
 

  

 

 
 

De Kletskop 
Hallo NVE-ers!  
 
Wat is er, ondanks de nog steeds krappe bezetting van het bestuur, veel georganiseerd 
en beleefd de afgelopen tijd! Dit mede dankzij de inzet van een aantal mensen die voor 1 
evenement de organisatie op zich wilden nemen om zo het bestuur te ondersteunen. 
Super! We danken Moana en Eveline voor hun geslaagde Koningsdag Vrijmarkt en 
Geke voor de gezellige knutselochtend bij Zoma Museum. Voor hen die deze locatie 
niet kennen: aanrader! Een groen park waar je kunt genieten van natuur, cultuur, 
koeien om te aaien en wat te eten en te drinken. Het ligt in Old Airport en is te vinden 
middels Google Maps. Tevens dank aan Tessa en Marleen voor hun hulp bij de zeer 
geslaagde (en lekkere!) Paasbrunch met eieren zoeken. Tipje voor ons voor de 
volgende keer om misschien een alternatief te verstoppen omdat de Nederlandse 
chocolade eieren het geen half uurtje volhouden in de Ethiopische zon ;-)  
En we waren heel blij met mooie opkomst van Belgische Nederlandstaligen bij de 
borrel in de Belgobar. Fijn dat jullie ons (weer) gevonden hebben! 
 
Er is een nieuwe groep (geen politieke partij) opgericht die heet Stichting 
Nederlanders Buiten Nederland. Je kunt hen mailen om hun nieuwsbrief te ontvangen 
op info@snbn.nl Zo kon je in de huidige nieuwsbrief oa lezen hoe de resultaten van de 
verkiezingen voor het Europese Parlement waren geweest als alleen de Nederlanders 
buiten Nederland hadden gestemd.  
 
We gaan elkaar weer even missen de komende maanden. Tijd voor vakantie en tripjes 
naar ‘huis’ en natuurlijk gaan we ook weer afscheid nemen van velen. Voor hen die 
gaan: Geniet van jullie nieuwe avontuur. Het ga jullie goed!  
 
En alvast voor de agenda:  
Familieborrel   9 juni bij Amsterdam  
Openings-bbq   15 september bij Wim’s Holland House  
 
Fijne zomer!  
Jullie bestuur:  Filipa, Fleur, Liesbeth en Odette  
 
Paasbrunch         Zoma museum knutselen 
 


