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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. 

Deadline: 15 March 2021 

75 +1 jaar Bevrijd Nederland 

De Lockdown in 2020 gooide veel roet in het eten, 

ook zo voor de geplande viering van 75 jaar 

bevrijding. In Nederland had men al jaren gewerkt 

aan een groots opgezette viering, door het hele 

land. Helaas ging dat allemaal niet door en moest 

men het doen met televisie beelden. Veel Neder-

landers gingen hun toekomst zoeken in emigratie-

landen na de oorlog ondermeer vanwege de grote 

woningnood die veroorzaakt was door het oor-

logsgeweld. Ook Nieuw Zeelandse soldaten waren 

betrokken bij de bevrijding van Nederland en op 

de geallieerde begraafplaatsen vond menige NZse 

soldaat zijn laatste rustplaats. Er zijn steeds mind-

er mensen die de oorlog meegemaakt hebben, 

een 100 jarige viering zal steeds minder mensen 

iets zeggen. We hebben een aantal boeken, foto’s 

en dergelijken bij elkaar gevonden en zoeken nu 

dingen zoals: per-

soonsbewijzen; bon-

nenkaarten; persoon-

lijke herinneren etc. 

De tentoonstelling 

zal in de Netherville 

Hall gehouden 

worden en toegan-

kelijk voor iedereen. Om er voor te zorgen dat alle 

spullen veilig zijn terwijl bezoekers rondlopen, 

hebben we vrijwilligers nodig om aanwezig te zijn 

terwijl de hal open is voor bezoekers. Graag een  

mailtje sturen naar: nether-

lands.soceity.waikato@gmail.com.nz of een tele-

foontje naar Wies of Auk (telefoon-nummers op 

de laatste bladzij van de K&K). 

Wies 

 Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 

Volgend de Nederlands etiquette mag men 

elkaar tot 6 januari Gelukkig Nieuwjaar wensen. 

Die periode zijn we ruim overschreden, maar ik 

doe het lekker toch! Gelukkig 2021 en dat dit 

nieuwe jaar ons geeft dat wat we nodig hebben 

en misshien zelfs wel iets extras..  We kunnen 

nog een poosje genieten van zomerweer voor 

dat de herfst inzet. Wat ik zo zie op Facebook zijn 

er heel wat mensen aan het genieten van hun 

caravan of campervan, we hoeven niet zo heel 

ver weg om aan het strand te kunnen zitten of 

om een prachtig uitzicht te hebben. We moeten 

daarom ook een maand wachten vóór  er een 

Dutch Market gehouden kan worden in Cam-

bridge en de meeste mensen terug zijn van 

weggeweest. In de volgende K&K zullen we een 

datum hebben voor de Nasi lunch, het lijkt wel of 

alles om eten draait! 

We zoeken dringend naar een editor voor de 

Koetjes & Kalfjes. Hier wordt een vergoeding 

voor betaald. Dit hoeft niet per-sé één persoon 

zijn, veel handen maken licht werk, dus zelfs als 

iemand een of twee publicaties per jaar op zich 

wil nemen zou dit al veel helpen.  

Wies 

Voorpagina: Kasteel Drakensteyn, de woning van 

Prinses Beatrix die op 31 januari haar 83ste  

verjaardag vierde. 
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Kiwi Kinder Club 

Zondag 14 februari ( 1-3 PM ) komen we weer bij 
elkaar met de Kiwi Kinder Club (KKC) in de Hardy 
Centre bij de Hamilton Gardens. Het onderwerp 
voor de februari bijeenkomst is vakanties en  
reizen. De koffie zal klaar staan, we gaan knutselen, 
we zullen verjaardagen vieren met cake, kadootjes 
en LangZalZeLeven en natuurlijk op een ontspan-
nen manier de Nederlandse taal leren.   

Graag via een email, berichtje of persoonlijk laten 
weten of je volgende week zondag kunt komen  

email: kkc.waikato@gmail.com 

Sunday the 14th of February (1-3 PM), we'll be 
meeting again with the KKC at the Hardy Centre in 
the Hamilton Gardens. The theme for our February 
session will be holidays and traveling. The coffee 
will be ready, we are planning to make artworks, 
we will celebrate birthdays with cake, presents and 
singing and of course learn the Dutch language in a 
relaxed atmosphere.  

Please send a message or let us know in person if 
you are able to attend our next session. 
Email: kkc.waikato@gmail.com 

De appels zijn bijna klaar om te plukken, dus: tijd voor APPELTAART. 

Dit recept is van ‘Rutger Bakt’ Hiij vertelt dat dit een recept is van zijn moeder. Ik heb het zelf nog niet 

uitgeprobeerd, maar ben het zeker van plan. De link is: https://rutgerbakt.nl/taart-recepten/appeltaart/

recept-de-lekkerste-appeltaart/ 

Ingrediëntenlijst 

Voor het deeg 
350 gr bloem 
2 tl bakpoeder 
½ citroen, rasp 
¼ tl zout 
1 tl vanille-extract 
175 gr witte basterd suiker 
½ ei  
250 gr boter 

Voor de vulling 
125 gr amandelspijs 
½ - 1 ei, losgeklopt 
5 à 6 grote goudrenetten of jonagolds,  
geschild en in partjes 
2 tl kaneel 
3 el custardpoeder 
2-4 el witte of bruine basterdsuiker 
60 gr donkere rozijnen 

Verder nodig 
boter, om in te vetten 
½ ei, geklopt 
100 gr abrikozenjam 

Bereiding: 
Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en 
kneed er een samenhangend deeg van. Kneed 
vooral niet te lang: zodra je een bal van het deeg 
kunt vormen, is het goed. Verpak het deeg in plas-
ticfolie en laat het minimaal 1 uur rusten in de  

koelkast. 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een 
springvorm van 24 centimeter doorsnede in met 
boter en bekleed de bodem met een stuk bakpa-
pier. Kneed het deeg nog kort door en rol ¾ van het 
deeg uit tot een dikte van 4 millimeter. Bekleed  
hiermee de bodem en zijkant van de springvorm. 

Meng het amandelspijs met het ei, tot het 
makkelijk smeerbaar is en verdeel dit over de 
bodem. Doe de appelpartjes in een kom en meng 
deze met de kaneel, het custardpoeder en de 
basterdsuiker. Voeg als alles goed gemengd is de 
rozijnen toe en doe de appelvulling in de 
taartvorm. Druk de appelvulling stevig aan, dit is 
erg belangrijk. Rol van het overgebleven deeg 
slierten en leg deze in een ruitvorm over de taart. 
Bestrijk het deeg met het losgeklopte ei en bak de 
appeltaart in 65 tot 80 minuten goudbruin. Indien 
je oven beschikt over de functie ‘alleen 
onderwarmte’, gebruik die dan de laatste tien mi-
nuten zodat de bodem echt goed gaar is. Als de bo-
venkant van de taart te donker dreigt te worden, 
bedek deze dan met een stuk aluminiumfolie. 

Laat de taart volledig afkoelen voordat je de 
springvorm verwijdert. Doe de abrikozenjam in een 
steelpannetje en verwarm deze al roerende. Be-
strijk de afgekoelde appeltaart voor een mooie 
glans met de warme abrikozenjam. Serveer de ap-
peltaart met opgeklopte slagroom. 

https://www.rutgerbakt.nl/basisrecept-vanille-extract/
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Waikato Museum, Hamilton: 

Distant Kinship / Verre Verwanten NL / NZ   6 March - 2 May 2021 
An exhibition of printmakers of Grafiekgroep Bergen and the Print Council  
Aotearoa New Zealand. 

The Dutch diaspora in Aotearoa New Zealand goes 
back a few hundred years since the 17th century 
explorer and merchant, Abel Tasman (b. 1603 d. 
1659) made landfall at the top of Te Wai Pounamu 
– the South Island. Since then, the artistic tradi-
tions of the Netherlands have made an impression 
on New Zealand art history. 

This exhibition Distant Kinship/ Verre Verwanten is 
an exchange between the Grafiekgroep Bergen 
(GGB), a collective of nine Dutch printmakers, and 
nine printmakers belonging to the Print Council 
Aotearoa New Zealand (PCANZ). This exhibition 
acknowledges this distant connection and celebrates the strength of the printmaking traditions of both 
countries. 

www/waikatomuseum.co.nz/exhibitions-and-events 

Your Name, on a  

Spectacular ‘Memorial 

Wall’ An Art Mural on 

Te Awahou Nieuwe 

Stroom –  

in Foxton  

You can now add your family’s name – or any 

name you choose, like children or grandparents, or 

your organisation or business – next to the Art 

Mural that will feature on one side of our building. 

 In April 2021, a long blank wall in Wharf Street 

will be turned into yet another exciting art work 

for our Cultural Park. A brightly coloured Mural 

will brighten up a plain boring space, and add an 

impressive monumental visual to Te Awahou Nieu-

we Stroom, befitting the facility. 

 World-renowned Dutch Mural Artist, Jan van der 

Ploeg (based in Amsterdam), has designed the col-

ourful Art Mural – some 50 metres long and 3.5m 

high, that will liven up a 62m plain wall.  

Pete Bossley, the architect of Te Awahou Nieuwe 

Stroom, is so enthusiastic about having Jan’s art 

on his award-winning building, that he signed up 

to be one of its Founding Sponsors. And Tauranga 

art gallery Sumer will install the painting – at a 

greatly reduced price – also as one of its sponsors. 

Add your own name – or someone else’s – to our 

Memorial Wall. And you’ll be in great company!  

The Artist  

Jan van der Ploeg, with links to Dutch art move-

ment ‘De Stijl’, has created murals around the 

world. In Aotearoa New Zealand, he is well-known 

for his Wellington mural.  

In the spirit of multi-cultural partnership with 

which Te Awahou Nieuwe Stroom was established, 

Jan has consulted extensively with the three part-

ners to create his final design. He kindly agreed to 

let the Oranjehof Dutch Connection Centre use the 

Mural as a fundraiser.  

Sponsor and family names will be displayed on 

the 1.5m wide grey panels on the side of his art-

work.  
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Bezoek van Sint en Pieten 

Op zondag 6 december had Sinterklaas nog net 

even tijd om met de Pieten een bezoekje aan Hamil-

ton the brengen. Ongeveer 50 kinderen en hun  

papa’s, mama’s, opa’s en oma’s stonden klaar om 

de Sint en Pieten te ontvangen. BBQ worstjes, bo-

terhammen met hagelslag en poffertjes vulden heel 

wat buikjes en voor de dorst was ook koffie, thee en 

limonade. De ouders en kinderen van de Kinder 

Club hadden flink geoefend op de Sinterklaasliedjes 

en er was dan ook behoorlijk volume toen Sint en 

Pieten de Hardy Center bereikt hadden. Ik heb 

genoten van de blije  snoetjes, de ene keer enthou-

siast, dan weer een beetje wantrouwig wanneer de 

kinderen hun kadootje en zakje snpepjes in 

ontvangst namen!  Dank je wel Dutch Market voor  

jullie bijdrage van het snoep. De ouders en kinderen 

van de Kiwi Kinder Club en Sint en Pieten die het 

mogelijk maakten om er een gezellige dag van te 

maken! 

Wies  

 

Kerstviering 2020 
Het was een druk weekend, net voor de Kerst: op zaterdag was er de Cambridge Market en de dag erop 

de Kerstviering in de Netherville Hall. Er werden stukjes uit de Bijbel voorgelezen over de geboorte van 

Jezus en ook wat gedichten voorgedragen. Anton Wassenaar deelde zijn gedachten oven Kerstmis en Ria 

Venema (helemaal uit Auckland) begeleide de samenzang op de piano. Na afloop was er ruim tijd om 

onder genot van koffie, thee en heel veel lekkers bij te praten.  

Wies 
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Games Days 

12th of April  

Tasman Village,  

Morrinsvillle 

14th of June 

Netherville  

Hamilton 

10 am-3 pm 

 

Cambridge  

Dutch Market 

@Bridges Church Cafe 

28 Duke Street 

Saturday: 

March 27th 

April 24th 

 10—1pm 

Cash Sales only 

Cash sales only 

Exhibition  

of  

Printmakers 

Waikato Museum 

Distant Kinship 

Verre Verwanten 

NL/NZ 

6 March - 2 May 2021 

75+1 jaar 

Bevrijding 

Netherville Hall 

 

 

 

 

27 April-2 May 



 7 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Specials available in each shop 

 

 

Cambridge  Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Nog het beste gewenst 

voor 2021 van het 

Dutch Market Team, 

dat het een kleurrijk 

en jofel jaar mag wor-

den. 

Wat een gezellige 

drukte was het tijdens de Kerstmarkt, we hopen 

dat jullie net zo genoten hebben als wij. 

Je zult toch nog even moeten wachten voordat de 

volgende markt is dus geniet maar van de mooie 

dagen, of van de vakantie plek en omgeving. 

De volgende markt is op 28 Maart, en in April is dat 

op de 25ste. Kom gezellig samen met familie en 

vrienden naar de Dutch market voor een kopje 

koffie met spekulaas en als je trek hebt in een kro-

ket of bitterbal dan hebben we die natuurlijk ook 

weer, poffertjes, oliebollen en niet te vergeten de 

Nederlandse produkten in de winkel. 

Fred en Inneke zijn er met handgemaakte kaarten, 

fotos en schilderijen; Carolien komt natuurlijk ook 

weer met prachtige bloeiende planten. 

Voor de kinderen is er ook weer vermaak en de af-

gelopen tijd is de sjoelbak erg in trek geweest bij 

groot en klein. 

Als laatste een verzoek wat betreft Oliebollen: 

mocht U een grotere hoeveelheid Oliebollen willen 

meenemen laat ons dat zo snel mogelijk weten zo-

dat we de hoeveelheid beslag kunnen aanpassen 

en hoeven we niemand tijdens de markt teleur te 

stellen dat we zijn uitverkocht. 

Tot ziens op 28 Maart 2021 

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  

 

 

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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TAKAHE 
Deze keer heb ik gekozen voor de Takahe, Porphyrio 

mantelli hockstetteri. Een vogel waarvan we meer 

horen (via Media) dan dat we hem zien. Het is de 

grootste levende soort van 

de familie Rallidae 

(waterhoenders)  en ook 

zoals de Kiwi een vogel die 

niet kan vliegen maar toch 

wel  vleugels heeft al zijn ze 

heel klein. Takahe is fors 

gebouwd met korte stevige 

rode poten en een  dikke 

sterke rode snavel; ze  heb-

ben een blauw veren kleed 

met op de rug een bruingroene glans. Zoals ik al 

schreef zijn ze fors gebouwd en wegen dan ook tus-

sen de 2 en 4 kg. Hun lengte is ongeveer 60 cm; 

wanneer ze rechtop staan ongeveer 50 cm groot. Ze 

kunnen wel 20 jaar worden. Hun voorouders zijn 

waarschijnlijk miljoenen jaren geleden naar Nieuw-

Zeeland overgevlogen van Australië, en omdat ze 

hier geen natuurlijke vijanden hadden hebben ze 

het vliegen niet meer nodig gehad en zijn het loop-

vogels geworden, vandaar dat ze toch nog kleine 

vleugels hebben. Ze leven van het eten van tussock 

grassen, en jonge scheuten van vetplanten,  hoog in 

de bergen van 

Murchison. Om-

dat het gras dat 

ze eten moeilijk 

verteerbaar is 

eten ze wel 19 

uur per dag, en 

daarom produce-

ren ze 8 meter 

poep in totaal per 

dag. (Ze komen overigens niet in het wild voor op 

het noord eiland). Ze leggen in oktober/ november 

2 eieren van 74mm bij 48mm die 95gram wegen, in 

een bedje van tussock gras en worden door allebij 

de ouders om beurten bebroed voor 30 dagen, het 

vrouwtje broedt overdag en ‘s avonds neemt het  

mannetje over.  Meestal overleefd er maar een jong 

dat tot september door  de ouders wordt gevoed; 

na een jaar kunnen ze al gaan broeden, maar blijven 

nog 2 jaar in de buurt van de ouders. Om met elkaar 

in contact te blijven tokken ze, of een zacht geknor 

zoals we dat van kippen kennen. 

Tussen 1849 en 1898 werden er 4 soorten gevonden 

in Fiordland, daarna zijn er geen meer gezien en 

dachten ze dat ze uitgestorven waren, maar 50 jaar 

later in 1948 heeft men ze weer gevonden in de ber-

gen van Murchison, ten westen van Lake Te Anau,  

toen waren er nog ongeveer 100 tot 200 maar dat 

ging al weer snel bergafwaards. In 1991 telde men 

er weer 161 en is er een broed programma opgezet. 

Op dit moment zijn dat er ongeveer 400 vogels. In 

het wild komen ze dus  alleen nog voor in de bergen 

van Murchison en Fiordland Nationaal Park, en sinds 

kort ook Goudland Downs in Kahurangi  National  

Park. 

Mocht u nieuwschierig zijn geworden en ze in leven-

de lijve willen zien, dan kan dat en u hoeft er niet 

zover voor te gaan: Maungatautri  is het kortste bij 

maar ook in Auckland zoo, Tiritiri Matangi eiland, 

Wairakei Golf Sanctuary (Taupo) en Zealandia Enclo-

sure in Wellington zijn Takahe te vinden. 

 Het is en blijft een bijzondere vogel. 

Tot de volgende keer. 

 Huub Verstegen. 

(foto’s gemaakt door H. Verstegen) 
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CAMBRIDGE KLAVERJAS CLUB. 

Het is inmiddels 2021  

geworden en we wensen 

iedereen het beste voor dit 

komende jaar! 

Het is een bijzonder jaar 

geworden met een 7 week onderbreking. 

Gelukkig is het daarbij gebleven, NZ is hier 

goed mee weggekomen dankzij de stappen 

die zijn ondernomen.  

We zijn dit jaar met 17 spelers geëindigd. 

Zoals gebruikelijk is er verloop in een club 

maar er kwamen ook weer drie nieuwe spe-

lers bij: een van Otorahanga, een van Cam-

bridge en een van Matamata. Door Covid 

hadden we per avond een leuke opkomst, 

vaak ook met vier tafels kunnen spelen. 

Hiermee is Cambridge een van de grootste 

klaverjas clubs  geworden in NZ. Dit maakt dat je een echte competitie kunt spelen. De play-off dit jaar 

was ook iets anders dan anders. We konden geen vier kwartalen halen maar slechts drie en die namen 

het op tegen de speler met de meeste pitten in 2020. De spelers die voor de eer gingen waren: Anne-

ke de Vries, Frank Broekmans, Toon van Rijen en Kees Zegwaard die de meeste pitten behaalden. De 

winnaar was Anneke, op de hielen gevolgd door Frank, Kees werd derde en Toon  vierde. Zij ontvingen 

allemaal een geld prijs.  

Na de play-off zijn  een aantal spelers gewoon heerlijk en ontspannen doorgegaan met spelen.  Op 14 

december hadden we een gezellige avond met de AGM. Ik had in 2019 al aangekondigd dat na zes jaar 

2020  mijn laatste jaar zou zijn als club captain en Caroline van Schie heeft mijn taak overgenomen. 

Het is goed dat er in elke club er gerouleerd kan worden, te lang in een zelfde positie werkt lang niet 

altijd gunstig uit. Ik wens Caroline veel succes met haar nieuwe rol!  

The Oaks heeft weer toegestaan dat we ook in 2021 daar mogen spelen. Bedankt Fred om dat weer 

voor elkaar te krijgen. Alhoewel we daar kosteloos zitten,  dragen we wel bij aan The Oaks Social Club 

dat een derde defibriator wil aanschaffen. De zaal in The Oaks is een pracht ruimte en daar zijn we 

zeer dankbaar voor. Er is mogelijkheid om verder uit 

te breiden en dat is ook best wel nodig. Wat afgelo-

pen jaar niet kon gaat waarschijnlijk dit jaar wel ge-

beuren: vele spelers gaan er een poosje tussenuit, 

welliswaar allemaal in NZ, en gaat al vanaf februari 

beginnen. Zelf kijk ik ook uit naar weer een onderbre-

king. Hopelijk kunnen we deze winter weer naar 

Australie; al was het maar in één staat! 

Kees Zegwaard 
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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 

07 854 3017 
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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 

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.dutchclubwaikato.com 

 

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 

Caroline van Schie   027 325 5198 johnsnursery@msn.com 

Kiwi Kinder Club 

Bart van Campen    022 6572 090 kkc.waikato@gmail.com 

Facebook page       kiwikinderclubwaikato.nz  

Bank account        

Friendly Support Network (FSN) 

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

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

Treasurer       Ria van Vugt  07 2100 871 myriverview1202@gmail.com 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 

President:       Don Shergold  07-855 7287  netherville.com     

Email:        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: 

Distant Kinship / Verre Verwanten NL / NZ   6 March - 2 May 2021, Hamilton Museum, Grantham St. 

Cambridge Dutch Market: March 27—April 24—May 29 - 10.00 to 1pm, Duke Street, Cambridge 

Games Day: April 12, 10 am Tasman Village, Morrinsville 

75 +1 jaar bevrijding: April 27—May 2, Netherville Hall 
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