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Chosen cleaning and disinfec/on company of the UAE tour 2021 

Exclusive promo/on MAIDS SERVICES for the first 100 new clients 
25 AED per hour for the first cleaning session of minimum 4 hours per day 

15% off on our other ac/vi/es & 10% off on your first Disinfec/on service carried out with: 

NANOKSIA GREEN VEGA NANO BASED NON-CHEMICAL BIOCIDAL DISINFECTANT  

 
www.nanoksia.com 

Advantages of our disinfectant:  
• Proven by the one of the largest laboratory in the world, Mérieux NutriSciences, to kill Covid-19 and all 

other harmful bacteria, viruses and fungi within minutes 
• Hospital Grade, lasFng for 90 days and registered by Dubai government 
• InternaFonal used by Armies, Airlines, Governments, Hotels and Retailers 
• Natural, vegan without smell or with mint / lemon and is not harmful to humans and animals 
• Nanoksia could also be ordered in 1 liter spray boMles at WWW.AMAZON.AE 

Our other ac/vi/es are:     
• Commercial and construcFon cleaning • Deep and steam cleaning, move in and out cleaning 
• Carpet and window cleaning  • Pest Control 
• General and deep cleaning Boats, Commercial vessels and Cruise Ships. 

We also have a perfect, on the Maas river with direct view on the old town of Dordrecht, 
situated 3-bedroom holiday apartment including bicycles, car and sailing boat for rent in Zwijndrecht, 
The Netherlands, call us for any quesBons.          

Our regular prices are: 
38 AED per hour (without materials) - excl. VAT 

48 AED per hour (including materials) - excl. VAT 

050 - 865 1445 and  04 - 421 3375 P.O.BOX 122469 Dubai – U.A.E. 
Email: mail@bonbinibc.com  www.bonbinibc.com 

LIKE US ON Facebook/Instagram: bonbinibc 
Your One Source Contractor

 

Preferred supplier of MBM Group 
www.mbmgroups.com



Beste ClubNL leden, 

Voor de meeste Nederlandsers zijn de gezellige activiteiten, die ClubNL door het jaar heen 

organiseert, de belangrijkste reden om lid te worden van ClubNL. Activiteiten zoals de eerste 

borrel van dit jaar, op 21 januari. Gezellig om met andere “Dutchies” onder het genot van een 

drankje en een hapje te proosten op het nieuwe jaar. Uiteraard staan er nog veel meer activiteiten 

op het programma, zoals de uitgestelde koffieochtend met de Consul-generaal, een sunset 

brunch en een familie vossenjacht. Het volledige programma is te vinden op pagina 11. Houd 

voor verdere details e-mail en zeker ook de Facebook en Instagram pagina van ClubNL in de 

gaten.  

Een andere goede reden om lid te worden van ClubNL, is dat je dan 6 keer per jaar de Hollandse 

Nieuwe in de postbus of inbox ontvangt. Ontvang je de Hollandse Nieuwe digitaal en vind je het 

leuk om de gedrukte versie in handen te krijgen? Bezoek dan één van de ClubNL events. We 

zorgen altijd dat daar een aantal exemplaren klaarliggen. Omdat veel leden de Hollandse 

Nieuwe digitaal lezen, hebben we de afgelopen periode bekeken hoe we de digitale versie 

kunnen optimaliseren. Vanaf april zal deze verbeterde versie beschikbaar zijn. We hopen dat het 

op deze manier nog plezierig wordt om de Hollandse Nieuwe digitaal te lezen. 

Wist je dat het lidmaatschap van ClubNL ook financiële voordelen kan geven? Alleen al in deze 

editie van Hollandse Nieuwe zijn er 4 kortingsacties opgenomen exclusief voor onze leden. We 

zetten ze hier even op een rijtje:

• In de april 2021 editie vertelden Anouk en Arnoud Oostenbroek hoe zij op 2 hectare een 

exclusief 5-sterren resort hebben gebouwd in Sri Lanka. Het Tabula Rasa resort biedt nu 

exclusief voor ClubNL leden 45% korting. Heb je dit artikel gemist en ben je nieuwsgierig 

geworden? Stuur dan gerust een e-mail naar hollandsenieuwe@clubnl.ae en dan sturen 

we je het artikel toe.

• Voor de afgelopen editie van Hollandse Nieuwe spraken we met Florien en Stefanie van 

Adam Bike. Zij geven ClubNL leden 10% korting op hun assortiment oer Hollandse fietsen.

• De Lunch Club ging deze editie eten bij Bake my Day (zie pagina 19). Heb je na het lezen 

van dit artikel ook zo’n trek gekregen in een heerlijke Nederlandse snack? Als ClubNL lid 

krijg 15% korting op je bestelling. 

• In deze editie kun je ook het inspirerende verhaal lezen van Susan Poeder (pagina 24). Zij is 

in Dubai een heel nieuwe concept ‘executive lifestyle coaching’ gestart. Susan biedt 

ClubNL leden een gratis eerste sessie aan. 

Al met al een hele hoop redenen om lid te worden van ClubNL.

Graag tot ziens bij een ClubNL event! 

Sanne van Kordenoordt

Hoofdredacteur Hollandse Nieuwe

C o l o f o n

Hollandse Nieuwe is een onafhankelijke uitgave van 
De Nederlandse Club Dubai en de Noordelijke 
Emiraten en is gratis voor de leden van de vereniging. 
Hollandse Nieuwe verschijnt zes keer per jaar.

Redactie
Hiltje Beijer-Berghuis
Manouk van Nistelrooij 
Sandra Reusen
Wieteke van Zanten
Sanne van Kordenoordt: hoofdredacteur 

Correcties
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Wieteke van Zanten
Sandra Reusen

Fotografie cover 
Aasiya Jagadeesh

Vormgeving 
Tiron Graphics 

Financieel beheer en advertenties
sponsoring@clubnl.ae 

Aan dit nummer werkten mee
Iliana Ilieva, Kirsten Kuiper, Amara Kwekkeboom, 
Sarah Melati, Manouk en Koen van Nistelrooij, 
Susanne Poeder, Niels Olde Riekerink, Irene Vogel, 
Henk Vriesman.

Correspondentieadres
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Kopij van de leden is welkom en kan verzonden 
worden naar dit e-mailadres. De redactie adviseert 
voor een artikel (Word) een maximale lengte van 
twee pagina’s inclusief minimaal twee foto’s (tekst ca. 
600 woorden). De redactie kan naar eigen inzicht 
artikelen inkorten, tekstuele wijzigingen aanbrengen 
en besluiten artikelen wel of niet te plaatsen. 
Ingezonden artikelen hoeven niet per se de mening 
van de redactie te vertegenwoordigen. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt, op welke manier dan ook, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de redactie. 

Wieteke

Sandra

Hiltje

Voorwoord
Namens de redactie

Sanne

GULF COBLA
Supporter van ClubNL en het

OranjeFeest Dubai

Dredging and
Land Reclamation 

UAE, Dubai based dredging firm Gulf Cobla operates a fleet of cutter 
suction dredgers and has over 40 years of international experience, 
operating throughout the Middle East region and parts of South Asia. 

A reliable and trustworthy service 
provider for your dredging and land 
reclamation requirements. 

HEAD OFFICE

Gulf Cobla L.L.C.  
Jebel Ali Industrial Area 2 
Dubai, United Arab Emirates

CONTACT DETAILS

Tel. +971 4 803 7777  
Fax +971 4 880 4295  
gc-info@gulfcobla.com

www.gulfcobla.com
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Sanne van Kordenoordt en Sandra Reusen

In de VAE zijn er volop 
mogelijkheden voor dagtochten 
en weekendjes weg. En zelfs 
voor een vakantie in “eigen” land 
zijn er verschillende opties. In 
deze rubriek kijken we echter 
net even over de grens naar de 
mogelijkheden in de regio. Geen 
lange vliegreizen en toch in een 
hele andere wereld! 

omtrent de verplichte PCR test en het 
visum.

De meeste touroperators bieden een aantal 
mogelijkheden aan; van dagtochten tot 
opties met een overnachting. Wij kozen 
voor de tour die rond 4 uur ’s middags 
vertrekt (mede omdat we dan genoeg tijd 
hadden om de grens over te komen, zonder 
ontzettend vroeg te hoeven vertrekken), ’s 
avonds slapen op de boot en dan de 
volgende dag rond 4 uur ’s middags weer 
aan wal! Voor 6 personen, overnight all-
inclusive privéboot, betaalden wij 2400AED.

Nadat we in de zomer van 2019 naar 
Dubai waren verhuisd en een beetje 
gesetteld waren, gingen we ons wat 
meer verdiepen in de mogelijkheden om 
te reizen in de regio. We hoorden van 
verschillende mensen goede verhalen 
over Oman; een absolute aanrader voor 
een reisje “in de buurt”.

Op Facebook, ik denk op Dutch in Dubai, 
las ik over het maken van boottochten in 
Musandam. Wij houden erg van de zee 
en overnachten op een boot leek ons dan 
ook te gek. Al snel informeerde ik naar de 
mogelijkheden, maar helaas kwam Covid 
er tussendoor en stelden we onze 
plannen uit.  

Afgelopen november leek het ergste Covid 
leed achter de rug, de grens tussen VAE en 
Oman was inmiddels weer open en we 
grepen het bezoek van mijn ouders uit 
Nederland aan om dit reisje nu echt te gaan 
maken. Wij boekten onze tour bij Khasab 
Sea tours. In 2019 had ik al eens contact met 
hen gehad en had ik al de nodige 
informatief ontvangen. Het contact liep nu 
via whatsapp, dat was heel prettig en ze 
waren goed op de hoogte van alle regels 

Het landschap verandert zodra je de weg 
vervolgt naar Khasab. De weg kronkelt 
langs de kust en door de bergen. Rond 4 
uur melden we ons bij het kantoor van de 
touroperator en even later rijdt iemand 
ons voor naar de haven. In de haven liggen 
een heel stel mooie houten “dhows”, zoals 
deze boten genoemd worden. Onze dhow 
is voorzien van een toilet, een douche en 
twee bemanningsleden die er alles aan 
doen om het ons naar de zin te maken. Er 
zijn comfortabele kussens om op te zitten 
en een keur aan drankjes, thee en koffie. 
We zijn met 4 volwassenen en 2 kinderen 
en hebben de boot heerlijk voor onszelf. 
We varen de haven uit en dan wordt het al 
snel donker. Aangekomen bij een fjord, 
wordt het anker uitgegooid en krijgen we 
een heerlijke maaltijd. Mocht je vegetarisch 
zijn, meld dit dan vooraf bij het boeken! 
Daarna wordt alles klaargemaakt voor de 

nacht. Verwacht zeker geen luxe, maar 
alles is keurig geregeld en je krijgt een 
heerlijk bedje, met als bonus een super 
sterrenhemel.

De volgende ochtend als de zon opkomt, 
zie je langzamerhand alle contouren van 
de bergen om je heen duidelijker worden. 
En zie je pas echt hoe mooi het landschap 
is. Na het ontbijt is er tijd om te varen, te 
zwemmen en te vissen. Uiteraard gaan we 
ook op zoek naar dolfijnen. 

Allereerst lijkt de zoektocht naar dolfijnen 
niet succesvol. Gelukkig is de bemanning 
heel ervaren en zijn ze in contact met 
andere boten in de omgeving. Op een 
gegeven moment spotten we de dolfijnen. 
Een waar spektakel! De dolfijnen volgen 
onze boot voor een behoorlijke periode en 
zo hebben we de kans om ze echt goed te 
bekijken. Heel bijzonder om deze mooie 
dieren in het wild te zien. 

Al met al is deze tocht een ware belevenis! 
De ambiance van de boot, de sterrenhemel, 
het mooie water, de rotsachtige kust en 
natuurlijk de dolfijnen. 

De reis van Dubai naar Khasab is 
ruim 200 kilometer en je bent er 
vanuit Dubai een kleine 3 uur zoet 
mee. Na ongeveer 2 uur rijden 
kom je bij de grensovergang 
tussen de VAE en Oman. We 
realiseerden ons toen dat het al 
best een tijd geleden was dat 
we bij zo’n echte grensovergang 
waren geweest met de auto. 

Eerst moet je je melden bij de 
VAE officials waar je paspoort 
wordt gecontroleerd. Daarna 
mag je doorrijden en moet je je 
melden bij de Oman officials. Je 
negatieve PCR test moet je eerst 
laten stempelen en later lever je 
het in bij het aanvragen van je 
visum. Het visum aanvragen aan 
de grens kost wel wat tijd, dus hou 
daar voldoende rekening mee. 
Formulieren invullen en wachten 
maar. Als je pech hebt, ben je er zo 
een paar uur zoet mee. Gelukkig 
duurde het bij ons niet al te lang 
en konden we met een mooie 
stempel in ons paspoort de reis 
vervolgen.  Het is ook mogelijk om 
het visum online aan te vragen.

Het sultanaat Oman bestaat uit drie delen, het grootste gedeelte ligt aan 
de zuidoostkust van het Arabische Schiereiland. Het grenst aan de VAE in 
het noordwesten, Saoedi-Arabië in het westen en Jemen in het zuidwesten. 
Het tweede en veel kleinere gedeelte, Musandam is een schiereiland en 
een exclave van Oman met als hoofdplaats Khasab. Musandam ligt aan de 
Straat van Hormuz en hier bereiken de hoogste bergen zo’n 1.800 meter. Het 
schiereiland Musandam beslaat slechts 1800 km2 en heeft een bevolking van 
bijna 32.000 mensen. Daarentegen beslaat het totale Oman ruim 300.000 
km2, met een bevolking van ruim 4,5 miljoen. Het derde deel ligt in Sharjah, 
dit heet Madha. In de volksmond wordt dit  “de donut van Sharjah” genoemd.

De volgende dag rijden we weer terug 
naar Dubai. Als we langer zouden blijven, 
dan hadden we in Oman opnieuw een 
PCR test moeten doen en daar hadden 
we nu even geen zin in (de regels omtrent 
de geldigheid van de PCR test zijn daarna 
weer gewijzigd, dus hou dit goed in de 
gaten). Het gevoel overheerst dat we veel 
langer dan een dag zijn weggeweest. 
Echt een heerlijke mini vakantie. 

Met dank aan collega redacteur Sandra 
Reusen die dit reisje eerder maakte en mij 
kon voorzien van tips voor deze reis. En 
voor dit artikel nog een aantal mooie 
foto’s heeft aangeleverd. Zij boekte via 
Dhow Khasab Tours, deze organisatie 
hanteert eenzelfde werkwijze en biedt 
een vergelijkbaar product. Zij deden de 
overnight boat trip van 9 uur ‘s ochtends 
tot de volgende ochtend 9 uur. Voor 4 
personen, overnight all-inclusive 
privéboot, betaalden zij 2000AED. Nog 
een tip: combineer de trip met een 
bezoek aan Khasab Castle, echt de moeite 
waard.

Musandam: fjorden, dolfijnen en slapen onder de sterren!
Reizen in de regio
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Niels Olde Riekerink

De Steen der Wijzen

Een olijfgroen mineraal dat in overvloed voorkomt op aarde zou wel eens kunnen bijdragen aan onze pogingen 
om klimaatverandering te bestrijden. Het Hajar gebergte gelegen in Oman en de VAE is één van de vele gebieden 
op aarde waar dit mineraal te vinden is. En het is een Nederlandse professor die aan de wieg stond van de 
toepassing van dit gesteente als klimaat remedie.

Olivijn
Het mineraal waar dit verhaal over gaat 
heet Olivijn. Het  is een vulkanisch 
gesteente dat zijn naam dankt aan zijn 
olijfgroene kleur. Het is een zogenaamd 
magnesium ijzer silicaat en het komt 
voor in verschillende varianten 
afhankelijk van de verhouding 
magnesium en ijzer.  In heel zuivere 
vorm is het een fonkelend groene 
edelsteen die Peridot wordt genoemd. 
Olivijn komt, behalve in vulkanische 
streken, veel voor in zogenaamde Ofioliet 
gesteente dat bijvoorbeeld veel te vinden 
is in het Hajar gebergte. Het is niet mijn 
bedoeling om een college geologie te 
geven, en ben daar ook verre van 
gekwalificeerd voor, dus mocht je 
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp dan 
is een bezoekje aan het Buhais museum 
zeker aan te bevelen. (zie rechterpagina 
voor meer informatie).

Olivijn is zelfs het meest voorkomende 
mineraal op aarde! De hoeveelheid olivijn 

Direct Air Capture
Helaas geldt ook hier dat je alle stranden 
ter wereld met een laag olivijn moet 
bestrooien om een klein effect te zien. Dus 
er zijn meer technologieën nodig. Recent 
is er op IJsland (een vulkanisch en olivijn-
rijk gebied) een pilot gestart om lucht met 
behulp van ventilatoren door een filter te 
blazen (direct air capture)  en door middel 
van een waterstroom diep onder de grond 
in contact te brengen met poreus olivijn 
gesteente om het zo voor eeuwig aan het 
gesteente te binden (zie figuur).  Een 
interssant concept, maar niet 
onomstreden. De huidige installatie kan 

4000 ton CO2 per jaar uit de atmosfeer 
verwijderen. Dat is natuurlijk nog minder 
dan een druppel op een enorme gloeiende 
reuzenplaat, als je bedenkt dat er 
wereldwijd 30 miljard ton CO2 per jaar in 
de atmosfeer wordt gebracht. Bovendien 
zijn er veel ventilatoren nodig die op hun 
beurt ook elektrisch aangedreven moeten 
worden. Het project in IJsland is wel weer 
gekoppeld aan een warmtekracht 
centrale. Er wordt dan elektriciteit 
gewonnen uit de warmte die ontstaan is 
bij de reactie van olivijn met CO2. Deze 
warmte wordt via de eerder genoemde 
waterstroom weer naar het aardoppervlak 
gevoerd.

Het chemische proces is echter wel 
efficiënt. Met 1 ton olivijn kan 1.25 ton CO2 

worden vastgelegd. En de kosten van deze 
methode zijn laag vergeleken met andere 
“carbon capture”  technologieën om CO2 

uit de lucht te halen en op te slaan. 

Nederlandse invloed
In elke stukje dat ik schrijf probeer ik wat 
VAE elementen en wat Nederlandse 
elementen te verweven. Dat is niet moeilijk 
in dit geval, want de Nederlandse geoloog 
professor Olaf Schuiling heeft een zeer 
grote rol gespeeld in de ontwikkeling van 
de  “carbon capture” toepassingen van 
olivijn. Schuiling overleed afgelopen 
december, maar heeft het leeuwendeel 
van zijn carrière gewerkt aan olivijn en de 
mogelijkheden die het biedt.  

In 2017 publiceerde Schuiling een 
fascinerend boekje met de titel “Olivijn - de 
Steen der Wijzen” waarin hij zijn eigen 
studies bundelde naar de schijnbaar 
onuitputtelijke mogelijkheden van olivijn 
om onze overproductie aan CO2 te bufferen. 
Schuiling pleit er onder andere voor olivijn 
te verwerken in alles wat we verslepen, 
bouwen en omploegen. ‘Laat de aarde ons 
helpen om de aarde te redden’, schreef hij 
en hij zette experimenten op om olivijn te 
verwerken in de aanleg van fietspaden, 
groendaken, dijken, sportterreinen, om het 
te gebruiken in ventilatiesystemen van 
gebouwen en als bodemverbeteraar 
binnen de landbouw.

Klimaatverandering
We weten dat CO2 in de atmosfeer 
één van de belangrijkste oorzaken is 
van het opwarmen van de aarde en 
de klimaatveranderingen die dat 
teweeg brengt. Vandaar alle 
initiatieven om de CO2 uitstoot te 
beperken. Maar dat zijn maatregelen 
die pas over vele jaren effectief zullen 
zijn en bovendien de schade die al is 
aangericht niet ongedaan maken. 
Om dat te bereiken zou je CO2 actief 
uit de atmosfeer willen verwijderen. 
Bomen en planten kunnen dat doen. 
Ze gebruiken CO2 uit de lucht en 
zetten dit om in zuurstof. De koolstof 
(de C uit CO2) blijft achter in de plant 
en vormt biomassa. Het aanplanten 
van bomen en planten is dus een 
mogelijke methode om CO2 te 
vangen en vast te leggen. Helaas zou 
je de hele aarde vol met bomen 
moeten zetten om ook maar een 
deel van het  CO2 overschot te 
verwijderen. En hier zou olivijn een rol 
kunnen spelen. Een manier om dat te 
bewerkstelligen is om het fijn te 
malen en uit te strooien over 
stranden. Het verschil met zand is 
klein, het is veilig en doet ondertussen 
stilletjes zijn werk om CO2 te vangen. 
Bovendien kan het bij vloed ook nog 
een positieve bijdrage leveren om de 
verzuring van het zeewater tegen te 
gaan. Die verzuring wordt overigens 
door dezelfde CO2 veroorzaakt. Ook 
onder water kan olivijn dus zijn werk 
doen. 

Buhais Geologisch Park
Langs de E55 bij Al Madam ligt het 
geologisch park van Jebel Buhais. 
Een uitloper van het Hajar gebergte. 
Het bestaat uit een indoor museum 
en een korte looproute langs de 
rotsformaties. Als je de ronde 
capsule waarin het museum 
gevestigd is voor het eerst ziet, doet 
het een beetje aan alsof je op een 
ruimtestation op de maan bent 
beland. Het museum is leuk voor 
kinderen en er is een interessante 
film, met een zeer bekende verteller, 
die uitlegt hoe de bergen in het 
gebied zijn gevormd en wat er in de 
rotsen te zien is aan verschillende 
soorten gesteente en fossielen. Aan 
het einde van de film is er een 
speciale verrassing. Toegang kost 
weinig. Google maar:  “Buhais 
Geological Park”. En breng een 
bezoekje voordat het te warm wordt.

in het Hajar gebergte in Oman wordt 
voorzichtig geschat op bijna 15.000 
kubieke kilometer. Lastig om je daar iets 
bij voor te stellen maar denk aan een 
laag van 10 kilometer dik op het totale 
oppervlak van de provincie Utrecht, om 
het maar eens lekker in Nederlandse 
maatstaven uit te drukken.

Olivijn wordt traditioneel gewonnen en 
gebruikt in een zeer beperkt aantal 
nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in de 
bouw of als abrasief materiaal om mee te 

zandstralen (het is wat harder dan 
gewoon zand). Maar olivijn heeft een 
bijzondere eigenschap: het mineraal 
verweert langzaam bij blootstelling aan 
de lucht. Dit proces is in feite een 
chemische reactie van het magnesium in 
het gesteente met CO2 uit de lucht. Dit is 
ook de reden waarom de edelsteen 
Peridot zo zeldzaam is. Het verweert dus 
relatief makkelijk en snel (op de 
miljoenen-jaren tijdschaal waar geologen 
mee werken). De reactie met CO2 heeft 
ook positieve kanten:  het gesteente kan 
CO2 uit de atmosfeer halen en vast  
leggen als vaste stof. En laat dat nu hoog 
op het verlanglijstje staan van 
klimaatwetenschappers. 

Peridot

Er is een stichting door hem opgericht,  
the Olivine Foundation, die er naar streeft 
de toepassingen van olivijn verder uit  
te werken. Wil je daar nog veel meer  
over lezen, dan kun je terecht op  
www.smartstone.nl. 

Schematische weergave van het 
carbon capture process van 
project “Orca”  op IJsland. 

Olivijn
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Wieteke van Zanten en Sanne van Kordenoordt

KidsPagina Expo

De afgelopen maanden hebben we 
geregeld een bezoek gebracht aan Expo 
2020. Soms alleen, soms samen, maar 
meestal met de hele familie. Onze 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar 
vinden het leuk om er een deel van de 
dag door te brengen. Ieder moment van 
de dag heeft zijn charme - de rustige 
ochtenden, de parade rond lunchtijd en 
de lichtjes in de Al Wasl dome in de 
avond. Met nog een dikke maand te 
gaan, is er nog genoeg tijd om te 
genieten van al het spektakel.

Onze kids; Maggie 4 jaar, Yara 7 jaar en 
Alec 11  jaar delen hun favorieten en wij 
vullen ze aan waarom het ook voor de 
ouders de moeite waard is!

Maggie’s top 5
1. Met stip op 1: Robots zoeken, ze 

aanraken en er mee op de foto gaan. 
Verspreid over het terrein rijden 
verschillende robots. De één brengt 
eten (Talabat), de ander vertelt dat je 
een masker moet dragen, maar de 
beste robot is die je door middel van 
een druk op zijn hoofd verschillende 
vragen kan laten stellen.

2. De mascottes Latifa en Rashid zoeken 
en erna zwaaien. Als Latifa een 
handkus en hartjes gebaar maakt, 
kan Maggie’s dag niet meer stuk.

3. Spelen in één van de twee speeltuinen, 
genaamd naar de mascottes. Ik houd 
ook van de speeltuin want het 
personeel is enthousiast en houdt een 
oogje in het zijl plus er zijn bankjes om 
op te zitten.

4. Ijsje eten. Haar favorieten: het softijs in 
het paviljoen van Polen of de fruitijsjes 
van House of Pops.

5. Draaimolen, gratis een ritje maken op 
het circuspaard. En ik mocht mee!

Alec’s top 5 
1. Concerten! De speciale Infinite Nights 

in de Al Wasl Dome waar bekende 
artiesten optreden zoals Alicia Keys en 
de Black Eyed Peas. We bezochten 
met de kinderen het concert van 
Alicia Keys en dat was zo’n succes! 
Alec’s doel: proberen om helemaal 
vooraan te staan om de artiesten van 
heel dichtbij te kunnen zien. 

2. In het paviljoen van Argentinië is een 
voetbaltafel te vinden, dat is altijd een 
succes. 

3. Luxemburg paviljoen. Eerlijk gezegd 
is de wandeling door het paviljoen 
omhoog niet zo interessant, maar het 
is allemaal de moeite waard als je 
weet hoe je weer naar beneden komt: 
met de glijbaan! Voor kids van 110cm 
en langer.

4. Toch ook echt de stroopwafels in het 
Nederlandse Paviljoen, dat is vaste 
prik bij een bezoek aan Expo. 

5. Het interactieve water feature bij de 
ingang van het paviljoen van Saudie 
Arabië. Dit paviljoen bezochten we in 
oktober en dit was heerlijk om even af 
te koelen!

Yara’s top 5
1. Water feature. Heerlijke plek om 

even te zitten, te spelen in het 
water en natuurlijk om mensen 
te kijken! Het is één van de meest 
populaire attracties. Leuk om te 
weten: de muziek is 
gecomponeerd door Ramin 
Djawadi, bekend van de Games 
of Thrones soundtrack.

2. Stempels verzamelen in het 
speciale Expo 2020 paspoort 
(AED 20). Huidige stand van het 
aantal bezochte landen en dus 
stempels is 36. Gelukkig hebben 
we nog ruim een maand te gaan! 

3. Ook bij dit meisje van 7 jaar is de 
draaimolen nog favoriet.

4. De kinderen willen graag 
bepaalde landenpaviljoens 
bezoeken omdat ze zelf in dat 
land hebben gewoond (zoals in 
ons geval: USA) of daar op 
vakantie zijn geweest. En soms 
ook omdat een vriendje uit dat 
land komt. Het USA paviljoen 
maakte vooral indruk omdat je 
daar een stukje van de maan 
kunt aanraken. Het hoogtepunt 
is echter het winkeltje, dat wordt 
standaard door ons bezocht om 
weer een zakje Tootsie Rolls in te 
slaan. 

5. Garden in the Sky (kinderen 
onder de 6 gratis, volwassenen 
AED 30). Observatie toren die 55 
meter de lucht in gaat en 360 
graden draait. Uitzicht is vet!

10 - Februari 2022 Februari 2022 - 11



EVENEMENTEN AGENDA

De agenda voor de komende maanden is weer goed gevuld. We zien er naar uit om elkaar weer te treffen op 1 van 
de ClubNL events. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Irene Vogel of Kirsten Kuiper via events@clubnl.ae.

Voor exacte dagen, tijden en locaties houdt onze Facebook en Instagram pagina in de gaten. We sturen ook altijd 
een mail over alle komende events. Alle ClubNL evenementen worden georganiseerd met inachtneming van de 
bestaande Covid-19 regels en voorschriften. 

F E B R U A R I
• Koffieochtend met de Consul-Generaal, 
 op Expo 2020 in het Nederlandse paviljoen
• Sunset Brunch, Hilton JBR (Pure)
• DiD Borrel ism ClubNL
• Familie Vossenjacht op Expo 2020

M A A R T  &  A P R I L
• Woestijnrit / BBQ / Kamperen
• Koffieochtend
• DiD Borrel ism ClubNL
• Golf toernooi
• Kinder Oranjefeest 
• Iftar

www.TabulaRasaResort.com

G a l l e  -  S r i  L a n k a

Book direct & receive

From 1 February to 31 October 2022

45% discount!45% discount!

Tips voor jongere kinderen
Als we met Maggie (4 jaar) Expo 
bezoeken neem ik vaak haar step 
mee, ideaal om de soms wat langere 
afstanden te overbruggen. Ook de 
Careem fiets met kinderzitje (voor 
kids tot ongeveer 4-5 jaar en kost 
AED 20 voor de hele dag) zijn een 
grote favoriet bij ons beide. Er zijn 
stallingen te over dus je gaat 
makkelijk en snel van district naar 
district. Ze houdt tevens van de 
zogenaamde Expo Explorer, een 
trein die je rondleiding geeft door 
het Sustainability, Mobility of 
Opportunity district. In ongeveer 20 
minuten zie je het hele district en 
kan je samen beslissen wat je wilt 
gaan zien.

Oproep
Vind je het leuk om je favoriete Expo 
moment met ons te delen? Graag! 
Want ter afsluiting van Expo 2020 
(eind maart) vullen we de april editie 
van Hollandse Nieuwe met allerlei 
verhalen. Heb je leuke herinneringen, 
bijzondere mensen ontmoet, nieuwe 
klanten gemaakt of iets anders leuks 
te delen. We horen het graag!
Mailen kan naar:
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Tickets
Kinderen onder de 18 jaar hebben 
gratis toegang. Huidige dagprijs voor 
een volwassenen is AED 45.

Openingstijden
Zondag tot en met donderdag van 
09:00-00:00. Op vrijdag en zaterdag 
van 09:00-02:00. De paviljoens zijn 
dagelijks open van 10:00-22:00.

Kinderen eten gratis
Van maandag tot en met donderdag 
eten kinderen t/m 8 jaar een gratis 
kids gerecht als de ouders hun diner 
bestellen. Meer info voor voorwaarden 
en deelnemende restaurants, zie 
www.expo2020dubai.com

12 - Februari 2022 Februari 2022 - 13



Sandra Reusen

Sharjah wordt steeds meer ‘the place to be’. Althans, dat vinden wij, een familie van 4, met kinderen van 10 en 12 jaar. Het 
is nog ongerept, rustig en zeer betaalbaar! Sharjah timmert hard aan de weg als een bestemming voor duurzaam 
toerisme ondersteund door zijn cultureel erfgoed. Dit uit zich in de ontwikkeling van duurzame glampingconcepten, 
zoals The Moon Retreat en Kingfisher Retreat, maar tevens in het aanbod van toeristische trekkers zoals Rain Room, 
Mheila Archaeological Centre en Arabia’s Wildlife Centre. 

Sharjah in drie delen
Wat wellicht niet iedereen weet, Sharjah 
bestaat grofweg uit drie gebieden. Het 
eerste gebied, Sharjah City, is tevens de 
hoofdstad van het emiraat. Dit gebied 
biedt veel musea en heritage (zoals ‘The  
heart of Sharjah’). Het tweede district is  

Op naar Sharjah
Vandaag brengen we een bezoekje aan 
Khor Kalba Mangrove Park en Kalba Bird 
of Prey Centre, beiden gelegen in de regio 
‘Sharjah East Coast’. We beginnen met 
het Mangrove Park, dat in april 2021 weer 
is geopend, nadat het bijna een 
decennium gesloten was in verband met 
een grote restauratie. Het is een vrijdag, 
dus het park is pas om 14:00 uur geopend. 
We worden met een golfkarretje vanaf 
het parkeerterrein naar de entrée van het 
overdekte bezoekerscentrum gebracht. 
Dit is een artistiek en architectonisch 
hoogstandje, zowel van binnen als van 
buiten, geïnspireerd op de schelpen van 
de zee-egel in het reservaat. Het centrum 
huisvest onder meer een aquarium met 
krabben, zeekomkommers, zeesterren, 
verschillende schaaldieren en vissen, zee-
egels en meer. Een kleurrijk geheel. Er is 
ook een café-restaurant en de kinderen 
kunnen er een kleurplaat maken.

Mangrove Trail
De mangrove trail is het leukst. We lopen door, onder en langs kronkelende mangrove bomen, sommigen zijn meer dan 
300 jaar oud. Het pad meandert zo’n twee kilometer door het mangrove landschap. Langs de route zijn diverse schuilplaatsen 
om vogels te spotten. Op de terugweg komen we nog langs een volière (met daarin een kleinere ijsvogel volière) en een 
kleine buitenspeeltuin. Ook zijn er schildpaddenpoelen met een paar schildpadden, die na herstel weer worden vrijgelaten. 

Het nieuwe mangrove centrum maakt deel uit van de inspanningen van Sharjah om de biodiversiteit van de 300 jaar oude 
mangrove en de lokale fauna te behouden. Het park herbergt een natuurlijk mangrovelandschap, waar eb en vloed 
(tweemaal per etmaal) bepalend zijn voor deze specifieke habitat. Wij (inclusief de kids!) vinden het park en het 
bezoekerscentrum erg interessant en leuk, wat ons betreft een aanrader.

Sharjah Central Region, hier bevindt zich 
bijvoorbeeld de bekende landmark ‘Fossil 
Rock’. En het laatste gebied is Sharjah East 
Coast, bestaande uit 4 kleine en grotere 
enclaves, waarvan de enclave ‘Nahwa’ 
volledig is omringd door Oman.

Kalba Bird of Prey Centre
Na ongeveer 1,5 uur zit ons bezoek aan 
het mangrove park erop. We gaan door 
naar het Kalba Bird of Prey Centre waar 
we graag de ‘4 o’clock free-flying raptor 
show’ willen zien. Dit halen we 
gemakkelijk, want het maar een klein 
kwartiertje rijden. Dit centrum is 
gelegen aan de voet van het Al Ghayl 
Fort, dat tevens een bezoekje waard is 
(bij entreeprijs inbegrepen). In het 
roofvogelcentrum kun je allerlei soorten 
roofvogels vinden, zoals de nationale 
trots van de VAE, de valk, maar tevens 
migrerende wilde roofvogels, zoals de 
kerkuil, arend en adelaar. Tijdens de 

Mangrove park Sharjah
Ontdek je plekje 
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roofvogelshow vliegen uilen, adelaars, 
buizerds en valken vrij over het publiek. Aan 
het einde van de show komen de aasgieren; 
deze vliegen vanaf het hoger gelegen fort 
naar de publieke tribune, en ze scheren 
over je hoofd. Zeer indrukwekkend. Tip: 
zorg dat je kinderen blijven zitten!

Combinatietips
• We hebben eerst ‘The Swifah 

Trail’ gewandeld naar 
Khorfakkan Heart Beach 
(ongeveer 6 km in totaal, heen 
en terug, startpunt Khorfakkan: 
7HQR98HX+8Q).

• We hebben geluncht in ‘The 
Coffee Address’ gelegen in het 
oude souk district in Khor 
Fakkan. Echt een goed 
restaurant voor lunch en koffie.

• Onderweg zijn we gestopt bij 
‘Rumailah Farm’ (drive 
through) voor een verse boeren 
milkshake.

• In Khor Kalba mangrove park is 
er tevens een mogelijkheid om 
te kayakken door het mangrove 
bos. 

• Op de terugweg hebben we 
nog wat gedronken bij One 
Degree Wintercafe in 
Margham, Sharjah.

Meer informatie en tickets
Tickets voor Khor Kalba Mangrove Centre 
en Kalba Bird of Prey Centre kosten 15,50 
AED p/p, kinderen tot 12 jaar gratis. Het is 
niet nodig om vooraf te reserveren/
boeken.

Openingstijden
Khor Kalba Mangrove Park 
Maandag gesloten, di/wo/do/zon 09:00-
18:30, zaterdag 11:00-18:30, vrijdag 14:00-18:30

Kalba Bird of Prey Centre 
Maandag gesloten, di/wo/do/zon 09:00-
18:00, zaterdag 11:00-18:00, vrijdag 14:00-
18:00. De tijden van de roofvogelshow 
variëren. De laatste show is 16:00 uur.

Beide bezienswaardigheden zijn rolstoel 
toegankelijk. 

Als je in Sharjah bezienswaardigheden wilt 
bezoeken, is dat voor iedereen boven de 12 
jaar vanaf half januari alleen mogelijk met 
een groene Al Hosn app. Uiteraard kunnen 
deze regels zo weer wijzigen. 

Meer tips voor 
bezienswaardigheden in 
Sharjah vind je hier:
www.visitsharjah.com

Onze route deze dag: Dubai - 
Khor Fakkan (Swifah trail/lunch) - 
Khor Kalba mangrove park - Kalba 
Bird of Prey Centre - One degree 
Winter Cafe - Dubai (in totaal 
ongeveer: 360 km)

SCTDA
De drijvende kracht achter deze toeristische ontwikkelingen is 
Sharjah Commerce & Tourism Development Authority 
(SCTDA), zij kondigde onlangs nog veel meer toeristische 
ontwikkelingen aan gericht op het versterken van het emiraat 
op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Meer informatie: 
www.sharjahtourism.ae.
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Hiltje Beijer - Berghuis

Dit keer gingen we lunchen bij 
Khalid Ouaali, eigenaar van Bake 
my Day. De nieuwe food hotspot in 
JBR. Bake my Day opende recent 
haar deuren naast de Rixos cinema. 

De Lunch Club 

Bake my Day heeft een frisse, gezellige 
uitstraling, met veel licht en groen. Ook de 
link naar Nederland komt terug in het 
interieur. Direct bij binnenkomst valt het op 
dat het een plek is waar veel meer op het 
menu staat dan alleen de Nederlandse 
snacks. Het rechtergedeelte is de bakkerij en 
links zit een echte snackbar. Met een heerlijke 
verse bleekselderij-groene appelsap en een 
wortelsap voor ons, is het tijd om Khalid een 
aantal vragen te stellen. 

Wat is Bake My day, wie is Khalid en hoe 
ben je in Dubai terecht gekomen?
Meteen drie vragen in één voor een goede 
introductie in de Nederlandse gemeenschap 
in Dubai. Khalid begint enthousiast te 
vertellen. 

‘Bake my Day is een nieuwe food hotspot in 
JBR. We zijn van 7 uur  ’s morgens tot 11 uur   

’s avonds geopend, waardoor er een heel 
gevarieerd menu is. Een lekker ontbijtje, 
koffie met een gevulde koek, lunchen met 
heerlijk huisgemaakt zuurdesem brood, 
Vlaamse friet en bitterballen voor een uurtje 
of 5 en nasi goreng of Marokkaanse 
pannenkoeken als avondmaaltijd.’ 

Deze opsomming geeft gelijk de variatie van 
het menu weer en de veelzijdigheid van het 
team van Bake my Day. ‘Alles wordt zoveel 
mogelijk zelf gebakken en vers bereid in de 
keuken en eigen bakkerij. Dat heb ik mijn 
team de afgelopen maanden allemaal zelf 
geleerd. Gevulde koeken, friet (goed snijden 
en bakken) en zuurdesem brood bakken. 
Met name dit laatste is een proces waar je 
veel geduld en kennis voor moet hebben.’ 
Khalid vervolgt: ‘Binnen 6 maanden is het 
hele restaurant opgezet, en we zijn nu net 6 
weken open. Het is een gekkenhuis geweest, 

maar super gaaf om te doen.’
 
Zelf is hij, toen hij 6 maanden oud was, met 
zijn familie vanuit Marokko naar Nederland 
verhuisd. Eerst naar Ede Wageningen en 
vanaf zijn 24ste woont hij in Amsterdam. En 
nu bijna een jaar in Dubai. Zijn vrouw en 5 
kinderen wonen nog in Amsterdam. 
Binnenkort hoopt hij dat ze hier heen kunnen 
komen, want het gemis is groot en het leven 
hier is goed. Zeker vergeleken met Nederland 
op het moment. Khalid vertelt dat hij in 
Amsterdam vanaf 2013 zes Bake my Day 
zaken heeft opgezet. Allemaal op de top 
toeristische locaties in Amsterdam. Helaas is 
het door Corona bijna onmogelijk om alle 
zaken open te houden. Door het wegblijven 
van de toeristen en de meerdere verplichte 
sluitingen van de horeca zijn er helaas nu nog 
maar 2 zaken open in Amsterdam, eentje in 
de Haarlemmerstraat en de andere in de 

Kun je zelf eigenlijk koken?
‘Jazeker! Ik ben begonnen in de autoverhuur 
branche, maar kwam er al snel achter dat de 
horeca me meer trok. En dan met name de 
horeca in gebieden met veel toeristen. Daar is 
altijd een goede vibe, ze vieren vakantie, zijn 
vrolijk, positief en er is veel afwisseling. Ik heb 
de koks-opleiding gedaan, helaas niet 
afgemaakt, maar daar heb ik wel de basis 
geleerd. Ik ben dol op friet, en bak dat ook 
altijd zelf. Friet van Khalid zegt de familie 
altijd. Twee keer bakken, met Agria 
aardappels, dan krijg je de allerlekkerste friet. 
Mijn echte favoriete gerecht is Nasi Goreng, 
daarom staat het ook op de kaart’, lacht hij. 
‘Nog een favoriet, en die komt binnenkort 
ook op de kaart, is de gehaktbal, Oma’s 
gehaktbal. Gewoon een simpele, maar 
goede gehaktbal, heerlijk.’

Hoe zie jij je toekomst? Heb je een droom?
‘In de nabije toekomst, wil ik hier nu alles echt 
op orde krijgen. We hebben alles in zo een 
korte tijd moeten regelen dat er nu een soort 
rust in moet komen. Ook binnen het 
personeel. Dat moet nog echt een team 
worden. Ik wil ook graag meerdere 
Nederlanders in het team, dat is leuk omdat 
het hier goed past. Tuurlijk is niet alles 
Nederlands maar er zijn hier toch wel veel 
Nederlandse elementen te vinden. Zij dragen 
bij aan de sfeer van het geheel en worden het 
gezicht van de zaak. (bij deze: mocht je 

interesse hebben om (parttime) te werken bij 
Bake my Day, loop dan gerust bij ze langs, 
vraag naar Khalid). 

Mijn lange termijn droom is een strandtentje 
ergens in de buurt van Bali, Indonesië. Mijn 
vrouw is half Indonesisch en ik ben er al vaak 
geweest. Het is daar zo relaxed, daar zou ik 
wel voor altijd willen zitten. Direct met de 
voeten in het zand, lopend naar de zee. 
Heerlijk. Puur natuur en geen bling bling, dat 
doen we hier in Dubai wel.’

Na dit gezellige gesprek laat Khalid de 
uitgebreide bakkerij zien. Mij vallen de 
Marokkaanse pannenkoeken op. ‘Die 
hebben we op een gegeven moment 
geprobeerd in Amsterdam. Het liep zó goed 
dat het nu een van de bestsellers is. En hier 
zijn natuurlijk ook veel Arabische mensen die 
ze wel kennen, dus kunnen ze hier niet 
ontbreken!’

Ik moet door alle eerder gegeten snacks, het 
zuurdesembrood en een versgebakken 
gevulde koek echt het aanbod afslaan om 
deze, voor mij nieuwe soort pannenkoek, te 
proeven. Ik beloof Khalid dat ik snel een 
keertje terug kom, voor de gehaktbal, een 
patatje speciaal en de Marokkaanse 
pannenkoek!

Oude Hoogstraat. ‘Het is niet anders’, zegt 
Khalid. ‘Tuurlijk doet het pijn, maar ik kijk 
liever vooruit en naar wat we nog wel kunnen 
doen. Dat heeft mij ook doen besluiten om 
naar Dubai te komen. Hier is nog alles 
mogelijk, het is booming. Zo anders dan in 
Nederland op het moment. In Amsterdam 
gingen de deuren dicht en hier in Dubai 
gaan ze weer open.’    

Waarom komen mensen naar deze plek?
‘Hier in JBR komen eigenlijk alle type 
mensen, die Dubai rijk is, bij elkaar. Veel 
toeristen, wat dat betreft lijkt het op de 
locaties in Amsterdam, maar ook veel 
residents die hier in de appartementen 
wonen en veel strandgangers. Er is hier altijd 
wel iets te beleven. Vanaf de opening tot nu is 
het eigenlijk alleen maar druk geweest. Het is 
nu ook de beste periode hier. Heerlijk weer, 
veel toeristen en Expo zorgt voor een 
constante stroom van klanten. Nu is er ook 
het Dubai Shopping Festival, waardoor er 
dagelijks een drone show is met wel 300 
drones, gigantisch gaaf. Dat zorgt natuurlijk 
weer voor extra aanloop.’

‘Op deze plek vind je bijna alleen restaurants 
van de grotere ketens. Mensen die eens zin 
hebben in iets anders komen naar Bake my 
Day. Daarnaast zijn er al veel Nederlanders 
langs geweest, het gaat als een lopend 
vuurtje dat er hier een soort Nederlandse 
snackbar is met friet, frikandellen (ook 
speciaal), kroket, bitterballen en kibbeling, en 
niet te vergeten alle denkbare snacksauzen!’

De frikandel, frietjes en kibbeling heb ik 
allemaal geproefd, en ik moet zeggen, ze 
smaken heerlijk. Alsof ik weer even terug ben 
in Nederland. Met name de kibbeling is mijn 
favoriet. Krokant gebakken en met echte 
viskruiden. Khalid vertelt dat hij zelf op zoek is 
gegaan naar kabeljauw in Dubai. ’Kibbeling is 
alleen maar lekker als het vers is’, en dat proef 
je! 

Speciale CLubNL aanbieding
Op vertoon van je CLubNL pas krijg je 
15% korting op je rekening bij Bake my 
Day!

Bake my Day
The Beach, JBR Unit 1402 
(naast Eggspectation)
www.bakemyday.ae
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op te kunnen laden? We spraken met 
elkaar af dat we onze kinderwens even op 
de achtergrond zouden parkeren en eerst 
maar eens even zouden gaan wennen in 
Dubai. We hadden ons van tevoren ook 
niet echt ingelezen over wat er in Dubai 
aan mogelijkheden zouden zijn, dit was 
tenslotte ook niet het doel van de 
verhuizing. 

Toen in maart 2020 de lockdown begon en 
we “vastzaten” in ons appartement 
besloten we om toch maar een kliniek te 
contacten. Aangezien Koen voorlopig nog 
vanuit huis zou gaan werken en het toch 
weer begon te kriebelen leek het ons een 
goed moment om te starten met een 
nieuwe behandeling. We melden ons 
destijds aan bij een kliniek in Dubai waar 
we goede verhalen over lazen en we 
konden de volgende dag al terecht. Alleen 
dit was al een mega verschil met Nederland, 
aangezien daar normaliter een aantal 
maanden wachttijd is. 

Naar aanleiding van het gesprek in Dubai 
konden we vrijwel meteen beginnen met 
een nieuwe behandeling en stelden zij voor 
om ICSI in combinatie met CCS te doen.

Begin 2020 vertrokken mijn man Koen en 
ik naar Dubai. We lieten alles in Nederland 
achter en gingen een nieuw avontuur aan. 
Voor ons destijds een hele fijne kans, 
aangezien we op dat moment al ruim 5 
jaar bezig waren om een kindje te krijgen. 
We hadden al 16 vruchtbaarheids-
behandelingen ondergaan en hadden 
ondertussen 3 verschillende klinieken in 
Nederland en België bezocht. Het was dus 
tijd voor een nieuw avontuur en even 
loskomen van alle stress en al het verdriet 
van de voorgaande jaren. 

Koen ging aan het werk en ik nam even de 
tijd om tot rust te komen, wat op dat 
moment heel erg welkom was. En waar zit 
je dan beter dan in Dubai, om even goed 

Vol enthousiasme heeft Manouk het 
afgelopen jaar de kinderpagina van 
Hollandse Nieuwe voor haar rekening 
genomen. Over een maand verhuist 
ze met haar gezin terug naar 
Nederland. 

Manouk, dank je wel voor je inzet van 
afgelopen jaren we wensen je super 
veel geluk en gezondheid toe! En 
dank je wel voor je openhartige 
verhaal in je laatste publicatie.

Het klonk als een goed voorstel, dus we 
besloten na een goed gesprek er maar 
gewoon weer voor te gaan. We  
hadden immers al 16 vruchtbaarheids-
behandelingen gedaan, dus de 17e kon er 
ook nog wel bij. We zouden wel zien wat 
het ons zou gaan brengen en zo begonnen 
we aan onze nieuwe behandeling.

Bij een ICSI behandeling krijg je 
stimulerende hormonen, omdat ze graag 
willen dat er zoveel mogelijk embryo’s 
gaan ontstaan (met een bepaald 
maximum, omdat het anders gevaarlijk 
kan zijn). De hoeveelheid hormonen wordt 
bepaald naar aanleiding van je leeftijd, 
gewicht en nog een paar andere zaken. 
Voor mij betekende het dat ik voor een 
periode van een paar weken 2 à 3 
hormooninjecties per dag moest zetten. In 
die weken moest ik regelmatig 
langskomen bij de kliniek voor een echo en 
een bloedtest, aangezien ze goed in de 
gaten willen houden hoe alles verloopt met 
zoveel hormonen.

Na een aantal weken hormooninjecties 
was het tijd voor de “punctie”. Dat wil 
zeggen, dat ze met een soort naald de 
gegroeide follikels uit je eierstokken zullen 
gaan prikken. Ze zuigen ze als het ware op. 
De punctie gebeurt hier altijd onder 
algehele narcose, wat voor mij persoonlijk 
een verademing was. Want in Nederland 
wordt dit niet standaard gedaan en mijn 
ervaring is niet zo heel positief met een 
punctie zonder narcose. 
Na de punctie is het altijd even afwachten 

Wat is ICSI en CCS?

ICSI is een vervolgstap van IVF, wat de 
meeste mensen wel zullen kennen. Bij 
CCS gaan ze alle embryo’s die zijn 
ontstaan screenen op eventuele 
chromosoomafwijkingen. Alle embryo’s 
werden dus genetisch getest, om er 
zeker van te zijn dat er geen afwijkingen 
zouden. Dit werd voorgesteld, 
aangezien wij in Nederland helaas een 
geschiedenis hebben met heel wat 
miskramen.

hoeveel bruikbare eicellen er gevonden 
worden. Dat waren er bij ons gelukkig 
genoeg! En er ontstonden vanuit deze 
eicellen maar liefst 15 embryo’s. Een 
topscore! 

Aangezien de weken van de behandeling 
best wel een aanslag waren op mijn lijf, 
stelden de arts voor om minimaal 1 maand 
rust in te plannen. Dat betekende even 
geen hormonen, even geen behandeling. 
Op die manier kon mijn lijf tot rust komen 
en dat zou bijdragen aan de volgende 
behandeling. Want na het ontstaan van de 
embryo’s, zal er natuurlijk ook nog een 
embryo teruggeplaatst moeten worden 
om tot een zwangerschap te kunnen 
komen. En ook dit is geen garantie dat een 
blijvende zwangerschap zou lukken. 

Na een maand rust kozen we ervoor om 2 
embryo’s terug te laten plaatsen, de kans 
op een tweeling werd hierdoor natuurlijk 
vergroot, maar na al die jaren zou dat alleen 
maar heel welkom zijn. Om mijn lijf voor te 
bereiden op de terugplaatsing ging ik weer 
aan de hormonen, zodat de embryo’s een 
betere kans zouden krijgen. Na 8 dagen 
was het dan eindelijk zo ver, we mochten 
testen. Tot onze grote verbazing bleek ik 
zwanger te zijn. De eerste behandeling in 
Dubai bleek weliswaar gelukt te zijn! 

Na meerdere echo’s bleek ik zwanger te zijn 
van 1 kindje. In februari 2021 werd onze 
dochter dan eindelijk na al die jaren 
geboren! Wij kunnen wel zeggen dat Dubai 
de beste keuze van ons leven is geweest, 
want het heeft ons meer gebracht dan we 
ooit hadden durven dromen.

Vind je het leuk om Manouk te volgen of 
heb je vragen aan haar? Volg haar op 
Instagram via www.instagram.com/
huisje.in.dubai 

Manouk Bastiaansen

Een (on)vervulde 
kinderwens
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Vacature Club NL

REDACTEUREN
Vind je het leuk om te schrijven? Heb je ideeën voor artikelen voor de Nederlandse gemeenschap in Dubai? Dan is de redactie van de 
Hollandse Nieuwe op zoek naar jou!   

Hollandse Nieuwe is momenteel opgebouwd uit voornamelijk vaste rubrieken. We zoeken schrijvers die een nieuwe vaste rubriek 
in het blad voor hun rekening willen nemen. Dat betekent: elke editie een leuk stuk aanleveren in het kader van een rubriek die we 
samen bedenken. En voor de verdere invulling van die rubriek ben je vrij! Schrijvers van alle leeftijden, achtergronden, invalshoeken 
zijn welkom. Zo lang we maar kunnen rekenen op leuke en/of interessante en - niet onbelangrijk - tijdig aangeleverde stukken.  

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten? 
Stuur geheel vrijblijvend een mailtje naar Sanne via hollandsenieuwe@clubnl.ae

Club NL heeft een vacature open staan. Iets voor jou?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

NEEM CONTACT OP

Full-service persoonlijke coaching in het 
gemak van je eigen omgeving

Inclusief handdoekenservice & fles 
mineraalwater 

Personal trainer in je broekzak: 24/7 support & 
motivatie 

Gepersonaliseerd trainings- en voedingsplan

Houdingsprogramma om pijn van bureauwerk 
te verlichten

Flexibele uren en geschikt voor drukke
ondernemers en carrière gedreven individuen

FULL SERVICE FITNESS 
COACHING VOOR 
CARRIÈRETIJGERS
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SPECIAAL VOOR LEZERS VAN
HOLLANDSE NIEUWE:

WORD FITTER KRIJG MEER ENERGIE VERANDER JE LEEFSTIJL

+971508789691
execufit.dubai@gmail.com

START VANDAAG

Ontvang 1 maand een persoonlijk 
trainings- en voedingsplan + eerste 
consultatie GRATIS.

Kent u ze nog, de jeugdklassiekers van 
weleer? Velen zullen nostalgische her-
inneringen hebben aan bijvoorbeeld 
de avonturen van Pinkeltje, Wiplala en 
Matilda. Inmiddels staan ze waarschijn-
lijk ergens op zolder, vergeeld en met 
ezelsoren waar jaren niet naar om is 
gekeken. Misschien wel versleten, 
maar vergeten? Dat niet!

Taal is de sleutel tot nieuwe werelden, 
culturen, educatie, jezelf en de ander. 
Meertalig zijn is dan ook een enorme 
verrijking. Waar dit vroeger nog relatief 
onbekend was, is er in de afgelopen jaren 
steeds meer onderzoek naar gedaan. Uit 
recente studies blijkt dat meertaligheid van 
belang is voor de cognitieve ontwikkeling 

en de taal- en persoonlijk-heidsontwikkeling 
van kinderen. Bij het aanleren van een 
tweede of vreemde taal speelt de 
moedertaal een essentiële rol. Belangrijk 
dus om, zeker in een taalrijke omgeving als 
Dubai, het Nederlands kwalitatief te 
onderhouden. Niet alleen het formele 
taalonderwijs op school, maar juist ook 
thuis – te beginnen bij de boekenkast. 

Lezen behoort tot de belangrijkste 
vaardigheden die de basis leggen voor het 
succes van een kind op school. Bijkomend 
voordeel is dat lezen stress en slapeloosheid 
vermindert. Een kind leert lezen tussen het 
vierde en zesde levensjaar, maar juist voor 
die periode moeten er basisvaardigheden 
ontwikkeld worden om te kunnen gaan 
lezen. Zo moet een kind klanken (fonemen) 
en lettervormen (grafemen) herkennen  
en leren decoderen (letters en 
lettercombinaties omzetten in klanken 
leidend tot woordherkenning). Lezen is 
daarmee een ingewikkelde taalvaardigheid 
waarbij het aanbod vanuit de omgeving 
een grote rol speelt. De aandacht voor lezen 
wordt idealiter dus al op jonge leeftijd 
gestimuleerd.

Samen met uw kind knus op de bank, in de 
leeshoek of gewoon lekker in bed 
wegdromen in de wonderlijke letterwereld 
waarin alles kan. Sommige boeken gaan 
generaties mee, niet alleen om het verhaal, 

Amara Kwekkeboom

maar vooral door de herinneringen aan de 
manier waarop de verhalen gedeeld 
worden: voorgelezen of samen gelezen.

Vanuit de gedachte dat lezen ontsnapping, 
ontspanning, verdieping en verrijking biedt, 
organiseert het CPNB jaarlijks de Nationale 
Voorleesdagen. Dit jaar was dat in de week 
van 26 januari t/m 5 februari 2022. Dit artikel 
is dus pas naderhand verschenen, maar 
doet u ook nog een weekje mee?  Kijk voor 
meer informatie op: 
www.cpnb.nl/campagnes/de-nationale-
voorleesdagen-2022. 

En als u inspiratie nodig heeft, de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam stelde onlangs een 
top 10 samen van klassieke kinderboeken 
die u zeker eens moet (her)lezen. De lijst is 
te zien op www.oba.nl/top-10/10-klassieke-
kinderboeken-die-je-zeker-moet-lezen.
html.

Mocht iedere dag voorlezen dan tóch niet 
lukken, ga dan samen aan de slag met een 
recept - uiteraard in het Nederlands. Mijn 
favoriet (hoe kan het ook anders): de kroket. 
Leest dat boek ook net lekkerder.

Amara Kwekkeboom 
056-2048610
www.languageone.nl

Wolkewietje, ‘tinkelen’ en de roversbende van Borka
LanguageOne
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Sandra Reusen

Vertel eens over je zelf en hoe je in de 
fitnessbranche bent terechtgekomen? 
Ik ben opgegroeid in Groningen, mijn 
moeder is Nederlands, mijn vader 
Indonesisch. Daarom verlang ik 
waarschijnlijk altijd zo naar de zon, denk ik. 
Ik heb journalistiek gestudeerd in Zwolle en 
heb me daarna gespecialiseerd in 
commerciële media. Na mijn studie kwam 
ik in Amsterdam terecht, had een carrière in 
de media, maar op mijn 23e belandde ik in 
een heftige burnout. Door fitness vond ik 
weer balans en passie in mijn leven en 
daarom besloot ik om mijn diploma als 
‘Certified Personal Trainer’ te gaan behalen. 

De combinatie van journalistiek en fitness is 
mijn unieke kracht, want wil ik ‘het onderste 
uit de kan halen’ bij een klant, dan is het 
subtiel doorvragen van essentieel belang, 
iets dat ik heb geleerd in de journalistiek. 
Mensen voelen zich comfortabel bij mij.

Jullie zijn nog maar kort in Dubai, hoe 
zijn jullie in Dubai terecht gekomen?
In 2020 ontmoette ik Adriaan (32 jaar), hij is 
van oorsprong Spaans-Chileens, maar 
spreekt ook goed Nederlands. Hij heeft veel 
ervaring in de fitnessbranche als personal 
trainer en voedingscoach en heeft gewerkt 
in Amerika, Italië en Nederland. Het klikte 
tussen ons en we besloten onze krachten te 
bundelen. We praatten regelmatig over 

Dubai als nieuwe stap, het trok ons. In mei 
2021 zijn we samen naar Dubai gekomen 
om onze kansen te verkennen. De energie 
en mentaliteit van de stad en de mensen, 
verbaasde ons in positieve zin en zodoende 
zijn we afgelopen december definitief naar 
Dubai geëmigreerd, in onze ogen ‘the 
fitness Mecca of the world’.

Wat is jullie fitness concept? 
Het concept dat we willen neerzetten, laat 
zich het beste omschrijven als executive 
lifestyle coaching ‘nieuwe stijl’, waarbij een 
gepersonaliseerde, holistische aanpak tot 
een nieuwe leefstijl moet leiden. Het is met 
name bedoeld voor ‘high performers’, 
mensen die een druk leven hebben, van ’s 
ochtends tot ’s avonds werken, veel buiten 
de deur eten en meestal ook veel stress 
ondervinden. Voor deze groep is het lastig 
om óók nog een gaatje te vinden om te 
werken aan de gezondheid. Maar dit moet 
niet iets zijn dat voelt ‘als een gaatje’, maar 
als een afspraak die je maakt met jezelf en 
die geldt 24/7. Veel coaches zouden zeggen 
‘werk toch eens wat minder’, maar als 
ondernemer weet ik dat ze dat toch niet 
doen. Hun carrière is topsport en wij 
begeleiden hen daarin dit zo gezond 
mogelijk te doen.

met ‘Execufit’ naar een fittere business

Susan’s gezondheidstip
‘Geniet met mate’. De Dubai leefstijl 
lokt vaak uit tot overdaad, kies 
bijvoorbeeld voor maaltijden met één 
grote eiwitbron (bijvoorbeeld kipfilet), 
bewaar de tussendoortjes voor het 
weekend (ook wij doen aan ‘cheatdays’) 
of vraag in het restaurant of de dressing 
of saus ernaast geserveerd kan worden. 
Hiermee kun je toch de Dubai lifestyle 
leven, maar zonder dieetrestricties.

Het klinkt als de ‘bekende stok achter 
de deur’?
Ja precies, fitness is character building. 
Iedereen is op een bepaald punt in zijn 
leven gemotiveerd genoeg om te beginnen, 
maar daarna raak je vaak je energie kwijt. 
Wij leren onze klanten om discipline te 
bouwen en via fitness vloeit dat door in de 
rest van hun leven en carrière. Het 
uiteindelijke doel is om leefstijl, fysieke en 
psychische gezondheid in balans te 
brengen, waardoor je zelfvertrouwen groeit 
en je beter functioneert en presteert. ‘A 
strong physique… a strong business in the 
board room’. Dit coachingsconcept maakt 
het verschil in het leven van mensen, het 
transformeert echt.

Hoe werkt het in de praktijk?
Wij komen naar de klant toe en maken 
gebruik van de sportvoorzieningen in de 
omgeving. Naast een gepersonaliseerd 
trainingsschema, stellen we een 
voedingsplan op. De coaching is één-op-
één en het biedt veel ruimte voor een goed 
gesprek. Door mijn achtergrond kan ik 
goed filteren en doorvragen, klanten zijn 
vaak heel open naar mij. Ze vertellen over 
de uitdagingen waarvoor ze staan, de 
problemen waar ze tegenaan lopen, het 
kan soms ook erg emotioneel worden. 
Maar dit mag er gewoon zijn.

Willen jullie in de toekomst een eigen 
locatie?
Ja zeker, we willen graag een ‘fitness 
boutique’ starten, dit is een kleinschalige 
locatie, waar 1-op-1 sessies worden 
verzorgd. Dit werkt veel beter dan een 
fitnessclub of -school, want dit wordt 
vaak als intimiderend ervaren en een 
boutique verlaagt de drempel om met 
fitness te beginnen. De fitness boutique, 
we noemen het ‘Execufit’, is veel meer 
een community waar klanten graag naar 
toe gaan en dat vertrouwd voelt. 
Daarnaast kunnen we hier netwerkdagen 
met andere PT-ers organiseren, nieuwe 
trainers opleiden en hen helpen bij het 
ontwikkelen en positioneren van hun 
unieke fitness-stijl.

Denk je dat het concept gaat aanslaan 
in Dubai? 
Ja dat weet ik zeker, er is veel behoefte 
aan een dergelijk concept. Het is een 
niche, maar in Dubai een grote ‘blue 
ocean’. Als we mensen en/of bedrijven 
benaderen, staan ze altijd open voor ons 
verhaal. De scepsis die in Nederland 
heerst, is hier veel minder. Daarnaast 
staat corporate wellness steeds hoger op 
de agenda bij HR. We hebben al veel 
Nederlanders als klant, maar ook andere 
nationaliteiten. Onze klanten zijn 
veeleisend, weten wat ze willen. De 
kwaliteit en flexibiliteit die zij wensen, 
kunnen wij bieden. Bijkomend voordeel 
is dat wij 24/7 bereikbaar zijn voor onze 
klanten. Sta je bijvoorbeeld in de 
supermarkt of zit je in het restaurant met 
een prangende voedingsvraag, dan mag 
je altijd bellen of appen – een service 
waarmee we nét een stapje verder willen 
gaan. We hebben tevens 
membersgroepen, waarin tips en tricks 
worden gedeeld en waar klanten elkaar 
onderling kunnen motiveren. Dit werkt 
goed omdat men van elkaar kan leren. 
Eén keer per maand is er een evaluatie en 
meetmoment, maar extra feedback 
tussendoor kan ook, indien de klant dit 
wenst. . 

Kennismakingsaanbieding
Wil je ook eens je grenzen verleggen? 
Leden van ClubNL kunnen nu een  

We zijn in gesprek met Susan Poeder, 
31 jaar en ‘newbie’ in Dubai. We praten 
over haar nieuwe concept ‘executive 
lifestyle coaching’, dat ze samen met 
haar partner Adriaan Hernández Tapia 
in 2020 is gestart. 

GRATIS personal training sessie  
boeken bij Execufit (let op: beperkte 
beschikbaarheid). Train alleen, met je 
partner of een goede vriend/collega in je 
eigen omgeving. Neem contact op voor 
de mogelijkheden. 

Susan Poeder, head coach Execufit
050-878 9691
www.rebrand.ly/execufit

Beter werken
door beter leven
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Kijkje in de keuken
Wieteke van Zanten

Indonesische Bakwan Goreng

In de vorige editie van Hollandse Nieuwe bakte Sarah de lekkerste loempia’s. 
Eigenlijk had zij twee gerechten voor ons gemaakt dus publiceren we dit keer 
het andere Indonesische gerecht: Bakwan goreng. Sarah is geboren in Indonesië, 
toen ze 9 jaar was verhuisde ze met haar familie naar Nederland. De afgelopen 
7 jaar woont ze met haar man Tolga en hun dochtertje Olivia in Dubai. Ze 
houden beide van de Aziatische keuken en proberen vooral “hidden gems” op 
te zoeken. Ze zette haar favorieten voor ons op een rij! 

Sarah: “Wij houden ervan om de hidden 
gems in Dubai te ontdekken. Voor 
Indonesische restaurants in de buurt 
gaan we vaak naar Little Bali of Betawi In 
JLT. Maar voor echt authentieke 

gerechten gaan we meestal naar 
Seleraku vlakbij Al Mankhool. En als je 
daar toch al bent, kun je dit mooi 
combineren met een bezoekje aan de 
Indonesische toko, want die zit ernaast. 

Ingrediënten voor Bakwan

Je hebt veel ingrediënten nodig 
voor dit gerecht, maar het is erg 
makkelijk om te maken.

• 100 gram all purpose meel
• 60 gram rijstemeel 
• 150 gram witte kool dun gesneden
• 100 gram wortel
• 75 gram taugé
• 4 blaadjes selderij 
 (niet de stengels)
• 200 ml koud water
• 1 zakje groente kruiden of 
 bouillonblokje 
• ½ eetlepel korianderpoeder
• ½ theelepel suiker
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel witte peper

Bereiding 

Stap 1
Doe alle ingrediënten in een grote 
kom en mix alles bij elkaar. Zorg 
dat het mengsel niet te vloeibaar is 
en ook niet te dik. Je moet het 
makkelijk eruit kunnen lepelen.

Stap 2
Giet voldoende zonnebloemolie in 
een pan en zorg dat deze heet is. 
Schep het mengsel uit de kom met 
een kleine pollepel en doe deze in 
de hete olie. Maak het een beetje 
plat zodat het lekker krokant wordt. 
Draai de bakwan tussendoor even 
om en laat beide kanten goud-
bruin worden. Laat ze daarna even 
uitlekken op een keukenpapiertje 
en smullen maar!

Wij houden heel erg van Aziatisch eten. 
Helaas houden de meeste lokale 
restaurantjes het hier maar een jaar of 2 
vol, erg jammer. 

Voor een echte authentieke Thai moet je 
naar Cafe Isan in JLT. De beste ramen 
serveren ze in Daikan Jlt en ze hebben 
onlangs een nieuwe branch geopend op 
Nakheel Mall op de Palm. Andere must 
visit restaurants zijn:

• Hot Pot Little Lamb JBR
• Streetery Food Hall JLT
• Dampa in Deira, met je handen 
 Asian sea food eten
• Sui Mui in The Westin Mina Seyahi 
 Marina
• De allerbeste Chinees vind je bij 
 Homeys in JLT. Je zult hier ook 
 alleen maar Chinezen vinden.
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Same great taste. Zero alcohol.

Anytime,
Anywhere.

Introducing the 
all-new Heineken® 0.0

by providing space for expanding cities

    Watch our dredging videos

 vanoord.com/dredging

GROW

Ad_4_Grow_Urbanisation_170x113.indd   1 26-03-19   14:03

Marjolein van Meir 

Netherlands Business 
Council UAE

Volop kansen en mogelijkheden! 

Willum is 9 jaar geleden met Evelien  
naar Dubai verhuisd om een bloemen-
handelsbedrijf op te starten. Evelien is 
tandarts en samen hebben ze 2 kinderen 
van 4 en 2 jaar. “Wij hebben gekozen voor 
Dubai omdat het centraal gelegen is. Ik 
verkoop bloemen over de hele wereld. Onze 
focus ligt hier op de logistiek, maar het is ook 
mogelijk om mensen van over de hele 
wereld aan te nemen waardoor we 7 dagen 
in de week ons bedrijf kunnen draaien.”

Anissa woont al sinds 2009 in Dubai en ze 
werkt al meer dan 20 jaar voor Philips – 
Signify.  Het hoofdkantoor van het Midden-
Oosten is gevestigd in Dubai. “Ik  
ben verantwoordelijk voor langdurige 
strategische projecten en daarnaast ben ik 
ook verantwoordelijk voor Food security en 
Agriculture binnen Signify. Sinds 1 januari 
heb ik een nieuwe baan binnen Signify en 
daarvoor ga ik verhuizen naar Marokko.”

Willum vertelt enthousiast: “Toen wij 9 jaar 
geleden in Dubai kwamen ben ik vrijwel 

We spreken met Anissa Abbou en Willum van den Hoogen. Beiden zijn lid 
van het bestuur van NBC. Het bestuur bestaat uit professionals die zich 
geheel vrijwillig inzetten voor de NBC. Ook is er een team van 3 mensen 
werkzaam bij NBC die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Anissa en 
Willum nemen dit jaar afscheid van het bestuur. We praten met hen over 
NBC en hun ervaringen als bestuurslid.

meteen lid geworden van NBC. Ik was 27 jaar 
en mijn lidmaatschap bij NBC heeft ervoor 
gezorgd dat ik met veel vergelijkbare 
ondernemers in contact kwam. Zo kon ik een 
beter beeld creëren hoe het hier op zakelijk 
gebied verliep. Ik heb door NBC een breed 
netwerk opgebouwd en dat heeft me door 
de jaren heen echt geholpen.”

Anissa is het daarmee eens. “Lidmaatschap 
van NBC verbreedt je kennis in de VAE. 
Tijdens de evenementen van NBC leer je 
wat gaande is hier, wat de marktbehoefte is 
en welke activiteiten er zijn. Echt heel 
interessant!” 

Tijdens zijn periode in het NBC bestuur heeft 
Willum zich bezig gehouden met het 
organiseren van events, met Expo en heeft 
een aantal jaar de financiën gedaan. “Als 
bestuur houden we ons bezig met de 
promotie van het Nederlandse bedrijfsleven 
hier in Dubai, en ik vind dat ik de afgelopen 6 
jaar een goede bijdrage heb kunnen leveren.”

Anissa heeft haar steentje bijgedragen op 
het gebied van Food Security en Agriculture. 
“We hebben een aantal mooie evenementen 
over deze thema’s georganiseerd. Het was 
een hot topic in de VAE tijdens de Covid-
crisis, en daarom heel belangrijk om veel 
aandacht aan te besteden. Daarnaast 
hebben we als NBC een rol kunnen spelen bij 
de Nederlandse Expo lobby . Dat heeft echt 

Volg ons op social media om  
op de hoogte te blijven van alle  
NBC-activiteiten.

LinkedIn: 
Netherlands Business Council UAE
Facebook: 
Netherlands Business Council UAE
Instagram: 
nbc_uae

Heb je interesse in een functie bin-
nen het bestuur van NBC of wil je 
meer informatie, neem dan contact 
op met executive directeur Tanneke 
Egbers - tanneke@nlbcuae.com. 

Nog geen lid, maar interesse om deel 
te nemen aan de netwerk evene-
menten? De NBC biedt lidmaat-
schappen aan voor de verschillende 
wensen en behoeftes. Neem ook 
hierover gerust contact op met  
Tanneke Egbers. 

gewerkt en daar zijn we trots op.”

Wat zouden jullie willen zeggen tegen 
iemand die graag lid zou willen worden van 
het NBC bestuur? “Het is heel erg interessant! 
Je hebt als bestuur vrijheid om zaken te 
organiseren. Je kunt zelf richting aangeven 
en je kunt er zelf wat van maken.” 

De komende tijd organiseert NBC 
interessante evenementen op het 
Nederlandse Paviljoen op Expo 2020. 
Houd onze socials en website in de gaten 
voor meer info.
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“Of een mooie kampeertocht naar Oman 
gecombineerd met Saudi in de grootste 
woestijn te wereld, de Empty Quarter”. Dit 
laatste blijkt nog niet eens zo onrealistisch. 
En klinkt eigenlijk voor iedereen goed. Een 
mooi plan om concreter uit te werken 
tijdens hun volgende kampeertrip naar 
Liwa. Die staat alweer gepland. Net als een 
woestijnrit voor de leden van ClubNL. 

Mocht je na het lezen van dit artikel ook 
enthousiast zijn geworden om een keer 
mee te rijden, schrijf je dan vooral in voor 
die tocht. “Dat is een perfecte 
kennismaking”, zegt Ronald. Of stuur een 
berichtje via de facebook groep Dutch in 
the Desert! Heb je geen geschikte auto dan 
is het vast wel mogelijk om een keertje 
mee te liften. Genoeg enthousiaste rijders 
die allemaal één ding gemeen hebben: het 
rijden in de woestijn, want dat blijft iets 
magisch!!!

Hiltje Beijer-Berghuis

In the spo(r)tlight

September 2021 - 31

Dubai heeft ontzettend veel te bieden op 
het gebied van sport voor jong & oud. Het 
wemelt van de sportcomplexen, fitness 
faciliteiten, hardloop- en fietspaden, 
tennisvelden, golfbanen, watersport 
mogelijkheden, voetbalvelden, zwembaden 
en noem maar op! Werkelijk voor elk wat 
wils. Verder worden er door het jaar heen 
een groot aantal sportevenementen 
georganiseerd; van hardloopwedstrijden, 
golftoernooien tot iron man en tennis 
kampioenschappen. 

Uiteraard maken ook veel van onze 
landgenoten hier gebruik van! Naast 
individuele sporters zijn er talloze clubjes en 
groepjes waarin we ons verzamelen om 
leuke, sportieve, leerzame en vooral 
gezellige dingen te doen met elkaar!

In het vorige nummer van de Hollandse 
Nieuwe maakten we al kennis met Sven, 
een actief lid van Did. Hij vertelde me dat 
een groep rijders al sinds 2013 de harde 
kern vormen. Samen organiseren en 
plannen zij bijna ieder weekend de ritten. 
Ze bespreken wekelijks wie de Marshall is 
en wie naar welk gebied gaat zodat er op 
donderdag of vrijdag een variëteit aan 
ritten in de Did whatsapp groep verschijnt. 
Met deze harde kern bestaande uit: Jos 
Versteegen, Ronald Joosse, Eric Spijker, 
Martijn Magermans en Arjan Oudekotte 
plande ik een Zoom meeting. Allemaal 
zeer ervaren rijders in de woestijn, houden 
van buiten zijn, avontuur èn hun eigen 
auto. Allemaal herinneren ze zich de eerste 
rit in de woestijn, al dan niet met een 
geschikte auto. “Als je enthousiast bent ga 
je steeds een stap verder; in het aanschaffen 
van een woestijn auto, in het zoeken naar 
goede gebieden om te rijden, naar groepen 
waar je kunt leren hoe het moet en in het 
zoeken naar mensen die het ook leuk 
vinden om te doen”, vertelt Martijn. Bijna 
allemaal zijn ze begonnen bij andere, meer 
internationale, groepen zoals Dubai Off 
roaders, Almost 4x4, Oryx of UAE 4x4. En 
bijna allemaal kenden ze wel andere 
Nederlanders die het ook in de woestijn 
reden of dit net hadden ontdekt. Jos en 
Ronald zijn zo sinds 2013/2014 vaker met 
elkaar gaan rijden. Arjan is zijn eerste keer 
met Ronald meegegaan en Erik ging een 
keer mee met Jos, Martijn kwam daar later 

Na een korte introductie en de 
organisatorische kant van het verhaal komt 
het gesprek ook op de verschillende 
soorten auto’s die er gereden worden. Het 
blijkt Jeep tegenover Toyota FJ. Jeeps zien 
er natuurlijk veel cooler en stoerder uit 
(vinden Jos, Martijn en Ronald) maar de FJ 
is vele malen beter qua stevigheid, in 
onderhoud en niet te vergeten literinhoud 
van de tank (aldus Erik en Arjan). Met veel 
humor worden er grappen over en weer 
gemaakt over welke auto nu het beste zou 
zijn. Er komen meerdere verhalen naar 
boven over kleine en wat grotere 
ongelukken. Van vastzitten in het losse 
zand, iets wat iedereen wel een keertje 
overkomt, het op 2 wielen balanceren, tot 
het ineens in een ditch verdwijnen 
waardoor de hele auto total loss was. 
“Gelukkig hebben we nog nooit iets 
meegemaakt waarbij iemand zich 
lichamelijk heeft bezeerd of verwond”, zegt 
Erik. Veiligheid komt altijd op nummer één 
bij de groep. “Iedereen moet zich veilig 
voelen. We passen ons daarom altijd aan 
diegene met de minste ervaring of diegene 
die het langzaamst rijdt, niemand vindt dat 
erg. We communiceren via walkietalkies en 
vragen zeker in het begin of het goed gaat 
met iedereen. Boven je eigen kunnen 
rijden creëert angst en onveilige situaties, 
dat willen we voorkomen. En ook heerst er 
Hollandse nuchterheid, misschien gaat het 
daarom ook zo goed”, zegt Jos. 

“Met nieuwe rijders gaan we eerst 
altijd in gesprek over de auto en 
over de rijervaring, om zo in te 
schatten of het past bij de groep”

De meeste rijders hebben genoeg recovery 
spullen in de auto om elkaar te helpen als 
er iets mis gaat. Als beginnende rijder is het 
ook niet nodig om alles meteen aan te 
schaffen. Sterker nog er wordt zelfs 
aangeraden eerst een paar keer mee te 
gaan alvorens alles te kopen. En uiteraard is 
iedereen bereid om advies te geven over 
spullen en (online) winkels waar wat te 
vinden is. Wat dat betreft klinkt het als een 
echte hobby. Dan komt de vraag naar 
voren: is het een sport? Ronald geeft aan 
dat “het zeker een sport is als het warmer is 

Deze keer in de spo(r)tlight een oude 
bekende groep, Dutch in de Desert 
(Did). Een groep enthousiaste  
Nederlanders die bijna ieder week-
end een rit maken door één van de 
woestijn gebieden die de VAE rijk is. 
Een rit in de woestijn maken heeft 
iedereen die enige tijd in Dubai 
woont wel gedaan. De tripjes van 
Did zijn “next level”. De term dune 
bashen is wellicht beter op zijn 
plaats. Wie zijn deze Nederlandse 
‘dune bashers’? En kan iedereen  
zomaar meerijden? Begin 2018  
hebben ze ook een interview gege-
ven aan Hollandse Nieuwe, maar 
omdat de Nederlandse community 
altijd in beweging is, is het tijd voor 
een update.  

weer bij. Jos vertelt over die tijd: “Op een 
gegeven moment hebben we een paar 
kleinere groepjes samengevoegd en toen 
is Did eigenlijk ontstaan. Iedereen heeft 
dan al de eerste beginselen van het 
woestijn rijden onder de knie.” “Steeds 
meer enthousiaste Nederlanders kwamen 
via via bij de groep terecht, ook door de 
ritjes die we voor en met ClubNL 
organiseerden. Met nieuwe rijders gaan we 
eerst  altijd in gesprek over de auto en over 
de rijervaring, om zo in te schatten of het 
past bij de groep. Dat moet ook wel voor de 
veiligheid van ons allemaal”, vertelt Ronald. 

en je meerdere keren uit moet stappen om 
gestrande auto’s te helpen. En bij een 
gevorderden rit gebruik je je core spieren 
best veel en kun je het zeker vergelijken 
met een sport.” Martijn trekt meer de 
vergelijking met de denksport: “Je hebt 
focus nodig, en je moet bij iedere beweging 
nadenken. Na een rit ben ik juist daardoor 
helemaal ontspannen”. Daar kan iedereen 
zich in vinden. Een denksport, met genoeg 
adrenaline en af en toe wat spierkracht. 

Op de vraag wat de mooiste gebieden zijn 
in de VAE om te rijden wordt eigenlijk 
unaniem de LIWA-woestijn in Abu Dhabi 
genoemd. Maar door de hoge duinen en 
vele stukken los zand is dat wel een gebied 
voor de gevorderde rijder. Een ander mooi 
gebied is Al Qudra. Daar kan iedereen uit 
de voeten. Prachtige woestijn met zand 
zover je kunt kijken. Dat maakt het rijden 
mooi. Ook als we gaan kamperen zijn dat 2 
mooie stukken. Vooral ’s nachts. Er is daar 
weinig lichtvervuiling waardoor je ook een 
adembenemende sterrenhemel ziet. Dat 
zijn de mooie tripjes. Overdag lekker rijden, 
daarna barbecueën met een drankje en 
een kampvuur en dan kamperen. 

Mijn laatste vraag aan deze Marshalls is wat 
hun droomtrip is. “Namibië of Marokko”, 
zegt Arjan meteen. “Of een etappe van 
Parijs Dakar (die de laatste jaren in Saudi-
Arabië plaatsvindt)”, zegt Eric. “Of wat 
dachten jullie van een roadtrip van Dubai 
naar Jordanië, met Petra als 
eindbestemming, en dan ook Israël erbij”. 
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Analyse door Henk Vriesman

“Langzaam rijk worden” heeft natuurlijk te 
maken met hoe u belegt, maar nog veel 
meer met uw eigen gedrag en ook met 
een beetje basiskennis. Basiskennis over 
beleggen maar er hoort ook basiskennis 
over rekenen bij en daar gaan we het 
verderop over hebben. 

Hoe u belegt daar zijn we snel mee klaar. 
Beleggen is een vak en als u dat vak niet 
beheerst, kunt u het beter uitbesteden. U 
knipt ook uw eigen haar niet. Uitbesteden 
kost soms iets meer, maar als die 
meerkosten er zijn, zijn ze altijd een stuk 
lager dan het bedrag dat u verliest door 
eigen fouten. Een goed geconstrueerde en 
breed gespreide portefeuille moet hier het 
werk doen. Losse stukjes portefeuille waar 
veel particuliere beleggers mee werken, 
zijn een voorbeeld van risico waar u geen 
rendement voor terug krijgt. Ik herhaal het 
nog maar een keer. Er is nooit rendement 
zonder risico maar vaak wel veel risico 
zonder rendement.

Goed rekenen
Wat niet helpt bij het rijk worden, zijn 

te veel fluctuaties in de waarde van 
uw beleggingen.  Fluctuaties in de 
rendementen zijn in de beleggingsleer 
het risico. Het is heel makkelijk om over 
het hoofd te zien wat de invloed van 
deze fluctuaties zijn op het behaalde 
rendement. Dit gaat namelijk over 
het verschil tussen rekenkundige 
(of nominale) en meetkundige (of 
effectieve) rendementen. Basisstof van 
de middelbare school. Ik las laatst een 
interview met 2 jonge beleggers met 
minimaal 1 jaar ervaring. Deze beleggers 
(Influencers) legden beleggingsprincipes 
uit aan leeftijdgenoten en verdienen 
daar een goede boterham mee (goeroe 
en dus wel snel rijk). De tips waren niet 
slecht. Spreiding, let op de kosten etc. 
maar aan het einde vertelden ze wat 
hun portefeuilles vorig jaar tijdens de 
corona-crash hadden gedaan. De AEX 
zakte toen in 6 weken ruim 35%. De ene 
belegger verloor 40% en de andere 30%. 
Ze deden daar nogal luchtig over en 
hadden dus niet in de gaten wat het effect 
is, van het verschil tussen meetkundig en 
rekenkundig rendement. 

De offensief+ portefeuille (80% aandelen, 
20% hedge funds) die wij gebruiken daalde 
met iets minder dan 20% en de defensievere 
portefeuilles daalden natuurlijk nog veel 
minder. Tijdens dit soort crashes worden de 
verschillen gemaakt, rekent u maar mee.

Rekenkundig rekenen wil zeggen dat je 
een reeks (rendementen) bij elkaar optelt 
en dan deelt door het aantal metingen 
in de reeks (jaren bijvoorbeeld). Het 
meetkundig gemiddelde van 10 getallen 
wordt verkregen door de getallen met 
elkaar te vermenigvuldigen en vervolgens 
van het product de 10de machtswortel 
te nemen. Het meetkundige rendement 
verschilt van het rekenkundige (vaak 
nominaal genoemd) rendement doordat 
het rendement op een ander tijdstip wordt 
behaald dan na een jaar en/of doordat 
kosten in rekening worden gebracht. Best 
ingewikkeld maar belangrijk zoals we 
zullen zien. 

We pakken de 40% verlies van de ene 
Influencer en de 20% verlies van onze 
offensief+ portefeuille. Daarnaast, als 

In deel 1 van dit tweeluik heb ik uitgelegd dat het “snel rijk worden” waar veel nieuwe beleggers mee bezig denken te zijn, nog 
wel eens kan eindigen met een bloedneus. Dat gebeurt dan waarschijnlijk in de volgende crisis en die is per definitie altijd 
onverwacht. Verwacht “onheil” zit altijd al in de markten in geprijsd. “Snel rijk worden” lukt alleen als u goeroe wordt, heb ik 
u uitgelegd. “Snel rijk worden” gaat dus meestal niet lukken maar bij “langzaam rijk worden” is dit anders.       

Snel rijk worden
Hoe het wel kan

voorbeeld, de AEX die in 2008 met 
-52% daalde. We gaan er vanuit dat het 
allemaal jaarrendementen zijn. Een mooi 
rekenkundig voorbeeld is dit: in jaar 1 verdient 
u 40% en het jaar daarna verliest u 40%, of 
andersom dat maakt niet uit. Nominaal 
is dat 0% rendement (-40+40)/2=0% Nu 
kijken wat het meetkundig is. Bij een inleg 
van €100 heeft u na 1 jaar €140. Daar gaat in 
het tweede jaar 40% af dus €56. U heeft dus 
geen €100 over maar €84. Een verlies van € 
16 in 2 jaar tijd. Anders gezegd: Als u 40% van 
€100 verliest heeft u €60 over. Om er weer 
€100 van te maken, moet u vervolgens 67% 
in plaats van 40% rendement maken. Dat is 
dus heel wat anders dan die 0% rendement 
van daarnet. Hoe hoger de fluctuaties hoe 
hoger uw inhaalrendement moet zijn. Zie 
tabel onderaan deze pagina.

Het belang van meetkundig rekenen is 
duidelijk omdat meetkundig is wat er 
op je bankrekening staat. Bij diezelfde 
offensief+ portefeuille is het verschil tussen 
meetkundig en rekenkundig tussen 2005-
2020 (dus 16 jaar) 1,47% per jaar. €100.000 
inleggen was rekenkundig gerekend 
gegroeid naar € 505.000 (na kosten). 
Meetkundig was het € 405.000 dus  
€ 100.000 minder. 

Ik hoef u niet meer te vertellen hoe het 
eruit ziet als je deze berekening op de AEX 
in 2008 zou doen. Ook onze “Influencer” 
had hier geen oog voor. Rendementen 
nominaal presenteren heeft dus  
een groot voordeel voor de aanbieder. 
In Nederland is dit sinds een paar jaar 
verboden. In veel andere landen echter 
niet. De definitie van het risico in de 
beleggingsleer is dus de fluctuaties van 
de koersen oftewel de volatiliteit. Ik schreef 
al eerder dat het rendement vanzelf komt 

als je op het risico let. 

Een andere reden dat rijk worden langzaam 
gaat is het achtste wereldwonder zoals 
Einstein het rente op rente-effect noemde. 
Dit rente op rente-effect is niet intuïtief en 
wordt niet alleen over het hoofd gezien 
door de nieuwe generatie “snel rijk willen 
worders” maar ook door veel oudere 
beleggers en vooral ook niet beleggers. Juist 
dit rente op rente-effect zorgt ervoor dat u 
langzaam rijk wordt met beleggen. Dit is 
een echte eyeopener voor wie dit effect 
niet kent en het speelt sterker naarmate u 
langer belegt en is dus bij uitstek van belang 
voor de jongere generatie die nog 40 of 50 
jaar de tijd heeft.

Het werkt zo: 

In de bovenste rij ziet u dat een eenmalige 
inleg van €1.000 in 50 jaar groeit naar 
€18.420 bij een rendement van 6%. 
De oorspronkelijke inleg van €1.000 is 
(afgerond) 5% van het eindkapitaal. De 6% 
rendement vertaalt zich naar maar 16% van 
het eindkapitaal. 

Mocht u vragen hebben of ideeën 
voor toekomstige columns dan 
weet u me te vinden.

Henk Vriesman MFP CFP® 
Expat adviseur 

h.vriesman@triangelgroep.nl  
www.triangelgroep.nl

Deel

2
De grote verrassing is dat het rente op rente-
effect maar liefst 78% van het eindkapitaal 
uitmaakt. 

Verder zien we in de tabel dat het rente op 
rente-effect echt een grote rol speelt op de 
lange termijn en bij hogere rendementen. 
“Langzaam rijk dus.” Dit bovenstaande past 
precies bij de jongere generatie beleggers. 
Uw kinderen dus. Die hebben de tijd en 
kunnen het risico van offensief+ beleggen 
nog makkelijk nemen. 

Ik herhaal mijn conclusie: Blijf weg van 
producten waar geen of beperkt toezicht 
is en die u maar half of helemaal niet snapt. 
Je kunt je hele inleg verspelen en ook als je 
de helft verliest hebben we gezien dat je 
daarna 100% rendement moet maken om 

je verlies te compenseren. Snel rijk worden 
is met beleggen een illusie. Langzaam rijk 
worden is vele malen waarschijnlijker. Als 
u niet genoeg tijd meer hebt, leer het dan 
uw kinderen. Geduld, discipline en wat inleg 
doen op de lange termijn wonderen.
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Sanne van KordenoordtSanne van Kordenoordt

Mijn Dubai

Elke editie komt op deze plek een Nederlander aan het woord die vertelt over 
zijn of haar favorieten in Dubai. Eten, borrelen, cultuur, een weekendje weg 
noem maar op.

In deze aflevering spreken we: Iliana Ilieva. Iliana verhuisde in 2008 naar Dubai 
voor een baan bij Emirates Airlines. Tegenwoordig werkt ze als Manager  
Inflight Media Sales and Sponsorships bij Flydubai. Iliana vertegenwoordigde 
Nederland tijdens de UAE National Day vlaggenparade op Expo 2020 en  
tevens siert ze de cover van deze Hollandse Nieuwe.

De eerste indruk van Dubai
Mijn eerste indruk van Dubai was “WOW”. 
Wat ik mij nog heel goed kan herinneren, 
was mijn eerste bezoek aan JBR. Er werd 
toen heel veel gebouwd en JBR was één 
grote constructie site. Er waren toen geen 
toeristen in JBR en je zag alleen 
maar bouwvakkers en je hoorde de hele 
tijd ‘tik tik tik’, het geluid van de hamers 
die allemaal van de gebouwen 
weerkaatsten. Het verkeer op Sheik Zayed 
Road was vreselijk en toentertijd woonde 
ik vlakbij het vliegveld. Het kostte bijna 90 
minuten vanaf JBR en de taxi kostte 
60dhs, wat we destijds heel duur vonden. 

Restaurant
Een van mijn favoriete plekjes in de 
wintermaanden is Shimmers in Mina 
A’Salam. Vooral voor zonsondergang in 
het erg mooi, want je hebt Burj Al Arab 
aan de rechterkant en links Dubai  Marina, 
Pierchic en Palm Jumeirah uitzicht. 
Andere favorieten die door de jaren heen 
consistent zijn gebleven zijn La Petite 
Maison en Zuma in DIFC . Voor ontbijt/
lunch kan ik The View en The Grove in 
Ajman ook zeker aanraden.

Mall
Mall of Emirates is voor mij altijd erg 

handig voor een snel bezoek. Als ik naar 
een leuk café wil gaan, dan ga ik meestal 
naar Barsha Mall of Galleria Mall in Al 
Barsha/Jumeirah.

Strand
Kite beach is zeker een favoriet. Leuk voor 
een wandeling, ontbijt of natuurlijk 
zonnen en zwemmen.  

Dagtrip buiten Dubai
Een secret gem is de ‘flower farm’ in de 
dorp Asamah, Fujairah. In het 
winterseizoen, kan je zelf bloemen 
plukken en deze dan kopen, kortom je 

eigen boeket maken direct uit de tuin. De 
eigenaar heeft er dit seizoen een soort 
kinderboerderij van gemaakt waar je nu 
ook paarden, pauwen en oryxen kan 
zien.  Het dorp zelf lijkt wel 100 jaar terug 
in tijd en het is bijna niet te bevatten dat 
Dubai maar op 100km afstand is. 

De leukste ontdekking
Mleiha Archaeological Centre in Sharjah 
organiseert casual diners in de woestijn 
(sunset lounge) waarbij zij alles regelen. 
Het is leuk, veel goedkoper, maar vooral 
veel authentieker en niet zo commercieel 
als  in Dubai. Daarnaast is het 
Archaeological Centre zelf ook erg 
interessant met een leuk café voor een 
kop koffie. 

Uitzicht
Voor een schitterend uitzicht op Burj 
Khalifa en de fonteinen, vind ik het grote 
terras in Address Downtown toch altijd 
erg indrukwekkend. Vroeger was het Zeta 
lounge en nu heet het restaurant/bar 
Urla. Erg mooi om daar een drankje te 
doen en alle lichtjes te bewonderen met 
de imposante Burj Khalifa in volle glorie.
 
Waar neem je bezoek mee naar toe
De fonteinen, Dubai Mall en Ski Dubai zijn 
zeker een must. Daarnaast Miracle Garden, 
Al Seef, woestijn ervaring en JBR zijn ook 
altijd erg populair. Natuurlijk staat nu ook 
Expo2020 bovenaan de lijst.

Buurt
Al Seef laat toch een beetje zien hoe Dubai 
vroeger was. Er zijn leuke restaurantjes en 
cafeetjes met uitzicht op Dubai Creek. De 
houten boten brengen je wel een beetje 
terug naar oud Dubai, wat ik soms mis. 

Wil altijd nog
...een nachtje in Burj Al Arab doen. Ik vind 
het toch iets wat ik ooit moet doen, vooral 
omdat ik hier al zolang woon. Het hotel 
is een icoon voor Dubai en iets wat ik van 
mijn wish list moet aftikken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expo 2020
Expo 2020 vind ik erg indrukwekkend. Ik 
heb zelfs Oud en Nieuw daar gevierd met 
oliebollen van het Nederlandse paviljoen 
en Armin van Buuren was natuurlijk 
helemaal geweldig. Het was een eer om 

Nederland te vertegenwoordigen bij de 
nationale dag festiviteiten. Heb enorm 
veel complimenten gehoord over het 
Nederlandse paviljoen en het was leuk 
dat veel mensen naar mij toe kwamen 
om foto’s te maken met de Nederlandse 
vlag en om hun verhaal te vertellen. Je 
ziet dan natuurlijk Expo 2020 van een 
andere kant en je beseft dan wel hoeveel 
werk er achter de schermen plaatsvindt. 
Aangezien Expo 2020 tot laat open is, 
moet alles achter de schermen gebeuren 
tussen middernacht en 8 uur ’s ochtends. 
Er zijn dagelijks duizenden mensen aan 
het werk om alles 24 uur per dag 
draaiende te houden. Ik heb daar veel 
vriendschappen gemaakt en de meeste 
mensen moeten na Expo 2020 Dubai 
weer verlaten. Voor sommigen betekent 
dit dat ze terug gaan naar een eiland 
waar 5,000 mensen wonen. Een complete 
culture shock natuurlijk. Ik denk de 
laatste week van Expo 2020 enorm 
emotioneel wordt en er vele tranen zullen 
vloeien. 

Ik heb veel steun en medewerking van 
het Nederlandse consulaat en 
Nederlandse paviljoen gekregen en ik wil 
ze hierbij ook hartelijk bedanken voor 
deze onvergetelijke ervaring. 
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Met de kerst in het vooruitzicht, was er dit 
keer gekozen voor een koffieochtend met 
een creatief tintje. Nadat er gezellig 
bijgekletst was onder het genot van een 
kopje koffie met wat lekkers, kon er 
begonnen worden met het beschilderen 
van een canvas in het sfeervolle koffietentje 
Ivy’s Garden in Al Quoz. Met behulp van 
een voorgeschetst ontwerp, kon men aan 
de slag. Na zo’n anderhalf uur kwamen er 
prachtige “dikke dames” tevoorschijn. Al 
met al opnieuw een zeer geslaagde 
koffieochtend. Mocht je ook eens willen 
aanschuiven, houd de email en social 
media goed in de gaten voor de nieuwe 
datum en locatie.

De koffieochtend van ClubNL wordt elke 
maand op een andere locatie 
georganiseerd. De afgelopen maanden 
werd er onder andere al koffie gedronken 
bij Il Passaggio op The Pointe en Lime Tree 
Café Jumeirah. De koffieochtend is de 
perfecte gelegenheid om nieuwe mensen 
te leren kennen of bij te kletsen met oude 
bekenden. 

Ivy’s Garden is een heel sfeervol koffietentje 
vol met planten in Al Quoz. Je kunt hier 
uiteraard terecht voor een heerlijke kopje 
koffie met iets lekkers, maar er worden ook 
allerlei planten verkocht en verschillende 
workshops georganiseerd. 

Op een wat koelere avond begin 
december, konden we genieten van onze 
traditionele kerst-kalkoenproeverij. Dit 
keer was er gekozen voor een sfeervolle 
locatie in Al Seef.

Op het terras van restaurant Skafos 
(Canopy by Hilton) hebben we met een 
groep van zo’n 20 personen, genoten van 
een heerlijk 3-gangen menu. Door de kok 
was speciaal voor ClubNL hieraan een 
Nederlands tintje gegeven. Zo kon men 
naast de kalkoen, onder andere ook 
proeven van de verse tomatensoep, rode 
kool en appeltaart.

Het was een zeer gezellig samenzijn zo 
voor de kerstdagen. De locatie aan de 
Creek is zeker op een avond, de moeite 
waard om eens te bezoeken.

Event verslag ...
Creatieve koffieochtend bij Ivy’s Garden in Al Quoz Kalkoenproeverij in Al Seef

Irene Vogel en Kirsten Kuiper

We hopen u snel weer te zien op 
een ClubNL event. Op pagina 13 
van deze Hollandse Nieuwe treft u 
onze evenementen kalender aan. 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
met ons op via events@clubnl.ae.
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Nuttige informatie

Al Habtoor Business Tower in Dubai Marina 
(tegenover Habtoor Grand Hotel Resort & Spa) 
P.O. Box 7726, Dubai V.A.E. (31ste verdieping)   

Contact met de Nederlandse ambassades en consulaten of het 24/7 BZ contact 
center: https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact

Voor algemene en consulaire zaken is het consulaat 24/7 te bereiken via: 
Tel.:  +971 4 440 7600
E-mail algemeen: DBA@minbuza.nl 
E-mail Consulaire Zaken: DBA-CA@minbuza.nl   

Een afspraak kunt u maken via onze website:  
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigde-arabische-emiraten/over-ons

Men kan alleen op afspraak terecht bij het consulaat 
op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie:  
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigde-arabische-emiraten/ 
wonen-en-werken

Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden

REGISTREER via: 24/7 BZ Informatieservice
Gaat u tijdelijk of permanent naar het buitenland? Dan kunt u zich registreren bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is niet verplicht. Maar in geval van nood 
(bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het belangrijk als uw gegevens 
bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken.

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om op de hoogte te blijven van de activiteiten 
van de Nederlandse vertegenwoordigingen in de VAE. Bezoekt u voor registratie 
en aanvullende informatie de navolgende website:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/24-7-bz-informatieservice

N e t h e r l a n d s  B u s i n e s s  C o u n c i l 
www.nlbusinesscounciluae.com | office@nlbcuae.com

N e d e r l a n d s e  S c h o o l  L a n g u a g e O n e  D u b a i

Details locatieleider - Amara Kwekkeboom

Tel. 056 204 8610
E-mail dubai@languageone.org
Website www.languageone.org

P.O. Box 941537 
Dubai / United Arab Emirates

Bestuur
Servee Palmans - voorzitter   
president@clubnl.ae
Lotte Schuurs - Vice President 
vicepresident@clubnl.ae
Joost Post - penningmeester 
finance@clubnl.ae
Sabrina Punt - secretaris 
secretary@clubnl.ae 
Olav Scholte - social media en website 
webteam@clubnl.ae 
John Scholten - ledenadministratie 
members@clubnl.ae 
Irene Vogel en Kirsten Kuiper - Hoofd evenementen 
events@clubnl.ae 
Amara Kwekkeboom - locatieleider LanguageOne 
dubai@languageone.org 
Sanne van Kordenoordt – hoofdredacteur 
hollandsenieuwe@clubnl.ae
Hoofd sponsoring - VACANT
sponsoring@clubnl.ae

Correspondentieadres
Nederlandse Club voor Dubai en de Noordelijke 
Emiraten 
P.O. Box 282914 
Dubai 

Ledenadministratie
members@clubnl.ae 

Website
www.clubnl.ae

Facebook
www.facebook.com/NCDubai 
www.facebook.com/DutchinDubai

Bankrekening
Commercial Bank of Dubai,
Stsat Headoffice 
A/C: 1002088050 
IBAN: AE450230000001002088050 
SWIFT / BIC CODE: CBDUAEAD 

Lidmaatschap seizoen 2022
AED 370 voor een gezin met kinderen
AED 315 voor een stel 
AED 260 voor een enkel lid

LET OP
Lidmaatschapskaarten worden digitaal uitgegeven na 
betaling van de contributie. De kaart dient te worden 
getoond bij ledenactiviteiten! GEEN KAART = GEEN 
LID. De kaart is alleen digitaal beschikbaar via de Wild 
Apricot app. 

Betaling van de contributie
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 maart van 
ieder seizoen. 
U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail te 
sturen naar members@clubnl.ae. 
NB: restitutie van de contributie is niet mogelijk.     

Hoe te betalen
1. Via bankrekening: onder  vermelding van uw 
volledige naam en soort lidmaatschap;
2.  Cheque op naam van ‘Nederlandse Club’.

Download the Wild Apricot App

een innovatief lesprogramma 
ervaren leerkrachten 
actuele kennis van het onderwijs  
in Dubai, Nederland en Vlaanderen 
een hechte Nederlandstalige  

 gemeenschap

www.languageone.org  
dubai@languageone.org 
+971 (0) 56 204 8610

TIJDELIJK OF  
PERMANENT IN  
DUBAI? MAAK KENNIS  
MET DE NEDERLANDSE 
SCHOOL IN DUBAI
LanguageOne Dubai verzorgt Nederlandse 
les aan kinderen vanaf 2,5 tot 19 jaar en 
leidt op voor de IB Diploma programma’s.  
Wij bieden

“Nederlandse les 
in het buitenland 
helpt uw kind de 
nieuwe voertaal  
op school sneller 
onder de knie te 

krijgen!”

Uw
advertentie

hier

?
Club NL zoekt adverteerders.  

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje 
naar sponsoring@clubnl.ae
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Terug naar Nederland?

VDSAUTOIMPORT.NL/VERHUISGOED

Uw auto meenemen in uw verhuisboedel heeft financiële voordelen 
zoals vrijstelling van bpm, btw en invoerrechten. Wilt u wel de 
voordelen, maar niet de administratieve en logistieke lasten? 
We nemen het gehele traject graag voor u uit handen!


