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VAN DE REDACTIE 
 

 

 

We hebben het genoegen onze lezers het juninummer voor te leggen. Het is alweer wat uit de hand gelopen, 

maar dat heeft te maken met de veranderingen in de redactie en met het feit dat onze hoofdredacteur voor 

langere tijd in Nederland was en de zaak pas weer op kon pakken bij terugkomst in Mexico eind vorige maand. 

Onze excuses daarvoor. De aflevering zelf is er niet minder om. De layout van dit nummer is verzorgd door ons 

nieuwe redactielid Jorrit Tolhoek, deze keer nog bijgestaan door Alicia ten Kate die ook het vorige nummer had 

gedaan. Alles moet wennen, maar de volgende keer komt hij er alleen voor te staan. 

Met het juninummer sluiten we de eerste helft van het jaar af en gaan we de zomer in. Voor de gezinnen met 

kinderen betekent dat dikwijls vakantie, al of niet in Nederland. Voor de alleenstaanden en echtparen waarvan 

de kinderen al het huis uit zijn, is dat dikwijls nou juist een reden om niet op vakantie te gaan, om de overvolle 

stranden en de seizoenstarieven van de KLM en andere airlines te omzeilen. Hoe het ook zij, wij wensen onze 

lezers het beste toe voor deze tijd en verwachten jullie vol goede moed terug in september. 

In dit nummer eerst een verslag van Frank Hogendoorn van de buitendag in Cuernavaca op 25 mei. Die viel 

overigens samen  met de opening van de Feria de las Culturas op Reforma, waar voor het eerst een Neder-

landse stand aanwezig was. Hierdoor was de opkomst op de buitendag wat minder dan in vorige jaren, maar 

dat mocht de pret niet drukken. Vervolgens een stukje over die Feria de las Culturas zelf van de hand van Janine 

Lakerveld, die als stagiaire op de Nederlanse ambassade werkt . Behalve de layout heeft Jorrit ook een bijdrage 

geleverd in de vorm van een stukje over het gemak waarmee Mexicanen, jong en oud, elkaar in het openbaar 

zoenen. 

Daarna wenst onze voorzitter Roeland Delfgaauw de PoPo-lezers namens het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging een goede zomervakantie toe en hebben we de gebruikelijke “wisten-jullie-datjes” uit Nederland 

van Kees Burk. Vervolgens vraagt ons mederedactielid Jan-Albert Hootsen zich af waarom zoveel mensen zich 

altijd beklagen over hun schoonfamilie. Kort nadat hij in Mexico aankwam is hij bij de familie van z’n vriendin in 

Neza ingetrokken, waar hij zonder gordel ineens in het diepe werd gegooid van de Mexicaanse samenleving. Hij  

http://www.javaganu.net/
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heeft daar veel inspiratie opgedaan voor zijn beginnende carriere als free-lance verslaggever en kan het nog 

altijd uitstekend vinden met z’n schoonfamilie. We raden hem aan niet al te veel succes te hebben in de toe-

komst, want de problemen beginnen dikwijls pas, als die arrogante buitenlanders wat te veel van dat succes 

voor zich zelf willen reserveren.   

We sluiten af met twee stukjes van onze hoofdredacteur. ´t Eerste gaat over het gebruik van verkleinwoordjes 

dat kenmerkend zou zijn voor de Nederlandse cultuur en samenlevingsvormen. Hij laat zien dat de Mexicanen 

er ook wat van kunnen en houdt het op een gelijkspel tussen ons vader- en gastland. Daarna bladert hij wat in 

een aantal PoPo-afleveringen van 1963, vijftig jaar geleden dus, en voorziet hij wat citaten van hedendaags 

commentaar. 

Wij wensen jullie veel leesplezier. 

 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Jorrit 
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DE BUITENDAG-ZWART VAN BUITEN, ROOD VAN BINNEN 
 

 
door Frank Hoogendoorn 

Jeu de boule foto: Roelof Bijker 
Titel: Eric van Nuland, Jorrit Tolhoek, Ramon Coelho 

 

Zaterdag 25 mei was het eindelijk zover! De 

traditionele buitendag van de Nederlandse 

Vereniging vond wederom plaats in de prachtige tuin 

van de familie Ten Kate in Cuernavaca. 

Vergeleken met de versie van vorig jaar was het dit 

jaar een stuk rustiger. Een wetenschappelijk 

onderbouwde verklaring kan ik er niet voor geven, 

maar het kan heel goed zijn dat de eerste dag van de 

Feria de las Culturas amigas (dit jaar mét 

Nederlandse stand) er voor heeft gezorgd dat een 

aantal mensen andere verplichtingen had. Uiteraard 

werd de 25e mei ook nog definale van de  Champions 

League gespeeld. Ik wist vooraf toch al dat de 

Duitsers zouden winnen, dus ik zag geen enkele 

reden om daarvoor thuis te blijven. En inderdaad, de 

Duitsers wonnen gewoon met 2-1. Nou schijnt Arjen 

Robben daar een belangrijke rol in te hebben 

gespeeld, dus kunnen we ook nog een beetje 

spreken van een Nederlandse overwinning ..... toch? 

 

Hoe het ook zij, het voetbalspel haalt het natuurlijk 

nooit bij een spelletje ouderwets jeu de boules. Ja, 

want ook dit jaar waren de zware metalen ballen 

weer speciaal voor de gelegenheid uit het vet 

gehaald. Dit keer werd het speelschema 

professioneel in elkaar gedraaid door Joost Draaisma, 

en werd er dus weer bijzonder serieus gebald. Het op 

het oog simpele spelletje zorgde soms voor aardig 

wat verwarring. Ballen moesten gedraaid worden, 

meettouwtjes werden met grote kundigheid tussen 

het houte balletje en de grotere metalen ballen 

bewogen, en menigeen vroeg zich af welke ballen hij 

of zij ook alweer zojuist in handen had gehad. ‘Ik had 

toch ballen met twee strepen?’ ‘Volgens mij hadden  

 

mijn ballen net nog een zwart streepje.’Waar komt 

dat ene punt nou weer vandaan?’ Nos hicimos bolas. 

 

Na vele speelronden, waar de UEFA met de 

Champions League al gauw een heel voetbalseizoen 

(inclusief winterstop) voor nodig zou hebben gehad, 

kwamen aan het eind van de middag de winnaars uit 

de bus. Een welverdiende eerste plek voor het duo 

Roel van Halen en Maria Angeles, met in hun kielzog 

het duo Ad Gerritsen en André (waar plotseling 

niemand de achternaam meer van wist te 

herinnneren). Felicidades! Als er een cup met grote 

oren was geweest, dan hadden jullie er een ereronde 

mee mogen lopen. 
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Ondertussen moest er uiteraard ook nog 

gebarbequed worden. Uit betrouwbare bron heb ik 

vernomen dat Eric van Nuland de inkopen had 

gedaan. Mocht U ooit nog een barbeque willen 

organiseren, dan raad ik hem U van harte aan, want 

er was werkelijk aan alles gedacht. Arrachera, 

hamburgers, varkensdingetjes, stokbrood, salade, 

sauzen, en ga zo maar door. Om de barbeque aan te 

steken wordt overigens in deze tijden geen gebruik 

meer gemaakt van een oude krant of blaasbalg. Nee, 

Jorrit Tolhoek gebruikte hiervoor niets minder dan 

een gemotoriseerde bladeren blower. Het resultaat 

was overweldigend. Binnen de kortste keren stond 

de barbeque te roken, en menig stukje vlees kwam 

er ‘zwart van buiten, rood van binnen’ af. Om het 

tempo van de barbeque bij te houden moest er zelfs 

hulp worden ingeroepen van de hulpkok (met K-O-K) 

Ramon. 

 

Gedurende de gehele dag werd er uiteraard ook 

intensief gebruik gemaakt van het zwembad. Aan het  

eind van de middag begon het overigens nog een 

beetje te regenen, maar niemand die daar last van 

leek te hebben. Een zeer geslaagde dag. 

Familie Ten Kate enorm bedankt voor de gastvrijheid, 

en hopelijk tot volgend jaar! Als Miguel Angel 

Mancera en Michel Platini dan even rekening houden 

met de datum waarop ze hún feestjes geven, dan zijn 

er vast nog een paar extra mensen in Cuernavaca te 

vinden. Maar mij hoor je verder echt niet klagen 

hoor, want om dan weer een welverdiende 5e plek 

met jeu de boules te halen wordt wel erg moeilijk 

natuurlijk. 
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FERIA DE LAS CULTURAS AMIGAS 
 

door Janine Lakerveld 
28 mei tot en met 9 juni 2013, Mexico-Stad, Mexico 

 
Het moet voor menig Nederlander een verwarrende 

ervaring geweest zijn; al lopend over de Paseo de la 

Reforma prikkelt er plotseling een bekende geur in 

de neus. Al snel wordt duidelijk waar deze vandaan 

komt: een grote oranje versierde kraam waar 

heerlijke stroopwafels worden verkocht! 

 

Dit alles was mogelijk tijdens het tweewekelijkse 

cultuurfestijn “Feria de las Culturas Amigas” in 

Mexico-Stad. onder het motto “El mundo en tu 

ciudad”(de hele wereld in jouw stad) wil de 

organisatie van het festijn de miljoenen inwoners 

uitnodigen om kennis te maken met andere culturen 

uit de hele wereld.  

 

Nederland deed voor het eerst mee dit jaar en kreeg 

daardoor de beschikking over één kraampje dat goed 

gevuld werd met allerlei Nederlandse klompen-

pantoffels, Organje T-shirts en Delfts blauwe 

hebbedingetjes. Fabian van Dijk, de tulpenman, 

zorgde met zijn team elke dag voor een verse 

voorraad Nederlandse tulpen en orchideeën. Met 

zijn zelfbedachte slagzin “Maak je schoonmoeder 

blij!” gingen de bloemen als warme broodjes over de 

toonbank. 

 

Aan de andere kant van de kraam gingen er intussen 

letterlijk warme broodjes over de toonbank. Koen 

Houwen stond er elke dag met zijn ambachtelijke 

stroopwafelfabriek Dulcendam. De geurende 

stroopwafels zorgden voor een Mexicaanse 

stormloop en doordat ze in rood-wit ruitenpapiertje 

werden uitgedeeld, waande je je even op oud-

Hollandse grond. 

 

 “Hebben Nederlanders echt zulke grote voeten?” 

stamelde een klein Mexicaanse meisje toen ze de 

enorme goudgele klompen van  zo’n 70 centimeter 

lang naast de kraam zag staan. De grootte van ons 

Nederlanders wordt hier in Mexico nogal eens 

overschat. Er werden tijdens de Feria dus ook flink 

wat vooroordelen weggenomen! We leven in de tijd 

van foto’s maken en Facebook, dit was goed te 

merken aan de grote belangstelling die er was om 

met Nederlanders in Volendamse klederdracht en de 

grote klompen op de foto te gaan. Maar ook 

‘gewone’ Nederlanders zonder klederdracht waren al 

enerverend genoeg. Vele Nederlandse bezoekers 

werden hierdoor plotseling zélf een attractie! 

 

De andere 85 landen haalden alles uit de kast om 

zich van hun beste kant te laten zien; de Britten 

reden rond in een rode dubbeldekker bus, de 

Fransen bakten lekkere stokbroden in een Moulin-

Rouge decor, de Algerijnen schreven ieders naam in 

het Arabisch, en de Colombianen serveerden de 

heerlijkste koffie.  

In de weekenden werden er concerten en optredens 

van internationale artiesten verzorgd, zodat 

bezoekers ook even konden rusten en genieten van 

de lekkernijen die hen van alle kanten werden 

aangeboden. 

 

Met meer dan anderhalf miljoen bezoekers was deze 

vijfde editie van de ‘Feria’ een groot succes en ook 

het Nederlandse organisatie comité was erg 

tevreden. Er zijn foto’s te bekijken op de 

facebookpagina van de ambassade: 

https://www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajos

Mexico. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajosMexico
https://www.facebook.com/EmbajadaPaisesBajosMexico
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Willy de Winter 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 

zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en Europa 

 

Nederlands (Vlaams) - Frans - Duits - Engels - Spaans - 

Italiaans - Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, Mexico D.F. 

Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 

 

ZOMERVAKANTIE 

 
 
 

door Roeland Delfgaauw 
 

Vanachter de nu inmiddels vertrouwde bestuurstafel 

wens ik een ieder een prettige vakantie toe.  De zon 

schijnt eigenlijk altijd in Mexico dus is hier het begrip 

zomer er meer om de zomermaanden aan te duiden. 

In Holland echter is het qua weer nu dan ook 

eindelijk  zomer geworden. Stranden lopen ook daar 

weer vol met de gepaarde files en in de de avond een 

onweerbui. Wat dat betreft is het in Mexico ook niet 

veel anders. Verkeer en in de middag een bui.   

 

Deze zomer zijn een aantal nederlandse expats 

vertokken en ik wilde daareven bij stil staan. 

Allereerst hebben wij afscheid gemoemen van de 

Familie Zonneveld. Patrica zat bij ons in het bestuur 

en  we zullen haar missen. Ze heeft veel gedaan 

tijdens het bezoek van Sinterklaas aan Mexico ,maar 

ook  heeft ze haar steentje bijgedragen aan het  

Oranjegala.  Voor  De Sint zal nu een andere sofa  

moeten worden gezocht, die werd de afgelopen drie 

jaren van Johan en Patricia geleend 

 

Verder is mijn squash maatje Hessel Kaastra na bijna 

vijf jaar ook weer richting Holland vertrokken.  Hessel 

organiseerde elke week ons squash-avondje, al dan 

niet gevolgd door een pilsje ergens  in Polanco. Ook 

ben ik met Hessel wat heel wat bergen op- en 

afgelopen. Daar kreeg hij de bij naam de locomotief.  

We zullen vast wel weer een geschikte sofa voor de 

Sint vinden en Jacob zal het squash stokje 

overnemen. Er zijn nog meer Nederlanders 

vertrokken en er zullen in wat er nog rest van dit jaar 

een aantal gaan. Ook volgend jaar. Dat is het leven 

van een expat.  In Mexico is het aantal expats flink 

afgenomen de afgelopen jaren. De grote  -

nederlandse-  multi nationals moesten bezuinigen en 

dat betekent gewoon minder  expats in o.a.  Mexico.    

 

Er zijn vorig jaar en dit  jaar weer vele nieuwe 

mensen gekomen, al dan niet expats en ik hoop echt 

jullie allemaal op onze  home coming borrel begin 

September weer te mogen begroeten. Ook diegene 

die al wat langere tijd in Mexico wonen zijn van harte 

welkom. Het is immers altijd leuk om onder genot 

van een drankje weer wat bij te kletsen, en het 

hollands spreken gaat  velen nog steeds 

gemakkelijker af dan het spaans! 

 

Nogmaals een fijne  zomervakantie toegewenst 

namens het hele Bestuur van onze vereniging!  
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BESOTES EN LA CALLE  
 

door Jorrit Tolhoek

 

Ik denk dat menig Nederlander of welke buitenlander 

dan ook het niet ontgaat dat er in Mexico zoveel 

wordt gekust in het openbaar. Op straat, bij de 

bushalte, in het park, in de metrostations, jong en 

oud, het maakt niet uit, het is de normaalste zaak 

van de wereld. Minutenlang of vaker, urenlang wordt 

er gekust in het openbaar, bijna een beetje 

exhibionistisch. Wij Nederlanders zijn dat niet erg 

gewend, dat uitbundig kussen en liefkozen in het 

openbaar. Misschien jonge verliefde stelletjes maar 

tongzoenende 50 plussers zien we niet vaak in het 

Nederlandse straatbeeld. 

 

Waarom wordt er zoveel in het openbaar gekust in 

Mexico? Komt het omdat Mexicanen simpelweg veel 

romatischer zijn dan Nederlanders? Hebben de 

telenovelas er misschien iets mee te maken? Of zijn 

wij Nederlanders gewoon een beetje preuts of niet 

romantisch genoeg? Hebben wij misschien vanuit 

onze roots een andere perceptie van wat wel en wat 

niet gepast is in het openbaar?  

 

Chemistry.com heeft een onderzoek gedaan om vast 

te stellen waar mensen zich het meest gemakkelijk 

voelen om hun liefde in het openbaar te tonen. Op 

één van de laatste plaatsen staat Las Vegas! Wie had 

dat gedacht? “Everything that happens in Vegas will 

stay in Vegas” maar volgens dit onderzoek dan wel 

graag in de hotelkamer en niet op straat want dat 

vinden de meeste mensen dan toch niet zo fijn. Op 

nummer één waar openbaar kussen en liefkozen er 

met de paplepel is ingegoten is Honolulu, Hawaii. Je 

zou bijna denken dat het iets met de warmte te 

maken heeft. 

 

Een interessant news factje: Wisten jullie dat vorig 

jaar Manuel Berumen, een leraar op een universiteit 

werd gearresteerd in Leon, Guanajuato toen hij zijn 

vrouw aan het kussen was? Hij liep samen met zijn 

vrouw en hun vier jaar oude zoontje op de main 

square (plaza) en ze begonnen te kussen. Op dat 

moment was er een vrouw die zei dat ze dat geen 

goed voorbeeld vond voor de kinderen. Manuel en 

deze mevrouw raakten in een discussie en de vrouw 

stelde voor om het probleem voor te leggen aan een 

groepje politieagenten iets verderop en deze gaven 

de mevrouw gelijk en Manuel werd ter plekke 

gearresteerd. Hij kon kiezen, 12 uur in de bak of een 

boete van $800 pesos betalen. Guanajuato heeft 

namelijk een aantal anti-obsceniteits wetten 

waarvan één wet uit 2009 kussen in het openbaar 

verbiedt. Dit is frappant onder de Guanajuato-

gangers want die weten dat er een touristische 

attractie is genaamd Callejon del Beso waar stelletjes 

elkaar moeten kussen voor zeven jaar geluk. Dames 

kunnen trouwens in deze conservatieve staat ook 

een boete krijgen voor het dragen van mini-skirts.    

 

Ignacio Lehmann, ook wel El Cazador de Besos 

genoemd, is een Argentijnse kunstenaar en heeft al 

meer dan 700 kussen in Amerika en Europa 

vastgelegd. Hij is naar New York geweest, Londen, 

Parijs, Berlijn, Barcelona, Buenos Aires en Distrito 

Federal. Hij maakt fotos van mensen die kussen op 

straat. Hij loopt 14 uur per dag rond om kussende 

mensen te fotograferen, jong, oud, heterosexuelen, 

homosexuelen, het maakt niet uit. Zijn mening over 

Mexico: 

 

“Er wordt hier super veel gekust, scholieren, 

ouderen, ze omhelzen elkaar op straat en in parken 

kussen de mensen elkaar alsof ze in een slaapkamer 

zijn. Het is indrukwekkend, ik heb zoiets nog nooit 

gezien in andere steden en daarom is het DF zo 

geschikt om mijn project te doen; maar aan de 

andere kant schamen Mexicanen zich wel heel erg, 

ze zijn bang of hebben cameravrees. Bijvoorbeeld, ik 

mag geen fotos maken in de Metro of in de 
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Metrobus, de politie vraagt dan: “ Waarom maak je 

fotos?” of ze vragen me om de fotos te wissen als ze 

geen “oficio” hebben.” 

 

Hij heeft een uitgebreid en divers fotoalbum 

genaamd “100 World Kisses” dat alsmaar wordt 

uitgebreid op Facebook. Of je kan even kijken op zijn 

website www.100worldkisses.com. Er staan mooie 

foto’s tussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.100worldkisses.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634276796586468&set=pb.536533713027444.-2207520000.1368034521.&type=3&theater
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WISTEN JULLIE ... ? 
 

door Kees Burk 

...dat Bulgaren in groten getale naar Nederland zijn gekomen om hier op slinkse wijze Zorgtoeslagen en 

Huurtoeslagen te innen. Zij kregen hulp van tenminste twee, inmiddels gearresteerde, Rotterdammers en een 

Capellenaar. Het OM schat het nadeel voor de schatkist op 2,2 miljoen euro. 

 

...dat zowel Raymond P. En als het OM in hoger beroep gaan tegen het vonnis van 12 jaar celstraf voor zijn 

spionageactiviteiten die de  veiligheid van de Nederlandse Staat in gevaar zouden hebben gebracht. 

 

...dat een 11 jarig meisje, dat op de van Ruysbroekstraat in Den Haag met vriendinnetjes buiten speelde, een 

tweetal mannen een school zag binnenklimmen. Zij wachtte geen moment en belde met haar mobieltje de 

politie, die de mannen, naar bleek "koperdieven" van 41 en 51 jaar, kon oppakken. 

 

...dat op Hemelvaartsdag een 14 jarige voetballer van Voetbalvereniging Tricht een 15 jarige tegenstander 

zodanig in het gezicht heeft geschopt, dat deze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij wordt door het 

OM verdacht van poging tot doodslag en is aan de kinderrechter voorgeleid. Deze heeft de aanklacht gewijzigd 

in "zware mishandeling".  

 

...dat op 13 mei jl de "fietstunnel"onder het Rijksmuseum in Amsterdam weer volledig is geopend. Er is nog 

gesuggereerd, om de openstelling te beperken tot de periode 18.00h - 8.00h, maar dat is door het college van B 

en W gewijzigd in volledige openstelling. 

 

...dat de Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen op 22 mei jl de Tweede Maasvlakte 

heeft geopend. De uitbreiding van de Rotterdamse haven heeft uiteindelijk 1,55 miljard euro gekost en dat is 

150 miljoen minder dan begroot(!). 

 

..dat bij het begin van het proces tegen Joep van den Nieuwenhuyzen op 24 mei jl 5,5 jaar celstraf is geëist door 

het OM. Zoals in ons vorige nummer vermeld, is Van den Nieuwenhuyzen de zakenman die betrokken was bij 

de omkoping van de directeur van het Rotterdamse havenbedrijf. 

 

...dat plannen om in Almere een nieuw schaatscentrum te bouwen, inmiddels bekend onder de naam 

"Icedome", worden gefrustreerd daar de KNSB, NOC*NSF en Thialf die nog steeds geen uitspraak hebben 

gedaan over de locatie van een topsporttrainingscentrum.  

 

...dat de Spinozaprijs 2013 is toegekend aan drie wetenschappers, te weten natuurkundige Michail Katsnelson, 

de chemicus Bert Weckhuysen en de taalwetenschapper Piek Vossen. Zij krijgen elk 2,5 miljoen euro, te 

besteden aan wetenschappelijk werk. 

 

...dat een van de winnaars, de theoretisch natuurkundige Katsnelson, zich bezighoudt met onderzoek naar de 

stof grafeen, een materiaal met zulke fantastische eigenschappen dat het de uitvinding van ijzer, cement en 

plastic in de schaduw zou stellen.  
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...dat het in de Zeeuwse plaats Sluis gevestigde "Drie-sterren" restaurant Oud Sluis eind dit jaar dicht gaat. De 

chef kok Sergio Herman heeft aangegeven, dat hij op het hoogtepunt wil stoppen. "Ik heb er 25 jaar aan 

gewerkt om Oud Sluis naar de top te brengen. Dat is gelukt."zegt Herman. Het is moeilijk om voor de komende 

maanden nog een tafeltje te reserveren. 

 

...dat Roel Coutinho directeur van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM per 15 augustus a.s. afscheid 

neemt. Hij was sinds 2005 op deze post en was regelmatig, wanneer er ergens in Nederland een infectie optrad, 

zoals b.v. de "Mexicaanse"griep, op de tv te zien als voorlichter.  

 

...dat de de rechtzaak tegen de jeugdvoetballers, die begin december vorig jaar grensrechter Richard 

Nieuwenhuizen dermate mishandelden, dat hij aan de gevolgen overleed is geëindigd in de veroordeling van de 

aangeklaagde jongeren. Straffen van 30 dagen tot 24 maanden werd er tegen de jongeren uitgesproken. Tegen 

een 50 jarige vader, die had deelgenomen aan de mishandeling, werd door de rechter  5 jaar celstraf 

toebedeeld. 

 

...dat er door de Woningcorporatie Vestia naar aanleiding van het destructieve beleid van de vorige directeur 

Eric Staal nu een claim van 1,9 miljard is neergelegd bij deze wanbeheerder. Inmiddels is beslag gelegd op zijn 

huizen in Krimpen aan de Lek en zijn riante villa op Bonaire . Ook zijn opgebouwde pensionrechten van 3,5 

miljoen euro zijn vastgezet. 

 

...dat het dictee, bestemd voor Het Groot Dictee der Nederlandse Taal dit jaar zal worden geschreven door 

komiek en schrijver Kees van Kooten. Hij volgt hiermee grootheden als Gerrit Komrij, Tommy Wieringa, Arnon 

Grunberg en Adriaan van Dis die de laatste jaren het dictee schreven. Hij gaat het naar zijn zeggen "geheel 

anders doen". Het dictee zal worden afgenomen op 18 december van dit jaar. 

 

...dat begin mei een mazelen epidemie is uitgebroken. Het zwaarst getroffen deel van Nederland is de, wat is 

gaan heten, de Biblebelt, waar strenggelovigen weigeren om hun kinderen te laten inenten. Nu, 5-7-2013, zijn 

er 230 gevallen bekend bij het RIVM, maar de schatting is, dat er tenminste tien maal zoveel gevallen zijn, 

omdat niet alle patiënten bij de huisarts terechtkomen. 

 

...dat de nieuwbouw van het Feyenoordstadion op losse schroeven is komen te staan nu D66, coalitiepartner in 

de gemeenteraad, zich niet bereid heeft verklaard om goedkeuring te hechten aan een voor de bouw 

benodigde garantie van 165 miljoen euro. Er zal geen meerderheid worden gevonden omdat men het risico te 

groot vindt. 

 

...dat een in de Noordoostpolder gevonden aangereden "hond" na onderzoek door Naturalis in Leiden met 98%  

zekerheid een wolf blijkt te zijn. Dit betekent, dat er sinds 150 jaar weer een wolf in Nederland is aangetroffen. 

...dat echter bij nader onderzoek gebleken is dat dat van die wolf best wel eens een grap zou kunnen zijn. 

Mogelijk is het dier in Duitsland aangereden en door reizigers meegenomen naar Nederland. Wel jammer, want 

er lopen hier voldoende Roodkapjes rond die best wel iets met zo’n wolf zouden willen voor de verandering. 
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BIJ DE SCHOONFAMILIE IN ARAGÓN  
 

 

 door Jan-Albert Hootsen 

Twee maanden geleden was het dan zover; na drie 

jaar in het huis van mijn schoonouders te hebben 

gewoond, betrokken mijn vriendin en ik een eigen 

appartementje in La Narvarte. Van Ciudad 

Nezahualcóyotl naar het centrum van de stad. Ik heb 

er erg dubbele gevoelens bij; aan de ene kant is het 

voor de privacy-gevoelige Nederlander in me een 

opluchting, anderzijds vind ik het ook wel erg 

jammer, want ik heb met veel plezier drie jaar in 

Aragón alles gedeeld met mijn schoonfamilie. 

 

Tot op de dag van vandaag kost het me moeite om 

aan vrienden en familie in Nederand uit te leggen 

waarom ik het eigenlijk in mijn hoofd haalde om bij 

mijn schoonfamilie in te trekken. Op je dertigste bij je 

ouders inwonen is in ons land eigenlijk al not done, 

maar bij je schoonfamilie? Dat doé je gewoon niet, 

toch? 

 

Edoch, voor mij was de reden vrij simpel. Toen ik net 

in Mexico was gearriveerd, vier jaar geleden, betrok 

ik aanvankelijk een appartementje in La Escandón, 

nabij La Condesa, in het centrum van de stad. Mijn 

vriendin suggereerde eerder al dat ik bij haar familie 

zou komen inwonen, maar dat zag ik toen nog niet 

zitten. Aldus betrok ik het appartement in La 

Escandón met een bevriende arts, met wie ik al jaren 

goed contact had. De huur was laag, de buurt was 

goed; ik had er zin in.  

 

Amper drie maanden later wist ik echter niet hoe 

snel ik er wilde vertrekken. Mijn huisgenote bleek 

een klein drugsprobleempje te hebben, en ik voelde 

me niet meer gemakkelijk bij het feit dat er laden vol 

uit het ziekenhuis gestolen ampullen morfine in de 

kasten van de huiskamer lagen. Op korte termijn een 

betaalbaar appartement vinden bleek lastig, waarop 

mijn vriendin met de verlossende suggestie kwam: 

“Waarom kom je niet een tijdje bij ons inwonen?” 

Prima idee; ik kan goed opschieten met mijn 

schoonmoeder en mijn zwager, de huur betrof 

welgeteld nul pesos, en vanuit journalistiek 

perspectief leek het me geen gek idee om eens een 

tijdje in het 'gevreesde' Neza te gaan wonen. Er 

waren eigenlijk meer reden om het wel dan om het 

niet te doen. Zo gezegd, zo gedaan. 

 

Nog altijd heb ik er geen spijt van, en dan vooral 

omdat ik er als beginnende freelance correspondent 

enorm veel aan over heb gehouden. Aragón, het 

noordelijke deel van het als een open schaar tegen 

Iztapalapa, de luchthaven en San Felipe aanliggende 

Nezahualcóyotl, is geen Condesa of Polanco. Het is 

een vrij ruige gemeente, waar buitenlanders 

normaliter niets te zoeken hebben. Ook weer niet zo 

ruig als 'Neza-Neza', zoals de bewoners aldaar het 

centrum van de stad noemen, maar toch. 

 

Een bestaan in de freelance journalistiek is, zeker in 

het begin en zeker in het buitenland, niet makkelijk. 

De inkomsten zijn laag, de kosten (reizen e.d.) hoog, 

terwijl je je intussen uit alle macht probeert onder te 

dompelen in je nieuwe vaderland. Inwonen bij mijn 

schoonfamilie bracht er nog een unieke dimensie bij; 

in tegenstelling tot hippe en/of rijke wijken als 

Polanco, Colonia del Valle, Napolés, Condesa of 

Roma is Aragón een plek waar de dagelijkse 

beslommeringen waar de overgrote meerderheid 

van de Mexicanen mee te maken heeft veel 

dringernder aanwezig. 

 

Geldproblemen bijvoorbeeld; het gros van de 

vrienden, buren en familie van mijn vriendin is 

verwikkeld in een constante worsteling om de 

eindjes aan elkaar te knopen. De meeste buren van 



JAARGANG 50, NR 3, JUNI 2013 
 

mijn schoonmoeder draaien lange dagen voor een 

laag loon, met als enige sociale vangnet de familie 

zelf. Rekeningen stapelen zich op, en het bekende 

fenomeen van maandelijks aan het einde van het 

geld nog een week over hebben is voor bijna 

iedereen een reden van stress. Er wordt geleend, 

gesjacherd, geïmproviseerd. Er zijn ruzies met 

vrienden en familie over geleend geld, maar er is ook 

een mate van onderlinge solidariteit die in Nederland 

niet of nauwelijks te vinden is. 

 

Neem de oom van mijn vriendin, die niet of 

nauwelijks kan rondkomen, maar altijd een paar 

pesos achterhoudt om neven en nichten, broers en 

zussen en vrienden te helpen als ze in de problemen 

komen. Als een koelkast kapot gaat, een auto wordt 

gestolen of aardbeving nummer zoveel weer eens 

voor schade aan de waterleiding heeft gezorgd, staat 

er de volgende dag een klein regiment familieleden 

klaar om het probleem op te lossen. 

 

En dan is er de straatcultuur van Neza. Dankzij de 

omgang met mijn zwager, een talentvol bassist die in 

een coverbandje ieder weekend optreedt in de 

cafeetjes in Aragón (en niet altijd zonder gevaar, 

meermaals vonden er schietpartijen plaats in café's 

waar hij optreedt) leerde ik ook jongeren kennen die 

me wegwijs maakten in het straatleven in de 

arbeiderswijken van Aragón. Dat heeft me menig 

boeiend interview en flink wat interessante 

reportages opgeleverd. Ook niet onhandig vanuit 

journalistiek opzicht: de laatste jaren zijn steeds 

meer succesvolle comerciantes uit de zwarte markt 

van Tepito Aragón binnengetrokken, waardoor ik 

flink wat vrienden en kennissen aldaar heb. Wie 

Tepito een beetje kent, weet dat het een oneindig 

reservoir aan prachtige journalistieke verhalen is. 

 

 

 

 

 

 

Het mooie was dat ik het niet alleen van dichtbij kon 

meemaken; ik zat er zelf in. Van begin af aan werd ik 

in het huis geaccepteerd als volwaardig lid van de 

familie, waardoor de problemen van mijn 

schoonfamilie ook míjn problemen waren. De 

dagelijkse beslommeringen, de ruzies, maar ook de 

solidariteit en de cultuur van de wijk leerde ik zo van 

binnenuit kennen. Niet als de journalist die eens met 

iemand meegaat, maar als bewoner van de wijk die 

er deel van uit mocht maken, als lid van een familie 

die als zodanig door de buurtbewoners werd 

bejegend.  

 

Die tijd is nu voorbij. Hoewel het drie mooie jaren 

waren, is het ook wel een opluchting om mijn eigen 

stekkie te betrekken in de Narvarte, een wijk die 

centraler ligt, die minder problemen heeft en waar ik 

meer privacy heb. Niet dat het voor het eerst is dat ik 

op mezelf woon natuurlijk (voor aankomst in 

Nederland had ik die ervaring al), maar wél voor het 

eerst in Mexico. Er is nu rust, privacy en vooral 

nabijheid van interviewkandidaten en de leuke 

plekjes in het centrum. 

 

Mijn vriendin en ik gaan nog zoveel mogelijk, dus 

bijna ieder weekend, terug naar Aragón. Dat is altijd 

een flink gedoe (zo moeten we drie katten 

meeslepen), maar het voelt nog steeds als 

thuiskomen. Uiteindelijk heb ik er allerminst spijt van 

de voor Nederlanders opmerkelijke stap gezet te 

hebben om bij mijn schoonfamilie in te wonen. Ik 

heb er vooral heel veel van geleerd, en ben er beslist 

dankbaar voor. 
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VERKLEINWOORDJES  
 
 

door Ad ten Kate 
 

Zondagmorgen, twaalf uur. Tijd voor Buitenhof, op 

Nederland 1! Zo verging het mij althans toen ik 

afgelopen 17 juni in Amersfoort was. Oh surprise, 

bleek dat Buitenhof de zomermaanden op vacantie 

was en dat ze in plaats daarvan het filosofische 

kwintet opvoerden. Zo hebben ze het vraaggesprek 

genoemd, met bekende Nederlanders over 

belangwekkende onderwerpen, dat Buitenhof tijdens 

de zomermaanden aflost. In de aflevering van die 

zondag ging het over ons nieuwe koningspaar 

Willem-Alexander en Máxima, en over de manier 

waarop die twee zich zouden moeten gaan opstellen 

in de zo typisch Nederlandse cultuur en 

samenlevingsvormen.  

Op zich een interessante vraag, maar dan moet je 

wel eerst duidelijk maken wat er nou zo typisch is 

aan die cultuur van ons en aan onze 

samenlevingsvormen. Een van de deelnemers 

opperde als kenmerk het overmatig gebruik van 

verkleinwoordjes. Hij kwam met het voorbeeld “met 

een boekje in een hoekje”. Zoiets zeg je toch alleen 

maar in Nederland, vond hij, en vroeg zich af of er 

enig ander land in de wereld was dat in dat opzicht 

met Nederland kon wedijveren. Hij maakte er dus 

een soort kampioenschap van, wat ik niet zo zag 

zitten. Maar ja, als je na drie keer in de finale de 

wereldcup nog niet gewonnen hebt, moet het toch 

ergens lukken! 

Het bracht me een voorval in herinnering van eind 

jaren zeventig. Ik was na een tijdje Mexico weer 

terug op stek bij m’n oude werkgever, die tijdens 

mijn afwezigheid en overigens zonder mijn 

toestemming van naam veranderd was. Van 

Nederlands Economische Hogeschool in Erasmus 

Universiteit. Er kwam een missie studenten langs uit 

verschillende Latijnsamerikaanse landen en er moest 

een verhaaltje gehouden worden over wat we zoal 

uitspookten daar. De bestuurders van de universiteit 

vonden het wel een aardig idee, als dat in het Spaans 

zou worden gedaan, dus moest ik opdraven. Tijdens 

de voorbereiding leerde ik er het een en ander bij en 

dat was wel nodig, zeker niet na m’n verblijf in het 

buitenland. Dus kwam ik goed beslagen ten ijs. 

En daar stond ik dan. De bezoekers stonden even 

raar te kijken toen ze met “Buenos dias” werden 

aangesproken en vroegen me gelijk waar ik m’n 

Spaans geleerd had. Ik zei toen dat dat wel aan me te 

horen zou zijn en gaf het hun als opdracht mee. “A 

ver quién me lo dice primero.” Ik was nog maar 

amper een minuut aan het woord toen er één z’n 

hand opstak: “¡México!  U zei ‘ahorita’ en dat zeggen 

ze alleen maar daar.” Ik had het niet met opzet 

gedaan, maar waarschijnlijk had ik iets gezegd dat ik 

“zometeen” verder ging uitleggen. Zoiets als “ahorita 

se lo explico.” 

Ja, wij Mexicanen kunnen er ook wat van en onder 

de spaanssprekende landen staan we bekend als het 

land van de verkleinwoordjes. Van ahora maken we 

ahorita, van mañana – bij ons staat dat voor “we zien 

wel wanneer”, vooral als het om terugbetalen gaat – 

maken we mañanita; ‘t enige wat er nog aan 

ontbreekt is dat we van ayer ayercito maken. Ik heb 

dat overigens wel een keer horen gebruiken. Officieel 

is het niet, maar ‘t was bij een gelegenheid waarop ik 

een vriend herinnerde aan iets waaraan hij liever niet 

herinnerd wilde worden. Dat werd afgedaan met een 

medeplichtige knipoog en een “pero eso fue 

ayercito”. 

Zonder twijfel scoren de Mexicanen ook op het 

gebied van de grootouders. Wij Nederlanders 

kunnen wel grootvader en grootmoeder zeggen, 

maar doen dat normal gesproken niet. Ook al is het 

niet onbeleefd. Voor ons is het gewoon opa en oma. 

Maar als je een Mexicaan aanspreekt met abuelo, 
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wordt dat als een belediging opgevat en “¡ni mi 

abuela!” zou bij de Mexicaanse bond tegen het 

vloeken, als die er al was, niet door de beugel 

kunnen. Abuelito en abuelita daarentegen zijn de 

cariño. En als Sebas abue tegen me zegt, is dat meer 

uit een wederzijdse verstandhouding. We zijn 

inmiddels allebei grote mensen en abuelito klinkt zo 

cursi. 

Toch laten wij Mexicanen ook wel eens afweten. 

“Een beetje teveel” kunnen we bijvoorbeeld niet 

zeggen hier. Opperbevel heeft me al herhaaldelijk 

gecorrigeerd op m’n “un poquito demasiado”. Of het 

is “poco”, óf ‘t is “demasiado”, maar niet allebei 

tegelijk. Daarbij komt nog bij dat ze hier geen 

onderscheid maken tussen weinig en te weinig. ‘t Is 

allebei “poco”. Uiterst verwarrend dus. Als ik daar 

dan tegenin ga door te beweren dat er toch verschil 

is tussen “poco demasiado” en “mucho demasiado”, 

krijg ik een antwoord “a la” het handbook voor de 

soldaat. Ten eerste is het zo omdat ik het zeg! En ten 

tweede, waarom zou het niet zo zijn? Er zijn hier dus 

maar weinig mogelijkheden tot onderscheid tussen 

een beetje meer en een beetje minder. Alsof er geen 

verschil zou zijn tussen op de bril en buiten de pot 

pissen. Allebei wordt ons kwalijk genomen, dat wel, 

maar het een toch wel wat meer dan het ander. 

Wapenfeiten genoeg in de strijd om de suprematie in 

het rijk van de verkleinwoorden! In 1959 won Teddy 

Scholten voor ons kikkerlandje het Eurosongfestival 

met de song “een beetje”.  ‘t Ging zo: “Een beetje – 

verliefd is iedereen wel ‘s – dat weet je – dan vergeet 

je – wel eens een beetje gauw – je eedje van trouw”. 

´t Was een gewaagde tekst voor het nog verzuilde 

Nederland van die jaren. Er werd aanstoot aan 

genomen. Om hun preutsheid te ontveinzen vielen 

de fatsoensrakkers niet over het woord trouw, maar 

over het “eedje”. Daar kon je geen verkleinwoord 

van maken, vonden ze. In dit geval de verklein-

woorden in de clinch met de kleinzieligheid, dus. 

Hier in Mexico hebben de verkleinwoordjes zich van 

het voetbal meester gemaakt. Op zich een vreemde 

zaak, want voetballen gaat over helden en 

verkleinwoordjes horen meer bij de antiheld. Maar 

de Liguilla blijft een mooie uitvinding! Je zou zeggen 

dat de Liga toch iets hogers zou moeten zijn dan de 

Liguilla, maar nee, ‘t is net andersom. In de Liga hoef 

je maar op de achtste plaats te eindigen om door te 

mogen, maar als je de Liguilla wint ben je kampioen 

van Mexico.  

Het mooiste verkleinwoord in het Nederlans heb ik  

altijd “eentje” gevonden. Stel je voor, ´t is niet meer 

één plus één is twee, nee het gaat om eenTJE en dat 

is toch iets minder dan één. Een subtiele overgang 

van de gehele naar de gebroken getallen, dus. In de 

talen die ik ken is er niets dat daarop lijkt. Ook niet in 

het Mexicaanse spaans. In het engels en het frans 

zijn er eigenlijk geen echte verkleinwoorden. Daar 

omschrijven ze het met “a little bit” of “un petit 

peu”. Ik heb ook nog even navraag gedaan bij een 

van m’n zussen, die een aantal jaren in Hamburg 

heeft gewoond, maar die wist mij te vertellen dat 

een Duitser “einchen” niet zou begrijpen. Van “je 

bent me er eentje” zouden ze “du bist mir einer” 

maken en dat is geen verkleinwoord meer. 

Zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar 

toch is het zo dat er van de meeste verkleinwoordjes 

in het nederlands wel een vertaling is naar het 

Mexicaanse spaans en ook omgekeerd. Ik dacht dat 

ik een tegenvoorbeeld gevonden had in “een 

allegaartje”. Hoe zou je dat zeggen in het spaans van 

Mexico? ´t Antwoord bleek eenvoudig: “una sopita”. 

De letterlijke betekenis is natuurlijk heel wat anders, 

maar wat een Nederlander voelt als hij allegaartje 

zegt, dat voelt een Mexicaan bij het woord sopita. En 

daar gaat het om. Vooralsnog eindigt voor mij de 

interland tussen mijn twee vaderlanden in een gelijk 

spel. Het wachten is nu op de penalties. 

Ondertussen zitten Wimpie-Ale en Maximita wel met 

de gebakken peertjes. Een cultuur van verklein-

woorden is er een van de underdog en van anti 

helden. Koningen en koniginnen, daarentegen, zijn 

helden en worden beschreven in geëxalteerde 

superlatieven. Een volstrekte tegenstelling dus. Om 

zich tussen die twee uitersten staande te houden lijkt 



18.- POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico 

 

me geen geringe opgave voor die twee. Ik zou niet 

graag in hun schoenen staan. Ondanks dat  hebben 

ze het tot nu toe uitstekend gedaan en ik wens ze 

van harte toe dat ze voor misstappen bespaard 

blijven, want ¡oh, wat wordt er op ze gelet! In dat 

Nederlandse cultuurtje van ons en in die 

Nederlandse samenlevingsvormen. 

 

 

 

 

 

 
  

VIJFTIG JAAR TERUG 
 

door Adriaan Ten Kate 

In het vorige nummer vertelde ik jullie dat ik in stof-

fige dozen wat ouwe PoPo´s had opgeduikeld en dat 

daaruit bleek dat we nu niet in de 50ste maar de 

52ste jaargang zitten. Ik heb daar wat in zitten 

bladeren en hier volgen een aantal indrukken van 

wat onze leden een halve eeuw geleden bezighield. 

Hieronder eerst de cover page van toen. 

 

 

Uit het februarinummer van 1963: 

“Wie helpt? Nederlander, 32 jaar, in bezit van 

werkvergunning, gehuwd met mexicaanse zoekt 

werk. Van beroep kleermaker, maar ook bereid an-

dere werkzaamheden te verrichten.” 

 Er lijkt maar weinig te veranderen in 50 jaar, 

alleen zou het beroep nu zoiets zijn als publiciteits-

manager of computerdesign. 

“Verloofd: Mej. H. Schütz en de Heer J. de Bruijn.” 

 Dat moet verdomme onze Jan geweest zijn. 

De meisjesnaam van Hilde ken ik niet, maar de H. 

klopt. Bovendien vierden zij op onze buitendag af-

gelopen mei hun gouden bruiloft. Ook dat klopt dus. 

Wel kort verloofd geweest dan, maar we kennen Jan 

als een man van aanpakken. 

“Nieuws uit Nederland: De kring van Draaiorgel-

vrienden heeft een enquete gehouden, die het bewijs 

moet leveren, dat Nederlanders het draaiorgel niet 

uit het stadsbeeld willen missen.” De voorzitter van 

de kring, de Amsterdamse rechter Mr. Romke de 

Waard, is ervan overtuigd, dat het draaiorgel als cul-

tuurbezit behouden moet blijven.” 

 Ik vroeg me even af of het draaiorgelmuse-

um er toen al was. Ik heb dat even opgegoogeld en 

daarbij bleek dat het museum in 1969 geopend is. 

Meester de Waard zal dus in vrede rusten. 
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Uit het meinummer van 1963: 

Over de Ralley naar Ixtapan de la Sal op 11 en 12 

mei: 

“De Zondagmorgen bracht enige behendigheids-

proeven tot besluit.: het geblinddoekte rijden op 

aanwijzingen van de hulpchauffeur of chauffeuse en 

de reserve-wiel-snelhoepel-partijen brachten een bi-

jzonder grote hoeveelheid hilariteit te weeg.” 

De derde prijs, een leren sigarettendoos aangeboden 

door de K.L.M. de Mexico S.A., werd gewonnen door 

de Hr. en Mevr. Keizer. Dat kan niet onze Henk 

geweest zijn, want die was in die tijd geen ridder, 

maar amper een kwajongen in Apeldoorn. En nu mag 

je niet eens meer roken op de vlucht naar Amster-

dam. Tijden veranderen! 

 

 

Uit het julinummer van 1963: 

In dat nummer vindt ene W.I. de Winter dat er maar 

eens wat meer pit moet komen in de Nederlandse 

reclame en stelt voor: 

- Eis ijs!!!  

- Barst! Alwéér geen lijm in huis.  

- I scream: ICE-CREAM! 

- Jan van Schaffelaer sprong verrukt van de 

toren toen hij dat Barneveldse pluimvee zag. 

Doe als Jan! EET KIP! 

- Bij aankoop van 5 béhaas, GRATIS: … een 

pond kaas! 

- DOE ALS ADAM …. EET FRUIT!” 

 

Of Willy het ver geschopt zou hebben in de 

reclame- en marketingwereld blijft de vraag, maar 

z´n laatste suggestie deed me denken aan de vol-

gende stelling bij een proefschrift uit de jaren zeven-

tig: “De aanbeveling ‘Snoep verstandig, eet een ap-

pel’ vindt weinig steun in het oude testament.” 
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 

Alergologe en kinderarts 

(kinderen en volwassenen) 
 

HOSPITAL MÉDICA SUR 

Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 

14050 Mexico D.F. 

Torre 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 

Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
 

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO 
 
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 
Ere-Voorzitter:   Harer Majesteits Ambassadeur mr. drs. C.H.A. Hogewoning 

Voorzitter:  Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Vicevoorzitter:  Niels van Vliet   9115 2963 info@nielsvanvliet.nl 

Secretaris:  Hans van den Bongard  5687 8611 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeester: Walter Elderink   1106 3657 info@nvmexico.com 

Leden:   Els Bosch   5520 1294 jmboschfamily@gmail.com 

   Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Frank Pon   4866 2116 fbcpon@gmail.com 

   Jorrit Tolhoek   4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vert. NL ambassade: Michel Thijsebaard mob. 3413 5612 m.thijsebaard@gmail.com 

Nederlanse Vereniging in Mexico     info@nvmexico.com 

 

 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie 

per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan 

alle activiteiten die georganiseerd worden door de 

vereniging en ontvangen tweemaandelijks het 

verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 
Na betaling van het lidmaatschap een e-mail 

sturen naar info@nvmexico.com met kopie van 

het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnum-

mer.  

 

Betalen lidmaatschap 
Bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 

0191661183 bij een Bancomer filiaal ten name van 

Walter Bernard Jan Elderink. Voor elektronische 

storting is de CLABE: 012180001916611830. Kopie 

stortingsbewijs met vermelding van naam sturen 

naar info@nvmexico.com. 

 
Website www.nvmexico.com 

mailto:mexrolo@hotmail.com
mailto:info@nielsvanvliet.nl
mailto:hansbongard@yahoo.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:jmboschfamily@gmail.com
mailto:jdegeus@nesomexico.org
mailto:fbcpon@gmail.com
mailto:jhptolhoek@gmail.com
mailto:ericddd@prodigy.net.mx
mailto:adtenkate@hotmail.com
mailto:m.thijsebaard@gmail.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
http://www.nvmexico.com/

