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Van de voorzitter 

Letters to the editor guideline: 
Letters may be edited without consultation to meet style and avail-
able space. 
Supplied photos with letters may be used if they are of high 
enough quality both in content and in resolution. 

Deadline is: 15th November 

Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 
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Torenmolen te Zeddam (Foto: Hans de Kroon) 
Deze molen is de oudste nog bestaande windmo-
len in Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid is de 
molen vóór 1441 gebouwd. 
Uit jaarringenonderzoek is gebleken dat het 
rechtervoeghout in de kap afkomstig is van een 
boom die voor 1440 gekapt is. In 1546 werd in de 
omgeving van de molen de nog steeds 
bestaande rosmolen gebouwd zodat ook bij wind-
stilte kon worden gemalen. Tot in de 20e eeuw  
behoorde de molen toe aan de heren en graven 
van Kasteel Huis Bergh. In 1839 werd de inrichting 
van de molen gemoderniseerd. Nadat de molen in 
de 20e eeuw in particuliere handen kwam dreigde 
sloop. In 1929 werd de molen echter onderge-
bracht in een stichting. De molen werd in 1963, 
1974, 1991 en 2005 gerestaureerd. Op 25 januari 
2017 zijn de roeden verwijderd. Vier weken later 
zullen de roeden weer worden gestoken.[bron?] De 
molen heeft twee koppel maalstenen.Het mid-
deleeuwse bouwwerk heeft zeer dikke muren en 
nog zeer oude vloerplanken, waarmee het een van 
de bijzonderste molens in Nederland is. 
(overgenomen van Wikipedia) 

Wat waren we snel verwend en vonden level 1 
gauw gewoon. Wat een tegenvaller dat we weer 
een aantal weken naar level 2 verhuisden en daar-
door de Cambridge Dutch Market en de Games 
Day afgelast werden. Misschien is het wel goed als 
we er af en toe aan worden herinnerd dat het 
gevaar van Covid 19 voorlopig nog niet voorbij is. 
We hoeven maar te kijken naar het nieuws en zien 
hoe het er in andere landen, en ook Nederland 
nog aan toe gaat. Ik ben maar wat blij om in 
Nieuw Zeeland te mogen wonen! Gelukkig kan de 
Annual National Council Meeting van de Federa-
tion of Netherlands Societies wel doorgaan, en 
hoeft het niet via Zoom. Yolande en Johanneke 
zullen de Waikato Club gaan vertegenwoordigen 
in Foxton. Zelf zal ik er dit jaar niet bij zijn aange- 
zien dochter Wendy en verloofde Gary die dag 
zullen trouwen. Een heel goede reden om te ver-
zuimen dus! Op de 15de september bood de am-
bassade gelegenheid om formulieren voor ver-
lenging van paspoort en bewijs van Nederlander-
schap af te geven bij een pop-up desk in  
Hamilton.Helaas was er dit keer geen receptie om 
de ambassadeur te ontmoeten.  

Tijdens de AGM kwam ter sprake dat we van plan 
zijn om een Eurofest te organiseren in 2021. Dit 
begint langzaam vorm te krijgen en de leiding van 
de  Hamilton Gardens reageerde enthusiast dat 
we terugkomen (in plaats van Tulip Festival). We 
zullen u regelmatig  op de hoogte houden. De 
door Covid afgelaste 75 jaar Bevrijdingsten-
toonstelling is niet vergeten en wordt een 75+ 1, 
dus kijk de kasten nog eens na voor boeken etc..’ 

Wies van den Berg 
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Kiwi Kinder Club 
In september kwamen we weer bij elkaar met de 
Kiwi Kinder Club om speels Nederlandse taal en cul-
tuur te leren en te proeven. Dit keer was het thema 
dieren(tuin). Ook hebben we pannekoeken gebak-
ken en spelletjes als sjoelen en steltlopen gedaan.  

KKC sessies zijn elke 2e zondag van de maand in de 
Girl Guide Hall/Hardy Centre bij Hamilton Gardens 
(1-3 PM) en ieder kind (en ouders) met Nederland-
se roots/links en interesse in Nederlandse taal en 
cultuur is welkom.  

De volgende sessie is op zondag 11 oktober en 
gaan we op onze jaarlijkse trip; dit keer naar de 
Hamilton dierentuin. Email ons als jij/je kinderen 
eens wilt komen kijken wat we doen: 
kkc.waikato@gmail.com of via onze website: 
www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz  

 

In September we got together again with the KKC/Dutch 
Kids Club to playfully  learn and taste Dutch culture and 
language. This time the theme was animals/zoo. We also 
baked pancakes and played games like sjoelen en stelt  
lopen. 
KKC 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 connec-
tion 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.  

Our next session is Sunday 11 October and we’ll go on 
our annual trip: this time to Hamilton Zoo. 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 
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Nationale Molen Dag 
De nationale molendag zou eerst op 9/10 mei 
plaatsvinden maar werd afgelast, en alle molens 
waren opgeroepen om mee te doen aan Openbare 
Monumentedag in September. De molen is nauw 
verbonden met het Nederlandse landschap en deze 
K&K vertelt je over de geschiedenis van de molen . 
Uit de tweede helft van de 12e eeuw dateren de 
eerste windmolens in de kustgebieden langs de 
zuidelijke Noordzee en Het Kanaal. In Nederland 
verschijnen de eerste windmolens in de loop van de 
13e eeuw. Dat zijn standerdmolens waar graan tot 
meel gemalen wordt. Vermoedelijk pas in de 
15e eeuw komen er molens voor de bemaling van 
polders.  

Ontwikkeling 

Het oudste windmolentype is de standerdmolen. 
Na de middeleeuwen wordt deze grotendeels 
verdrongen door een nieuw en volmaakter type: de 
bovenkruier. Aanvankelijk moet bij deze molens het 
wiekenkruis vanuit de kap op de wind worden 
gezet. Later komen er molens met een staartcon-
structie. Daarmee kan de molenaar beneden de 
molen bedienen. Een andere verbetering is om 
deze bovenkruiers op een hoge, houten of stenen 
voet te plaatsen. Zo kan maximaal van de wind 
worden geprofiteerd. 

Poldermolens 

Daarnaast zijn er de molens die voor de bemaling 
van de polders zorgen. Poldermolens hebben er ook 
voor gezorgd dat ons land groter werd: door het 
droogmalen van meren en plassen ontstaan onder 
andere de Schermer, de Purmer en de Beemster. 

 

Hoogtepunt 19e eeuw 

Vanaf de 17e eeuw begint de Nederlandse windmo-
len aan een geweldige opmars, met als hoogtepunt 
de tweede helft van de 19e eeuw. Er staan dan naar 

schatting 9.000 molens in Nederland. 

Traditioneel wordt met een molen graan tot meel 
gemalen. Maar daar kwamen allerlei industriële 
toepassingen bij, zoals het persen van olie, het 
maken van verf of het zagen van boomstammen. 
Dankzij deze industriemolens kunnen gebieden als 
de Zaanstreek en Amsterdam uitgroeien tot de 
eerste industriële centra van Nederland. In de 
Zaanstreek staan in 1731 maar liefst 583 molens. 

Recent verleden 

Na de Tweede 
Wereldoorlog in de 
20e eeuw brengen 
de economische en 
technische ontwik-
kelingen het over-
grote deel van de 
laatste windmolens 
tot stilstand. Geluk-
kig begint de mo-
lenbescherming dan 
tot volle ontwikkel-
ing te komen. Tegen-
woordig zijn molens 
monumenten die 
beschermd worden. 
En dankzij de inzet 
van veel vrijwilligers 
zijn wind- en water-
molens geregeld in 
bedrijf. Daarmee 
trekken ze de 
aandacht en neemt 
de belangstelling 
voor dit oer-
Hollandse werktuig weer toe.      

(www.molens.nl/geschiedenis-van-de-molen/) 
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Cambridge Klaverjasclub. 
Op 31 augustus was de laatste speeldag van termijn 2 van het aangepaste schema. 
Anneke de Vries was de winnaar van het onderbroken eerste termijn en nu is Frank 
Broekmans als winnaar uit de bus gekomen. Van de 8 verplichte aanwezige speeldagen 
van de nu 11, scoorde hij maar liefst gemiddeld 5028 punten! We kunnen ons 
"gelukkig" prijzen met de hoge bezetting op de speeldagen, in vele gevallen 16 spelers 
en dat is lekker kaarten en vroeg naar huis. Het is een heel gezellige boel; messen en 
handschoenen zijn nergens te bekennen. We zijn allemaal een dagje ouder en zijn niet 

vrij van kwaaltjes die daar bijhoren. Dit maakt het dat het een ontspannen aangelegenheid is.  

De derde en laatste ronde bestaat ook uit 11 avonden, gevolgd door een play-off, dit keer met de win-
naars van de 3 termijnen aangevuld met de pitten winnaar. De keer daarop is de prijsuitreiking en AGM. 
Dit uiteraard als er niets meer tussen komt. 

Groeten, Kees. 

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Als ik mijn verhaal schrijf zijn we er nog niet voor 100% zeker van of dat de markt van september door 
zal gaan, maar we gaan er van uit van wel. Ook voor de komende maanden is het koffiedik kijken, laten 
we hopen dat we van nu af aan weer iedere maand gezellig naar de markt kunnen. 

Volgens de wet is er een tracking poster bij de ingang en ligt er een lijst bij waar iedereen zijn of haar 
naam en telefoon nummer opschrijft als je geen app hebt op je telefoon, zodat we iedereen kunnen vin-
den mocht dat nodig zijn. 

Nog drie maal markt dit jaar, voor oktober is dat de 31st en november de 28st. De Kerst markt zal zijn 
op 19 december. 

Dus kom gezellig samen met familie en vrienden naar de Dutch market voor een kopje koffie met specu-
laas, 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 producten in de winkel; Fred en Ineke met 
hand gemaakte kaarten, foto’s en schilderijen. Carolien komt natuurlijk ook weer met prachtige bloeien-
de planten. Voor de kinderen is er ook weer vermaak de afgelopen maanden was de sjoelbak erg in trek-
bij groot en klein.  

Tot ziens op 31 oktober, Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur. 

Mocht je er niet zeker van zijn of dat de markt door gaat mag je mij altijd bellen. 

Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 
Ph 07 8380773 
Mob. 0220355302 
E-mail: h.l.verstegen@gmail.com  
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Games Days 

Monday 16th November 

 Tasman Village,  
Morrinsvillle 

10 am start 

Special guest: 

Ambassador  

Mira Woldberg 
 

Cambridge  
Dutch Market 

@Bridges Church Cafe 
28 Duke Street 

Saturday: 
26th September 

31st October  
28th November 
19th December 

 10—1pm 
Cash Sales only 

Sinterklaasfeest 
Sunday 6th December 

From 11 am  

Hardy Centre 

Hungerford Crescent, 
Hamilton 

Kerstviering 

Sunday  

20 December 

2pm  

Netherville Hall 

4 Admiral Cres. 
Hamilton 
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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 
 

Websites: 
www.goudacheese.co.nz  

www.cheeseonline.co.nz 

 

FRIENDLY SUPPORT NETWORK WAIKATO 

 

De afgelopen tijd is het redelijk rustig geweest bij de FSN. We doen onze gebruikelijke 
bezoeken, maar in de laatste weken zijn er verschillende verpleeghuizen weer gesloten 

voor bezoekers in verband met level 2 in de Corona situatie. Dat betekent dat we  
verschillende mensen niet kunnen bezoeken, en alleen even een telefoontje kunnen geven. 

Ook de games day die we gepland hadden voor 14 september hebben we moeten aflasten in verband 
met level 2. We kunnen dan namelijk geen gebruik maken van de hal in Netherville en ook onze groep 
deelnemers aan de games day is in de hoge risicogroep, dus het leek ons daarom ook al niet verstandig 
om die door te laten gaan.  

Voor 23 september hebben we wel een volunteers vergadering gepland en we hopen dat die wel door 
kan gaan zodat we verdere plannen kunnen maken voor de rest van het jaar. 

Onze volgende games day is op 16 November in Tasman village in Morrinsville. Dit wordt een speciale dag 
omdat onze Nederlandse ambassadeur toegezegd heeft om deze dag te bezoeken en kennis te maken 
met onze FSN groep en de deelnemers aan de gamesday, 

We hopen dat er vooral op deze dag vele mensen aanwezig zullen zijn. Zoals gebruikelijk zijn er allerlei 
spelletjes en is er koffie en lunch. Dus hopelijk tot ziens op 16 November. 

Met hartelijke groeten en blijf gezond. 

Jos Jongenelen 

De Prunus  — Garmt Stuiveling (1907-1985)  
 
Onverwacht en plotseling 
stond de prunus deze morgen 
weer met tak en stam verborgen 
in een wolk van bloeseming, 
die zo blank, zo smetloos zuiver 
straald' en met de wind bewoog, 
dat door mij een stille huiver 
van verraste vreugde vloog. 

 
 
Want nog enkel zwart en strak, 
niet gereed nog tot ontluiken, 
wist ik in geboomt' en struiken 
ieder twijgje, elke tak; 
slechts de kruin van d' oude steile 
statige kastanjestam 
brandde, met doorzichtig ijle 
glanzend groene vlam bij vlam. 

 
 
En nu plots, in deze nacht, 
is de prunus weer ontloken, 
overdadig uitgebroken 
tot één eindeloze pracht. - 
O, ik wist dat het zou komen, 
dit onstuimige festijn, 
maar ik had niet durven dromen 
dat het zo volmaakt zou zijn.  
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Drachten in Nederland 5
Zoals vorige keer beloofd een beetje meer over  
Zeeland. 

In vorige artikelen heb ik al duidelijk gemaakt dat  
iedere streek zijn eigen drachten had. Zelfs binnen 
een vrij kleine oppervlakte waren er verschillen. 
Men wilde zich uitdrukken en van anderen onder-
scheiden, alhoewel de stand en religie erg bepalend 
waren. 

Bij een basis die vaak hetzelfde was over verschil-
lende delen van het land voor vrouwen onderhemd, 
beuk, jakje en omslagdoek werd gezocht naar vari-
anten. Dit was ook vaak bepaald door materiaal dat 
plaatselijk  voorhanden was. 

Wij hebben al eerder gezien dat in even zoals Zuid 
Beveland de omslagdoek verschillend gevormd en 
gespeld werd voor Katholieken en Protestanten. 

Een erg opvallend verschil was de omslagdoek in 
Axel. Die werd op elkaar gevouwen en tenslotte met 
papier opgevuld zodat er een soort vleugels op de 
schouders ontstonden.  

In de vouwen werden soms versierselen van 
pareltjes of pailletten aangebracht. 

 

Wanneer ik drachten beschrijf dan heb ik meestal 
over drachten zoals die in gebruik waren in de 
eerste helft van de 20e eeuw. (1900-1950) 

Drachten werden langzamerhand minder gedragen 
om tenslotte geheel te verdwijnen. 

Over de jaren heen hebben verschillende redenen 
de vorm van de drachten beïnvloed. Religie lag daar 
vaak ten grondslag. Uitbundige kleuren mochten 
niet meer bijvoorbeeld. Regels waren er bijvoor-
beeld hoeveel “bloot” er mocht zijn. Als je dus het 

plaatje bekijkt van een dracht uit ’s-Hertogenbosch 
van een paar honderd jaar geleden en dan vergelijkt 
met de dracht zoals wij die gewend zijn, dan zie je 
nogal een verschil. 

Wij kennen de overwegend zwarte jurken en bloes 
(of jakje) met als enig uitbundig geheel de “Poffer” 
De mannen waren geheel in “dracht” met een vrij 
moderne snit. De “Poffer” was een special strook 
van tule of kant opgevuld met pareltjes, bloempjes 
en soms kleine poppetjes. Deze waren bedoeld als 
een soort vruchtbaarheid symbool. Op dit plaatje 
kan je goed zien dat aan de rechterkant een man 
staat in werkkleding terwijl de man aan tafel een 
zondagse dracht draagt met schoenen in plaats van 
klompen en nette broek en jas. De ene vrouw 
draagt een Vlijmense muts terwijl de vrouw links 
een “Meierijsche” Poffer draagt. 
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Eerder heb ik al eens over spreuken en gezegden 
gesproken. Een daarvan is het gezegde: “Op je falie 
krijgen” misschien niet in heel Nederland bekent 
maar wel in Brabant. De falie was een kledingstuk 
dat gebruikt werd als je boete moest doen of in de 
rouw was (voor vrouwen). Dat gebeurde bevoor-
beeld als de vrouw in verwachting geraakt was. Ze 
moest dan voor een periode een falie dragen als ze 
in het openbaar ging. Over privacy gesproken………. 
De dracht in Limburg is niet veel anders dan in  
Brabant. 
Op het bijgaande plaatje zie je voor sommigen een 
paar bekenden: Anna Vollebregt in Noord  
Limburgse dracht, Nelleke van Horrik in een dracht 
van de streek rondom Breda en mijzelf in een  
algemeen Brabantse mannendracht. 
En dat was een rondje Nederland. Ik hoop dat je 
het informatief gevonden hebt. 

Frank Broekmans 

 

Zoek de 8 verchillen 



 10 

 

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 

07 854 3017 

Boterkoek (Rutger bakt) 
Voor het deeg 
· 375 gr bloem 
· 340 gr roomboter, op kamertemperatuur 
· 270 gr witte basterdsuiker 
· ¼ tl zout 
· ½ vanillestokje, merg en/of ½ citroen, rasp 
Verder nodig 
· boter, om in te vetten 
· 1 ei, losgeklopt 
 
Verwarm de oven voor op 170 °C. Vet een vierkan-
te vorm van 20 bij 20 centimeter in met boter en 
bekleed de bodem en twee zijkanten met bakpa-
pier. Je kunt ook een ronde (boterkoek)vorm  
gebruiken met een doorsnede van 22 centimeter. 
Neem liever geen springvorm omdat je dan kans 
hebt dat de boter gaat lekken tijdens het bakken. 
Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en 
meng deze tot een samenhangend deeg. Doe het 
deeg in de vorm en druk dit plat, dat gaat het best 
met natte handen of de bolle kant van een natte 
lepel. Probeer de bovenkant goed glad te krijgen. 
Bestrijk het deeg met losgeklopt ei en kerf er met 
een vork een ruitjesmotief in. Bak de boterkoek 30 
tot 40 minuten tot de bovenkant mooi bruin is. De 
boterkoek zal nog erg wiebelig zijn en niet gaar  
lijken, maar dit komt allemaal goed tijdens het 
afkoelen. 
Druk nadat de vorm 10 minuten uit de oven is de 
zijkanten van de koek voorzichtig naar beneden 
met de bolle kant van een lepel, zodat de boven-
kant van de koek overal even hoog is. Laat de  
boterkoek minimaal 6 uur afkoelen in de vorm en 
haal hem er dan met behulp van het bakpapier uit. 
Snijd de koek in stukjes. 
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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 n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 
Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 
Committee member  Jo van Kooten  021 740123 jovanko78@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.waikato@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 
 nethervillevillage@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: 

Cambridge Dutch Market, Bridges Church café, Duke Street: 26th Sept.; 31 Oct; 28 Nov; 19 Dec  
Zoo visit, Kiwi Kinder Club: Sunday  11th October 
Games Day: Modday  16th Nov. Tassman Village 
Sinterklaas: Sunday 6th December 
Kerstviering: Netherville Hall: Sunday 20th December 
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 When: Sunday 11th October 

Time: From 11 am 

Entry cost covered by the Kinder Club 

Bring: Picnic lunch, sunhats, sunscreen & smiles 
RSVP attendance by Sunday 27th September 

kkc.waikato@gmail.com 


