spin-off van de Cisterciënzers
monnikenbeweging van Bourgon-
dië in de 11e eeuw. In 1098 sticht-
ten een paar monniken een nieuwe 
abdij in de buurt van Dijon, in 
Bourgondië, dit was het begin van 
de Orde van St. Benedict. De pre-
cieze plaats waar de abdij gevestigd 
werd heette Citeaux, de Latijnse 
naam hiervoor was Cistercium en 
daar komt de naam Cisterciënzers 
vandaan. Na verloop van tijd werd 
Abt Rancé’s Abbaye de la Grand 
Trappe het hoofdkwartier van de 
Cisterciënzers en dit bleef zo tot de 
monniken in 1898 terug verhuisden 
naar hun abdij in Citeaux.

De Ci s t e rc iën z er  be weg ing 
ontstond als reactie op de vaak 
Bourgondische levensstijl en de 
machtshonger van vele monniken 
ordes in die tijd. De Cisterciënzers 
namen hun beloften van armoede 
en gehoorzaamheid erg serieus, ze 
probeerden te leven als de feodale 
horigen in die tijd en niet als de fe-
odale adel om hen heen. Ze volgden 

de regels welke geschreven waren 
door St. Benedict in 510. Een van 
die regels was dat een monnik eerst 
moest luisteren en niet zou spreken. 
Volgens St. Benedict moest het le-
ven van een monnik bestaan uit 
zwijgplicht, afzondering en hard 
werk. “Ora et Labora” (Bid en 
Werk). Rancé de la Trappe maakte 
duidelijk in zijn geschriften dat bier 
een wezenlijk onderdeel van het di-
eet van een werkende monnik moest 
vormen. En het is aan deze monnik 
en aan zijn abdij waaraan de naam 
Trappistbier zijn naam ontleend.

Na de Franse revolutie in 1789 
werden de pères trappistes (trappist 
abten) verbannen uit Frankrijk, dus 
ze verhuisden naar Brabant waar ze 
verschillende nieuwe abdijen annex 
brouwerijen stichtten, zowel in de 
Vlaamse als Franssprekende gebie-
den (Vlaams-Brabant en Brabant-
Wallonië). Trappistbieren werden 
zelfs gebrouwen door bierbrouwerij 
“De Koningshoeven”, een trappist 
abdij in Tilburg.

In het begin van de 19e eeuw was 
het brouwen van trappist bier in vol-
le bloei, maar in den beginne alleen 
voor eigen consumptie. Echter, aan 
het einde van de 19e eeuw begon 
men ook bier te brouwen voor de 
verkoop. De monniken van West-
vleteren, welke hun eerste vat bier 
brouwden in 1839, verkochten hun 
eerste brouwsels in 1877 en toen 
de commerciële geest eenmaal uit 

de trappistbierfles was kon hij niet
meer terug. Vooral na de 2e Wereld-
oorlog nam de verkoop van trap-
pistenbieren een vlucht en in 1962 
verleende een Belgisch gerechtshof 
bescherming op hun brouwsels, 
waardoor alleen zij de naam Trap-
pistbier mochten voeren. Nu mo-
gen alleen 6 monnikenbrouwerijen 
– Achel, Chimay, Orval, Rochefort, 
Westmalle en Westvleteren – hun 
bier Trappistenbier noemen.

Er zijn echter vele seculiere brou-
werijen – Affligem, Corsendonk,
Leffe, Maredsous, om er een paar
te noemen – die de trappistbieren 
geïmiteerd hebben maar het is hun 
verboden deze zo te noemen, in 
plaats hiervan worden ze abdijbie-
ren genoemd.

Belgische Trappistbieren en hun 
seculiere tegenhangers zijn bierstij-
len die zowel beïnvloed zijn door 
buitenlandse als traditionele in-
vloeden. Nu worden deze bieren 
gebrouwen met gemodificeerde
granen en gefermenteerd door lab-
gecontroleerde gisten, in gesloten 
roestvrijstalen tanks. Maar, Trap-
pistbieren hebben meer gemeen 
met de oude stijl; zware, open ge-
fermenteerde bieren, geproduceerd 
in de middeleeuwen in alle gebie-
den langs de Rijn en zelfs Fries-
land, het Rijnland, Nederland en 
delen van Normandië in Frankrijk 

Bert Maes
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bestuur verkozen worden. 
Het is zaak dat daar een evenwich-
tige verdeling van functies is. Zowel 
tussen mannen en vrouwen, als tus-
sen groot en Helsinki en wat daar 
buiten ligt. Afgelopen periode is 
die laatste verdeling ongeveer 50/50 
geweest en dat willen we graag zo 
houden. Die balans is nodig omdat 
de bulk van de leden nog altijd in 
Groot-Helsinki woont. 

De bestuursleden uit Helsinki 
hebben een functie in het organi-
seren van activiteiten, terwijl el-
ders deze rol door contactpersonen 
wordt vervuld. Dit dubbelen maakt 
het noodzakelijk dat er voldoende 
mensen uit Helsinki in het bestuur 
zitten. Dat wil niet zeggen dat het 
bestuur geen oog heeft voor activi-
teiten elders, maar gewoon dat de 
eerste aandacht bij de organisatie 
in Helsinki ligt.

Lag in het verleden het accent 
op Helsinki, nu zijn het de buiten-
gebieden die groeikernen zijn. Dat 
gegeven is leidraad geweest voor 
de regionalisering die de afgelopen 
jaren is ingezet. Het bestuur zou 
daarom graag zien dat meer mensen 
van buiten Helsinki zich melden 
voor bestuursfuncties, zodat ook 
zij kunnen meepraten en meebe-
slissen over het wel en wee van de 
vereniging. 

De meeste functies in het bestuur 
kunnen namelijk dankzij de mo-
derne telecommunicatie ook buiten 
Helsinki worden vervuld. Penning-
meester, secretaris, website en fo-
rum manager, jongerencoördinator, 
contactpersooncoördinator. Het 
maakt niet uit. Praktisch alles wat 
je leuk vind kun je doen. Daarom 
wil ik bij deze mensen oproepen om 
mee te denken en mee te doen. Je 
hoeft niet alles te kunnen,. Je mede-

bestuursleden zijn er ook nog, maar 
je moet kunnen praten en een me-
ning kunnen geven. 

Ik hoop dat vooral jonge mensen, 
newbees, zich aangesproken zullen 
voelen. De vereniging kan alleen 
maar groeien als steeds nieuwe men-
sen zich willen inzetten. Daarom 
doe ik bij deze aan hen deze de op-
roep: “Meld je aan!”.

Op persoonlijke titel

Jos Helmich
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graag naar de RNW (Radio 

Nederland Wereldomroep). Dat kan 
ik overigens iedereen aanraden en 
tegenwoordig is die omroep ook ge-
makkelijk via internet te ontvangen! 
Daar gaat het vaak over van alles en 
nog wat, interessant en zonder meer 
bedoeld voor Nederlanders die in het 
buitenland wonen. Bij goed luisteren 
valt er dan soms een woord of een 
uitdrukking, die wel leuk is maar 
niet altijd goed begrepen of geduid 
kan worden. Of er is iets anders wat 
extra aandacht opeist, inhoudelijk of 
qua taal. En ... als Henk zoiets heeft 
gehoord, belt hij me op en vraagt het 
me. Dat vind ik fijn - ik ben per slot
in mijn beroep als leraar mijn hele 
leven lang bezig geweest met taal en 
moet er dus meer van af weten. Echt 
fijn zo, want dan word ik gedwongen
weer eens na te denken over zaken 
van onze taal die wat zijn weggezakt 
of die voor mij te vanzelfsprekend 
zijn geworden. 

De laatste tijd ging een belangrij-
ke vraag van Henk over het gebruik 
van je (jij) en U in het moderne Ne-
derlands. Hij had me wel wat ge-
makkelijkers kunnen vragen, maar 
ja, ik wil proberen er een enigszins 
bevredigend antwoord op te geven. 
Voorts had Henk 'krijg de klere!' en 
'rare kwibus' opgevangen, zei hij me 
aan de telefoon en als je uiteinde-
lijk 'op z'n elf en dertigste' je werk 
langzaam maar zeker hebt gedaan 
– deze uitdrukking heb ik met mijn 
andere vriend Jean tijdens een boot-
reis naar Tallinn uitvoerig bespro-
ken – dan heb je heus wel het recht 
eens ''n uiltje te knappen' (van Henk 
weer dit keer!). Goed daar gaan we 
dan. De opgaven voor deze taalhoek 
zijn dus: 

1) je (jij)/U?; 
2) 'krijg de klere'; 
3) 'rare kwibus'; 
4) 'op z'n elf en dertigste'; 
5) ''n uiltje knappen'.

Jaja, de verhouding tussen jij en 
U, daar wordt de laatste tijd ook in 
taalkringen veel over gesproken en 
geschreven, in die relatie zit echt 
beweging. De ouders en zo worden 
tegenwoordig steeds meer met je en 
voornaam aangesproken (zoals in 
Finland eigenlijk al veel langer), de 
leraar is ook vaak je en wordt zelfs 
met de voornaam aangesproken. 
Dat gebeurt allemaal in de laatste 
tijd, jawel hoor ... ofschoon wat het 
laatste betreft is er weer af en toe 

een tegenbeweging te constateren, 
die via U de afstand en de autoriteit 
wil redden. Jammer eigenlijk, want 
de twee laatste waarden zouden toch 
eigenlijk onafhankelijk van het ge-
bruik van je/U moeten zijn! De ver-
koopster bij V&D of de serveerster 
in een wat chiquer café-restaurant 
is ook niet zonder meer meer je (en 
voornaam), maar wordt uit respect in 
de anonieme sfeer eerder met U en 
mevrouw aangesproken (zoals van-
zelfsprekend is bij haar mannelijke 
collega's: U en meneer, haha!). En 
dat is juist, lijkt me. Per slot is het 
helemaal niet zo vanzelfsprekend dat 
ze me vriendelijk en effectief bedient
en ben ik haar dus respect schuldig. 
Interessant zijn overigens de Neder-
landse kranten of tijdschriften, want 
daar vind je je en U door elkaar heen, 
zelfs de journalisten weten het ken-
nelijk niet meer. Een tijdje geleden 
was de lezer nog automatisch U, 
dat is nu niet meer zo. Maar zonder 
meer jij zoals in Scandinavië, nee 
zover zijn we in Nederland nog niet. 
En dat des te minder, naar gelang 
we meer naar het zuiden (of oosten) 
van Nederland (en Vlaanderen) ko-
men. In Onze Taal – het praktische 
tijdschrift voor de taallief hebber 
– wordt er bladzijden lang over ge-
discussieerd. Maar goed, de conclusie 
is wel, dat je/jij in opmars is en dat 
U minder wordt. Verdwijnen zal het 
voorlopig wel niet. In tegenstelling 
echter tot het gebruik in vele andere 
talen (het Duits bijvoorbeeld of het 
Fins) is het U in religieuze context 
eigenlijk het normale (bidden in de 
jij-vorm is moeilijk voor ons) en ook 
de dokter zegt U tegen de patiënt – en 
dat terecht denk ik -  uit respect. En 
zeker ook om de patiënt in de vaak 
wat vernederende of onthullende si-
tuatie niet in verlegenheid te brengen 
of te kwetsen. 

'Krijg de klere(n)'.

Deze uitdrukking wordt uitdruk-
kelijk gerangschikt onder 'schut-
tingstaal', is dus in het normale 
spraakgebruik ongepast, nogal be-
ledigend en ook wel vulgair. Het 
woord 'klere' is namelijk een verbas-
tering van cholera. En ... een ander 
een ernstige en (levens)gevaarlijke 
ziekte toewensen, nee, dat is nu toch 
niet je van het, nietwaar! Toch wordt 
het woord wel eens positief in de 
kledingsreclame gebruikt (bij Justin 
bijvoorbeeld) of zelfs in een werving 
voor het Leger des Heils! Maar toch, 
ik zou de uitdrukking vermijden en 
zou zelf liever niet hebben, dat ie-

mand me toeschreeuwde: Krijg de 
ziekte, krijg de pleuris, krijg de klere! 
Nee, liever niet. 

'Rare kwibus'

Een rare kwibus, een rare chinees, 
een rare snuiter, een rare pief etc. 
Daarmee wordt wel een zonderling, 
misschien zelfs een lanterfanter (of 
een flapdrol als je wil) aangeduid,
maar ligt toch wel in de onschul-
dige en wat plagende sfeer. Dus te-
gen iemand die je kent, mag je het 
gerust zo zeggen. De verklaring van 
de kwibus is eigenlijk prachtig. In de 
katholieke liturgie is er de prefatie, 
waarin de celebrant (de dienstdoende 
priester) eerst de engelen aanroept en 
dan in het latijn verder gaat: Cum 
quibus etc. wat betekent: waarmee 
of met wie wij de Heer loven ... Bij 
die woorden kwamen nu de assisten-
ten van achter de priester naar voren 
om samen met hem de dienst verder 
te verrichten. Het gelovige volk zei 
nu bij dit tafereeltje: (cum quibus 
=>) kom kwibus!, (kom maar naar 
voren, domoren!). Dat kan alleen 
maar in het Nederlands (en eventu-
eel het Duits), vandaar de uitdruk-
king 'rare kwibus', in het enkelvoud 
en niet zoals oorspronkelijk in het 
meervoud!

'Op z'n elf en dertigste'

Het betreft hier een zogenaamde 
versteende uitdrukking, zeer verbreid 
overigens in de betekenis van traag, 
langzaam. De herkomst is lang duis-
ter geweest, maar professor Stoett 
heeft het een tijd geleden opgelost: 
(citaat) “In Zuid-Nederland verstaat 
men onder een elf en dertig een kam, 
waardoor 4100 draden of 41 gangen 
kunnen geschoven worden; zulk een 
kam is een der fijnste, die men kent,
en het linnen, dat daarop geweven 
wordt, is van het fijnste en breedste,
dat bestaat. Vandaar dat op zijn elf 
en dertigst op de oudste plaatsen 
betekent fijn, keurig, netjes, waaruit
die van langzaam kon voortvloeien; 
immers zulk een fijn weefsel kon
niet anders dan langzaam gemaakt 
worden.” Deze uitleg is zo helder, 
dat ik er verder niets aan toe te voe-
gen heb.

''Uiltje knappen'

Een uiltje knappen (of vangen), 
een dutje doen, een slaapje maken. 
Van deze uitdrukking heb ik altijd 
echt gehouden, die is zo gezellig en 
intiem, zoiets als: “kun jij de bips van 
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 jantje even afvegen!” Heerlijk. Maar 
wat heeft een uil nou met een dut 
te maken? Dat beest zit toch juist 's 
nachts loerend wakker in zijn boom 
en zoekt zijn prooi. Niks, helemaal 
niks is het antwoord. Het gaat hier 
namelijk over de uiltjesvlinder, die 
je à la Prikkebeen nu wel even wilt 
gaan vangen, om niet te verklap-
pen dat je moe bent en wilt gaan 
slapen. Denk je maar eens in: Als je 
moet, zegt je toch ook niet direct: 
Ik moet gaan pissen, maar: Excuseer 

me, ik moet m'n handen even gaan 
wassen. De psi-uil is overigens een 
nachtvlinder, een nachtuiltje dus. 
Hij komt in onze lage landen vrij 
algemeen voor. Omdat de vlinder 
vaak ook het symbool is voor de 
kortstondigheid van het leven, past 
hij in onze uitdrukking ook zo goed 
bij dat korte slaapje! Dus een waar-
lijk schitterende uitdrukking, die - 
voorzover ik weet - alleen maar in 
de Nederlandse taal in zo'n prach-
tige vorm voorkomt. De Duitsers 

zeggen deftiger: Eine Eule fangen. 
Niks hoor, wij knappen liever en  
houden meer van een uiltje. De ge-
wone uil blijft gereserveerd voor het 
uilskuiken, en dat is zo vriendelijk 
niet meer als benaming. .Zo is het 
maar net, krek zo!

Zo lieve mensen, dat was het dan 
maar weer voor deze keer. 

Peter Starmans
lehtori

Mijn naam is Fred Smit en 
sinds kort ben ik de nieuwe 

contactpersoon van Turku voor de 
Nederlandse Vereniging in Finland. 
Er is mij door de redactie gevraagd 
een stukje te schrijven voor het 
Noorderlicht ter introductie.

Ik ben geboren en getogen te 
Noord Sleen, een pittoresk dorpje 
zeven kilometer gelegen van de 
’Zuidoost Drentse’ metropool Em-
men, bijna 25 jaar geleden (25 april 
1981 om precies te zijn). In 1999 
heb ik succesvol de HAVO afge-
rond. Na een minder succesvol jaar 
aan de Hogeschool van Utrecht (Be-
drijfseconomie), ben ik september 
2000 begonnen met de studie Lo-
gistiek & Economie aan de Hoge-
school Drenthe. Na 4,5 jaar ben ik 
januari 2005 afgestudeerd.

In die tijd heb ik ook mijn Finse 
vriendin Hanna ontmoet. In het 
derde jaar (2002) heb ik als uit-
wisselingsstudent vier maanden in 
Rauma gestudeerd samen met twee 
klasgenoten. Tijdens een feestje aan 
de gepraat geraakt etc., en van het 
een kwam het ander. Het toeval 
was dat zij in de daaropvolgende 
periode in Sittard op uitwisseling 
ging. Zodoende kon de relatie zich 
ontwikkelen doordat de afstand niet 
zo groot was.

In 2004 ben ik ook nog zeven 
maanden in Finland geweest voor 
het schrijven van mijn scriptie. 
De hoofdreden hierachter moge 
duidelijk zijn, al was ik naar de 
uitwisselingsperiode meer geïnte-
resseerd geraakt in de internatio-
nale handel.

Vorig jaar februari ben ik defi-
nitief naar Finland verhuist om 
samen te gaan wonen met Hanna. 
Zij werkte op dat moment in Rau-
ma voor Rauma Stevedoring. Sinds 
april 2005 volg ik Finse cursussen 

die worden erkend door het arbeids-
bureau als zijnde ‘työvoimakoulu’.

Sinds januari wonen wij in Turku 
omdat Hanna weer naar school 
wilde. Ze studeert nu aan de Turun 
Ammattikorkeakoulu waar ze de 
opleiding tot ‘Sairaanhoitaja’ volgt. 
Ik volg nu wederom een Finse cur-
sus. Elke dag ga ik nu trouw naar 
Manila om daar de fijne kneepjes
van de Finse taal onder de knie te 
krijgen.

In Rauma voetbalde ik bij RKV, 
een recreatieteam uitkomend in de 
3de divisie. In Turku moet ik nog 
op zoek naar een nieuwe club. Ver-
der volg ik het ijshockey hier en 
met name Rauman Lukko. In sa-
menwerking met Lukko onderhoud 
ik de website in het Engels (www.
lukkofanit.net/lukkoen). Sinds de 
verhuizing is het bijhouden van de 
site iets minder frequent. 

Tot zover een korte introductie. 

Ik
 b

en
...
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 Een bibliotheek is voor mij een 
plaats waar ik me uren kan 

vermaken en ik ben sinds de lagere 
school altijd van minstens één bibli-
otheek lid geweest. In Finland is de 
bibliotheekkaart kostenloos en nu 
ik het Fins beter kan lezen, snuffel
ik weer graag rond in bijvoorbeeld 
de bibliotheek van de school waar ik 
mijn opleiding in de gezondheidszorg 
volg. Zo stootte ik op een boek over 
“Kommunikointi eri maissa”, over de 
omgangsvormen in de verschillende 
landen. Mijn nieuwsgierigheid 
was direct gewekt. In het boek 
las ik over Finse omgangvor-
men en ook zocht ik natuur-
lijk direct op, hoe volgens de 
schrijfster, Arja Mikluha, de 
omgangsvormen in Nederland 
zijn. Het is altijd heel relative-
rend om je eigen kultuur door 
de ogen van anderen te zien. 
Of om je eigen waarnemin-
gen van een cultuur te testen 
aan de mening van anderen. 
Ik ben de laatste 15 jaar veel 
samen geweest met mensen 
uit allerlei landen, westerse en 
niet westerse en zo leer je om 
je minder blind te staren op 
wat je zelf voor normaal, leuk 
of netjes houdt. 

Vorige week bijvoorbeeld 
was ik met mijn medestu-
denten, die uit allerlei landen 
komen, te gast bij een Fins 
iemand. De tafel was gezellig 
gedekt: behalve allerlei lekkers 
stonden er waxinelichtjes in 
gekleurde glazen schaaltjes, ie-
dereen kent ze wel. Mijn Braziliaanse 
buurvrouw keek er eens naar en zei 
dat ze daar nog steeds niet aan ge-
wend was: aan kaarsen tussen de kof-
fiekopjes. Het gesprek kwam op de
betekenis hiervan, allemaal vonden 
we kaarsen heel gezellig, maar rode 
lichtjes zouden we toch niet zo snel 
op tafel of voor het raam zetten.... En 
na enig nadenken realiseerde mijn 
Braziliaanse vriendin zich, dat voor 
haar kaarsen vooral in de kerk en op 
de begraafplaats thuishoorden! 

Met dezelfde groep organiseerden 
we rond de kerst vorig jaar een gezel-
lige dag voor ouderen in een verzor-
gingshuis. O.a bakten we voor hen 
kruidkoekjes. Het hele huis vulde 
zich met een heerlijke geur, maar 
toen de koekjes klaar waren, was het 
kommentaar niet van de lucht: een 
Marokkaanse studente had wel een 
heel speciale bakvormpje gebruikt, 
de koekjes hadden de vorm van een 

kameel en dat vond men wel gek!  

Maar ja terug naar de goede ge-
woonten. Sommige dingen, die mij 
in Finland wel eens opvielen en die ik 
anders vond, waren bijvoorbeeld de 
net iets andere tafelgewoonten en ook 
dat er zoveel werk van wordt gemaakt 
als je bij iemand op de koffie wordt
uitgenodigd: een keurig gedekte ta-
fel met allerlei soorten gebak wacht 
op de gasten en natuurlijk is het hele 
servies van bij elkaar passende on-

derdelen. En wie in Nederland was 
ooit op het idee gekomen om een 
servet door het oor van het kopje te 
steken? Echter: “eet smakelijk” hoef 
je in Finland niet te zeggen en wat is 
“goede bekomst” in het Fins?

Gek vond ik ook, dat kinderen en 
volwassenen niet aan dezelfde tafel 
aten. Wel rustiger voor de volwasse-
nen..... Maar als Nederlander meende 
ik dan weer de kinderen voortdu-
rend in de gaten te moeten houden 
om ze op hun tafelmanieren te kun-
nen wijzen: eten met mes en vork 
en netjes met de lipjes op elkaar.... 
Bij mijn werk in kleuterscholen in 
Finland was me al opgevallen, dat 
smakken, met je vingers eten of een 
boertje laten niet zulke schanddaden 
zijn als in Nederland. Goede dingen 
overigens, die kinderen hier weer 
vroeg leren, zijn om binnenshuis de 
schoenen uit te doen, zich zelf aan te 
kleden en niet aan andermans spul-
len te komen! 

En voor jong en oud is het belang-
rijk een ander tijdens het spreken 
niet in de rede te vallen. Gapen moet 
in Nederland met de hand voor de 
mond, in Finland hoeft een hoorbare 
gaap niet te betekenen, dat de gaper 
zich verveelt, hij is de vorige avond 
gewoon te laat naar bed gegaan.....

Ik mijn boek over de omgangs-
vormen las ik ook, dat Nederlanders 
tijdens het spreken weinig gebaren 
gebruiken, maar dat de gezichtsuit-

drukking wel heel belangrijk is. 
Het is mij eens gebeurd, dat ik 
op vakantie ergens in Lapland in 
een zwembad was en zag, dat er 
een vrouw in het water stapte, op 
wiens gezicht duidelijk te lezen 
was, dat ze het water koud vond. 
Deze manier van reageren had 
voor mij iets bekends. Inderdaad 
bleek, toen er een tweede vrouw 
bijkwam, hoorde ik dat ze Neder-
landers waren. 

Zelf kan ik bij Finse mensen 
moeilijk hun reacties of gedach-
ten van het gezicht af lezen. En 
andersom is dat ook zo. In Neder-
land zegt wel eens iemand tegen 
een ander: “wat kijk je verbaasd” 
of: “ik zie dat je het niet snapt” 
of zoiets. In Finland niet, de ver-
schillende gezichtsuitdrukkingen 
roepen geen reactie op en tijdens 
een gesprek komt er geen knikje 
of “hm, hm....” Dat vind ik soms 
lastig. Volgens Arja Mikluha ge-
ven Finnen geen feed-back tijdens 
een gesprek, buitenlanders den-
ken daardoor vaak ten onrechte, 

dat ze niet begrepen worden.

Spreken met twee woorden is ook 
zoiets wat mij en veel andere Neder-
landers al vroeg is bijgebracht. In 
Nederland hoort het beslist niet om 
“wat!?” te zeggen als je iets niet ver-
staat. “Wat zeg je”, of “pardon” zijn 
gangbaar. In Finland is ”mitä?” of 
“täh?”  niet onbeleefd bedoeld. Weer 
wat geleerd! 

Binnenkort breng ik het boek 
weer terug naar de bibliotheek. Het 
was leuk om te lezen en boeken over 
goede gewoonten kunnen heel han-
dig zijn, maar gelukkig kunnen we, 
Finnen en Nederlanders ook nog met 
elkaar omgaan zonder handleiding. 
Door directheid, door te vragen wat 
je niet begrijpt, vertrouwend op in-
tuïtie en nuchter verstand.......

Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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Zoals u wellicht al heeft vernomen, is het bestuur recent gestart met de voorbereiding van het verenigingslustrum dat 
volgend jaar zal gaan plaatsvinden.

( Voor uw informatie: als streefdatum voor een grootse gebeurtenis rondom het 70-jarig bestaan hanteren we zaterdag 
26 mei 2007. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!).

Omdat het lustrum een gebeurtenis is voor en door leden, willen we via deze weg om een paar van uw ideeën vragen 
met als doel op basis hiervan de inhoud van ‘het feest’ te bepalen. We stellen het op prijs als u naar onderstaande vragen 
zou kunnen kijken en uw mening hierover zou willen geven. Dat kan op een paar manieren:

1- log in op het Forum van de NIVF website en noteer uw antwoorden, genummerd naar de betreffende vraag met
het antwoord, in de forumdiscussie ‘ ENQUETE LUSTRUM 2007’ 

2- stuur een e-mail met uw antwoorden, wederom genummerd naar betreffende vraag, naar remyheuver@hotmail.
com

3- vul de vragen in op deze pagina door het antwoord(en) aan te kruisen, Knip / scheur de bladzijde uit het clubblad 
(nadat u het gelezen hebt..) en stuur uw antwoord naar Rémy Heuver, Albertinkatu 19 A 8, 00120 in Helsinki

We zouden uw bijdrage graag uiterlijk 30 maart 2006 ontvangen.

Dit zijn de dingen die we graag van u zouden willen weten:

Vraag 1
In welke vorm zou u het liefst het lustrum vieren (meerdere opties mogelijk)?
a) Feest
b) Dansen
c) (disco)band
d) Culturele activiteit
e) Sportieve activiteit
f ) Sauna
g) Halve dag
h) Hele dag
i) Avond
j) Anders, nl: ………..

Vraag 2
Een idée is het lustrum op een centrale lokatie in Finland, nl. in de omgeving van Hameenliinna,  te laten plaatsvinden. 

Zou u bereid zijn naar deze omgeving te reizen?
a) Ja
b) Nee

Vraag 3
Zou u bereid zijn tot een kleine financiële bijdrage (bijv 5 eur pp) in de kosten van het lustrum ?
a) Ja
b) Nee
 
Vraag 4
Welke niet genoemde zaken zou u tenslotte als idée willen geven? Denk aan praktische, haalbare zaken die een lustrum 

voor u een succes zouden maken.
o ………

vraag 5
Bent u geïnteresseerd en bereid mee te werken met de organisatie van het lustrum.
a) Ja
b) Nee

Hartelijk dank u voor uw bijdrage.

Namens het bestuur,
Rémy Heuver 
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3 Maart jongstleden deed Step-
han Vermeulen mee aan het 

WK IJszwemmen in Oulu. Dat wil 
zeggen “IJszwemmen”? Natuurlijk 
zwem je niet in ijs, maar in bijna 
ijskoud water. Heldenmoed vinden 
sommige in de redactie, gekkig-
heid vinden anderen hoe het ook 
zij Noorderlicht had een klein in-
terviewtje met Stephan na het neer-
zetten van deze prestatie. 

1) Was dit de eerste keer?
Dit was de eerste keer dat een Ne-

derlander aan de wereldkampioen-
schappen meedeed. Ik heb geoefend 
in een wak van ongeveer 15 meter, 
die de plaatselijke ijszwemmersver-
eniging open houdt.

2) Wat ging er door je heen?
Nu start ik nog te laat ook. 

Blijkbaar heb ik het startsein niet 
gehoord, omdat ik net een halve 
seconde te laat gestart ben. 

3) Een Nederlands record. Hoe 
voelt dat nou?

Het is een record, omdat niet 
eerder een Nederlander heeft mee-
gedaan. Dus, het is een geweldige 
publiciteitsstunt. Zo zie ik het. 

Hopelijk doen er volgend jaar meer 
'echte' zwemmers mee. Het ijs-
zwemmen betekent voor mij echt 
een hobby. 

4) Heb je er lang voor getraind?
Dit jaar ben ik wat vaker gaan ijs-

zwemmen, en ik ging iets vaker naar 
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de zwemhal. Het duurde overigens 
jaren voordat ik vlot het ijskoude 
water in ging. 

5) Moest je lang wachten voordat 
je aan de beurt was?

Nee, de organisatie in Oulu was 
vlekkeloos. 

6) Wat deed je toen je het water 
uit was?

Op adem komen en ik ging direct 
in de ton met warm water zitten. 

7) Wie wil je bedanken?
Alle supporters die op de tribune 

me aangemoedigd hebben, mijn 
vrouw en dochter en onze buren 
die meegekomen waren naar Oulu 
en Sandra. 

Natuurlijk waren wij van Noor-
derlicht niet de enigen die Stephan 
wilden interviewen. Een stoet van 
leden der Nederlandse pers ging 
ons voor. Wij citeren onder het 
kopje vrije nieuwsgaring, bij wijze 
van uitzondering, een stuk uit de 
Gelderlander (4 maart). Stephan 
zegt: eindelijk een journaliste die 
het carnavaleske karakter van het 
ijszwemmen begrijpt!

ANP Persbericht, 
W K  I JSZ W E M M E N  I N 

OULU:
Nieuw Nederlands Record 
25m, Senioren Heren, categorie 39-
49jr, 
Tijd: 29,54 sec.
Naam: Stephan Vermeulen

 
Oulu, Finland- De in Finland 

woonachtige Nederlander Stephan 
Vermeulen, heeft vandaag, zaterdag 
4 maart 2006, een nieuw Neder-
lands record gezwommen tijdens 
het Wereld Kampioenschap IJs-
zwemmen dat wordt georganiseerd 
in Oulu (Finland, aan de Botni-
sche Golf ).

Het deelnemersveld bestond 
uit ca. 1000 deelnemers, die wer-
den verdeeld in diverse categorieën. 
De af te leggen afstand was 25m 
in water met een temp. van ca. +2 
graden Celsius. De buitentemp. was 
op het moment van de wedstrijd 
ca- -5 graden Celsius. Een zachte 
Oostenwind en een oranje zonnetje 
maakten het fraaie winterse plaatje 
compleet

Het reglement voorziet in enkele 
beperkingen: Zo mag alleen de of-
ficiële schoolslag gedaan worden,
waarbij het hoofd continue boven 
water moet blijven!

Vermeulen deed mee in de serie 
Senioren Heren in de leeftijdsca-
tegorie 39-49 jaar. Zijn tijd: 29,54 
sec., betekende een officieel Ne-

derlands Record. Het is nog even 
afwachten of het record ook de 
boeken in zal gaan als Benelux re-
cord, want er was ook een Belgi-
sche deelnemer die echter niet in de 
eindrangschikking werd vermeld. 
Een tweede Nederlander overkwam 
dit ook, omdat hij zich niet aan de 
voorschriften had gehouden.
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Beuningse wakzwemmer kansloos op WK
Door onze correspondente WINDY KESTER
 
In de Finse stad Oulu zijn dit weekeinde de 
wereldkampioenschappen wakzwemmen. Stephan 
Vermeulen uit Beuningen is de eerste Nederlander die 
meedoet. De duik in een 25 meter lang wak als sport. 
HELSINKIHet is zeker vijf jaar geleden dat hij voor het laatst 
verkouden was. En griep heeft Stephan Vermeulen (47) uit 
Beuningen sinds 1993 niet gehad. „Het bewijst maar weer hoe 
gezond wakzwemmen is“, zegt hij stellig.  
 
Dit weekeinde staat Vermeulen als eerste Nederlander in de 
geschiedenis op de startlijst voor de wereldkampioenschappen 
wakzwemmen in Oulu. De Finse stad ligt 150 kilometer onder 
de poolcirkel. De afgelopen dagen lag het kwik op veertien 
graden onder nul. Gelukkig is het water waar Vermeulen zijn 
zwemspieren in traint warmer: twee graden.  
 
Eigenlijk was het de bedoeling dat er een heel team 
oranjeklanten naar Oulu zou afreizen. Maar Vermeulen kreeg 
geen estafetteploeg bij elkaar. Er waren wel waaghalzen, maar 
zij hadden te weinig ervaring.  
 
„Je organen krijgen zo’n klap dat het niet verantwoord is 
ongetraind mee te doen.“ Bij wakzwemmen gaat het hart sneller 
kloppen en stijgt de bloeddruk snel. 
 
Zelf heeft hij er zeven jaar training opzitten. In het winterseizoen zwemt Vermeulen minstens één 
keer per week vier baantjes in een vijftien meter lang wak vlakbij zijn huis in Lohja, een voorstad van 
Helsinki. Het was zijn Finse echtgenote die hem in de eerste instantie zo ver kreeg om rechtstreeks 
uit de sauna en slechts gehuld in zwembroek, duikbril en met muts op, het ijskoude water in te 
gaan.„Anders was ik er nooit aan begonnen.“  
 
In tegenstelling tot bij ‘gewoon’ zwemmen, duiken de deelnemers bij het wakzwemmen niet. Ze dalen 
af van een trapje, gaan tot de schouders het water in en wachten dan op het startschot. De snelsten 
leggen de 25 meter in minder dan twintig seconden af. In Finland krijgt het evenement aandacht op 
de serieuze sportpagina’s van de kranten. Maar daar hebben ze dan ook patent op bizarre sporten.  
 
Ook het saunazitten en de zomersporten laarswerpen, moerasvoetbal, vrouwdragen, muggen slaan en 
donut eten komen er vandaan.  
 
Vermeulen rekent niet op een podiumplaats. „De kans dat ik levend aankom, is honderd procent. De 
kans dat ik win heel klein. Ik doe er zo’n 35 seconden over“, zegt hij vol goede moed.

Fotos: Antje Neumann, meer fotos zijn te vinden op http://www.aapa.fi/antje/index_pfk.htm
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Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout 
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de 
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in word of excel! 
Geen tabellen als plaatjes graag! Zend het geheel per email naar jos_helmich@yahoo.com.au.

Verhuisd? 

Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, 
dan vernemen we dat graag. Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddelijk worden bezorgd. Noorderlicht 
doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We houden 
u van het laatste nieuws op de hoogte. Maak gebruik van onze RSS-link (http://www.kolumbus.fi/nedver/rss/nvif.rss
voor newsfeeds) of kijk ook regelmatig op de website! Alle actuele informatie vind u daar! Wist u dat we een forum 
voor de leden op het internet hebben?  Leden jong en oud kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over 
van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aan-
melden op  http://www.starware.nl/nedverfin/forum/ . De Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Contactpersonen

Regio  Contactpersoon Email    Tel
FORSSA  Jos Helmich  jospeternl@netscape.net  044 - 331 7766
HELSINKI  Adriaan Perrels  ariepaivi@yahoo.com.uk  050 - 583 8575
JOENSUU  Paul Bouma  bouma.paul@gmail.com  046 - 8121026
JYVÄSKYLÄ Maaike Beenen  maaikebeenen@hotmail.com 050 - 599 3116
LAPLAND  Aty Gerasimoff  aty.gerasimoff@pp.inet.fi 040 - 822 4790
LOHJA  Stephan Vermeulen vermeulen@kolumbus.fi  050 - 322 7144
MIKKELI  Marcel de Boer  marceldeboer@luukku.com 040 - 572 8084
OULU  Sandra van der Veen nedver@kolumbus.fi  050 - 573 9762
SALO  Erik Smit  erik.smit@pp.inet.fi  050 - 373 8310
TAMPERE  Johan Scholliers,  johan.scholliers@lid.kviv.be 050 - 599 4359
TURKU  Fred Smit  fredsmit81@hotmail.com  044 - 2566380
VAASA  Peter Zaagsma  peter.zaagsma@netikka.fi  040 - 838 6408
YLIVIESKA  Maaike Beenen  maaikebeenen@hotmail.com 050 - 599 3116

Eens per maand

TURKU
• Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
• Contactpersoon: Ashwin van der Woude
• Tel. 044 - 291 0341 

JYVÄSKYLÄ
Ongeveer eens per maand een etentje in steeds een ander restaurant.  

Voor meer informatie over de volgende bijeenkomst, neem contact op 
met Maaike.

• Contactpersoon: Maaike Beenen 
• Tel. 050 - 599 3116 

OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis 

gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden 
worden normaal gesproken gehouden in:

• Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
• Contactpersoon: Sandra van der Veen 
• Tel. 050 - 573 9762 

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.

• Pullman Bar (centraal station, tweede etage) 
• Contactpersoon: Adriaan Perrels
• Tel. 050 - 583 8575 
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