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Correspondentie adres: 

Anneke Bloemink 

91/37 Coleridge Street 

Cambridge 3432 

fredan@hotmail.co.nz 

021 112 7422 

 
 

 DEADLINE 5 December 2017 
         

Van de voorzitter  
Wies van den Berg 

 
Dit is al weer de laatste Koetjes en 
Kalfjes voor dit jaar! Ik ben voorlopig 

nog niet in Kerst stemming, dat moet nog komen. De 
Kerstviering op 17 december zal daar zeker bij helpen. 
Als ik terug kijk op de laatste maanden is het Tulip 
Festival nog vers in het geheugen. Wat hebben we 
geboft met het weer, er waren dan ook genoeg men-
sen om het super gezellig te maken. De optredens 
vielen ook goed in de smaak bij de meeste mensen en 
de drummers zorgden ervoor dat het festival met ‘a 
bang’ gesloten werd. De oproep voor hulp bij de koffie 
en afruimen had goed gehoor gegeven en ik wil dan 
ook iedereen reuze bedanken voor de geweldige inzet 
Zonder U was het echt niet gelukt. Ik ben dan ook heel 
trots op onze leden en zelfs sommigen die geen lid 
zijn, maar wel bereid om een paar uurtjes te helpen. 
Ik vind het heel wat om te kunnen zeggen dat het fes-
tival door vrijwillgers wordt gebracht. Dankzij de 
Auckland Dutch Dancers was er ook een Nederlands 
tintje gegeven aan de optredens. Misschien heeft U 
nog meegezongen met ‘Kom van dat dak af’ van het 
Mosaic Choir? Volgend jaar hopen we het 10de Tulip 
Festival te houden.  
De dag vóór het festival werd de Annual National 
Council Meeting (ANCM) van de Federation of NZ 
Netherlands Societies gehouden in de Netherville Hall. 
Handig voor de ambassadeur, Rob Zaagman, zo sloeg 
hij twee vliegen in een klap! Hij is altijd zeer betrokken 
bij wat de Nederlandse clubs organiseren.  De ANCM 
gaf een hele dag met besprekingen en ideeën om de 
clubs levend te houden. De energie en het enthousi-
asme van Joost de Bruin als voorzitter is aanstekend 
en geeft de burger moed! Als trustee van The Dutch 
Connection is hij ook druk met de opening van Oran-
jehof-Te Awahau/Nieuwe Stroom. Waar hij de energie 
vandaan haalt weet ik niet! Daar de 18de november 
belangstelling van meer dan 1.000 mensen zal 
trekken, hebben we besloten met een klein busje te 
gaan om de opening bij te wonen.  

Letters to the editor guideline: 

Letters may be edited without consultation to meet style 

and available space. 

Supplied photo’s with letters may be used if they are of 

high enough quality both in content and in resolution. 

Op een latere datum zullen we er een paar gezellige 
dagen van maken om het museum goed te kunnen 
bekijken. Begin volgend jaar hebben we daar meer in-
formatie over.  
Ik hoop U allemaal nog te zien tijdens de Kerstviering op 
zondag 17 december in de Netherville Hall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Hierbij de laatste berichten over de Kiwi Kinder Club. 
Na twee en een half jaar zich ingezet te hebben voor de 
Kiwi Kinder Club, trekt Wies zich terug als oprichtster en 
leidster. Met een full time baan en een hoop andere 
dingen aan haar hoofd heeft ze besloten er niet langer 
mee door te gaan. 
Wat ook een probleem is, is dat de belangstelling 
achteruit gaat. De laatste paar maanden waren er  
bedroevend weinig kinderen. Wat de reden is, weet ik 
niet precies. Hebben de mensen het te druk?  
Kinderen worden te groot en hebben er geen zin meer in 
of misschien moeten we het een andere invulling geven 
om de belangstelling weer op te wekken?  
Marja en Mike de Leeuw die een jaar in Zweden ge-
woond en gewerkt hebben zijn weer terug in Nieuw-
Zeeland en eventueel bereid om het stokje van Wies 
over te nemen. 
Addie Nieremeijer heeft allerlei Nederlandse kinder-
spelletjes in Tauranga weten te bemachtigen om het Ne-
derlands er bij de kinderen op een gezellige manier in te 
krijgen 
Dus als iemand goede ideeën heeft voor een vernieuwde 
Kiwi Kinder Club, denk erover na, we willen het graag 
horen om het vervolgens te bespreken in een verga-
dering. 
E-mailen naar: yolandesloet@hotmail.com 
Kiwi Kinder club, iedere tweede zondag van de maand in 
de Girl Guides Hall Hamilton Gardens van 2 tot 4. Ie-
dereen welkom, jong en oud. 
 
Groetjes, 
Yolande 
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Our Xmas stock is arriving weekly.  

The firsts to arrive were 

Dutch Calendars for 2018,  
Xmas Stollen, Kruidnoten and Taai Taai. 
Not far away are the chocolate letters  

and Baby Gouda,  
 

Please order in advance to avoid  
disappointment. 

 
 

ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 
 

394 CAMERON ROAD & CNR 6th AVENUE 
TAURANGA (07) 571 55 33 
brian@goudacheese.co.nz 

 

Beautiful new logo made  
by Harry Stevens 

The last Games Day was held on 
Monday 18 September in Tasman 
Village. Even though I wasn’t there 
I’ve heard that about 50 people 
attended and enjoyed the company 

of each other. As usual a lovely lunch and afternoon 
tea was prepared by the ladies in the kitchen and the 
day was very much appreciated by all present.  
The last Games Day for this year will be held in Nether-
ville Village on Monday 13 November starting at 10.00 
am.  
Lunch will be provided. No need to bring a plate!  
Reach out and extend a friendly hand. 
The Friendly Support Network (FSN) is a national or-
ganization in New Zealand, which is run by a team of 
volunteers. This help or support is generally of com-
passionate rather than financial nature. Our work is 
supplementary of New Zealand Welfare and similar 
organisations. 
In the Waikato support is provided through e.g. visits 
at home, in rest homes and/or hospitals. We also or-
ganize social events such as Games Days.  
General assistance is provided to Dutch people living 
in, or visiting the Waikato area. Anyone who would like 
some support, information, or just wants to talk, 
please call the FSN. For contact info see last page of 
Koetjes en Kalfjes. 
Dates for your diary: 
Monday 13 November - 10.00 am - GAMES DAY 
(Netherville). 
Saturday 25 November - 6.00 pm - Volunteers Potluck 
dinner (Netherville). 
Please support the Cambridge Dutch Market. They 
sponsor the Friendly Support Network in a big way 
(financially)! Remaining market days for this year are 
Saturday 28 October & 25 November - 10.00 am. 
 
Kind regards 
Harry Stevens (Secretary) 

Een dank je wel! 
 
Lyn Morgan, een zangeres in het World choir 
was op het tulip festival, waar zij haar tasje 
verloor met de huissleutels. Daar stopte het 
niet mee, toen zij naar huis wilde viel zij en 
brak haar beide armen en moest met de  

ziekenauto naar het ziekenhuis. 
Het goede nieuws is, zij heeft haar sleutels terug, die  
inmiddels bij mij lagen.  
Ze vroeg of ik al die ontzettende aardige mensen wilde 
bedanken die haar hielpen na de val. De lady die de 
ambulance belde en haar man opving die zijn auto 
moest parkeren. De jongen die elke keer kwam kijken 
of ze wel ok was en de lady die haar haar jas gaf om 
haar warm te houden. 
 
Ineke Zegwaard 
 
Hallo Allemaal 
 
Nu dat Harry weer terug is van hun 
vakantie hebben we de uitslagen van de tweede en 
derde kwartalen binnen gekregen. 
De winnaar van de tweede periode is Piet Tops met 
46962 P met Tonny van den Broek op de tweede plaats 
met 45235 P. 
Sjaak Kanters was eerste van de derde periode met 
47017 P en Nelleke de Leeuw met 46711 P  eindigde als 
tweede. 
En nu zijn we al weer halverwege het vierde en laatste 
kwartaal, het jaar is bijna al weer aan het einde. Het 
schijnt steeds vlugger te gaan, de jaren. 
Voor zaterdag 21 October zijn de Morrinsville en Cam-
bridge klaverjas clubs uitgenodigd voor een gezellige 
dag kaarten in de kleine zaal van de Netherville hall.  
We hopen te beginnen met koffie om negen uur en met 
kaarten om half tien.  
Iedereen wordt verzocht iets mee te nemen voor een 
gezamenlijke lunch. 
Simon Genet 
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Foto’s  
gemaakt 

door  
Fred Mathijs 
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Dear Museum supporters 
 
It is 5 weeks until Oranjehof, the Dutch National Museum in New Zealand, is opening its doors! 
It is hard to believe that it is really happening, after all these years. It just shows you that when you work together, 
find a group of supporters like you all, and keep going, miracles do happen. De aanhouder wint! 
Many years ago we listened to the advice of Jan Langen, one of the group of people who established De Molen in 
Foxton, who told us that you just had to start and then the rest would follow! Of course we have been supported 
in an amazing way by the Horowhenua District Council, by the Federation of New Zealand Netherlands Societies, 
by individual societies, by the Embassy of the Netherlands, The NetherlaNZ Foundation, many generous individu-
als, by our corporate sponsors such as Philips, John Jones Steel, Anthez Carpets, Plytech Ltd, and TNT Ltd.  
NZ Post, Te Paerangi National Services, Lotteries, the Regional Culture and Heritage Fund and the Eastern Commu-
nity Fund have also supported us and the project as a whole with grants. 
This support has been mind boggling!   
 
Still we have a shortfall towards our ‘benefactor’ the Horowhenua District Council, to pay back for the mounting of 
the Oranjehof part of the exhibitions. Moreover we need an endowment fund for the future, so the operational 
expenses will be covered by the proceeds of that fund. 
  
Please do not feel hassled by requests for more funding via this email newsletter – we acknowledge your generosi-
ty in the past and of course do appreciate any contribution in the future! 
  
The opening date of 18 November is coming closer and we have heard that some groups are organising transport 
by bus. The program for the day is as follows: 
10 am           Powhiri 
                      Unveiling of plaque on the outside of the building 
                      Speeches – our ambassador Rob Zaagman and many other dignitaries will be present 
                      
Unveiling of Tasman Tableau 
 
12 – 4 pm     MUSEUM OPEN! 
During the rest of the day there will be community activities,  lekker Nederlands eten and of course you'll have a 
chance to look inside Te Awahou Nieuwe Stroom and enjoy Oranjehof. 
For the full program see  www.tans.org.nz 
We hope to see you there as this is a momentous occasion for the Dutch in New Zealand! 
 
A propos the Tasman Tableau, we can tell you that it has been skilfully installed by Thomas Beuker, under the 
watchful eye of Anneke Borren, the ceramic artist who created the tableau. It measures 5 by 3 meters! Thomas 
and his wife Sophia spent the best part of a week in Foxton to complete this job. 
 
Below is the report by Thomas: 
 
The arrival of Abel Tasman in Golden Bay in 1642 has been beautiful expressed  onto a tiling tableau in Delfts Blue 
by Anneke Borren.  After all her work and passion, every tile was numbered and stored and finally the time came to 
have it installed in the new Dutch museum in Foxton.                      
It was a privilege for my wife and me to be part of this historic event to be installed on the wall of the museum, 
which will soon be open to the public. It reminded me of the time my father taught me the tricks of the trade with 
tiling, although he was a “master” in every aspect of building. 
I was aware of the challenge as every tile can be different in size due to the firing process. This was exactly the case 
but once installed and grouted, the whole tableau comes to life.  Not only this room, in which the tableau is dis-
played will be a drawcard for the public, the whole set-up of this museum is a great asset for the Horowhenua Dis-
trict Council in general and the Dutch in particular. Thanks, Az James and Jeremy from “Workshop e” for your sup-
port with this project. 

                  Thomas & Sophia! 
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We really appreciate the time, thought and effort you have put into this, Thomas and Sophia!  
 
The Windmill Trust in the meantime have roped in Mike van de Elzen, the celebrity chef, for advise with the cafe 
they are running within the complex and with the cafe opposite De Molen. 
We have read the report and are impressed by Mike's thoroughness while compiling his recommendations.  There 
is going to be a very good range of food and drink in both cafes. 
  
That's it for now. Tot gauw en met een vriendelijke groet, 
  
Yolande van de Wetering 
Arjan van der Boon 
Co-chairs of the Dutch Connection Museum Trust 
 
For a contribution: The Dutch Connection, account number 12 3232 0128111 02 
·         Please consider the Dutch Connection Trust as a beneficiary in your will 
·         Or send a cheque: The Dutch Connection, PO Box 60423, Titirangi, Auckland 0642 
·         https://givealittle.co.nz/org/dutchconnectionmuseum 
·         Like our facebook page https://www.facebook.com/groups/nz.dutch.connection/ 
  
Registered Charity #11088 
  
Oranjehof will tell the inspirational story about the Dutch 
 in New Zealand, from Abel Tasman’s first contact with  
Maori in 1642 and the immigration waves after WW2, to  
today’s achievements in business, farming, the arts, sports  
and more. It will be a real life story book, to record and  
showcase the ongoing Dutch Immigration experience.  
This will be the place to get a taste of Dutch ‘gezelligheid’.  
It will function as the national centre for Dutch exhibitions,  
events and international exchanges with the Netherlands. 
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Hallo allemaal  
 
Hebt U zin in een lekkere oliebol, kroket, 
of hollandse nieuwe, kom dan gezellig met 
ons mee doen op “Zaterdag 28 Octo-
ber”dan kunt U onder het genot van een kop koffie met 
speculaas genieten van alles om U heen en voor dat je 
naar huis gaat nog boodschappen doen bij de Dutch 
schop. 
Verder hebben we nog verse stroop wafels, poffertjes, 
appel gebak, witlof, mooie bloeiende planten, en hand 
gemaakte kaarten . 
En voor hen die de kinderen mee brengen is er Raffe om 
hen bezig te houden met van allerhande spelletjes. 
Noteer daarom die laatste zaterdagen van de maand in 
je agenda, we zien jullie graag op zaterdag                  
28 October en 25 November. 
Millicich pl Cambridge van 10 tot 1u. 
Ook zouden we wat jongere versterking kunnen ge-
bruiken, denk er eens over na dan horen wij dat graag. 
 
Tot ziens op de markt. 
Met vriendelijke groet, 
Huub Verstegen   
ph     07 838 0773 
Mob.   022 035 5302 

Winners Tulip Festival raffle: 
 
1st prize 5kgs Meijer cheese: nr. 143 
2nd prize $100 dinner voucher:nr. 255 
3rd prize 2 kgs Meijer cheese:nr. 368 
All winners have been contacted 
Thanks to all people who bought tickets and of course 
the sponsors: 
Meijer Cheese and Ibis/Novotel 
 
Meeting with affiliated clubs and organisations. 
At the last AGM we discussed getting together with  
delegates from all clubs and organisations to find com-
mon issues and possible solutions. If your group has no 
problems we want to hear from you too, what is it that 
works so well for your group? How can we all learn from 
this? We are intending to get together on Saturday the 
11th of November at 1pm. at the Netherville Hall.  
Looking forward to seeing you all there! 
 
Wies van den Berg 
 
 
Cambridge Klaverjasclub 
 
Ons seizoen zit er haast alweer 
op. We eindigen met een play off 
met de 4 kwartaal winnaars en 
dan gevolgd door een AGM en een hapje en drankje.  
Een paar opmerkelijke gebeurtenissen in dit kwartaal: 
een onderdoor op een verplicht spelen rondje, bijna 
6200 punten bij een speler en wat ik nog nooit heb  
gezien: 4 boeren in de laatste slag! 
Vandaag, 21 oktober, had de Hamilton club een inter-
club competitie georganiseerd.  
Hier zijn de winnaars: 1 Coby Hendriks, 10.344 punten, 2 
Peter Tops, 10.221 punten en 3 Kitty vd Drift, 10.333 
punten. Er deden 28 spelers mee.  
Bedankt Martin en committee voor het organiseren er 
van en ook de mensen die geholpen hebben in de 
keuken. 
 
Kees Zegwaard. 
 

Naar huis 
 
Een Oranjesupporter heeftzijn zoontje 
van zes meegenomen naar een voetbal-
wedstrijd. 
Midden onder wedstrijd begint het kind te jengelen: “Ik 
wil naar huis, ik vind het hier helemaal niet leuk”. 
Vader zegt, dat zijn zoontje niet zo moet zeuren, maar 
het kind houdt niet op. 
“Vooruit dan maar”, geeft vader tenslotte toe, “We gaan 
naar huis. Ga alle mensen in het stadion maar een 
handje geven”. 

 

 

 

 

 

 

 

NZ Netherlands Society (Waikato) inc.  
 

Here you can find the latest news about what is 

happening in the Waikato. You can leave messages 

for the committee and for others with shared inter-

ests. There is a link to the Netherlands Embassy with 

the latest bit of info. We also post photos of the lat-

est events. When you visit the page make sure you 

make comment so we know what you are interested 

in (or not!). 
 

    Wies van den Berg 
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Klaverjas & Rummikub - Hamilton 
President    Martin van der Aa  07 854 0638 martinandfrances@xtra.co.nz      

 
Klaverjas - Morrinsville 
President     Harry van de Laar  07 889 5221 vandelaar21@slingshot.co.nz 
 

Klaverjas-Cambridge 
    Kees Zegwaard  07 823 3407 k.izegwaard@hotmail.com 
 
 

Hamilton Tulip Festival Trust 
Chairperson                   Wies van den Berg  07 827 9395 tulipfestival@hotmail.com 
 

Friendly Support Network (FSN) 
President Ria van Vugt   07 834 3233  riwi@xtra.co.nz 
Secretary       Harry Stevens  07-854 0720    harrystevens@hotmail.co.nz  
Treasurer       Lou Nouwens  07 855 2184  nouwenslou@gmail.com 
 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 
President Thomas Beuker   07 854 6326 
  
 

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville 
President: John Beishuizen   07 889  1933 www.tasmanvillage.co.nz 
   E-mail  office@tasmanvillage.co.nz   

Affiliated and other clubs: 

Committee NZ Netherlands Society Waikato 
PO Box 9252 
Hamilton 3240 

President   Wies van den Berg    07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz     
Treasurer   Lisa Merts     07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 
Secretary   Yolande van Gaalen    07 834 2116 yolandesloet@hotmail.com  
Committee member  Hennie van Kooten    07 848 2129 henniepaint@xtra.co.nz 
Committee member  Mary Bethel     07 854 9331 bvicbethell@xtra.co.nz 
Committee member  Auk ter Veen     07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 
Committee member  Gunther Hollman    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 
 
Editor Koetjes & Kalfjes  Anneke Bloemink    07 560 3221 fredan@hotmail.co.nz 
          Mobile: 021 112 7422 
Bank Account Netherlands Society Waikato     Westpac 03 0306 0204890-00  

          Please note your name when paying! 
Website Federation NZ Netherlands Societies:    www.netherlands-societies.co.nz  
Website Dutch Connection:        www.dutchconnection.org.nz  

Agenda: 
 
Dutch Market   Zaterdag 28 Oktober  en 25 November 
Sinterklaas party  Zondag   3 December see page 3 
Kerstviering   Zondag 17 December see page 5 
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If undelivered, please return to: 
NZ Netherlands Society (Waikato) Inc. 
PO Box 9252 
Hamilton 3204 

 


