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EDITOR’S REPORT
Dear Readers,
This month I cannot tell you much about the 
progress of the “Windmill On Marshland” however 
people who are visiting the clubrooms are getting to 
know the ‘windmill fund savings box’ and dropping 
their donations in there. Thank you!!!

Desiree Ellery has also created a beautiful ‘give a 
little page’ : https://givealittle.co.nz/cause/wind-
mill-on-marshland
This will make donating easy for you, we will be 
grateful for any amount you can spare!  

The windmill with its presence will be a constant 
reminder of  the progress the Dutch community at 
large has contributed over the years to Canterbury.

Yoka
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PRESIDENT’S REPORT

Hallo Allemaal,

Aangezien de artikelen in de Echo zowel in het Nederlands als Engels worden 
geschreven, wil ik die trend volgen. Vandaar deze keer mijn stukje proza in het 
Nederlands

Deze maand wil ik u allen in het zonnetje zetten. Elke keer als ik thuis kom van de 
Dutch Market ben ik trots op wat we samen weer hebben bereikt.
U, als onze bezoekers, hebben het weer tot een succes gemaakt, maar ook onze 
leden hebben weer hun beste beentje voorgezet. De Dutch Market dag begint voor 
ons om 8.30 uur. We zorgen voor een gezellige hal, zetten de tafels en stoelen klaar 
en hangen de vlag uit. 
De eerste stal houders arriveren rond 9.00 uur en stallen hun waar uit. Vanaf 10 uur 
heten we onze eerste gasten van harte welkom. 

De Dutch Market in september, onder COVID level 2, moest iets anders worden 
opgezet dan normaal. U moest inchecken via uw mobiel of inschrijven op de contact 
lijst. Ook moesten we een oogje in het zeil houden dat niet meer dan 100 personen 
tegelijk in de hal aanwezig waren. Dit alles mocht de pret niet drukken: Het werd weer 
een fantastische dag.

Als we om 12.30 uur de deuren sluiten is het opruimen geblazen. Eenieder weet wat 
haar of zijn taak is en voordat je het weet ziet alles er weer pico bello uit: De afwas 
staat weer schoon in de kast; de schorten en andere vuile was zullen gewassen en 
gestreken worden voor de volgende keer.
Zo hebben we allemaal onze taak en samen hebben we er plezier in om u allen ook zo 
te zien genieten van dat kopje koffie, het broodje haring, een portie poffertjes en van al 
dat andere lekkers.
Maar natuurlijk ook van alle Nederlandse producten, die u zo waardeert, zoals dat 
zakje zoute drop of die rol beschuit.
De beslissing om de Dutch Market op te zetten heeft ons geen windeieren gelegd: De 
opkomst overtreft elke keer weer onze verwachtingen en het geeft ons veel voldoening 
te zien dat u er ook zo van geniet. Wij vinden het geweldig dat u onze Dutch Market 
een bezoekje brengt.
We hebben dit jaar nog twee Dutch Markets: een in october en de andere in 
november. Dan gaat de Market voor 2 maanden op vakantie en staan we weer paraat 
voor u in februari 2021.

Ik kijk uit u weer te kunnen begroeten tijdens de volgende Dutch Market op zondag, 11 
oktober, 10 uur.
Met hartelijke groet,
Dee



October 2020 Page 4

ECHO

Christchurch Refugee Emergency Committee

FEATURED SPEAKERS
 
Kristopher Clancy
Education Director 
Holocaust Centre 
of New Zealand

DATE:
October 14, 2020

TIME:
6:00 PM-7:00 PM

RSVP by October 9th at 4 PM to 
the email below

In the lead up to World War II and the Holocaust, Ivan Sutherland, 
Karl Popper, and a dedicated group of volunteers worked to lobby 
the New Zealand government to accept German-Jewish refugees 
fleeing Nazi aggression. Their efforts highlighted the difficulties new 
immigrants faced in being accepted into New Zealand and the dire 
consequences of government failures. Join us for a look at Anne 
Frank, refugees in New Zealand, and the lessons learned from their 
experiences. There will be an opportunity for Q&A after the 
presentation.

leadeduc@holocaustcentre.org.nz

LOCATION:
Air Force Museum 
of New Zealand
 
45 Harvard Avenue
Wigram
Christchurch 8042

ANNE FRANK
TO AOTEAROA:

REFUGEE JOURNEYS
October 14, 2020

Photo collection of the Anne Frank Stichting (Amsterdam)
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For advertising
get in touch with

Yoka Saris
Phone: 384 9570

Email:
yokasaris@gmail.com

                      Theo Boekel
  Email theoboekel@gmail.com
        Telephone 03 3181191

  FRIENDLY SUPPORT NETWORK (FSN)
We are a group of volunteers who give help and support to people           
of Dutch descent in situations of need and stress.

We visit sick peole, walk with people and talk (Dutch and English)
with people.

We organise transport to and from the Everglades to events you 
might want to attend.

Help or support is generally of a moral rather than financial nature.

If you want help as a volunteer or know of someone we can help,
please contact:

                 Heleen van den Brink        Tel 359 5517
             Trudi van Nobelen              Tel 383 1111
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Everglades Country Golf

Club

Would You like to Play Golf?

You can right here at Everglades Country Golf Club.

Green fees $10.00 for 9 holes.

Clubs are available for hire.

The course is open every day except Saturday from 

12noon to 4pm.

New members are very welcome. Membership 

details are available at clubrooms - 03 3238641 

(entrance from back car park) 

or from Secretary

Miles Ruddenklau

142 Riverlea Estate Drive

Stewarts Gully

Christchurch 8083

evergladescgc@xtra.co.nz

WAT NOU FAMILIE? 

Het is me het jaartje wel he? Ondanks alle moeilijkheden heeft 
TOENAIL CULTURE ALE besloten ook dit jaar met een 
toneelstuk te komen (als Corona het toelaat). 

Deze keer niks moeilijks, niks ingewikkelds, maar gewoon een 
vrolijk stuk voor de ontspanning. 

WAT NOU FAMILIE? Gaat over de gulle tante Sidonia, 
freule Ladieda de Montagne uit Nieuw Zeeland, die jarenlang 
haar lievelingsnichtje, freule Christina Wittewaal van 
Stoetwegen, rijkelijk onderhouden heeft. Nu wil ze met eigen 
ogen het geweldige gezin zien waar haar nichtje altijd zo 
enthousiast over schrijft. 

Ze ziet een schat van een man, een leuke dochter, een zoon die 
rugby speelt, leuke creatieve buren en een ‘Butler to die for’.  
Wat kan er nou fout gaan?? 

We spelen op:  

VRIJDAG-avond 16, ZATERDAG-avond 17 en ZONDAG-middag 18 oktober. 

Tickets zijn $20, inclusief drankjes en hapjes en zijn te bestellen bij: 

ADA:    3322 057, of: 0274314131     

ANNIE: 383 1594, of: 021 0625656 
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_________________________________________________________________________________________

THE GARDEN HOTEL COMPLEX
110 MARSHLAND RD

www.gardenhotel.co.nz | phone 385 3132

Bookings Essential PH 386 0088
fb.com/GardenHotelRestaurant www.gardenhotel.co.nz

Lunch & Dinner • All you can eat •7 days
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             COMING EVENTS

     DUTCH MARKET, Sunday, 11 October, 10 am - 12.30 pm
     Join us to enjoy this populair market and sample all kinds of
     traditonal food. Cheeses; witlof; zoute haring; croquetten; 
     braadworst and much more! Don’t miss out!     

                    
                   LEIDENS ONTZET 
                      
                       Saturday, 3 October, 11 am start
   This event will be celebrated with the Neerlandia Choir’s 
      Annual Performance this time at the Everglades. 
   Musical Director: Teresa Jones, Accompanist: Mike Zon
Guest artist: Maaike Kikstra, accompanied by Nancy Crowley
                                     
                 Traditional ‘Leidens Ontzet Menu:
           ‘Haring en Wittebrood’, ‘Hutspot’ en een ‘Toetje’ 
                 $20.00 members; $30.00 non-members; 
                    children under 12 years no charge.
    Only a few seats available so if you have not booked yet: 
               Ring Annie, 383 1594 as soon as possible
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                  The Story Of Little Dumpy
It was long before the Corona Virus entered the world. Opa and Oma Van den Berg in the 
Netherlands had booked their trip of a life time to New Zealand. They were going to visit 
their son who immigrated to that country years ago. Now the son had 2 children of his own 
who had never met Opa and Oma yet. Opa was so excited and looking forward to spend 
time with the little ones. He prepared him self well and learned English. A friend of him who 
had been a seaman for many years taught him all he should know. So Opa became fluent 
in ‘Steenkolen Engels’. After a few days in NZ Opa decided one evening when the children 
were tucked up in bed to tell them his favourite fairy tale:

“Daar woeseroes a little boy, who was so little that everyone gave him the byname 
Little Dumpy.
He had six brothertjes and sistertjes. His father was a woodhacker and his mother 
was working in the hausholding. 
On a given day the father said: “I hold it no longer out, I work myself the blubber.”
“What are you gonna do now?” the mother said. “Well,” the father said, “tomorrow 
I bring the hole bubs into the wood and when they are very far enough I let them in 
the steak.” 
But little Dumpy, very good by the time and heartsticke pienter, had heard 
everything. At night he at two sneeds of bread and he slipped out of the bed, he 
went to the tuinpath and propped his tucks full of kaiselstones. 
The next morning the father bracht the children to the wood. And by every step Little 
Dumpy let vallen a kaiselstone. When they were far genoegh in the wood the father 
let them in the steak. But LIttle Dumpy said to his brothertjes and sistertjes: “Kelm 
on, kelm on, doenot kraai. I bring you heelhouds bek.” And via his kaiselstones they 
came home. 
The father was sitting on the play as he heard the doorbell clingel. There was the 
hole bubs again.

The next morning the father did hetzelfde, but Little Dumpy had no time to pick up 
ennie kaiselstones so he did it with a packy Volkoren King Corn (The only thing you 
throw away is the packing)
When the olders let them in the steak again, Little Dumpy said op new: Kelm on, 
kelm on, I bring you heelhouds bek, just like gister.” But he could not find the way 
bek because die verrekte muskes had eaten up the bread. The children kraai and 
kraai.
Little Dumpy said: “Keep your big waffles shut.” And he clautered in a tree, looked 
om his heen and saw a little lichtje. It was the house of the big ruz and ruzzen like to 
eat little children with houd and hair.
But as I said, Little Dumpy was very pienter, he packed the seven miles leers of the 
big ruz and he shouwed them all to their home.
The father stood by the gardenhecky with the verrelooker and saw the hole bubs 
coming home.
And when they are not storven they lived nog long and happy......

(The story was written by Arnold Dijkman in 1970)
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                 KAART CLUB ‘ONS GENOEGEN’
Het was een trieste maand voor mij persoonlijk want onze Tini is gaan hemelen en ook al zagen 
we het aankomen het geeft je toch een behoorlijke klap. We komen op een leeftijd dat iedereen dit 
kan verwachten. Nu is de tijd gekomen om te genieten van alle fijne en mooie herinneringen en, 
ja, dan toch maar weer verder te  gaan met het leven!

Op Zaterdag, 5 september, speelden we onze eerste card drive. We waren met zeventien 
mensen. Zestien spelers en een die de slagen bij houdt en een oogje op de keuken houdt. Voor 
lunch was er een glaasje wijn met een stukje rookworst en kaas en daarna nog een bordje erwten 
soep en boterhammen met heerlijk beleg. Als nagerecht was er fruitsalade met ijs en koffie.
Na vijf spelletjes was het voorbij met het vergaren van de punten en kon iedereen voldaan naar 
huis. De winnaars waren: 1) Cees Baars ($35); 2) Koos van Nieuwkerk ($30) en 3) Gerard van 
Kuppevelt ($25). Heren, jullie hebben je best gedaan!

De winnaars van de maand september waren als volgt:
1 september: 1) Gerard van Kuppevelt, 5457 punten; 2) Anna Fekkes, 5264 punten
15 september: 1) Koos van Nieuwkerk, 5281 punten; 2) Anna Fekkes, 5208 punten.
Allen gefeliciteerd! En voor de overige spelers: Wie weet ben jij aan de beurt de volgende maand 
om je naam in de Echo te krijgen

Zaterdag, 24 oktober, Labour Weekend wordt de volgende card drive gehouden. We hopen dat 
tegen die tijd de ‘virus narigheid’ een beetje over is en we weer terug kunnen naar een normaal 
leven.
Als er nog mensen zijn die klaverjas kunnen spelen of het misschien willen leren: Kom eens kijken 
op dinsdag morgen in de Everglades.
Wel mensen, geniet van het leven en speel het spel van dit leven met veel plezier!

WIM

                        YOUTH OF YESTERDAY
Hello Everyone,

I know a tribute to Tini de Winter was in the last issue of the Echo but I would like to acknowledge 
her on behalf of the Youth Of Yesterday. I believe in the mid 70’s Tini started making coffee for the 
golfers then sandwiches followed, this evolved into the Youth Of Yesterday. When I came to live in 
Rangiora in 2004 Tini invited Joop and me to come to the club on a Friday. The first day we came 
it was the Christmas lunch, extra places were set, no problem, and I have been coming ever since.
The lovely sandwiches made fresh with traditional meats and cheese, pots of hot soup in the 
winter.

Here I must acknowledge Wim as Tini’s health deteriorated he was there beside her in the kitchen.
Rest in Peace, Tini.
Also in the Echo was a photo of Ani de Bodt holding her colouring-in art class, her work is beautiful 
and suitable for anyone who would like to come to the club on a Friday morning to try something 
relaxing. If you want further information contact Ani on 386 2558.

Several of our people have been having health issues. Wilhelmina Wynia has a broken wrist; Bep 
van Polanen has had a knee replacement and Roelie Lubbers is now back in her new home in the 
Retirement Village after spending a month in Burwood Hospital. Hope you are all well soon.
Kind regards,
Leona

  The only way to get a friend is to be one. (Ralph Waldo Emerson, 1803 - 1882)



October 2020 Page 11

ECHO



Page 12 October 2020

ECHO

Omdat er nog al wat meningsverschillen zijn over het hulpje van Sinterklaas 
dacht ik u het volgende te laten lezen. Het is geschreven door Frank Flippo, 
een schrijver die Cultuur geschiedenis studeerde aan de Universiteit van 
Utrecht.
            WAAR KOMT (ZWARTE) PIET VANDAAN?
De oorsprong verliest zich in de mist van de millenia achter ons, maar vast staat wel (omdat alle 
indo-europese volkeren, tot Iran aan toe, een dergelijke figuur in hun floklore hebben) dat hij een 
geest van de nacht moet uitbeelden, en daarmee van de dood, van verdrongen driften en lusten, 
of in christelijke termen: een helse, duivelse figuur. Dat zwart had dus niets te maken met 
pigmentering of melatonine, maar met het onderaardse en met het onzichtbare, met het rijk waar 
geen licht is en wat de Grieken hades noemden.

Wij mensen zijn dagdieren en hebben een instinctieve afkeer van het duister. Niet gek dus dat 
‘Piet’ werd uitgebeeld als een schrikwekkende figuur, zwart als roet, met een roe, ratelende 
ketting, zak en vol geweld. In Zuid-Duitsland, de  Alpenlanden en sommige Zuideuropese landen 
heeft deze figuur, die Duitstalige ‘Krampus’ noemen, ook hoorns en slagtanden, wat lijkt te 
verwijzen naar saterfiguren uit de Griekse mythologie.

Een 19de-eeuwse Nederlandse schoolmeester die veel invloed had, domesticeerde de figuur. Hij 
maakte hem aaibaar met een 15de-eeuws pagepakje.

Tot voor kort dacht ik dat zijn kroeshaar, oorringen en dik aangezetten lippen als karikatuur golden 
voor iemand uit Afrika. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Dat Piet er anders uitziet dan Krampus heeft 
misschien een Noordgermaanse en zelfs Friese oorsprong, Friezen hebben vaak van nature 
krullend haar, het woord ‘frisee’ (gekruld) kan komen van Fries. En dan is Piet’s krullebol gewoon 
de nachtversie van de Friese haardos.

De dikke rode lippen hoeven niet perse Afro te zijn. Vrouwen stiften hun lippen om ze dikker, roder 
en sensueler te maken en Piet staat als nachtwezen voor verdrongen emoties, oorspronkelijk ook 
misschien als onderdeel van seksueel getinte vruchtbaarheids rituelen. Krampus heeft 
bloeddoorlopen lippen en de rode lippen van Piet en Krampus kunnen ook komen van het 
bloederig verslinden van stoute kindertjes.

Tenslotte de gouden oorringen. Onderwijzer Schenkman publiceerde in de 19de-eeuw een zeer 
populair geworden boekje waarin Piet van boze duivel meer op een kindervriend ging lijken. Het 
was het begin van de verkleutering van dingen, het zoetsappig bezweren van mogelijke gevaren 
voor tere kinderzieltjes. In dezelfde tijd werden ook de sprookjes van Grimm gekuisd.

Piet verscheen in een matrozenpakje, met gouden oorringen. Want zeelieden droegen dat vaak in 
die tijd. In latere edities van Schenkman’s boek kreeg hij een 16de-eeuws pagepakje aan.
Piet sleepte ratelende kettingen mee. Alweer geen slavenkettingen, maar middeleeuwse 
toevoeging. Tijdens de kerstening moesten dreigende figuren als Piet onschadelijk gemaakt 
worden. De ketenen waren dan een teken dat je hem onder de duim had.

Alles moet tegenwoordig aaibaar worden gemaakt en ontdaan van zijn dreigende lading. Maar 
Piet is nooit erg aaibaar geweest. De bedoeling is juist dat Piet je bang maakt en onrust stookt. En 
inmiddels moge duidelijk zijn dat Piet pikzwart moet blijven, zwarter dan elk menselijk wezen!

                                                                     _____________



October 2020 Page 13

ECHO

                                          

                   REQUEST FOR INFORMATION
A German law firm has approached the Netherlands Society Christchurch for 
assistance regarding an inheritance matter.

They are trying to find the decendants of Helena Johanna Teunissen nee Walther, 
who in the 1980’s lived at 12 Boys Place, Christchurch, New Zealand.

Helena was born in 1898 and it is known that she had at least one child.
Is there anybody in Christchurch who knows of the whereabouts of her
decendants? 
                                  Please contact me on:
            3849570; 027 6956914 or email yokasaris@gmail.com

  
STICHTING NEDERLANDERS BUITEN NEDERLAND
Via www.nederlandersbuitennederland.nl you can get 
answers to most of your questions and also all important news 
regarding those of us who live for long or short periods in other 
countries.
Dutch passports; University studies in the Netherlands; Travel to 
the Netherlands in time of COVID 19; etc.
Co-ordinator Elly Spillekom: ellysnbn@gmail.com

KLEUREN VOOR 
VOLWASSENEN

Wie wil met ons samen een groep
vormen om leuke ' Inkleur-Art'  te

maken?
Die kun je dan gebruiken om 
verjaardag of kerst kaarten te

ontwerpen.
Ook mooie schilderijtjes.

Je vindt vast voldoende materiaal in 
de tekenwinkel of the 2$ shop.

Breng je kleurtjes en wij zorgen voor
een gezellige babbel met koffie en een

koekje.
We zouden dit kunnen organiseren op 

Vrijdagmorgens om 10.30 uur.
Met vriendelijke groet

Ani
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PUZZLE OF THE MONTH
Doe weer eens gezellig mee met deze puzzle!
Weet u de oplossing, stuur het dan even naar:

Puzzle Freak, 4 Highbank Lane, Christchurch 8081
of yokasaris@gmail.com

Het eerste correcte antwoord ontvangt een leuk prijsje!
September winner: LIes Callander: KUIEREN
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Application form:
Name:    ___________________________________________Telephone: 

Address:   ________________________________________________________
  
Suburb:   ________________________      Postal Code: _____________

Email Address:   ________________________________________________________

Age Group: (Please add in the number applicable to each category)

0-16 yrs _____  17-29 yrs _____  30-49 yrs_____  50 yrs +_____

Please circle appropriate membership:

Family membership $42.00   Single membership $30.00
(includes children up to 16yrs of age)

NEW MEMBERS WELCOME
Are you or a friend considering becoming a member of the Society?

For more info contact the membership secretary, ph: 027 4898369 or email secretary.nsc@gmail.
com

Post Application to: Ron van Santen
 PO Box 35177, Christchurch 8640   
email application to: ronvsanten@gmail.com  
                                     VISIT OUR FACEBOOK PAGE: 

Membership fees can be paid after receiving the 
confirmation letter from the treasurer.
Subscription year starts 1st April
 NETHERLANDS SOCIETY CHRISTCHURCH NZ
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President.nsc@gmail.com
Vice.President.nsc@gmail.com

Secretary.nsc@gmail.com
nsc.treasurer.nsc@gmail.com

Entertainment.nsc@gmail.com
Membership.nsc@gmail.com

Property.manager.nsc@gmail.com
yokasaris@gmail.com

Webmaster@nsc.org.nz
yokasaris@gmail.com
yokasaris@gmail.com

DISCLAIMER
The views and opinions expressed within the Echo are those of the individual author or other information 

source and do not 
necessarily represent the opinion of the Netherlands Society or the Editor.

All contributions are proofread for style and grammar.
We reserve the right to reject, abridge or edit letters for linguistic, spelling, style and other literary errors.

President    
Vice-president
Secretary
Treasurer                           
Entertainment Manager
Membership
Property Manager
Editor Echo Newsletter          
Committee members
                       
                                  
                    
 

                                                        
Website                             
Affiliated Clubs
Distributor Echo Newsletter

Dee Segeren                    027 3566650
Yoka Saris                              384 9570
Miryam Denny                 022 362 3411
Ron van Santen               027 4898369
Annie van der Dussen            383 1594
Ron van Santen       027 4898369
Jan Hollestelle                  022 6775024
Yoka Saris   384 9570
Pete Knuiman                 021 02253774
Lilian van Elk                   381 0218
Marjon Stegehuis  352 8581
Jose Nijstad   337 6151
Lyn de Vries                    027 318 1410
Pieter de Vries                           ,,
Mart de Rouw                        389 9373
Sarah Troon                    022 3579580

Ron van Santen                027 4898369
Yoka Saris                              384 9570
Yoka Saris                  ,, 
 

Committee Members

Affiliated and other clubs
Hall Hire                                              
Bridge club
Costume Hire
Friendly  Support Network
Klaverjas Club Ons Genoegen 
Neerlandia Choir Christchurch
Petanque Club
Toenail Culture Ale
Walking Club ‘De Landlopers’
Youth of Yesterday 
Radio With Pictures (Echo)

Dee Segeren                  027  3566650
Riet  Willems                          358 2783
Marina Wijlaars                      323 4465
Heleen van den Brink             359 5517
Wim de Winter  352 5317
Yoka Saris, secretary  384 9570
Pieter Wever                         260 0812
Annie van der Dussen 383 1594
Joop Stokvis                   021 08133480   
Leona Smid                       03 313 5305
Theo Boekel                      03 318 1191      
email radio@echo.org.nz           
                                                                                                                            

Echo Material for the next issue of the Echo has to be in by the 20th of each month.
Although handwritten material is acceptable if clearly readable,

the editor will be very happy with typewritten articles.
You would, however, really make my day with your contributions as

an attachment to email or with an email.
Please send to: yokasaris@gmail.com or 

Yoka Saris, 4 Highbank Lane, Mt Pleasant, Christchurch 8081.

FEDERATION OF NEW 
ZEALANDNETHERLANDS

SOCIETIES:
dutchcommunities.co.nz


