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Van de Voorzitter

Activiteitenplan:
Kopenhagen
28.04.13 Koninginnedag
Jeugd
30.04.13 Koninginnedag
Nederlandse Ambassade
17.05.13 Causerie F. Springer
18.05.13 Indonesch
koken
26.05.13 Kinderboerderij
+picknick
31.05.2013 Dutch Cinema DK
07.06.13 Clubavond
09.06.13 Poppentheater
+
ijsje/ picknick
11.06.2013
Webcauserie
28.06.13 Film: Plan C
09.08.13 Clubavond
25.08.13 Zomer Brunch

een gezellige paasbrunch en
een aantal filmvertoningen
gehad.

Het
voorjaar heeft lang op zich
laten wachten… zeer lang!
Maar eindelijk lijkt hij te zijn
aangekomen, en geeft de
dagen meer kleur en warmte.
De vereniging echter is alle
seizoenen aktief, en heeft het
afgelopen winter/voorjaar al
een aantal verenigingsborrels,

Als bestuur luisteren we naar
de ideeën en wensen die
leden met ons delen, en waar
mogelijk proberen we deze te
realiseren.
Gedurende mei en juni gaan
we werken met een aantal
van deze voorstellen. Op 17
mei beginnen we met een
causerie met schrijfster
Liesbeth Dolk over haar
biografie van F. Springer. Een
andere causerie met de

auteurs van het boek Het
succes van tweetalig
opvoeden wordt momenteel
gepland.
Houdt hiernaast de website,
email, Facebook en Linked-In
in de gaten voor leuke
activiteiten en weetjes met
een Nederlands tintje.
Veel leesplezier en een
gezellige Koninginnedag
toegewenst!
Antal Clavel
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Wereldschool
Op een aantal plaatsen in
Denemarken
is
de
Nederlandse school actief
(o.a. in Kopenhagen, Aarhuis
en Odense), maar voor
gezinnen die buiten deze
regio’s wonen zou
de
Wereldschool een gepast

van de kinderen niet meer op
het juiste niveau is. Hierdoor
verloopt terugkeer in het
Nederlandse
onderwijs
problematisch en houden
kinderen altijd last van een
taalachterstand. Het doel is
deze
problemen
te
voorkomen. Stuur een email
naar info@wereldschool.nl als
u meer wilt weten over de
mogelijkheden
om
het
Nederlands van uw kinderen
op niveau te brengen.

Even voorstellen: Jan-Martin Molegraaf
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alternatief kunnen zijn. De
Wereldschool
verzorgt
Nederlands
(afstands)
onderwijs
aan
Nederlandstalige
leerlingen
van 2 tot 18 jaar die in het
buitenland wonen. Zij willen
zoveel mogelijk leerlingen te
bereiken, om te benadrukken
hoe belangrijk het is om de
Nederlandse taal bij te
houden. Op dit moment
ondervinden veel families – bij
terugkeer- dat het Nederlands

“Ik heb tot mijn tweede jaar

aan
boord
gewoond;
binnenvaartschip
van
Rotterdam over de Rijn naar
Duitsland, Frankrijk. Mijn
familieleden
zijn
altijd
schippers geweest. Zomers
speelden we aan boord bij

ooms en tantes. Je mag tot je
zesde
aan
boord
van
vrachtschip blijven, dan naar
het internaat. Maar JanMartin is opgegroeid in
Drimmelen, een dorp met 600
inwoners, 20km van Breda.
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NIEUWSBRIEF VAN DE NEDERLANDS-DEENSE VERENIGING

"De Nederlander is nog niet
helemaal vergeten van wie hij
afstamt,
de
matrozen,
scheepsmaatjes en kapiteins
aan wie hij zijn geboorte
dankt.” Op zijn 17e is hij naar
Rotterdam
verhuisd
om
Scheepsbouwkunde
te
studeren. Tijdens zijn studie
liep hij stage in Noorwegen en
dat beviel goed. Op zijn 21e
afgestudeerd en meteen gaan
werken
bij
Damen
scheepswerf in Gorinchem.
Hij is altijd in voor actie

Na een jaar ging hij in Breda
bij een rederij werken en in de
avonduren Bedrijfskunde gaan
studeren, en tijdens zijn studie
kwam hij in contact met
iemand van Total die hem in
2008 gevraagd heeft om als
Sales Ingenieur bij hun te
werken, zo kwam hij in
Noorwegen terecht. “Heleboel
dingen gaan toch bij toeval,
komt vaak geluk bij kijken.” Zij
zochten
iemand
die
commercieel-technisch was
om Total lubmarine daar op
de kaart te zetten. De
connectie met scheepvaart is
dus gebleven. 4 jaar ging hij

vanuit Bergen bij klanten
langs,
later
was
hij
verantwoordelijk voor de hele
Noorse commerciele markt,
nu is hij Marine manager
Nordic Countries (Zweden,
Noorwegen, DK en Finland).
Hij wilde heel graag naar
Kopenhagen voor Total, vindt
het een geweldige stad. JanMartin houdt van reizen, op
ontdekking gaan, inspiratie
vinden; als je in een nieuwe
stad komt, moet je nieuwe
mensen leren kennen, de taal
leren. Vorig jaar kwam hij met
zijn vriendin hiernaar toe, het
was zomer; het weer is beter -

regent
niet
zoals
in
Noorwegen, er is altijd wat te
doen, internationaler, leuke
wijken. En omdat hij al in
Bergen had gewoond was het
cultuurverschil niet groot, hij
kende
de
typisch
Scandinavische
eigenschappen al, maar hij
verstond maar 2% van de taal
en dat was verrassend. Als je
hem wilt ontmoeten, probeer
dan een van de Salsa avonden
in
Parken!

Nederlandse films van Dutch Cinema Denmark
Ook dit jaar zijn er weer veel
Nederlandse films te zien in de
Kinografen, Nordisk Film in Valby van
Dutch Cinema Denmark. Op 26 mei
wordt de Familie Film voorstelling
NoNo het ZigZag Kind vertoond om
14:00. Op 31 mei Dutch Cinema

Denmark nodigt u uit voor een
Nederlands Deense Documentaire
avond.
Er worden twee korte documentaires
vertoond van twee van de grote
meesters van beide landen.

Dit in samenwerking met de
Nederlands-Deense vereniging, met
steun van de Nederlandse Ambassade
en Wilma Zandbergen van Nordisk
Film.

Koninginnedag viering 28 april 2013
Dit jaar is het een bijzondere
dag omdat koningin Beatrix
op 30 april afstand doet van
de troon. Kroonprins WillemAlexander wordt daardoor de
nieuwe
koning
der
Nederlanden.
De DNDV werkt samen met de
Nederlandse school om een
groot
en
gezellig
koninginnedagfeest
te
organiseren. Een straatfeest
met spelletjes voor de
kinderen, een kleedjesmarkt,
eten, live muziek en een oerHollandse
loterij
met
Nederlandse prijzen, een echt
buurtfeest dus!

14.00 Aanvang
14.00 – 15.00 Kleedjesmarkt
15.00 – 16.00 Spelletjes voor
de kinderen
16.00 – 18.00 Eten, drinken,
dansen, loterij
Verder zal de speciaal
ingevlogen band Cantaloop
optreden. Zij spelen leuke
Nederlands- en Engelstalige
covers. Natuurlijk is er de
mogelijkheid om een drankje

tegen voordelige prijzen te
kopen en kunnen de kinderen
gratis limonade uit de
limonadekoe
melken.
Kinderen kunnen zich voor
een kleine bijdrage laten
schminken en er zijn prijzen
voor alle leeftijden te winnen
in de loterij. Heb je zin in een
lekker portie nasi? Het is
mogelijk deze te kopen bij de
grootste
nasipan
van
Denemarken.

Terugblik
Een terugblik op de ALV,
nieuwjaarsborrel, Sinterklaas
feest,
paasbrunch
en
erwtensoep met schaatsen is
te vinden op onze website:
www.dndv.dk

Locatie:
Lindegården
Peter Lundsvej 8
Kgs Lyngby
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