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Van de voorzitter 

De eerste Cambridge Market zit er op. Wat was 

het druk, iedereen hunkerde naar oliebol-

len,kroketten en haring. Er moesten zelfs tafels 

bijgezet worden in de tweede zaal! Ik heb ook 

aardig wat poffertjes verkocht en was zo goed 

als uitverkocht. Ik kon eindelijk weer mijn 

maandelijkse Kaaps Viooltje kopen. Ik heb er nu 

aardig wat, maar daar ik niet de groene vingers 

van mijn ouders heb krijg ik ze niet opnieuw 

aan het bloeien. Als ik ze van Caroline koop 

bloeien ze bijna twee maanden, zelfs voor mij!  

De eerste Games Day van het jaar is op 

maandag 12 april in Tasman Village in Morrins-

ville. We hebben nog geen datum voor de AGM 

en Nasi lunch, maar dat wordt waarschijnlijk 

juni-juli. We hebben nu de handen vol aan de 

tentoonstelling over de bevrijding van Neder-

land aan het einde van de Tweede Wereld oor-

log. Deze wordt gehouden van dinsdag 27 arpril 

tot zondag 2 mei. 27 April is natuurlijk ook Kon-

ingsdag en hoewel dit in Nederland voor het 

tweede jaar niet gevierd kan worden, doen we 

hier maar extra ons best. Ik ben aan het 

bedenken wat we voor lekkers kunnen 

bedenken en heb reuze zin in tompoezen, met  

oranje glazuur natuurlijk! Je moet wel naar 

Netherville komen om mee te kunnen ge-

nieten….. De tentoonstelling zelf is een kombi-

natie van vreugde over de bevrijding en van het 

herinneren van de tekortkomingen die zoveel 

mensen hebben moeten lijden. Wat we ook 

nooit mogen vergeten is de opoffering van al de 

soldaten die hun leven hebben gegeven voor 

onze vrijheid. Zo liggen er maar liefst 226 

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:  15th May 2021 

Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 

Nieuw-Zeelandse soldaten in Nederlandse be-

graafplaatsen. 

De realiteit van oorlog is gruwelijk en mag nooit 

vergeten worden, al is het mogelijk om te 

vergeven. We hebben een flink aantal boeken en 

memoires te leen gekregen en het volgende las ik 

als naschrift in een van de memoires: 

“…….Ook werd bij mij een groot beest wakker ge-

maakt toen bekend werd de oorlogsmisdaden, 

welke door hun bedreven waren in ik wenste wel 

dat al wat Duits was van de aardbodem geveegd 

diende te worden. Maar toen ik zelf als militair 6 

jaar later in Duitsland vertoefde en zag en hoorde 

de eenvoudige bevolking, toen was ik blij dat ik 

over hen geen rechter geweest was. Want ik zag 

en bemerkte dat zij bedrogen waren geworden 

door hun narcistische leiders en nu de gevolgen 

daarvan droegen. Alles was in puin en overal rouw. 

Laten we hopen dat de tweede wereldoorlog een 

les is geweest voor ons allen en dat we nooit ver-

geten zullen dat onze vrijheid duur betaald is ge-

worden. Maar dat wij, met z’n allen met 

waakzaamheid blijven verdragen! De VREDE. 

September 1984 Pau van Bezooijen. “ 

 

 

 

 

Saturday 24th April—2nd May 2021 

Dress in orange at the Dutch Market in April and 

get free poffertjes! 
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Kiwi Kinder Club 

 

In maart kwamen we weer bij elkaar met de Kiwi Kinder Club om speels Nederlandse taal en cultuur te 

leren en te proeven. Dit keer was het thema Pasen. We hebben geleerd over Palm Pasen en de kinderen 

hebben ieder een Palm Pasen stok mogen maken (met veel dank aan Greet). Verder hebben we eieren 

geschilderd en de Paashaas kwam nog op bezoek! Al met al weer een geslaagde middag! 

KKC sessies zijn elke 2e zondag van de maand in de Girl 

Guide Hall/Hardy Centre bij de Hamilton Gardens (1-3 

PM) en ieder kind (en ouders) met Nederlandse roots/

links en interesse in Nederlandse taal en cultuur is wel-

kom.  

De volgende sessie is op Zondag 11 April met als the-

ma Koningsdag. 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 March we got together again with the KKC/Dutch 

Kids Club to playfully learn and taste Dutch culture and 

language. This time the theme was Easter. We learned 

about Palm Easter and all the children made a ‘Palm 

Pasen stick”.  We painted eggs and even the Easter Bunny came for a visit! Altogether it was a fun after-

noon! 

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 connection in their family and keen to learn 

more about the Dutch culture and language. We split into groups by age and Dutch language ability 

where possible. 

 

 

Our next session is Sunday 11th of April with the topic Koningsdag/ ‘Kingsday’. 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
mailto:kkc.waikato@gmail.com
http://www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz
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Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Allereerst mijn veronschuldeging voor het vermel-
den van de verkeerde datums in maart en april. We 
hopen dat jullie ook een fijne vakantie (in eigen 
land) hebben gehad, wij in elk geval wel. Wat zijn 
we toch bevoorrecht om in zo’n mooi land te wo-
nen, en dan ook nog regelmatig verwend worden 
met de markt.  

In april is dat op de  24ste en in mei  de 29ste. 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 heb-
ben we natuurlijk ook weer, poffertjes, oliebollen 
en niet te vergeten de Nederlandse produkten in de 
winkel. Haring is er gelukkig ook weer; Fred en  
Inneke met handgemaakte kaarten, photo’s en 
schilderijen. Caroline komt natuurlijk ook weer met 
prachtige bloeiende planten. Voor de kinderen is er 
ook weer vermaak: de afgelopen 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 dat ons zo snel mogelijk weten zo-
dat we de hoeveelheid beslag kunnen aanpassen en 
hoeven we niemand tijdens de markt teleur te stel-
len dat we zijn uitverkocht. 

Tot ziens op 24 April  en/of  29 Mei 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  
 

Friendly Support Network 
Many of the volunteers have 

enjoyed a well deserved holi-

day which saw the  South  

Island  being overrun by  

retired Dutch people! They 

have now all returned and are 

looking forward to be visiting the people enjoying 

their visits.  

 

 

Distant Kinship/Verre verwanten 
 

Thank you to the people who attended the special 

occasion for the exhibition of graphic works by 

artists from both New Zealand and the Nether-

lands. We were given explanations from both the 

curator Leafa Wilson and one of the artists whose 

work was on display. There were visitors from 

Auckland who made the trip down especially for 

this occasion. They were wanting to learn about 

linking between NZ and their own land of origin, 

Yugoslavia. The refreshments went down well with 

Douwe Egberts coffee, oliebollen and cheese kindly 

sponsored by Meijer Cheese. Leafa remembered 

growing up in Tokoroa with many Dutch families 

and Patricia Gonzalez who lived in Tilburg for an 

number of years was also looking forward to the 

oliebollen. Patricia also knew exactly what biscuit to 

purchase for this event! Thank you to all who made 

this event possible. Walking through the museum 

reminded me what a great treasure we have in 

Hamilton. Reminder to self: go and visit the Waika-

to Museum more often! 

Wies 

Thanks Miel! 
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Cambridge Klaverjasclub 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. En zoals aangekondigd in de vorige  editie een 
nieuwe club captain. 
Mijn naam is Caroline van Schie. John en ik wonen sinds 34 jaar in Nieuw Zeeland en 
hebben een tuinders bedrijf in Ohaupo. Misschien kent u mij van de Dutch Market 
waar ik sta met onze planten. 

Opgegroeid in Pijnacker (Zuid Holland) was klaverjassen  een zeer favoriete bezigheid in ons gezin. 

Ik ben vanaf dag één bij deze klaverjas club en moet zeggen altijd met veel plezier gekaart. We hebben 
een leuke groep die langzaam maar zeker aan het groeien is.  Er zijn wat mensen uit Morrinsville erbij 
gekomen; uit Otorohanga en Cambridge en zo hebben we nu 22 leden. 

Gelukkig is ons zaaltje groot genoeg en is men van harte welkom bij onze club. 

Tot slot wil ik Kees Zegwaard bedanken voor het oprichten van de club zes jaar geleden en het leiden 
van de club voor zes jaar.  Een hele commitment en zeer gewaardeerd door de leden. 

De competitie  is inmiddels al vijf weken bezig.  Er zijn nog een aantal leden  aan het rondreizen op het 
zuid eiland. Ja we blijven allemaal in Nieuw Zeeland. Maar gelukkig is het een prachtig land waarin we 
wonen en prima geschikt voor heerlijke vakanties. 

Caroline van Schie 

 

H 

E 

R 

F 

S 

T 
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Games Days 

Monday  

12th of April 

 Tasman Village,  

Morrinsvillle 

14th of June 

Netherville Hall 

Hamilton 

10 am start 

 

Cambridge  

Dutch Market 

@Bridges Church Cafe 

28 Duke Street 

Saturday: 

24th Apil 

29th May 

26th June 

10—1pm 

Cash Sales only 

Cash sales only 

75 Years (+1)

Liberation  

 

 

27th April—2nd of May 

10– 4pm 

Netherville Hall 

Gold coin donation 

AGM 

Nasi lunch 

June/July 

Date tba 

Netherville  

Family Room 
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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 

 

Kokako 

Weer een van die vogels waar we jammer genoeg 

zo weinig van zien, van de Familie Callaeidae NZ Lel-

vogels. Ze zijn 38 cm groot en blauwgrijs van kleur. 

Ze hebben aan de onderkant van de snavel, tegen 

de keel, twee fel blauwe lellen. 

Het klinkt wat vreemd maar ze behoren tot de kraai-

achtigen vanwege hun kenmerkende beenderen, 

sterke poten en tenen en een lange achternagel. Als 

ze vliegen zie je duidelijk de afgeronde vleugels en 

staart, ook de dikke snavel  is kenmerkend voor de-

ze familie.  Ze staan hoog op de poten en zijn geen 

afstand vliegers. 

We hebben het over de Noord Eiland Kokako, de 

Zuid Eiland Kokako met oranje lellen is waarschijn-

lijk uitgestorven. Als je er naar op zoek gaat moet je 

wel  vroeg in de morgen zijn want dan zijn ze het 

meest actief en laten ze zich het beste horen. Het is 

een melodieus fluiten en clacken en soms lijkt het 

een beetje op de zang van de Tui. Hun voedsel  be-

staat  uit  vegetaties, een verschijdenheid van groen 

dus, maar ook bloemen en fruit. 

Waneer ze jongen hebben pakken ze ook wel insec-

ten. Ze maken een nest van takjes die ze met veel 

mos bedekken in struiken en lianen van de supple-

jack. Het vrouwtje legt 2 tot 3 creme kleurige eieren 

met bruine spikkels. Het broedseizoen is van no-

vember tot maart en het vrouwtje alleen bebroed 

de eieren gedurende 20 dagen, daarna helpt het 

mannetje met de voeding met tussenpozen van on-

geveer 20 minuten. De jongen vliegen  na ruim vier 

weken uit en blijven dan nog enkele weken bij de 

ouders. 

 Rond 1900 

kwam de 

kokako nog 

over heel  

NZ voor  

maar door 

de ratten 

en herme-

lijnen gin-

gen ze al snel in hoeveelheid  achteruit. Vooral de 

drie-weekse broed periode van het vrouwtje maakt 

het een makkelijke prooi voor rat en hermelijn. 

Door intensieve programma’s en het  uitzetten in 

Ranges en Nationale Parken is de populatie nu rond 

de 1600 paren. 

Mocht u nieuwsgierig  geworden zijn om deze 

prachtige statige vogel persoonlijk te onmoeten dan  

kan dat en u hoeft er ook niet zo ver voor te reizen. 

Hier niet ver vandaan op Mt Pirongia of Sanctury 

Mountain Maungatautari  zijn ze al te vinden. Als je 

in de buurt komt van de Waitakere Ranges, de 

Hunua Ranges of  Mt Bruce kunt u ze ook vinden. 

Groetjes en tot de volgende keer.                                          

Foto’s   Huub Verstegen. 

Huub Verstegen. 

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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National Dutch Speech Competition 

The Federation of New Zealand Netherlands Societies Inc supported by the Embassy of the Kingdom of 
the Netherlands is excited to announce that during Dutch Week this year we will be running our first ever 
National Dutch Speech competition for Year 9 -13 students (12 to 17 year olds). 

The topic is "Being Dutch in New Zealand" and there are two categories: 

one in Dutch language and the other in English language. The English category is primarily for those who 
may have one Dutch parent or even grandparent or those who have grown up not speaking Dutch. Dutch 
means both the language but also the people afterall.  

The pre-selection stage will consist of the entrant submitting a video of their speech,  and if selected the 
finals which will be on 30 April live on Zoom. The Ambassador will be joining us live for the Finals. 

For more information please contact christiaan.buijsers@hollandhouse.org.nz   
We will also share information on the facebook page https://bit.ly/3eYltaz  

 
Christiaan Buijsers 

Vice President North Island 

The Federation of New Zealand Netherlands Societies Inc. 

Email received via The Federation of Netherllands Societies (Dutch Communities in NZ) from Mira Woldberg, am-
bassador for the Netherlands: 
 
Due to the serious impact of the COVID-pandemic and the enduring restrictions in the Netherlands and around the 
world, the Netherlands Government has decided against physical King’s Day celebrations, both at home as well as 
abroad. Ambassador Mira Woldberg will therefore not host a King's Day reception this year nor will the Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands be able to participate in Kingsday celebrations organized by the Dutch commu-
nities. 
  
The Dutch week will go ahead in order to celebrate the excellent bilateral relations between New Zealand and the 
Netherlands. Under the umbrella of the Federation, the Foundation and the DBA the communities are working 
together to make this a great success. In light of the above, it is not appropriate for the Embassy to take up an 
active role in organising the events. However, it appreciates all the great efforts made by all participants in cele-
brating the excellent relations between the Netherlands and New Zealand, and all things Dutch such as Dutch lan-
guage, food and culture during this special week. 
  
The Embassy would like to draw your attention to the fact that several prominent buildings across NZ will light up 
orange during the Dutch week, as an expression of our sympathy and strong connection to all those affected by 
COVID-19. 

mailto:christiaan.buijsers@hollandhouse.org.nz
https://bit.ly/3eYltaz
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Due to the Corona epidemic in 2020 the Exhibition of 75 Years Liberation had to be cancelled. We feel 

it essential to observe this significant  anniversary to remember the  sacrifices that were made to  

ensure the freedom of the Dutch now 76 years ago. This rememberance coincides with Dutch Week 

which is held for the first time this year. 

Many New Zealand soldiers had joined the English army and gave their life for our  

freedom; remembering them is the least we can do. We will forever be in debt to all the allied forces 

who were involved in the liberation of the Netherlands which started in September 1944 and  

concluded in May 1945. 

We are most fortunate to be given so many memories, books and historical documents. We are   

supported by the Tauwhare Military Museum, Military Vehicle Club, Nethervill Retirement Village and 

Federation  of Netherland Societies. 

  

 What:  Exhibition of pictures; video; news paper articles; books; personal experiences 

    preserved by familie members; displays of WWII artifacts. 

 Where:  Netherville Retirement Village Hall: 4 Admiral Crescent, Hamilton. 

 When:  Tuesday 27th of April (also Kingsday!) to Sunday the 2nd of May 2021 

   10.00 am—4 pm  

    Parade of Military Vehicles: Saturday 1st of May: 11.00 am (weather  

    permitting) 

 Cost:  Gold coin donation. Refreshments available. 
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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 

Oranje tompouce (adapted from 

www.keukenliefde.nl/oranje-tompouce/) 

Ingredienten: 

 Bladerdeeg 

 1x recept banketbakkersroom 

 100 g poedersuiker 

 Oranje levensmiddelenkleurstof, of bloedsinaasappelsap of 
mandarijnensap 

 250 ml verse slagroom  

 2 zakjes vanillesuiker 

Optioneel wat mandarijnenpartjes voor garnering 

Banketbakkersroom: 

 1 vanillestokje 

 500 ml volle melk 

 100 g fijne kristalsuiker 

 45 g custardpoeder, maizena of bloem 

 50 g eidooier (circa 2 of 3 eidooiers) 

 
Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. 
Doe de melk (houd een klein beetje melk achter), met het 
vanillemerg, de uitgeschraapte vanillepeul en 3/4 van de suiker in 
een steelpan en laat 10 minuten op laag vuur trekken. Roer in een 
andere kom de overige suiker, custardpoeder, eidooiers en 
achtergehouden melk tot een glad mengsel. Breng de melk nét 
aan de kook en haal van het vuur af. Giet de hete melk door een 
fijne zeef bij het eimengsel terwijl je goed klopt met een garde. 
Schenk het melk-eimengsel weer terug in de pan en verwarm al 
roerend op laag tot middelhoog vuur, totdat de banketbakkers-
room dikker wordt — de substantie lijkt dan op dikke vla. Zet het 
vuur uit en schenk de banketbakkersroom in een kom. Dek af met 
een stukje vershoudfolie om velvorming te voorkomen en laat 
afkoelen. Zet daarna in de koelkast en laat minimaal 4 uur op-
stijven. Tip: maak de banketbakkersroom de avond van tevoren, 
of ‘s ochtends vroeg.  
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Rol het bladerdeeg uit en snijd met een pizzasnijder in 14 gelijke 
rechthoeken — Leg het bladerdeeg op een met bakpapier bekleed 
bakblik en prik met een vork gaatjes in de rechthoeken. Leg een 
vel bakpapier bovenop het bladerdeeg en dek af met een bakblik, 
ovenschaal of een ander zwaar voorwerp, zodat het bladerdeeg 
niet kan rijzen tijdens het bakken. Schuif in het midden van de 
oven en bak circa 10 minuten. Haal uit de oven en laat het blader-
deeg volledig afkoelen. 
Maak het oranjeglazuur door de poedersuiker te mengen met een 
paar druppels kleurstof en een scheutje water, of gebruik wat 
vruchtensap. Het glazuur moet dik vloeibaar zijn. Bestrijk 5 plakjes 
bladerdeeg met het oranjeglazuur. 
Schep de banketbakkersroom in een spuitzak en spuit de banket-
bakkersroom bovenop 5 plakjes bladerdeeg. Dek af met het 
bladerdeeg met glazuur. 
Klop de slagroom stijf met de vanillesuiker en doe in een spuitzak. 
Spuit de slagroom in een baan over het oranjeglazuur en garneer 
indien gewenst met een partje mandarijn. 

https://www.keukenliefde.nl/banketbakkersroom/
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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    

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  

 

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.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events: 

Games Day: Monday 12th April, Tasman Village, Morrinsville;  14th June, Netherville 

Cambridge Dutch Market: 24th April; 29th May 

75 years (+1) liberation of the Netherlands: 27th April—2nd of May, Netherville Hall 

Eurofest: 9th October, Hamilton Gardens Pavilion 

AGM TBA  June 

Nasi Lunch: TBA July 
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Saturday 24th April—2nd May 2021 


