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WISSELING	  VAN	  DE	  WACHT	  EN	  ONTWIKKELINGEN

Voor	  het	  6ende	  jaar	  gee<	  het	  blad	  Bourgondische	  Zaken	  informa6e	  aan	  Nederlanders	  die	  zich	  in	  de	  Bourgogne	  
geves6gd	  hebben.	  Iedereen	  weet	  dat	  duizenden	  landgenoten	  (permanent)	  bewoner	  zijn	  en	  dat	  6enduizenden	  jaarlijks	  
deze	  Franse	  streek	  bezoeken	  als	  vakan6eganger.	  De	  oprichters	  van	  Bourgondische	  Zaken	  hebben	  een	  goedlopend	  
6jdschri<	  ontworpen,	  waarin	  niet	  alleen	  belangrijke	  zaken	  staan,	  maar	  ook	  handige	  informa6e	  en	  mogelijkheden	  om	  
uw	  vrije	  6jd	  door	  te	  brengen.	  Wij	  hebben	  nu	  de	  eer	  de	  nieuwe	  uitgevers	  van	  het	  blad	  te	  mogen	  worden.

WIE	  ZIJN	  WIJ?

Ida	  Rouwenhorst:	  aUoms6g	  uit	  Maastricht,	  wonend	  in	  Amsterdam	  en	  sinds	  15	  jaar	  eigenaresse	  van	  een	  huis	  in	  
Moulins-‐Engilbert.	  Zij	  is	  grafisch	  vormgeefster	  en	  webdesigner	  van	  beroep	  en	  is	  afgestudeerd	  aan	  de	  Gerrit	  Rietveld	  
Akademie	  in	  Amsterdam.	  Ze	  hee<	  daarnaast	  7	  jaar	  lang	  gewerkt	  bij	  Vrij	  Nederland.	  Zij	  hee<	  haar	  eigen	  bedrijf	  
opgericht	  –	  VormUnie+Webunie	  –	  en	  hee<	  ook	  binnen	  haar	  branche	  les	  gegeven.

Louise	  Roy:	  aUoms6g	  uit	  Québec	  en	  tevens	  Nederlands	  staatsburger.	  Sinds	  negen	  jaar	  brengt	  ze	  haar	  vrije	  6jd	  door	  in	  
de	  Bourgogne.	  Zij	  hee<	  bij	  de	  Spelen	  van	  Canada	  in	  1975	  een	  zilveren	  medaille	  behaald	  als	  basketbalspeelster	  en	  hee<
een	  posi6eve	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  vrije	  6jd	  en	  sport	  in	  Canada.	  Zij	  is	  de	  
oprichtster	  van	  het	  6jdschri<	  VéloQuébec	  waar	  zij	  ook	  redactrice	  van	  is	  geweest	  en	  was	  daarnaast	  algemeen	  directeur
van	  het	  Cirque	  du	  Soleil.	  Bovendien	  was	  zij	  ini6a6efneemster	  voor	  de	  Interna6onale	  Conferen6e	  voor	  de	  Rechten	  van	  
de	  Mens	  in	  Montreal	  in	  2006.	  

Marianne	  Claus:	  oprichtster	  van	  Passe	  Partout,	  een	  onderneming	  die	  is	  gespecialiseerd	  in	  administra6eve,	  juridische	  
en	  belas6ngtechnische	  zaken.	  Zij	  hee<	  veel	  ervaring	  binnen	  bedrijven	  in	  zowel	  Nederland	  als	  Frankrijk	  en	  woont	  sinds	  
2006	  in	  de	  Morvan.	  Zij	  was	  al	  penningmeester	  bij	  Bourgondische	  Zaken	  en	  zal	  dat	  in	  de	  toekomst	  ook	  blijven.

EN	  VANAF	  NU

Wij	  hebben	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  toekomst	  van	  Bourgondische	  Zaken	  op	  ons	  genomen,	  omdat	  wij	  geloven	  
dat	  dit	  blad	  doorlopend	  ervoor	  kan	  zorgen	  dat	  er	  nog	  meer	  interac6e	  ontstaat	  tussen	  de	  Nederlandstalige	  
gemeenschap	  en	  die	  van	  de	  Bourgondiërs,	  zoals	  overigens	  ook	  in	  de	  statuten	  te	  vinden	  is.	  Bovendien	  willen	  wij	  met	  
een	  duidelijk	  marke6ngplan	  zorgen	  dat	  er	  meer	  lezers	  en	  abonnees	  komen,	  die	  dankzij	  onze	  ar6kelen	  op	  de	  hoogte	  
blijven	  van	  wat	  er	  op	  plaatselijk	  en	  regionaal	  niveau	  speelt	  en	  te	  beleven	  valt.	  Wij	  willen	  daarom	  van	  harte	  proberen	  
om	  de	  inhoud	  van	  Bourgondische	  Zaken	  steeds	  weer	  te	  verbeteren	  en	  zo	  ook	  Nederlandstaligen	  te	  bereiken	  die	  nog	  
geen	  abonnee	  zijn.

Onze	  aanpak	  is	  dus	  niet	  totaal	  anders.	  We	  willen	  degenen	  die	  sinds	  de	  oprich6ng	  van	  het	  blad	  aan	  het	  roer	  hebben	  
gestaan,	  feliciteren	  en	  heel	  hartelijk	  bedanken.	  In	  het	  bijzonder	  gaat	  onze	  dank	  naar	  Lonneke	  Grobben	  die	  met	  veel	  
inzet	  en	  visie	  het	  blad	  samen	  met	  haar	  équipe	  hee<	  gemaakt	  tot	  wat	  het	  nu	  is.We	  voelen	  ons	  gesterkt	  omdat	  we	  
kunnen	  blijven	  rekenen	  op	  ar6kelen	  van	  de	  talloze	  schrijvers	  en	  schrijfsters	  die	  nu	  ook	  waardevolle	  medewerkers	  van	  
het	  6jdschri<	  zijn.

Voor	  meer	  informa6e:	  Ida	  Rouwenhorst	  of	  Louise	  Roy	  +33	  (0)386	  843205,	  info@bourgondischezaken.com


