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Secretary’s reminder

Dear readers,
Paying your membership with a cheque:

Everyone will have heard from their bank by now 
that the NZ banks are stopping the issue and 
acceptance of cheques. Many of you have paid 
your membership in the past by sending us a 
cheque. This will be the last time you can do so, 
but only if you send us your cheque before May. 
From 25 May this year we will no longer be able to 
deposit cheques at our bank and thus we can no 
longer accept cheques as payment received for 
your membership after 21 May this year.

Met een cheque betalen:

Iedereen zal inmiddels van hun bank gehoord 
hebben dat de Nieuw-Zeelandse banken cheques 
als betalingsmiddel afschaffen. Velen van u 
hebben tot op heden uw lidmaatschap betaald 
met een cheque. Dit is de laatste keer dat u uw 
lidmaatschap kan betalen met een cheque mits u 
deze voor 21 mei dit jaar instuurt. Vanaf 25 mei dit 
jaar accepteert onze bank geen cheques meer, 
met als resultaat dat wij ook geen cheques meer 
kunnen accepteren ontvangen na 21 mei dit jaar.
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Want to contribute to the next issue 
of the Echo Newsletter?
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 
ensure any images are of good quality.

Please send to: peteanddee.knuiman@gmail.com



Hallo beste mensen
Allereerst wil ik vanaf deze plaats namens het bestuur en ik ben ervan 
overtuigd ook namens u allen, Yoka hartelijk bedanken voor haar bijdrage 
en inzet in de vele functies die ze heeft gehad in de NSC familie. 

Omdat de NSC op dit moment zonder editor werkt, verzoek ik u vriendelijk 
alle correspondentie naar: peteanddee.knuiman@gmail.com te sturen.

Wat vind u van deze Echo nieuwe stijl? Het is even wennen, maar wij als 
committee vinden het een hele mooie “upgrade”. De designer die we 
hiervoor in de arm hebben genomen, verdiend zeker een vette pluim. 
Het idee om onze Echo een facelift te geven ontstond in februari. We zijn 
natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan, dat staat vast. Ik hoop op veel 
positive reacties.

U heeft wellicht de “membership invoice” ontvangen. We willen het u zo 
makkelijk mogelijk maken om die te betalen. Als u via internet bankieren of 
via een bezoekje aan uw bank uw lidmaatschap bijdrage aan de NSC wil 
overmaken, dit is ons rekening nummer: 

Westpac New Zealand, 03 – 0823 – 0070683 – 000 – Netherland Society 
Christchurch Inc.

Wat we ook graag willen weten als onderdeel van uw betaling:
• Membership nummer (zelfde als vorig jaar)
• Uw naam / namen

Als u niet weet wat uw lidmaatschapnummer is, vraag of email Miryam 
022 362 3411 / secretary.nsc@gmail.com

Op 27 juni vind onze AGM plaats, waar ik u allen hartelijk voor uitnodig. 
Wij vinden het belangrijk om u allen een stem te geven, waar de AGM een 
uitgelezen platvorm voor is. Het is niet alleen belangrijk voor diegenen die 
al langere tijd lid van de NSC familie zijn, maar zeker voor die leden die 
redelijk nieuw zijn, om ons – het bestuur  – te laten weten wat ze denken / 
graag zouden willen. Het is een taak van ons allemaal om er voor te zorgen 
dat ook de jongere generatie NSC hoog in het vaandel heeft en voor het 
voortbestaan van Netherlands Society Christchurch.

Moederdag vieren we op 9 mei, maar u komt toch wel naar de markt dag! 
We hebben een verrassing voor u in petto. 

Ik hoorde ervan tijdens onze markt in april: BVN zal vanaf 01 juli niet meer 
worden uitgezonden in NZ. Belgie zal vanaf die datum deze service buiten 
Europa stopzetten. Namens u heb ik hierover een email gestuurd naar de 
Federatie NZ/NL - onze overkoepelde organisatie. Ik heb uitgelegd dat 
velen onder u al jaren van BVN genieten en ook hebben geinvesteerd om 
BVN te kunnen ontvangen. De federatie heeft mij gevraagd op hoeveel 
mensen dit een impact heeft. Natuurlijk is dit niet een nummer dat ik zo 
“uit de hoed” kan plukken, dus ik heb uw hulp nodig. Geef me een belletje 
of stuur een email en laat me uw ongenoegen weten. De federatie zal ook 
naar alle clubs in Nieuw Zeeland een email sturen met de vraag hun eigen 
achterban te raadplegen.. Laat uw stem niet verloren gaan!

Het is alweer even geleden dat ik u een update over Windmill on Marshland 
heb gegeven, maar achter de schermen vordert dit project gestaag: het 
material is gekozen, de kleuren zijn bepaald en de deur wordt oranje.

Hartelijke groet,

Dee

Dee Segeren
President 
Netherlands Society 
Christchurch (Inc.)
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De Keukenhof
Keukenhof is situated on the 15th-century 
hunting grounds of Slot Teylingen.  

Keukenhof, the park as it is now known, 
was established in 1949 by a consortium 
of bulb growers and flower exporters to 
showcase their products and support the 
export industry. The garden opened to 
the public in 1950 and received 200,000 
visitors in its first year.

Keukenhof (English: “Kitchen garden) also 
known as the Garden of Europe, is one of 
the world’s largest flower gardens, situated 
in the municipality of Lisse. According 
to the official website, Keukenhof Park 
covers an area of 32 hectares (79 acres) 
and approximately 7 million flower bulbs 
are planted in the gardens annually. 
Keukenhof is widely known for its tulips, 
it also features numerous other flowers, 
including hyacinths, daffodils, lilies, roses, 
carnations and irises. 

Image (L): May’s Newsletter cover image 
is the Keukenhof Flower Garden by Vera 
Kratochvil.
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Wel mensen het mannetje wordt 
oud, hij wordt vergeetachtig, 
staat voor een open kast en 
denkt bij zijn eigen “wat moet 
ik nou eigenlijk hebben”. Wordt 
kwaad op z’n eigen en gooit de 
kast dicht en gaat weer teug 
waar hij was en dan halve wegen, 
is het “o ja, ik weet het weer het 
potje chocolade pasta”. Ik word 
net opgebeld door iemand en 
die had het over de Echo en dan 
komt het als een baksteen op 
je hoofd  en dan denk je wat is 
de datum vandaag “DE ECHO”. 
Zo hier zijn we dan, te laat. Op 
3 April hielden we onze eerste 
Kaart drijf, de eerste voor het 
jaar en het was een leuke dag, 
Iedereen had een goeie bui en er 
was genoeg te eten en te drinken 

en mooi weer buiten, dus wat wil 
je nog meer. We hadden een Thai 
lunch besteld en dat ging er in als 
koek. Speciaal met een glaasje 
wijn er bij: joh wat hadden we 
het weer goed. Ik zelf mocht ook 
mee kaarten want dan waren er 
precies zestien spelers, dus vier 
volle tafels.

De winnaars van deze dag waren:

• 1ste Cees Baars met 8577 
punten 

• 2de Anna Fekkes met 8495 
punten en 

• 3de Koos van Nieuwkerk met 
8279 punten. 

En daarna alle spelers een klein 
zakje chocolade eitjes want 
tenslotte was het Pasen. Iedereen 

Klaverjas Club “Ons Genoegen”

ging weer tevreden en voldaan 
naar huis. De winnaars van deze 
maand waren op: 

• 9 maart: 1ste Theo van Vuuren 
met 5396 punten en 2de Thea 
Beulink met 5323 punten  

• 6 april 1ste Agnes Stolp met 
5350 punten en 2de Wim de 
Winter met 4957 punten  

• 20 april: 1ste Bep van Polanen 
met 5062 punten en 2de Truus 
Nijssen met 5008 punten 

Alle winnaars gefeliciteerd en de 
volgende keer jullie beurt. Wel 
mensen dit is het voor deze keer. 
Houd je eigen lekker warm en 
heel veel plezier in het spel van 
het leven. 

Wim   



Upcoming Events
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Dutch 
Market

Mother’s Day - Verrassing 

Sunday, 09 May 
10am-12.30pm

Poffertjes, een broodje kroket, 
witlof, kaas en allerlei lekkere 

Nederlandse etenswaren

Welk woord vormen de overgebleven letters?
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Consular pop-up desk, Christchurch 2021 

Christchurch Consular pop-up desk date 
is Tuesday 13 July 2021
Coronavirus/COVID-19: please keep in mind that 
last-minute changes may apply.

Applying for a passport or ID card: 
The consular team from the Dutch embassy 
in Wellington will visit Christchurch on 13 July 
2021, where you will be able to apply for a Dutch 
passport or ID card. You will also be able to collect 
your DigiD activation code.

How can you make an appointment? 
The Consular will open the appointment system 
specifically for the pop-up consular desk a month 
prior to each visit. (So, 13 June for Christchurch)

Please note you can only book your appointment 
via the appointment system, not via email or 
phone. 

A special announcement will be made for each visit 
and will include instructions on how to book your 
appointment.

Check out the website and follow the links. 
https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/
news/2021/03/01/consular-pop-up-desk-
dates-2021-new-zealand?fbclid=IwAR1XgjVIc
tLbnu08FH67yDflcbOA1NjjEOrBZr4QowMqt_
nX4cVl4FBKWKU

Consulaat pop-up bureau datum voor 
Christchurch is dinsdag 13 juli 2021
Coronavirus/COVID-19: deze datum kan mogelijk 
ieder moment veranderen.

Paspoort of ID Kaart aanvragen: 
Het Consulair team van de Nederlandse 
Ambassade in Wellington waar u uw Nederlands 
paspoort en ID kaart kunt aanvragen, zal 
Christchurch op 13 juli 2021 bezoeken. U kunt dan 
ook uw DigiD activerings code ophalen.

Hoe maakt u een afspraak? 
Het Consulaat opent zijn afspraak systeem, 
specifiek voor het pop-up bureau, één maand 
voorafgaand het bezoek. (Dus, 13 juni voor 
Christchurch)

Houd er rekening mee dat een plaatsbespreking 
alleen via hun afspraak systeem geboekt kan 
worden, niet via email of telefoon.

Er zal een speciale aankondiging gemaakt worden 
voor elk stedelijk bezoek met instructie op hoe een 
afspraak te maken.

Zie de website en volg de links. 
https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/
news/2021/03/01/consular-pop-up-desk-
dates-2021-new-zealand?fbclid=IwAR1XgjVIc
tLbnu08FH67yDflcbOA1NjjEOrBZr4QowMqt_
nX4cVl4FBKWKU

Tuesday 
13 July 2021
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New members welcome!
Are you or a friend considering becoming a member of the Netherlands Society?
For more info contact the Membership Secretary: 027 489 8369, secretary.nsc@gmail.com 
Post this application to: Miryam Denny, PO Box 35177, Christchurch 8640  
Or, email application to: secretary.nsc@gmail.com

Membership fees can be paid after receiving the confirmation letter from the Treasurer.  
You can pay the membership fee to: Westpac New Zealand 03 – 0823 – 0070683 - 000  
Subscription year starts 1st April.

Name: 

Address:

Suburb:        Post Code:

City:

Email:         Phone:

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

        0-16yrs      17-29yrs         0-49yrs             50+yrs

Membership:  $30 - Single membership 

   $42  - Family membership (includes children up to 16yrs of age) 

How would you like to receive your copy of Echo Newsletter?           By email    By post

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 to become a volunteer or know 
of someone we can help, please contact:

Heleen van den Brink 
Phone (03) 359 5517

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. 

Further information regarding Dutch passports; 
University studies in the Netherlands; Travel 
to the Netherlands in time of COVID 19; etc. 
contact:

Co-ordinator Elly Spillekom: 
ellysnbn@gmail.com

Trudi van Nobelen  
(03) 383 1111

Netherlands Society Christchurch
637 Marshland Road, PO Box 35177 Shirley, Christchurch 8640 
(03) 323 8641 
www.nsc.org.nz 
Visit our facebook page: Netherlands Society Christchurch NZ
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Want to see your 
ad in Echo?

Contact Echo’s Editor!

http://www.leadingedgeautomotive.co.nz
https://www.aaaaerials.com/services


https://jjsteel.nz
https://www.holidayhouses.co.nz/listing/17854


https://www.limerealestate.co.nz


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

All Property Maintenance
Repairs
Painting

Carpentry
Fencing

Brickwork
Tiling work
Alterations

Ph: (03) 385 1718
Cell: 021 022 53774

pete@peteknuiman.co.nz
www.peteknuiman.co.nz 

https://www.gardenhotel.co.nz
http://www.canterburygolf.co.nz/clubs/everglades-golf-club/
https://peteknuiman.co.nz


Official Newsletter of the Netherlands Society Christchurch (Inc)

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.

NSC Committee Members
Pete Knuiman - 021 02253774
Lilian van Elk - 027 751 9338
Marjon Stegehuis - 027 341 9016
Jose Nijstad - 022 653 4648
Lyn de Vries - 027 318 1410
Peter de Vries - (03) 3489479
Mart de Rouw - (03) 389 9373
Sarah Troon - 022 351 9580

Affiliated and Other Clubs
Hall Hire - Dee Segeren, 027 356 6650
Costume Hire - Marina Wijlaars, (03) 323 4465
Friendly Support Network - Heleen van den Brink, (03) 359 5517
Klaverjas Club Ons Genoegen - Wim de Winter, (03) 352 5317
Neerlandia Choir Christchurch - Annie van der Dussen, 021 062 5656
Toenail Culture Ale - Annie van der Dussen, 021 062 5656
Walking Club ‘De Landlopers’ - Joop Stokvis, 021 0813 3480
Youth of Yesterday - Lilian van Elk,  027 751 9338

Royal Netherlands Consulate Christchurch
BNZ Centre, Level 1, 101 Cashel St
(Entrance off Cashel Mall and directly behind Michael Hill Jewellers)
(03) 335 3272
nl.consulate.chch@gmail.com

Federation of New Zealand Netherlands Societies
dutchcommunities.co.nz

Newsletter design by 
Black Camel Creative. 
www.blackcamelcreative.nz

https://dutchcommunities.co.nz
https://www.blackcamelcreative.nz

