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Van de voorzitter 

Letters to the editor guideline: 

Letters may be edited without consultation to meet style 

and available space. 

Supplied photos with letters may be used if they are of 

high enough quality both in content and in resolution. 

Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 

                    

Van level 4, naar 3 en nu 2. Nog 
even volhouden en nu naar level 1. 
Het zelf-isoleren en afstand houden 
heeft zijn werk gedaan en we mo-
gen weer wat meer vrijheid nemen. 
Het is voor veel mensen best een 
moeilijke tijd geweest; het niet kun-

nen bezoeken van mensen die in verzorg-
ingstehuizen of retirement-villages wonen. Ook 
veel alleenstaanden zullen zich eenzaam gevoeld 
hebben. Voor velen is is een vast inkomen iets uit 
het verleden, vooral de toeristen industrie en de 
horeca hebben het zwaar te verduren. Het zal nog 
even duren voor we terug zijn bij het leven dat we 
gewoon vonden in 2019 en misschien wordt het 
wel nooit meer ‘zoals toen’. De toekomst is moeilijk 
te voorspellen, er zijn zoveel dingen die niet 
bekend zijn: komt er ooit een vaccine; zijn mensen 
die ooit Covid-19 gehad hebben immuun voor een 
nieuwe infectie? Tot er antwoorden zijn op die 
vraagstukken zullen we voorzichting moeten zijn. 
Thuis blijven als je je niet 100% voelt; goed handen 
wassen; een beetje uit de buurt blijven bij mensen 
die je niet kent. Tot nu toe heeft Niew-Zeeland het 
wel goed gedaan dacht ik zo. We hebben ruim een 
maand thuis gezeten en die van huis konden 
werken hebben dat ook gedaan. Dankzij de mensen 
die door gingen met hun werk konden we in de su-
permarket bijna alles kopen, al was het bloem in 20 
kilo verpakking! Het vuilnis werd gewoon op-
gehaald. De beperking op reizen naar het buitlen-
land gooit voor sommigen roet in het eten: de reis 
waar zo lang naar uitgekeken was moet nu 
uitgesteld of soms afgesteld worden. Voorlopig 
moeten we Nieuw Zeeland verder gaan ontdekken, 
en er zijn heel wat mooie plekjes in dit land. Zelf 
wacht ik even tot het weer zomer is, want ik ben 
een koukleum! 

Wies van den Berg 

Rest in peace Kitty van der Drift 

Kitty has been actively involved in the Dutch com-
munity in the Waikato for many years. She served 
on the committee of the Netherlands Society as 
President; Kitty was one of the original trustees of 

the Hamilton Tulip Festival 
Trust; she was a keen 
member of the Klaverjas 
Club and served on the 
committee of the Nether-
ville Retirement Village 
committee. Kitty was also 
a keen golfer and was  
dedicated to her family.  
Kitty passed away on the 
25th April in Tokoroa Hos-
pital. Sincere condolances 

to Kitty’s family in this difficult time. Thank you 
for your many years of service to the Dutch com-
minty.Kitty. Rest in peace. 

Koetjes & Kalfjes April 2020 

Due to the Covid-19 lockdown, the  

Koetjes & Kalfjes for April was sent by 

email. If you did not get a copy it means 

that we do not have your email address.  

If this is you and you would like to  

receive emails from the Society, please 

send a message to: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

Your email address will not be shared 

with any other organisation and we will 

only send you reminders about  

up-coming events and urgent news. 
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Kiwi Kinder Club 

The Kiwi Kinder Club (KKC) aims to playfully teach 

our children (& their parents) Dutch language and 

culture, Dutch games and singing (e.g. Sinterklaas & 

birthday songs). Apart from the monthly session, 

we promote Dutch 

books, DvDs and lan-

guage-apps like duo-

lingo.com. Additional-

ly, we meet at Dutch 

Market, get involved 

in ‘big Dutch events’, 

like Sinterklaas, Tulip 

Festival, Koningsdag, Easter Egg Hunt, etc.  Sessions 

are held every 2nd Sunday of the month at the Girl 

Guide Hall/Hardy Centre near Hamilton Gardens (1-

3 PM). These are open to all kids with a Dutch con-

nection in their family and keen to learn more 

about the Dutch culture and language. We split into 

groups by age and Dutch ability where possible.  

During the lockdown we couldn’t get together 

physically, but kept ‘socially close’. On Easter Sun-

day, the Easter Bunny went virtual and we had a 

Zoom-session with 5 families, sharing Easter draw-

ings and an Easter quiz (with chocolate prizes as 

displayed for participating children  . 

For our May session on Sunday the 10th of May we 

came together via Zoom with a few of our families 

and the children had the opportunity to say in 

Dutch what they had done for their mum on Moth-

er’s Day. We translated a few words in Dutch that 

came up regarding Mother’s Day.  A short conver-

sation was held about the war in view of liberation 

day and two stories were shared about our families 

during the war.  

 

 

 

De Kiwi Kinder Club (KKC) organiseert speelse in-

structie van Nederlandse taal & cultuur voor kin-

deren (& hun ouders). Dat gaat natuurlijk niet op 1-

keer-in-de-maand; daarom promoten we ook ge-

bruik van NL boeken, DvDs, basis-school-

lesmateriaal en taal-apps zoals duolingo.com. Daar-

naast komen we elkaar regelmatig tegen op Dutch 

Market, doen we mee aan evenementen als Sint, 

Pasen, Koningsdag, Tulip Festival etc of gewoon ge-

zellig een Hollands avondje leuten. 

Sessies zijn normaal elke 2e Zondag van de maand 

in de Girl Guide Hall/Hardy Centre bij Hamilton Gar-

dens (1-3 PM) en ieder kind dat van Neverlands 

afkomst is (en hun ouders) en interesse heeft om 

wat van de nederlandse cultuur en taal te leren is 

welkom.  

Tijdens de ‘lockdown’ konden we niet fysiek samen 

zijn, maar bleven we online in contact. Met Pasen 

ging de Paashaas on Zoom met 5 families, om Paas-

tekeningen te delen en een Paasquiz met chocola-

de verassingen! Voor onze Mei bijeenkomst op 

Zondag 10 Mei kwamen we samen met een paar 

van onze families via Zoom. De kinderen mochten 

in het nederlands proberen te vertellen wat ze voor 

hun moeder hadden gedaan op Moederdag. We 

vertaalden een aantal woorden die met Moederdag 

te maken hadden naar het Nederlands. Verder was 

er een kort gesprek over de oorlog in verband met 

Bevrijdingsdag en twee verhalen werden verteld 

over onze families gedurende de oorlog.  

Our next session is Sunday 14th of June. Email us if 
you & children want to attend or for any other 
questions: kkc.waikato@gmail.com  or via our 
website: www.facebook.com/
kiwikinderclubwaikato.nz 

mailto:kkc.waikato@gmail.com
http://www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz
http://www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz
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Friendly Support Net-

work recognised by Age 

Concern and  

Volunteering Waikato.  

We already knew how well 

the volunteers from FSN are 

appreciated and it is even 

more special when others 

say so too! Well done FSN! 

 

Hier zijn ze nog een keer! Geleciteerd 

met jullie nominatie, zeer verdiend!  

AGM 

All members are  

invited to our yearly 

general meeting on 

Saturday the 18th of July 

The meeting will start at 10am, 

followed by a light lunch. 

Netherville Hall, 

4 Admiral Crescent 

Hamilton 

Please email apologies to: 
netherlands.society.waikato@gmail.com 
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Cambridge klaverjas club. 

Hopelijk is iedereen goed door deze wel bijzondere tijd heen gekomen. Blij dat het hek  
weer wat verder openstaat. 

Na 9 weken verplicht thuis blijven zijn we op 25 mei weer gaan klaverjassen, rekening 
houdende dat we maar met 10 konden spelen in een ruimte op onze gebruikelijke plek, 
The Oaks. De speler groep was opgesplitst in twee groepen; de andere groep van 5 speelde 

bij Toon en Riet van Rijen. Iedereen is blij weer te kunnen spelen en vanaf 1 juni konden we weer met z'n 
allen bij elkaar komen. Er wordt nu uitgezocht hoe we de competitie verder af gaan maken sinds we 
geen 4 kwartalen meer hebben. Iedereen is van goede wil en daar komen we wel uit. De sfeer onder de 
spelers is geweldig! We hebben er ook een nieuwe speler bij; Koos Hoogendoorn van Otorohanga. Hij 
overnacht met z'n camper in Cambridge.  

Goed te weten dat ook andere sociale evenementen van onze Society weer opgang gaan komen. De  
nasi lunch en rikken en hopelijk de Dutch Market; we kijken er weer naar uit! 

Groeten, Kees. 

Klaverjas and Rummikub  

Hamilton 

The Hamilton club has not yet started but is hoping to get 

back together as soon as level 1 has been reached.  

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. We kunnen weer! 

Zaterdag 27 Juni gaan we weer gezellig markt houden. Wij hebben er heel 

veel zin in en jullie hopelijk ook, na zoveel maanden thuis zitten denk ik dat 

we er  aan toe zijn om elkaar weer te zien en gezellig samen te zijn. 

Volgens de wet, zal er een lijst bij de ingang liggen waar iedereen zijn of 

haar naam en telefoon nummer op schrijft, zo dat we een tracking system 

hebben. Dus kom gezellig samen met familie en vrienden naar de Dutch 

Market voor een kopje koffie met spekulaas. 

En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die hebben we natuurlijk ook weer, hollandse nieuwe,  

poffertjes, oliebollen en niet te vergeten de Nederlandse produkten in de winkel. Fred en Inneke met 

hand gemaakte kaarten, photo’s en schilderijen. Carolien komt natuurlijk ook weer met prachtige  

bloeiende planten.Ook hebben we weer verse stroopwafels, deze keer van de lokale bakster Tash onder 

de naam, Dutch and Delicious. Voor de kinderen is er ook weer vermaak de afgelopen maanden was de  

sjoelbak erg in trek bij groot en klein.  

Tot ziens op 27 juni.  

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur. 

Huub Verstegen     

Ph 07 8380773; Mob. 0220355302;  e-mail:  h.l.verstegen@gmail.com  
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75 Jaar bevrijding  

Duizenden kinderen naar Zwitserland  

Eigenlijk lijkt Zwitserland Wim Buijs maar 
niks. De 12-jarige jongen uit het Zeeuwse 
Oost-Souburg had naar Engeland gewild om 
aan te sterken. "Engeland, daar had je als 
oorlogskind natuurlijk een heel romantisch 
idee van, maar Zwitserland? Het was 
eigenlijk een hele teleurstelling.  

"Vanaf deze maand gaan de kin-
deruitzendingen echter niet alleen naar 
Engeland, maar is ook Zwitserland een 
bestemming voor getraumatiseerde en ver-
zwakte oorlogskinderen. Tienduizenden kun-
nen er een paar maanden tussenuit: ook 
Frankrijk, België, Zweden en Denemarken 
hebben de Nederlandse regering benaderd 
om kinderen op te vangen.  

Het grootste gedeelte gaat naar Zwitser-
land. Duizenden Zwitserse gezinnen hebben 
zich vrijwillig bij het Rode Kruis aangemeld 
om Nederlandse kinderen op te vangen. 
Naar verluidt is er in Zwitserland een voor-
keur voor Nederlandse kinderen omdat zij 
gehoorzamer zijn dan anderen en tevens 
veel rustiger van aard.  

Wederopbouw Rotterdam  
Mei 1945 Met de bevrijding in zicht on-

tstonden in Rotterdam andere ideeën over 
de wederopbouw. Een groep havenbaronnen 
kreeg het voor elkaar dat architect Wittev-
een -  en dus ook zijn ontwerp - aan de kant 
werd geschoven en zijn rechterhand Van 
Traa de leiding kreeg over de plannen. Van 
Traa zou beter in staat zijn een brug te slaan 
naar de nieuwe tijd, vonden de machtige 
heren. 

Vandaag gaf Van Traa een eerste inkijkje in 
de wederopbouwplannen voor de stad. Vol-
gens hem zijn er 50.000 nieuwe woningen 
nodig in Rotterdam. Hoewel hij gebouwen 
van 16 tot 19 meter hoog inplant in plaats 
van slechts 12, zullen toch al die woningen 
niet in de binnenstad kunnen worden ge-
bouwd: omdat men bredere straten wil, is 
daar minder ruimte.  

De verwachting is dat Van Traa begin vol-
gend jaar het uitgewerkte plan presenteert. 

Men kan vermoeden dat hij breekt met de 
gedetailleerde en beetje oubollige ideeën 
van Witteveen. Hij zal in zijn ontwerp vooral 
de bestemming bepalen, maar de architec-
tonische invulling zal hij niet volledig 
vastleggen.  

Het zal zeker geen replica worden van de 
oude situatie. Er is een nieuwe tijd aange-
broken en die moet zich weerspiegelen in 
een nieuwe stad die ordelijk, schoon en 
modern is, vinden veel Rotterdammers. Van 
Traa moet daar invulling aan gaan geven.  
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Specials available in each shop 

 

 

 

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 

 

Hoeveel spreekwoorden en gezegden kun je vinden? 

Ik heb er 28 gevonden, (pagina  10). Wie kan me helpen aan de spreekwoorden die ik niet wist? Email 

naar netherlands.society.waikato@gmail.com 
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Toespraak van Koning Willem-Alexander, 
Nationale Herdenking 4 mei 2020 
Toespraak | 04-05-2020 
Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik 
weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking 
meebeleeft en dat we hier samen staan. 
In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal 
een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds 
de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet 
gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang 
van leven en gezondheid. 
Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een 
bezetter met een ideologie zonder genade die vele 
miljoenen mensen de dood in joeg. Hoe voelde de 
ultieme onvrijheid? 
Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het 
was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes 
jaar geleden. Een kleine man met heldere ogen - 
fier rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het ver-
haal van zijn reis naar Sobibor, in juni 1943. 
Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, 
breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille 
kerk. Hij sprak over het vervoer met 62 mensen in 
één veewagon. Over de ton op de kale vloer. Over 
de regen die door de kieren spatte. Over de honger, 
de uitputting, de smerigheid. 
“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je 
hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevon-
den. Hij vertelde over de horloges die bij aankomst 
door soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe 
hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit 
zag hij haar terug. 
“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? 
Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen 
burgers van Nederland, als uitschot werden behan-
deld?” Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren 
van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog 
steeds niet. 
Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er 
aan de reis voorafging. Na een razzia werd hij 
samen met zijn vrouw en vele honderden anderen 
weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog 
zijn woorden: “Honderden omstanders hebben 
zonder vorm van protest toegekeken hoe de  
overvolle trams, onder strenge bewaking, voorbij 
reden.” 
Dwars door deze stad. Dwars door dit land. Voor de 
ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te 
gaan.  

Elke keer een stapje verder.  
Niet meer naar het zwembad 
mogen.  
Niet meer mogen meespelen 
in een orkest. 
Niet meer mogen fietsen. 
Niet meer mogen studeren. 
Op straat worden gezet. 
Worden opgepakt en 
weggevoerd. 
Sobibor begon in het Vondel-
park. Met een bordje: ‘Voor 
Joden verboden’. Zeker: er 
waren veel mensen die zich 
verzetten. Mannen en vrouwen die in actie 
kwamen, die tegen de stroom in burgermoed 
toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten 
voor anderen. 
Ik denk ook aan alle burgers en militairen die 
vochten voor onze vrijheid. 
Aan de jonge soldaten die in de meidagen 
sneuvelden aan de Grebbelinie.  
De militairen die ons Koninkrijk dienden in  
Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten. 
De verzetsstrijders die werden gefusilleerd op de 
Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden  
behandeld in straf- en concentratiekampen. 
De militairen die niet terugkeerden van vredes-
missies of daarbij ernstig gewond raakten. 
Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor 
onze vrijheid en onze waarden. 
Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, 
medeburgers in nood, voelden zich in de steek 
gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende ge-
steund, al was het maar met woorden. Ook vanuit 
Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch 
standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me 
niet loslaat. 
Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na 
onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het 
minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet 
goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet 
‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, 
democratische rechtsstaat koesteren en verdedi-
gen. Want alleen die biedt bescherming tegen 
willekeur en waanzin.  
Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij 
mens weer iets van het leven te maken. Veel meer 
dan dat. “Ik heb vertrouwen in de mensheid 
gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het 
ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In 
vrijheid. 
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Koningin Maxima viert haar 49ste verjaardag 

Om haar verjaardag te vieren deelt Maxima haar 

moeders recept voor een Argentijnsse lekkernij:  

Alfjajores van dulche de leche, haar lievelingskoekjes. 

 300 gram maizena (corn flour) 

 200 gram bloem  

 200 gram boter (op kamer temperatuur) 

 150 gram suiker 

 4 eidooiers  

 1 theelepel baking soda 

 2 theelepels bakpoeder 

 Merg van klein vanille stokje 

 Geraspte schil van een citroen 

 1 theelepel cognac (brandy) 

Ingredienten vulling: dulce de leche :1 blikje geconcentreerde melk (evaporated milk) op lage temperatuur in 

laten koken tot het zachtbruin van kleur is en gekarameliseerd (eventueel een klein beetje baking soda toevoegen 

om het process op het karamelisern op gang te brengen) of een blikje Highlander Caramel; geraspte kokos. 

Bereiding:  Verwarm de oven op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg 

de eidooiers en de cognac toe en kneed met de hand een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te 

rusten. Soms lijkt het of het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg dan 2 eetlepels citroensap toe. Rol het deeg uit tot 

een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit van ongeveer 4cm diameter. Leg dan de rondjes op een met 

bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar. Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De 

koekjes moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. Als de koekjes 

klaar zijn, uit de oven halen en laten afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een lag dulce leche op elkaar. Spreid 

de dulce leche goed uit tot aan de rand. De randen rol je vervolgens door de geraspte kokos. De Alfajores de dulce 

leche zijn klaar: genieten maar! 

Recept overgenomen van NOS: nos.nl/artikel/2334184-jarige-maxima-trakteert-nederland-op-recept-van-haar-

lievelingskoekjes.html  

Het carillon in de klokkentoren op de oorlogs-
begraafplaats Arlington in de VS is opgeknapt. Het 
monument, dat in de jaren 50 een geschenk van 
Nederland was, klonk al jaren een beetje vals. Het 
onderhoud was eigenlijk van begin af aan niet goed 
geregeld en de klokken kwamen ook nog eens uit 
verschillende gieterijen, wat de klank niet ten 
goede kwam. Nu, 75 jaar na de bevrijding, wordt 
de klokkentoren grondig opgeknapt, deels in  
Nederland. In klokkengieterij Royal Eijsbouts in het 
Brabantse Asten zijn de klokken opnieuw gestemd. 
"Ze klinken weer keigoed", zegt klokkenstemmer 
Pieter Jöris. Ook zijn er twee kleinere klokken en 
een grote klok van bijna 2,5 ton toegevoegd aan de 
toren.  nos.nl/artikel/2332278-klokken-arlington- 

Klokkenstemmer Pieter Jöris laat een van de klokken zien 

op de werkplaats in Asten  

https://nos.nl/artikel/2334184-jarige-maxima-trakteert-nederland-op-recept-van-haar-lievelingskoekjes.html
https://nos.nl/artikel/2334184-jarige-maxima-trakteert-nederland-op-recept-van-haar-lievelingskoekjes.html
https://nos.nl/artikel/2332278-klokken-arlington-monument-weer-gestemd-ze-klinken-weer-keigoed.html
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Katfjes, 

wherein you will find information about all of the 

activities that the Netherlands Society and affili-

ated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - membership. 

Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

PO Box 9252 Hamilton 3240  

or email to: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ike 

Spreekwoorden en Gezegden, pagina 7 

Het regent bakstenen;Tegen de  muur lopen;Wie 

een kuil graaft voor een ander valt er zelf in; De 

hond in de pot vinden;Achter de wolken schijnt de 

zon; Met de deur in huis vallen; De appel valt niet 

ver van de boom;Zoals het klokje thuis tikt, tikt het 

nergens; Het van de daken schreeuwen; De kat op 

het spek binden; Maak geen slapende honden 

wakker; Een stok achter de deur; Achter de gera-

niums zitten; Elk huisje heeft zijn kruisje; Elk vogel-

tjes zingt als het gebekt is; Door de mand vallen; 

Hoe een koe een haas vangt; Van dik hout zaagt 

men planken; De zeilen naar de wind zetten; Men 

moet een gegeven paard niet in de bek kijken; 

Water naar de zee dragen; Hoog van de toren bla-

zen; Hoge bomen vangen veel wind; Als de kat van 

huis is…; Eigen haard is goud waard; Een kind kan 

de was doen; Als van een leien dak; Kleine potjes 

hebben grote oren. 

Opa en Oma (geschreven door een achtjarige) 

Een ouwetje maar nog altijd leuk. 

Een Oma is een mevrouw, die zelf geen kinderen 

heeft, ze houdt wel veel van andere kinderen, en 

Opa is een man-oma, hij gaat met jongens  

wandelen en ze praten over vissen. 

Oma’s hoeven niets te doen, alleen er te zijn.., 

Ze zijn zo oud…. dat ze niet hard kunnen  

rennen...of wilde spelletjes doen…. Je moet nooit 

tegen ze zeggen.. Schiet op! Meestal zijn ze dik, 

maar niet te dik om de schoenen van kinderen 

vast te maken, ze dragen een bril, en raar onder-

goed en kunnen hun tanden uit hun mond ne-

men…. Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten al-

leen antwoord kunnen geven op vragen zoals: 

Waarom hebben honden een hekel aan kitten en 

zo… Ze praten niet kinderachtig tegen je, zoals  

andere mensen die op bezoek komen. 

Ze slaan geen stukken over als ze ons voorlezen en 

ze vinden het ook niet erg, om telkens hetzelfde 

voor te moeten lezen. 

Iedereen zou een Oma moeten hebben, vooral als 

je geen televisie hebt, want Oma’s zijn de  

enige grote mensen die tijd hebben! 
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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  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman     07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes vacant   netherlands.society.waikato@gmail.com 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

          Please note your name when paying! 

Website Waikato Society:      www.netherlandssociety.wixsite.com/mysite  

Committee NZ Netherlands Society Waikato      PO Box 9252 Hamilton 3240 

Affiliated  clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummikub - Hamilton 

President  Martin van der Aa 07 854 0638 martinandfrances@xtra.co.nz    

Secretary Simon Genet    07 854 6506 simaly@xtra.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

         Kees Zegwaard  021 1312 383 k.i.zegwaard@gmail.com  

Hamilton Tulip Festival Trust  (in recess) 

Chairperson    Wies van den Berg 07 827 9395 tulipfestival@hotmail.com 

Kiwi Kinder Club 

Bart van Campen    022 6572 090 kkc@gmail.com 

Facebook page       kiwikinderclubwaikato.nz  

Bank account       03-0306-0204890-003  

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@gmail.co.nz 

Secretary       Harry Stevens  07 854 0720    harrystevens@hotmail.co.nz  

Treasurer       Ria van Vugt  07 834 233  riwi@farmside.co.nz 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 

President Thomas Beuker  07 8540139 netherville@xtra.co.nz 

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville 

President: Diana Visser   07 889  1933 www.tasmanvillage.co.nz 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.netherlands-societies.co.nz  

Upcoming events: 

Saturday 27th June and 25th July: Dutch Market, Bridges Church café, Duke Street, Cambridge, 

Saturday 4th July: Nasi lunch. Bookings essential. No door sales 

AGM: 18h July: AGM of the NZ Netherlands Society (Waikato) Inc. 10 am at the Netherville Hall 

https://netherlandssociety.wixsite.com/mysite
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 We’re back in action! 

 
Cambridge 

Dutch Market 

27th June 


