Activiteiten Vereniging Nederland-Noorwegen
Algemeen
Elders in deze Kontaktlinjen hebben we leden opgeroepen zich in te zetten als vrijwilliger voor de vereniging.
Zonder hulp is het moeilijk om activiteiten te organiseren. In drie regio’s (Noord, Zuid en Utrecht) is het
vrijwilligerstekort schrijnend en bovendien bleek enige tijd geleden dat in twee van deze regio’s de ruimte waar
de bijeenkomsten werden georganiseerd niet meer beschikbaar te zijn. Door onze regio-vrijwilligers Puck de Beet
voor regio Utrecht en Letty Dickhout en Marla Vernoy voor regio Zuid Nederland is en wordt met steun van onze
voorzitter naarstig gezocht naar andere locaties. Ten dele is dit gelukt. In Hilversum kunnen we in ieder geval tot
de zomer twee keer terecht in Zalencentrum 'De Akker'. In Den Bosch kunnen we in ieder geval één keer terecht
in sociaal-cultureel centrum 'De Biechten' te Hintham (tussen Den Bosch en Rosmalen). Na de zomer is de locatie
voor beide regio's helaas nog onduidelijk. Betaalbare locaties worden schaars! Mogelijke hulp is geboden.
Maar voor nu hebben we gelukkig weer activiteiten kunnen plannen in de regio Utrecht en in Zuid! Zie hiervoor
de aankondigen elders. In Noord-Nederland willen we op 21 april een activiteit organiseren, maar helaas is het
ons nog niet gelukt een invulling voor deze bijeenkomst te vinden, mede door gebrek aan vrijwilligers en de hoge
reiskosten en vergoedingen voor sprekers die een goede en inhoudelijke presentatie kunnen geven. Zodra we
nieuws hebben over deze activiteit leest u dit in de nieuwsbrief of op de website.
Noord-Holland noord
vrijdag 1 april 2016
Door Lapland en langs de fjorden van Stockholm naar Oslo
Lezing door Gerrit Nieuwenhuis (zie Nieuwsbrief) Aanvang: 20 uur
zaterdag 23 april 2016
Met de boemel door de bollenvelden
Op deze dag brengen we 's middags een bezoek aan Fluwels Tulpenland en maken we een
ritje met de bloembollenboemel. Dwars door de bloeiende bollenvelden geniet u van al de
kleuren en luistert naar wat de gids u allemaal vertelt over de bollenteelt.
Programma: NB!
14.00 uur ontvangst met koffie/thee met wat lekkers bij Fluwels Tulpenland in St.
Maartenszee.
15.00 uur

vertrek met de bloembollenboemel.

Kosten: € 8,Aanmelden en verdere informatie bij IJsbrand Bruijn (ij.bruijn@kpnplanet.nl).
vrijdagavond 23 september
IJsland
IJsland heeft spectaculaire landschappen en is uniek met vele bijzondere
natuurverschijnselen. Een natuurfotograaf kan daar zijn hart ophalen. Dat is wat Jan en
Mart Smit daar dan ook gedaan hebben. Op deze avond ziet u hoe mooi zij IJsland in
beeld hebben gebracht.
Aanvang: 20.00 uur
vrijdagavond 4 november

Gull og Sølv Lys (goud en zilver licht)
Met deze multimediapresentatie neemt Petra Kunst u mee naar het hoge noorden van Europa.
Foto- en videobeelden, omlijst door muziek, nemen u mee naar Varanger schiereiland in het noordoosten van
Noorwegen.
Aanvang: 20.00 uur
vrijdagavond 16 december
Julefest
Een gezellige avond met o.a. muziek en een verloting. Het programma wordt in de loop
van 2016 ingevuld.
Aanvang: 19.30 uur
Onze locatie: Wijkcentrum Overdie. Van Maerlantstr. 8-10 1813BH Alkmaar
(m.u.v. 23 april!)
Toegang leden: €2,- Niet-leden: €5,-

Regio Utrecht/Noord-Holland zuid
Een leuk bericht: we zijn weer terug op onze vertrouwde locatie De Akker, Melkpad 14A te
Hilversum, goed bekend bij onze trouwe leden. Zoals u al heeft kunnen lezen in de
Nieuwsbrief hebben wij op zaterdag 16 april 2016 onze eerste lezing over Spitsbergen. We
hebben bericht gekregen van de heer Van de Burg en zijn vrouw dat ze die komen
verzorgen. Samen maken zij Audio Visuele Producties van reizen met de caravan naar
diverse landen in Europa en daar hoort ‘Noorwegen, land van fjorden en trollen’ nu ook bij.
Als kleine jongen luisterde de heer Van de Burg naar de verhalen die zijn vader vertelde
over de trollen en Vikingen in Noorwegen. In zijn ogen was er niets te vergelijken met de
schoonheid van het Noorse fjordenlandschap. Voelde hij zich aangetrokken door de
eenzaamheid van de hoogvlakten, de zuiverheid van de lucht of de magie van de fjorden?.
Om hier achter te komen besloot de familie Van de Burg in 2005 een rondreis per caravan
te maken door het mooie Noorwegen.
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 16 april 2016; vanaf 13.30 uur is de zaal open en wij
starten om 14.00 uur. Entree voor leden is € 2,- p.p.; niet-leden € 5,- p.p.
De zaal is makkelijk te vinden, parkeermogelijkheden op het terrein van de Vituskerk
(naast de garage); het NS station ligt op circa vijf minuten lopen.
Meer informatie: Puck de Beet, info.norge@kpnplanet.nl en website.

Zuid-Nederland
Zondag 1 mei 2016
‘De voorjaarstrek: een aspect van de nomadische rendierhouderij’ door Nellejet
Zorgdrager
Een belangrijk aspect van de rendierhouderij in Noors Sameland is de jaarlijks
terugkerende voorjaarstrek. In het voorjaar trekken alle Samische rendierhoeders met hun
rendierkudden weg uit de winterweiden en de winterdorpen in het binnenland en waaieren

uit naar de zomerweiden aan de Noorse kust. Bepaalde aspecten van de trek kan men
enigszins plannen (periode en route), terwijl andere aspecten sterk worden beïnvloed door
de weersgesteldheid of door andere, niet vastliggende omstandigheden. Dit betekent dat
de trek elk jaar weer anders is.
In de lezing zal worden ingegaan op het werk vlak voor het begin van de trek, de
organisatie van de trek (wie doet wat en wanneer) en op het verloop van de trek
gebaseerd op ervaringen vanaf de jaren zeventig. Nellejet heeft zelf driemaal deze trek
meegemaakt. In 2011 was zij in het gebied toen de rendieren bij de kust aankwamen.
Nellejet Zorgdrager (geboren 1942) is cultureel antropoloog en heeft gewerkt aan de
Universiteit van Groningen. Haar specialisatie is de cultuur van de Samen. In 1989 is zij
gepromoveerd op een historisch onderwerp: de opstand van een groep Samen in
Kautokeino in 1852. Mevrouw Zorgdrager reist sinds 1973 vrijwel jaarlijks naar Lapland,
alias Sameland, soms zelfs meerdere keren per jaar.
Locatie: NIEUW! Sociaal-cultureel centrum ‘De Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA
Hintham, tel.: 073-6419072; www.debiechten.nl
Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Entree: leden € 2,-, niet-leden € 5,-

