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One of the reasons the Federation of New Zealand Netherlands 
Societies was established in 1966 was to organise discounts on 
airfares to the Netherlands for Dutch people living in New Zealand. 
At the first meeting of the executive committee, which took place at 
the Don Lodge in Invercargill in November 1966, Mr J Warnaar was 
appointed as the Federation?s first Group Travel Organiser. He 
organised group travel airfares for members of all clubs affiliated 
with the Federation. The discounts were an important reason for 
people to join a Dutch society. A return ticket was ?336.10 for an 
adult and ?168.50 for a child. Groups of club members actually 
travelled together. In 1967, eight groups were arranged. All people 
who signed up for a particular group left and returned on the same date.

The itinerary looked very appealing. On the way to Amsterdam, groups travelled from 
Christchurch to Sydney, then to Singapore and Rome, before arriving at Schiphol four days 
later. On the way back, the trip led from Amsterdam to London, Bermuda, Jamaica, Mexico 
City, Acapulco, Tahiti and Auckland back to Christchurch over the course of three days. The 
journey was advertised as ?Een fantastische trip rond the wereld? and I?m sure people would 
have had a great holiday together.

More than 50 years later the Federation is once again in a position to offer its members 
discounts on flights to the Netherlands. I am very pleased to announce that, along with other 
Dutch New Zealand organisations, the Federation has been offered a special deal for airfares 
to Europe and Bali by the Emirates airline. The discount is roughly 5 to 10%. You can find 
details on the offer and how to take advantage of it elsewhere in this copy of De Schakel. I 
have already used it myself and have booked flights for my 9-year old son and me to the 
Netherlands with a stopover in Bali on the way back for only $3,000. That was the fare for 
both return tickets combined, so I paid roughly $1,500 per ticket (although child fares are 
cheaper than adult fares, of course).

The offer is for all of the members of the Federation. This is how membership of the 
Federation is defined in our constitution: ?Any member of a Member Club, or trustee of a 
Member Trust shall, by virtue of this membership, be deemed to be an individual member of 
the Federation?.

The arrangement is a bit different than in 1966: you can book your own ticket online, you 
don?t have to travel as part of a group ? so you can leave and return when you want to ? and 
there aren?t quite as many stopovers! I hope as many members as possible will take up this 
offer, as that would give us the best opportunity to renew it in the future. Please note that the 
current offer expires on 30 June 2019 so you will have to book flights before that date.

Happy travels everyone! 

Goede reis!

Joost.

Van de voorzitter - Joost de Bruin
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Term s and condit ions 

Eligibility 
· This offer is valid for members of The Dutch Federation, The Netherlands Federation, The Dutch Business 
Association, The Connexion Trust and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands when booked online. 
· Fares are valid for one-way and return travel on Emirates operated services originating from Auckland or 
Christchurch to Europe and Auckland to Bali only, and not flights operated by partner airlines. 

 Airfares 
· All airfares are subject to the applicable government and airport taxes quoted at the time of booking. 
· The offer applies to the fare component only and excludes taxes, surcharges and levies. 
· Check ?Fare Conditions? from an online quote to view all fare conditions. 
· This offer is subject to availability at time of booking and may be subject to change and withdrawn without notice. 

 Travel Restrictions 
· Valid for bookings made on/before 30 June 2019. 
· Bookings can only be made up to 11 months in advance. 

 Payment  
· Payments must be made online during the booking process. 
· Amendment and cancellation penalties may apply for date changes/rerouting and will vary depending on 
destination and class of travel. 
· Please contact Emirates Contact Centre toll free on 0508 364 728 for all changes/amendments. 
· Please refer to Conditions of Carriage. 

Hi Everyone,

Emirates is pleased to advise that the emirates.com offer to the Dutch community is now up and running for 
sales until 30 June 2019. 

There are two ways to access the deal on Emirates.com. One is using a promo code DUTCH19 which can be 
entered once ?advanced? search has been selected, or you can use t h is direct  l ink  

If not using the link provided, once in the website, select ?advance? search, then enter the promo code, then back 
to ?advance search if wanting to add stopovers en route. 

This of fer  is t hrough t he em irat es.com  websit e only!! 

The offer is not  available through travel agents. 

Details of the offer are per below . Any booking queries please call the Emirates call centre 0508 364 728

Kindest regards,  

Em irat es New Zealand.

http://emirates.com
http://Emirates.com
https://www.emirates.com/cugo.aspx?promoCode=DUTCH19&pub=/nz/English?utm_source=dutch&utm_medium=email&utm_campaign=dutchsociety
https://www.emirates.com/cugo.aspx?promoCode=DUTCH19&pub=/nz/English?utm_source=dutch&utm_medium=email&utm_campaign=dutchsociety
https://www.emirates.com/cugo.aspx?promoCode=DUTCH19&pub=/nz/English?utm_source=dutch&utm_medium=email&utm_campaign=dutchsociety
https://www.emirates.com/cugo.aspx?promoCode=DUTCH19&pub=/nz/English?utm_source=dutch&utm_medium=email&utm_campaign=dutchsociety
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"Het Kerstfeest verbindt ons, maar iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens bij.

Hoe beleeft U deze Kerst?

Misschien kijkt U terug op een mooi jaar en geniet U van de sfeer en van de mensen om U 
heen.

Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat U zich eenzaam voelt. Of omdat U iemand 
verschrikkelijk mist die U zielsgraag bij U had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat U 
doormaakt. Kerst laat maar weinig mensen onberoerd.

Dit feest doet een beroep op ons geloof.

In religieus opzicht, maar ook: het geloof in onszelf;

in elkaar;

in een gelukkige en vreedzame toekomst.

Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Wie het nieuws volgt, zakt de moed 
soms in de schoenen. Wat komt er terecht van alle mooie idealen en beloften? Berichten over 
intimidatie en extremisme ? ver weg maar óók dichtbij ? kunnen ons boos maken. Tegenover 
de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos?  zo voelt het 
vaak.

Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten?

Toevallig is het zeventig jaar geleden dat de "Universele verklaring van de rechten van de 
mens" werd aangenomen door de Verenigde Naties. U denkt misschien: ?Wat moeten we met 
zo?n verklaring? Het klinkt zo ver weg allemaal?. Maar de drijvende kracht erachter - Eleanor 
Roosevelt - dacht daar heel anders over. 

Zij zei: ?Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat 
ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn.?

Ze legt hiermee een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld.

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier 
waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt 
niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we 
gelukkig ook zelf over.

We zijn minder machteloos dan we denken.

Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen 
niet op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden 
opgelost.

Kerst toespraak Koning Willem-Alexander



6

Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots. De bereidheid 
om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht. Dit was de 
basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten, tegen 
de verdrukking in, de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Zoiets was nog 
nooit eerder vertoond.

Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad 
die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.

Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de 
beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.

Dat is ook aan U te danken, hoe vanzelfsprekend en ?normaal? U Uw bijdrage zelf misschien 
ook vindt.

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we 
samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van 
onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.

Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel 
plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren. 
Dat kan het opknappen en runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten 
overschakelen op duurzame energie. Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een 
tuin waar alle bewoners plezier van hebben.

Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. In oktober was ik te gast in 
het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van 
Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en 
ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.

?Kleinschalig?, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ?groots?!

Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes!

We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als 
mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.

We kunnen samen niet alles. Maar wel veel.

En aan mensen in de minst makkelijke positie, hebben we vaak het meest te danken.

Met Kerst triomfeert de eenvoud. Maria wikkelde haar kind in doeken en legde hem in een 
kribbe. Zelfs een hoekje in de herberg was niet beschikbaar. Een stal voldeed.

Het Kerstfeest herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te 
gemakkelijk over het hoofd zien.

Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!

Ik wens U allen ? waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn ? 
een gezegend Kerstmis toe:

Verder natuurlijk aan u allen een goed en gezond 2019 toegewenst!" 
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N.Z. Net her lands Societ y Oranje Auck land (Inc.)
P.O. Box 34568 - Birkenhead - Auckland 0746
Ineke Knuvers - ineke.knuvers@hollandhouse.org.nz
Ph. 021 150 0250

Rot orua Net her lands Societ y (Inc.)
P.O. Box 1526 - Rotorua
Jo Harvey - dutchclub.rotorua@gmail.com
Ph. (07) 348 2280

N.Z. Net her lands Societ y Manawat u & Dist r ict s
Awapuni Community Centre, Palmerston North
Margaret May - margaret@homebuildhomes.co.nz

N.Z. Net her lands Societ y Taranak i (Inc.)
29c Fenton Street - Stratford 4332
Riet Weel - derekandriet@xtra.co.nz
Ph. (06) 765 0343

N.Z. Net her lands Societ y Waikat o (Inc.)
P.O. Box 9252 - Hamilton 3240
Wies van den Berg - netherlands.society.waikato@gmail.com

Ph. (07) 827 9395

Net her lands Societ y Well ingt on (Inc.)
P.O. Box 30060 - Lower Hutt 5040
Anne-Marie Knibbeler - amknibbeler@gmail.com
Ph. (04) 971 7571

Net her lands Societ y Chr ist church (Inc.)
P.O. Box 1211 - Christchurch 8140
Desiree Ellery - secretary.nsc@gmail.com
Ph. (03) 383 3600

The Dut ch Connect ion
P.O. Box 60423 - Titirangi - Auckland 0642

The Foxt on Windm ill Trust
P.O. Box 40 - Foxton 5551

Bescherm vrouwe van de Federat ie van New Zealand Net her lands Societ ies Inc.
Hare Excellent ie Mevrouw Mira Woldberg, Am bassadeur .

Federation of NZ Netherlands Societies members
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The Netherlands Society Waikato

Waikato Club

We finished 2018 with great Sinterklaas and Christmas celebrations and are now gearing up 
for 2019. On the 25th of March we have a bus trip planned to Wingspan in Rotorua. The cost 
for members is $50 and $60 for non-members. On Sunday the 14th of April (the Sunday 
before Easter) there will be an Egg hunt at the Kiwi Kinder Club at 3pm. All children welcome. 
The egg hunt is free for members of the Waikato Society or Kiwi Kinder Club. Non-members 
pay $5 to participate. Of course there will be coffee for the adults, plenty of fun for everyone! 

The Kiwi Kinder Club had its first monthly meeting and a good group of parents to lead the 
different groups. They meet every second Sunday of the month at the Girl Guides? Hall at 
Hungerford Crescent (next to the Hamilton Gardens) from 2-4pm. They can be contacted by 
sending an email to kkc.waikato@gmail.com

We are still considering what the King?s Day Celebration will be, but as the 27th of April is 
conveniently on a Saturday we are counting on a good turnout with lots of orange! Keep an 
eye on our facebook page: NZ Netherlands Society Waikato for further information.

Wies van den Berg.

Waikat o com ing event s;

Monday 25 March Bustrip to Wingspan in Rotorua

Sunday 14 April Egg Hunt at the Kiwi Kinder Club at 3pm.

Saturday 27 April King's Day Celebrations. Details to follow on

'NZ Netherlands Society Waikato' Facebook page.
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The Netherlands Society Christchurch

Chr ist church com ing event s;

Friday 1 March: Oosterhoutse Nachtegalen choir performance.

Christchurch cardboard church 1pm.

Saturday 2 March: Oosterhoutse Nachtegalen choir performance.

Society clubrooms 2pm.

See our Facebook page for the latest updated info:  search for 'netherlands society christchurch'

Hi All,

With the Sinterklaas and Christmas celebrations done for another year, our New year has had 
a good start. We've been 'doing up' the outside area of our building and that part got finished 
in January.

We've now got a closed off childrens playground (with soft artificial grass) that can be seen by 
the (grand-) parents from the newly paved area outside which can be entered through the 
new (placed last year) bi-folding doors at the Main Hall or the conference room.  So far it was 
well received by the members and those who hired the hall.

The 'Oosterhoutse Nachtegalen' Childrens Choir is visiting us this February/March. They'll 
arrive on Wednesday the 27th of February and will be staying with a few of the Dutch families 
in Christchurch. They'll perform in the Christchurch temperary church (the 'cardboard' one) 
on Friday the 1st of March at 1pm. Saturday the 2nd of March at 2pm they'll perform in our 
clubroom. On sunday they'll continue their South Island tour.

For all other coming events check out our Facebook page. Of course our members will receive 
an overview of events in our newsletter.

Ron van Santen.
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The Netherlands Society Wellington

Greetings to you all,

I trust you enjoyed the festive season and had (or are still having) a great 
break? Mine was short and sweet but I feel like I am still in holiday mood 
thanks to our wonderful summer and the fact that I have the luxury to 
interrupt my work and enjoy the sunshine during the day.

Let?s look back at last month of the year for a moment.

Sinterklaas arrived in Avalon when heaven?s floodgates were wide open but 
that didn?t spoil the party one bit.

The Potluck lunch on our last Wednesday coffee morning was ?gezellig? and there was plenty of 
food to share while having a chat. Those of the regulars who would not see each other again this 
side of 2018, shared their best wishes with promises to continue the event in the same happy spirit 
in the new year.

We exited 2018 with a bang, celebrating Christmas with a great lunch.

The Social Sunday afternoons kept on going during the festive season and it really pleases me that 
we have a substantial group of participants every Sunday. On the last Sunday of 2018 and the first 
of 2019 we feasted on ?Oliebollen? made by Anna Heythusen in 2018 and Yvonne van den Berg in 
2019. Thanks for that ladies, they were delicious.

Now that the Christmas decorations are boxed-up again and the clubrooms have returned to their 
?normal? state, I feel a bit sad because I really liked the warm atmosphere and the way it looked 
this year.

But life goes on and some of the committee members are already busy organising our February 
and March events.

Just a quick reminder that ?Klaverjassen? will commence every Tuesday from 5th February onwards 
and Wednesday coffee mornings will start again on 20th February and will be on the 1st and 3rd 
Wednesday of the month as per usual.

That leaves me with wishing you all a great 2019 with success, luck and above all good health!

?Maak er wat van!?

Pierre
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NZ Netherlands Society 'Oranje' Auckland 

 FROM THE PRESIDENT OF THE AUCKLAND DUTCH CLUB 

FEBRUARY 2019 

On behalf  of  your  com m it t ee we w ish you all a happy 2019. 

The Dutch King Christmas Speech touched me and inspired me to keep going in what we are 
doing in Holland House and in the way we are working together for the good of each other and 
the community we are serving in. 

The Dutch king said; We are less powerless than we think. Working together keeps us strong. 
We look out for each other and our shared interests. We must never let this morale value fade 
away. Active citizens who work to create something substantial despite all our differences, this 
is what makes us strong. The willingness to take each other into account and work together has 
brought us far. A great future is possible, if we continue to believe in ourselves and share our 
talents with each other and others. 

Thank you King Willem Alexander for those inspiring words meant for the Dutch people in the 
Netherlands and World-wide. I believe your committee has worked along those lines in the last 
couple of years as much has been achieved. No doubt this will continue in the same spirit in the 
coming years. 

Over the holyday period I have been diagnosed with a heart condition and have been in Mercy 
Hospital to have two large stints put into my arteries leading into my heart. I will need further 
treatment sometime soon. I have given notice that I will resign as President at the next AGM for 
health reasons. 

At the moment we have a very strong committee working well together taking us into the future 
with a positive vision for the NZ. Netherlands Society Oranje Auckland Inc. We are utilising 
Holland House much better than before. Holland House is used by all kinds of groups on a 
regular basis. More people are using Holland House for private functions which will help 
towards future maintenance work that needs to be done. 

I urge all the members to maintain your membership and to encourage others to become 
members too. The more members we have, the greater the pool of talents to call upon to assist 
with Activities. Over the holyday period your committee has had litt le rest. They have been busy 
getting volunteers to help at the Hockey World Competition Tournament on the 27th of January 
at the North Harbour Stadium, where the Dutch Hockey Team will be playing. We have been 
asked to provide a stall selling Dutch goodies such as Kroketten and Bitterballen and Olie ballen. 
We hope that you all have attended the Tournament and supported the Dutch team. Thank you 
for everyone that volunteerd. 

 Looking forward to your participation in the available activities in the coming year 

Greetings to you all. 

Albert Ruijne. 
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Oranjehof

Oranjehof  blaast  1 kaarsje uit .

One year ago, on 18 November, we opened our new Dutch Museum. It truly was a joyful day.

We had the Auckland dancers in Foxton, in colourful traditionalcostume, the Ambassador, our new 
Dutch MP Marja Lubeck and Dutch Mayor Michael Feyen. Everybody could rub shoulders with 
Ministers, dignitaries and Dutch visitors from all over the country who joined us in the festivities. We 
heard Maori, Dutch, English. And it was a truly beautiful multicultural day. We showed what can be 
achieved if we all work together.

Get t ing ready for  2019.

If 2017 was the year of madly rushing around trying to get everything finished on time, 2018 was the 
year of finding our feet. Volunteers stepped up and stepped in ? thank you everybody in Foxton!

The management team resolved issue after issue ? from loose bits of carpet to organizing Group 
Tours.

We still get generous offers of objects for our Exhibition. But we must be very careful in selecting 
what we can accept. So please don?t be offended if we can?t take an item.  Our storage space is 
limited, and so is our man/woman power.

Our financial means are also limited, and we are still paying off the Council for some of the money 
they spent on our part of the building. Mounting new exhibitions costs a fair amount of money. To 
keep Oranjehof an exciting place to come back to, we have a range of new Exhibitions planned for 
the Gallery? including Rembrandt Digitally Remastered early in 2019. 

We are very grateful to our Trust member Agnes, who organised the Abel Tasman exhibition this year 
to come here after the Netherlands and Tasmania. We celebrated Tasman?s visit, 375 years ago, in 
style in Nelson, Auckland, Hamilton and Foxton.

Oranjehof is looking forward to a busy summer season and we are very grateful to our local 
volunteers who engage with visitors and tidy our exhibition areas.  

Yolande van de Wetering, Arjan van der Boon and the rest of the Dutch Connection Trust and the 
team at Oranjehof.

Dear  Museum  suppor t ers

We hope you had a good break and are enjoying the good weather.

We would like to draw your attention to the exhibition "Rembrandt Remastered" at Te Awahou Nieuwe 
Stroom in Foxton. Take this chance to see a great range of "Rembrandts"!

On another note, we are look ing for  a bookkeeper  for The Dutch Connection.  It is a good 
opportunity to get involved in Oranjehof!

This is a voluntary role and a simple task but we need somebody who has got experience with 
accounts and GST returns.

Please email me at upsidown@xtra.co.nz if you think you can help.

Groetjes, Arjan and Yolande



13January 2019 - April 2019

 

Beste Nederlandse gemeenschap, Dear Dutch Community, 

Thank you for inviting my wife and I to your traditional annual Christmas lunch, it is such a 
great tradition and such a privilege to be part of. This year Deborah and I are sharing this 
special lunch with you for the third time. As most people, at this time of year, we look back on 
the many beautiful moments we?ve enjoyed, whilst also acknowledging and remembering - 
those things - but mostly people in our lives - we miss, specifically at Christmas. We - after all ? 
call this furthest country from ?ons thuis? our home. Whilst we have gotten used to celebrating 
our Christmases on the Beach, in the Bach or on the Boat, with, or without Dutch traditions, 
I?m sure most of you - no doubt - have a winter wonderland on your ?netvlies?. This year has 
been a year of transition for the Embassy of our Kingdom. 

Last year, Deborah and I were here with Ambassador Rob Zaagman, who we all fare-welled at 
Holland House in July this year as well. Monique and Rob opening the beautiful deck suited 
for summer BBQ?s and many a Dutch event! I can tell you Monique and Rob are doing well 
and have settled back into their lives in the Hague and are firmly reconnected with their son, 
who looked after their family home and their recently married daughter in Brighton. This 
from Rob: ?doe iedereen onze hartelijke groeten vanuit dit steeds koudere Nederland; wij 
denken nog veel aan onze mooie tijd in NZ en de goede contacten met de NL gemeenschap. 
Laatst hadden we een black-tie evenement , waar ik mooi de manchette knopen met de twee 
grote eilanden kon dragen. Ook de pen met inscriptie gebruik ik. We wensen allen een 
heerlijke en gezellige lunch, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar, Rob & Monique?.

We also welcomed our newly appointed Ambassador Mira Woldberg, who arrived with her 
husband Koen and their two boys in August. She lets us know: ?Doe vooral de hartelijke 
groeten en dat ik met veel plezier terug denk aan het evenement ter viering van 70 jaar Dutch 
Club Auckland en 25 jaar Holland House. De warme sfeer, het dansen en het lied dat was 
voorgedragen. Ik had er erg graag bij willen zijn vandaag, maar mijn zoon wordt vandaag 12." 
Ook van haar "een vredig kerstfeest en een mooi en gezond 2019, waarin ik graag iedereen 
weer ontmoet in Holland House?.

This Abel Tasman year started with many events focused on the 375th anniversary of him 
literally putting New Zealand on the map. Whilst a somewhat hostile first encounter, relations 
have significantly improved over the years. Some of you will have visited the exhibition at the 
ASB theatre or possibly in Foxton, where it now resides.

When in the Netherlands for our Honorary Consul Conference in April, which happens every 5 
years, I visited Lutjegast and met with the Mayor Ard v.d. Tuuk and his councillors and had a 
heartfelt reception at the Abel Tasman museum, including visiting the exhibition at the local 
church and a ?hunnebed? dating way back before Abel?s time. In February we welcomed two 
Dutch boats during the Volvo Ocean race. Amazingly AkzoNobel won the leg arriving first in 
Auckland. The Embassy organised a summit in conjunction with this visit, focused on climate 
change and its impact on water, to which both Ambassador Zaagman, our NZ Minister for 

Speech from Sake Hitman 
Auck land Chr ist m as Lunch
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climate change, James Shaw and Adrienne v.d Sar from the Dutch Delta program raised 
awareness around this important topic, attended by many local boards, scientists and 
business people from both the Netherlands and New Zealand.

We had many cultural events:

- World Press Photo at Smith & Caugheys and we were lucky

- the Anne Frank exhibition was yet again at the Auckland museum and 

- Rembrandt Remastered was on display around New Zealand.

We held our second consecutive Dutch Film Festival just recently in November in Auckland, 
Wellington and Christchurch, showing our expertise in cycling in the opening movie ?why we 
cycle?, Tulipani highlighted the 1953 watersnoodramp, entrepreneurship & Tulips, whilst Soof 
was a light romcom involving Dutch food.

Whilst not noticeable here, I don?t want to miss mentioning -as a proud Frisian - that 
Leeuwarden was the cultural capital of Europe this year.

It also was a year of significant commemorations, besides our own 4 mei herdenking, we had 
the annual Anzac commemoration in April, as well as more recently the centenary of World 
War I, in which we Dutch were Neutral, but so many Kiwi?s gave their ultimate sacrifice. A 
special memorial was held at the Auckland Museum for Armistice and only a couple of 
weekends ago, many EU countries including the Netherlands planted trees at the Auckland 
Domain supporting our Mayor?s 1 million trees program in memory of Armistice.

For the remainder of this year we look forward to welcoming Prof. Louise Fresco, Chancellor 
of Wageningen University to Auckland to share her knowledge in the area of the future of 
food & dairy and collaborating with the New Zealand industry and the tertiary sector.

I should not forget to mention that under Mira?s guidance the presidents of the various Dutch 
organisations have come together at the residence in Wellington only just a few weeks ago to 
strengthen ties and work on a joint agenda and more intense collaboration, which is exciting 
for the year ahead. You can be well assured of your great representation by Joost, your 
president of the Netherlands Federation.

In closing, and on a more personal note - Deborah and I ? like many of you - take this time of 
year to particularly connect with our children and wider family and friends. We look forward 
to a blend of New Zealand and Dutch food and traditions.

When I think back on my upbringing in Friesland, it was the simple things that mattered, 
sharing a meal with loved ones and sharing stories and connect with our local community. 
Funnily enough whilst growing up on opposite sides of the world, Deborah and my family 
instilled in us that Christmas is not complete without sharing with those less fortunate then 
us. In those days ? we are both from farms ? it was sharing in farm produce, now we bake off 
a few ?kerst stollen? and go around to those who meant something to us or who could do with 
a ?hart onder de riem?. 

Sake Hitman.

(Honorary Dutch Consul of  Auckland)



15January 2019 - April 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN
Over the years I have heard rumblings re the lack of administration records over the period, I, Yoka 
Saris, was secretary of the NZ Netherlands Society Wellington. I must admit that I can't remember 
what happened to these records. A rather messy and lengthy housemoving period from Wellington to 
Christchurch with an 'overly keen husband and helpful sons', who promised me to 'sort things out ' in 
Wellington while I lived already 3 months in a Christchurch hotel, might have been the cause. This with 
the result of a loss of many prescious keepsakes, photos and most probably also the Netherlands 
Society's secretary's administration as the result.

Just after my arrival in Wellington in 1958 I became a member of the Wellington Dutch drama group, in 
those days under the able 'baton' of Mrs (Ma) Dicky van der Sterren. I performed in quite a few plays, 
with other stars like Boudewijn Klap's wife; Carol Veerkamp, Mia Geers, Jan van der Sterren, Leo van 
der Meer and many others.

From memory I can tell you of this period the following: During the 1970's I was first the assistant 
secretary of Aad de Ruiter and after that until the year 1990, when I moved to Christchurch, I was the 
secretary of the Society.

Looking back at this period I think my first husband, Nico de Bes, and I were extremely involved in the 
running of the club as committee members.

Nico was for many years St Nicholas. A job which was first carried out by the Heer Kuipers, director of 
the Wellington Zoo, for many years from the late 1950's on. This event was a very public happening in 
Wellington with St Nick arriving by boat in the harbour and then being transported to the Wellington 
Town Hall for an official welcome by the Wellington mayor. With hundreds of children in attendance 
plus the eager local press.

Years later St Nick (Nico de Bes, as said, amongst others) went on horseback via the busy city streets 
to the Brooklyn Tennis Club. An official horse 'pooper scooper ' always in attendance during the ride up 
to Brooklyn Hill.

Nico de Bes worked all his spare time with men such as Cees van Deursen, Henny Boonen, Chris van 
Wissen, Bertus Hogendoorn and many others to refurbish the venue in Courtenay Place. Here the 
Wellington Dutch community had many popular and succesful gatherings before moving to Lower 
Hutt.

During those years I was elected the first woman on the Excecutive of the Federation of NZ 
Netherlands Societies. Not an easy feat by any means. When I was nominated some of the male 
nominees even predicted that I had no chance of succeeding. Well, I showed them! I am proud to say 
that I was the first female and after me many very capable women followed!

After a long time of being part of the Wellington Choir I renamed this group the ?Silver Tulip Choir?. 
The choir wanted to participate in 'Het Festijn' in Auckland and therefore it needed a proper name so 
after taking a good look at all those silver-haired members, my choice was an easy one and everyone 
agreed!

When the 'Tulip Queen Contest ' was established by the Federation it was my task to organise the 
Wellington and Annual National events. A few nationals were held in Wellington with comperes such 
as Tineke Bouchier (It 's In The Bag) and Lindsay Yeo (2ZB Breakfast Show) in attendance.

These are but a few memories of my time as member of the NZ Netherlands Society's committee. I 
hope to have filled in a few gaps. I have personal photographs of some club events. And I am willing to 
answer any questions you might have of the goings on during the period between 1970 and 1990.

Yoka van Urk-Sar is (used t o be de Bes and McLeod)
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- PRESS RELEASE - 03 September 2018

Dut ch singer  Guus Meeuw is w il l  per form  at  The Big Top in Sydney

On 27th April 2019 (King?s Day in the Netherlands) Dutch singer Guus Meeuwis will rock the stage at 
The Big Top in Sydney. With Guus in town King?s Day will be a grand party guaranteed. Luna Park will 
turn into ?little Holland? with a big presence of the national colour orange and Dutch ?gezelligheid?. 
G?day met een zachte G is an event you don?t want to miss!

Late last year, the idea of Guus performing in Australia came up in one of the Facebook groups for 
Dutch people in Australia. A lot of people responded to the post, and the Facebook page Guus Kom 
Naar Oz (Guus Come To Oz) was born. The page got picked up by the media in Australia and the 
Netherlands. Within a week Guus was asked live on air in Evers Staat Op (the biggest breakfast show 
on Dutch Radio) if he was willing to travel to Australia for a gig.

Singer and songwriter Guus Meeuwis (born 23 March 1972) is a top selling musician from the 
Netherlands. His music career started in 1995 with the band Vagant. Guus Meeuwis and Vagant 
scored several #1 hits in the Netherlands and Belgium during the 90s and early 00s. Every Dutchie will 
know the songs ?Het is een nacht?  (Levensecht)?, ?Per spoor? and ?̀ t Dondert en ` t Bliksemt?. Play 
one of these in a pub and the party will get started.

In 2001 the band Vagant no longer existed and Meeuwis continued as a solo artist. It gave him the 
opportunity to change his genre. His songs had more depth but that didn?t deter the audience. He 
recorded 10 solo albums, became a jury member in the television show The Voice Of Holland and 
fulfilled his dream by playing a sold out Royal Albert Hall in London. He has also played in Paris, Dubai 
and Curaçao. Besides that he has filled the Philips Stadium in Eindhoven (the Netherlands) over 50 
times. His stadium show ?Groots met een zachte G? became an annual tradition and attracted over 1,5 
million visitors in 13 years (and counting). In 2013 he was named Knight of the Order of 
Orange-Nassau.

G?day met een zachte G is a once in a lifetime event. So don?t miss out and buy your tickets now!
For tickets go to www.gdaymeteenzachteg.com.au or www.bigtopsydney.com/GUUS-MEEUWIS

- END PRESS RELEASE -

Events and News

http://www.gdaymeteenzachteg.com.au
http://www.bigtopsydney.com/GUUS-MEEUWIS
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Paspoor t en voor  NIHBers niet  'nog' duurder ! 

27/11/2018

Als vervolg op ons vorige bericht inzake het plan de paspoort kosten nog verder te verhogen, 
kunnen we u nu positiever nieuws mededelen;

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft kunnen voorkomen dat de paspoortkosten voor 
Nederlanders in het buitenland duurder worden. Dat stond eerst in het plan van minister Blok 
van Buitenlandse Zaken. Sjoerdsma heeft samen met de VVD geregeld dat de kosten niet 
verhoogd worden van 130 naar 157 euro. Daarentegen moet juist gekeken worden of het 
verlengen en aanvragen van een paspoort goedkoper kan.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ?Het kabinet moet de één miljoen Nederlanders in het 
buitenland juist meer helpen, niet tegenwerken met nog hogere kosten. Sommigen moeten al 
duizenden kilometers afleggen en vliegtickets betalen om bij de dichtstbijzijnde ambassade te 
komen voor het verlengen van hun paspoort.?

Hoge kosten

De kosten voor een nieuw paspoort in het buitenland zijn vastgesteld op 130 euro. Het kabinet 
wilde dit verhogen naar 158 euro. Een verhoging dus van maar liefst 27 euro. Als reden gaf het 
ministerie van Buitenlandse Zaken op dat vanwege de toegenomen loonkosten en hogere 
huurprijzen bij ambassades, de paspoortkosten noodgedwongen hoger moeten worden.

Extra kosten paspoort

D66 vindt dat dit niet mag worden afgewenteld op Nederlanders in het buitenland. Zij zijn vaak 
al veel extra geld en tijd kwijt om een paspoort aan te vragen of verlengen. Zo is er in Australië 
maar één locatie, in Sydney, waardoor gezinnen soms duizenden kilometers moet reizen om 
een paspoort aan te kunnen vragen. Hierdoor lopen de reis- en overnachtingskosten al snel in 
de honderden euro?s bovenop de standaardkosten voor een paspoort.

 

Bron: Newsroom BuZa
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 Result at en k lant enonderzoek  consulaire dienst ver lening. 
(NIHB)

Onder andere via de NIHB community (zoals 
vermeld in de Kamerbrief van Blok), hebben 
afgelopen zomer, 5000 Nederlanders in het 
buitenland de internet-consultatie inzake 
consulaire dienstverlening ingevuld.  Aanleiding 
voor het onderzoek; de knelpunten signaleren 
die Nederlanders in het buitenland met 
betrekking tot de dienstverlening van de 
Nederlandse overheid ervaren. De Rijksoverheid 
zal het klantenonderzoek gebruiken voor de 
verdere ontwikkeling van het consulaire beleid 
en de verbetering van de consulaire 
dienstverlening.

De resultaten van dit onderzoek zijn uitgebreid besproken met alle overheidsorganisaties die 
betrokken zijn bij het project Loket Buitenland. Om het geheugen even op te frissen, het Loket 
Buitenland wordt in de komende tijd opgezet en zal als één enkel loket fungeren waar Nederlanders in 
het buitenland 24/7 terecht kunnen voor de dienstverlening van de Rijksoverheid.

Op 31 januari 2019 heeft minister Blok een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, met de 
bevindingen van het klantenonderzoek, inclusief een managementsamenvatting. In de brief licht de 
minister de resultaten van het onderzoek toe en gaat hij in op wat dit voor het project Loket 
Buitenland betekent.

Volgens het onderzoek krijgt het geheel van overheidsinformatievoorziening en -dienstverlening aan 
Nederlanders in het buitenland als gemiddeld rapportcijfer een 5,6. Dat moet en kan dus veel beter!

 

De top-5 van onderwerpen waarover men in de afgelopen jaren het meest contact heeft gehad met de 
overheid, is als volgt:

1) Paspoorten/identiteitskaart;

2) Stemmen in het buitenland;

3) DigiD;

4) Nederlanderschap/Nederlandse nationaliteit

5) Verklaringen (van woonplaats, van gedrag, van in leven zijn etc.).

Lees via de links hieronder de Kamerbrief, het volledige eindrapport en de management 
samenvatting.

Kamerbrief Minister Blok: https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf

Management Samenvatting: https://www.nihb.nl/Managementsamenvatting.pdf

Volledig eindrapport dienstverlening: https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf

https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf
https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf
https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf
https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf
https://www.nihb.nl/KamerbriefRapportKlantonderzoek31012019.pdf
https://www.nihb.nl/Managementsamenvatting.pdf
https://www.nihb.nl/Managementsamenvatting.pdf
https://www.nihb.nl/Managementsamenvatting.pdf
https://www.nihb.nl/Managementsamenvatting.pdf
https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf
https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf
https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf
https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf
https://www.nihb.nl/EindrapportDienstverlening.pdf
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for latest news and updates:     www.dutchcommunities.co.nz  
or at the website provided with the event notice. 

U kunt  de br ief  h ier  downloaden en lezen

https://wp.me/p89tfY-2D9

Mark  Harbers

Eelco Keij

Eelco Keij Cam pagne Nieuws

http://www.dutchcommunities.co.nz
https://eelcokeij.com/wp-content/uploads/2018/09/tk-proces-modernisering-nationaliteitsrecht.pdf
https://wp.me/p89tfY-2D9
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers
https://eelcokeij.com/?author=2
https://eelcokeij.com/?author=2
https://eelcokeij.com/?author=2
https://eelcokeij.com/?author=2
https://eelcokeij.com/?taxonomy=category&term=campagne-nieuws
https://eelcokeij.com/?taxonomy=category&term=campagne-nieuws
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Wat Nederlandse gebeurtenissen (Lugtpost)
Augustus - Oktober 2018

29 november 2018

Nederland is helemaal in Sint erk laassfeer . Spoedig komt de Sint met zijn Piet ook bij velen thuis, in 
ieder geval op zijn laatst op 5 december als we in Nederland ?pakjesavond? of ?Sinterklaasavond? gaan 
vieren. 

Het  Weer  past precies momenteel precies aan bij een bezoek van de Sint en Piet thuis. Het is koud, zo 
rond het vriespunt, en de avonden zijn al vroeg donker in de overal zo mooi verlichte winkelstraten in 
Nederland. 

?Black  Fr iday? Deze toch zeer commerciële Amerikaanse koopjesfestijn op de dag ná 
?Thanksgivingsday? in de USA, ?black Friday? genaamd, genaamd, wordt ook hier in  Nederland 
gepoogd om die dag ook in ons land populair te maken. Of dit ook geslaagd is zullen we spoedig 
weten, maar zo groots als in Amerika zelf, zo is het in ieder geval (nog) niet geworden. Dat is ook te 
begrijpen, want voor de Amerikanen is Black Friday de start van het Kerstkopen van hun massale 
Kerstcadeaus voor dit jaar. In Nederland koopt vrijwel niemand in eind november zijn Kerstcadeaus, 
hooguit nog wat laatste cadeaus voor Sinterklaas voor op 5 december 2018, namelijk met 
"pakjesavond".

Ellis Island. Rotterdam is op dit moment bezig om van een groots opgezette lege opslaghal, een soort 
Museum te maken voor de 3 miljoen emigranten die vanaf de ?Holland America lijn? (de HAL)  in 
Rotterdam naar het ?beloofde land?, naar Amerika dus, vertrokken om er via New York Amerika 
binnen te komen. Omdat alle emigranten bij aankomst eerst werden gecontroleerd op hun 
gezondheid moesten ze daarom eerst een medische controle ondergaan, waarbij toen toch 
sommigen niet werden goedgekeurd! Die moesten dan weer terug naar hun vertrekpunt, in dit geval 
dus naar Rotterdam. Dit wordt dan allemaal in dat nieuwe ?Museum? in Rotterdam getoond als die 
daar over enige tijd klaar is. Rotterdam is op dit moment dan ook bezig om de namen van alle 
vertrokken emigranten, die via Rotterdam naar Ellis Island waren vertrokken, te gaan digitaliseren 
omdat de papieren waarop dat staat nog steeds bewaard zijn. Op Ellis Island in New York zelf, bestaat 
ook al een soortgelijke Museum, maar dan een van de aankomst van die miljoenen emigranten uit 
Europa naar de USA. In Rotterdam wil men dus nu ook zo?n soortgelijke  ?Museum?  maken maar nu 
dus van de emigranten die van de Hal in Rotterdam vandaan vertrokken, veelal in de Jaren Vijftig en 
Zestig.  

De Holland Am er ika l i jn . Dat is dan dus allemaal te zien in dat gloednieuwe Museum in Rotterdam 
op vrijwel dezelfde plaats waar velen van hen ook daadwerkelijk zijn vertrokken, namelijk de plaats 
waar de grote schepen van de HAL, de Holland America Line, vertrokken zijn vanaf Rotterdam Zuid, 
zoals de ss ?De Grote Beer?, en de ss ?Rotterdam?.  Die ligt er trouwens nu nog voor de toeristen.

De Neder landse Spoorwegen . Op dit moment reizen er per dag zo?n 1,3 miljoen Nederlandse 
reizigers met de trein, de meesten moeten er elke dag wel gewoon mee naar hun werk. De 
verwachting is dat dit er over 10 jaar zo?n 1.8 miljoen reizigers zullen zijn, omdat het verkeer op de 
wegen in Nederland iedere dag gewoon vast loopt in de files.    

Snelle t reinen . Het is de bedoeling dan dat er dan elke 7.5 minuut een sneltrein zal gaan vertrekken 
naar een andere grote stad in Nederland, bijvoorbeeld naar Amsterdam, naar Den Haag of naar 
Rotterdam en dat de reizigers daar dan met de Metro vanaf de perron van die trein verder kunnen 
reizen naar de winkelcentra, vaak in het hart van die steden.     
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Kerst verkopen . De verwachting is, dat de komende kerstdagen een omzetverhoging zullen laten zien 
van zo?n 35 procent in vooral de grote Supermarkten, zoals die van Albert Heijn en de Jumbo, de twee 
grootste Supermarkten in Nederland. De beide supermarkten verwachten ook dat veel Nederlanders 
er met hun twee extra vrije kerstdagen er een super gezellige Kersttijd van willen maken, zoals met 
een typisch Hollandse Familie Kerstdiner met een echte Nederlandse natuur kerstboom in de 
woonkamer, want de kunstkerstbomen zijn er in Nederland al jaren uit. Men wil weer puur natuur met 
de Kerstbomen.

De kerst cadeaus. U weet, met Kerst geven we elkaar in Holland nauwelijks Kerstcadeaus an elkaar, 
want dat doen we al op Sinterklaasavond op 5 december, want met de Kerst willen we het vooral 
gewoon gezellig hebben met elkaar, met familie en met goede vrienden.             

Het  slagboom t oer ism e. In Nederland heeft het toerisme uit het buitenland steeds grotere vormen 
aangenomen, vooral in Amsterdam. Het is nu al zo erg geworden dat Zandvoort al het ?Amsterdam 
aan zee? wordt genoemd. De populaire attracties in ons land, zoals het ?Anne Frank Huis?, heeft zelfs 
moeten besluiten om de toegangstickets tot dat Anne Frank Huis is alleen nog maar via het internet te 
laten verkopen, de wachtrijen werden er te lang. De quota?s gaan steeds meer het buitenlandse 
toerisme bepalen in Amsterdam. Het wordt er eenvoudigweg te druk! Ook in andere populaire 
plaatsen of dorpen in Nederland, wordt het eveneens steeds drukker, zoals in Giethoorn, Volendam, 
de Zaanse Schans en Kinderdijk met onder andere die vele mooie molens. Ook andere mooie 
opvallende plaatsen in ons land ondervinden heel veel last van de enorme toevloed aan buitenlandse 
toeristen daar in ons land. Vorig jaar zijn ook de hotelovernachtingen van de buitenlandse toeristen 
sterk toegenomen. Het buitenlandse toerisme is alleen al is in 2017 met zo?n 14 procent toegenomen. 
Ook de Campings in Nederland hebben, mede dankzij dat mooie zomerweer, een een topzomer 
achter de rug met 11 procent meer slapers dan in het vorig jaar.   

12 december 2018

Pr inses Am alia 15 jaar  geworden . Op vrijdag 7 december 2018 is Kroonprinses Amalia 15 jaar 
geworden. Ze vierde haar verjaardag thuis in Wassenaar met haar familie. Wij feliciteren Prinses 
Amalia, onze toekomstige Koningin, van harte met haar 15e verjaardag!

Sint erk laas is weer terug naar Spanje. Sinterklaas heeft inmiddels ons land weer verlaten en is, zoals 
ze beweren, weer naar Spanje vertrokken en de meeste Nederlanders gaan zich nu richten op een 
gezellige familietijd rondom de Kerstdagen, met die twee extra vrije kerstdagen in het verschiet, 
namelijk op dinsdag 25 december en woensdag 26 december voor alle Nederlanders. 

Vakant ie. Veel Nederlanders proberen in de tijd tussen de Kerstdagen en Oud en Nieuw, een vrije 
week op te nemen van hun werk, want dat kost je maar drie vrije snipperdagen, en anders vijf, want 
de kerst begint toch al met twee extra vrije dagen. Bovendien zijn al de scholen toch ook al dicht 
tussen Kerst en Oud en Nieuw!

St ress. Nu de Sint op 6 december definitief weer terug is naar Spanje, gaan de meeste Nederlanders 
nu denken aan het kopen van een Kerstboom welke in de huiskamer zal komen te staan.  Maar het 
?optuigen? van de kerstboom kost in menig huiskamer veel stress. 

St raat verkoop. Vroeger werden vrijwel alle kerstbomen op bepaalde plaatsen in het dorp of in je 
eigen stad verkocht.  Tegenwoordig worden de meeste kerstbomen echter in de ?tuincentra? verkocht, 
terwijl de boom daar nog in de grond zitten.  Vooral de grootte van de boom bepalen is een kwestie 
van ervaring van jaren en natuurlijk hoe groot je eigen huiskamer is en die huiskamers zijn niet zo 
groot in Nederland. Wanneer men eenmaal de juiste boom bij de lokale tuincentrum gevonden heeft 
kan die kerstboom in de huiskamer geplaatst gaan worden. Het ?optuigen?  van de Kerstboom is dan 
het volgende werk! De Nederlandse Kerstboom is gemiddeld zo?n 1.80 meter hoog en is vaak een 
?Sparrenboom? welke op bepaalde plaatsen in ons land hiervoor zijn gekweekt. Tegenwoordig wordt 
bij het ?optuigen? van de kerstboom geen zogenaamde ?engelenhaar? meer gebruikt als een soort 
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?namaak sneeuw? voor een kunstmatige wintersfeer.  Die tijd is voorbij! Ook zijn de ?echte kleine 
kaarsjes? inmiddels ook vervangen door de zeer zuinige ?led? lampjes, die ook geen brand meer 
kunnen veroorzaken, zoals dat vroeger nog wel eens wilde gebeuren met de echte kerstboom vol met 
eveneens echte kaarsjes. De verlichting is tegenwoordig in de kerstboom natuurlijk allemaal van het 
moderne led verlichting, verbruik dus weinig stroom omdat de gewone Philips lampen tegenwoordig 
verboden zijn omdat ze teveel stroom verbruiken. 

"Dut ch Glory" . Nederlandse emigranten vullen hun kerstboom ook graag met ?Dutch Glory? zaken 
hangen deze dan vol met Nederlandse ?rood-wit-Blauwe? balletjes, en met Nederlandse vlaggetjes er 
bij en ook hebben sommige emigranten ?kleine porseleinen klompjes? in hun kerstboom hangen om 
hun Nederlandse afkomst te benadrukken.

De Winkelcent ra. Kerstmis valt in Nederland precies midden in de wintertijd, dus net wanneer de 
dagen het kortst zijn. Het is in ons land dan ook al om 5 uur in de namiddag donker en dan gaan in 
Nederland ook in de winkelcentra de mooie feeërieke kerstlichtjes van de kerstverlichting in de 
winkelcentra al aan. Ook de etalages van de grote warenhuizen zijn dan bijzonder mooi. De Bijenkorf 
werd zelfs beroemd om haar prachtige etalages rondom Kerstmis!

Het  Weer . In November was het Nederlandse Weer een beetje normaal voor de maand november. 
Het regende weliswaar soms ook, maar het bleef binnen de perken. Wel hadden we nog wat lang last 
van de extreem droge zomer, zodat de scheepvaart op veel rivieren minder lading konden 
meenemen. Maar doordat het ook in Duitsland, België en Frankrijk is gaan regenen, kwam ook daar 
de regen via ?Lobith?  ons land uiteindelijk binnen met veel regenwater, zodat de gevolgen van het 
extreem droge zomerweer spoedig weer helemaal voorbij zijn, zo denken de weerdeskundigen. Het 
was overigens wel op het nippertje dat we nog net op tijd voldoende regenwater naar ons land 
kregen, want anders was er een tekort gaan ontstaan aan brandstoffen omdat de benzinestations niet 
meer voldoende bijgevuld hadden kunnen worden. Maar we hadden dus op het nippertje weer 
voldoende regenwater in onze rivieren en konden veel Rijnschepen weer volop varen.  Elke Rijnschip 
vervoerd namelijk evenveel benzine en diesel gelijk aan zo?n vijftig grote tankauto?s. Met andere 
woorden als de rivierschepen niet meer zouden hebben kunnen varen, dan zou er geen voldoende 
aanvoer van autobrandstoffen meer zijn geweest. Maar net op tijd sloeg het Weer om in Nederland en 
zijn de rivieren weer vol met water. 

Kerst pakket t en . In de week van 16 tot 22 december worden in veel Nederlandse gezinnen voor de 
kerstdagen altijd een Kerstpakket verstrekt door hun baas, bijvoorbeeld door Philips of Shell. of in 
ieder geval de baas waar men op dat moment werkzaam is. Dat is dan elk jaar weer een doos, omdat 
het een doos vol met ?lekkere dingen? er in voor de kerstdagen, meestal bestaande uit een Kerststol 
met die overheerlijke amandelspijs er in, een banketletter, eveneens vol met die  amandelspijs en 
allerlei vormen van chocolaatjes en koekjes, en een wat duurdere fles wijn. En een voor 2018 passend 
cadeautje ontvangt men, speciaal uitgezocht voor dit jaar door de afdeling Personeelszaken. Het 
wordt door veel mensen in Nederland opgevat als een ?teken van waardering? van hun werk door hun 
baas en door veel mensen ook als zodanig ervaren.

Tradit ies: In Nederland is nog steeds de traditie dat men alleen met Sinterklaas aan elkaar cadeautjes 
geeft en niet met Kerstmis. Met de Kerst geeft men wel graag een ?bloemetje? aan bijvoorbeeld de 
ouders en aan de schoonouders voor de Kerst.

 3 januari 2019

Een goed en voorspoedig 2019 t oegewenst  aan U allen .  Wij in Nederland hebben, net als velen van 
U, het eerste kwartier van 2019 in Australie op de televisie gezienmet het vuurwerk op de Sydney 
Harbour Bridge in Australië. Dat was prachtig om te zien!

Doden en gewonden bij incident en in Neder land. Er zijn in Nederland tijdens de Oud en Nieuw 
viering  vier doden gevallen en er werden 183 "incidenten" gemeld met tientallen gewonden. Bij het 
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vuurwerk afsteken sprongen er diverse ruiten in Scheveningen. Ook was er brand op de pallets bij het 
strand van Scheveningen, waardoor er op veel plaatsen in Scheveningen eveneens veel, niet bedoelde, 
branden ontstonden door de vuurregen door de brandende pallets op het strand.   

De Kerst  en Oud en Nieuw 2018-2019. Nederland had dit jaar een uitgesproken ?groene kerst? met 
temperaturen van 5 tot 9 graden Celsius en het was droog! Ook tijdens de ?Oud en Nieuw?- viering zelf 
was het droog en we hebben weer luid door het vuurwerk de Jaarwisseling 2018-2019 "gevierd". Maar 
er waren dit jaar echter veel incidenten, waarvan er vier waren met een dodelijke afloop en er waren 
ook veel gewonden door ongelukken.

Sneeuw in de USA. Terwijl er in Australië een hittegolf gaande was, met temperaturen namelijk van zo 
tussen de 40 tot 47 graden Celsius, zo werd mij door Nederlandse emigranten aldaar verteld. Het is in 
Nederland nu midden in de winter met overdag temperaturen van 8 tot 10 graden Celsius, maar dat is 
wel veel te warm voor een echte Hollandse winter. Maar zo komen we natuurlijk nooit meer aan een 
nieuwe Elfstedentocht toe in deze winter! Maar in de USA was er in Chicago, een forse sneeuwstorm, 
wat velen daar verraste! Dan heb ik toch maar liever dat hete Australische Weer, hoewel meer dan 40 
graden Celsius is voor ons Hollanders, nou ook wel weer veel te heet! In 2018 hadden we tijdens die 
lange hete Zomer, soms temperaturen van 38 graden Celsius en meer!  Het was de heetste zomer in 
300 jaar! 

Koer ierdienst en druk ! Terwijl de postbodes van ?Postnl?, de vroegere PTT dus,  steeds minder 
brieven in onze brievenbussen gooien, hadden hun collega?s van de koerierdiensten van die zelfde 
Nederlandse Postnl en hun collega?s van het Amerikaanse UPS, juist de grootste moeite om alle 
pakjes, besteld via het Internet, hier voor Sinterklaas en de Kerst, op tijd bij ons thuis bezorgd te 
krijgen. 

Plat enw inkels. In Nederland was er tussen de Kerst en Oud en Nieuw een rage aan de gang om 
langspeelplaten van Vinyl (de LP?s dus) te kopen in de weinige platenzaken die er nog zijn. De oorzaak 
is duidelijk. Tussen de Kerst en Oudjaar wordt er op de Nederlandse radio elk jaar weer de ?Top 2.000 
populairste platen allertijden? uitgezonden op de Publieke Zender NPO-2. Deze Top 2.000 allertijden 
aan hits doen veel ouderen weer vol nostalgie naar de platenzaken gaan, omdat zij die ?hits van 
vroeger? ook wel weer thuis willen bezitten bij hun verzameling aan ouderwetse vinyl langspeelplaten, 
vooral omdat de kwaliteit ervan veel beter is dan die van de huidige CD?s.   

Oliebollen en appelf lappen . Ja, de oliebollen zijn nog steeds razend populair in Nederland. Velen 
frituren hun oliebollen nog zelf thuis en maken er soms emmers vol van, anderen kopen ze vaak  ook 
wel bij een Club die op zo?n manier wat voor de clubkas van die Vereniging hopen bij te verdienen. 
Sommige oliebollenkramen zijn zó goed?, dat de lokale bevolking er uren lang voor in de rij gaan staan 
om ze juist dáár te kunnen gaan kopen. De een is nu eenmaal beter in het maken van oliebollen dan 
de ander. Smaken verschillen! Zo was er bij het Centraal Station in Rotterdam altijd een oliebollen 
kraam waar de mensen al heel vroeg in de ochtend van Oudjaar in de rij gingen staan voor de eerste 
warme oliebollen. Ook in Amsterdam was er zo?n oliebollenkraam waar het voor storm liep!

Het  Klim aat akkoord. Nederland staat aan de vooravond van de grootste ?ombouwing? van ons land 
sinds de Tweede Wereldoorlog.  Mede dankzij het tekenen van het bekende  ?klimaatakkoord van 
Parijs" van enige tijd geleden, gaat Nederland volledig op de schop.

Geen Gas m eer  uit  Groningen . Nederland haalde namelijk jarenlang haar aardgas uit de grond in de 
Provincie Groningen met als gevolg dat daar steeds meer aardbevingen ontstonden waardoor het wel 
op Californië begon te lijken. Na een nieuwe aardbeving aldaar in 2018, veroorzaakt door de 
opgepompte aardgas, werd besloten, dat dit zo niet door kon gaan! Nu is er dus, door de Nederlandse 
regering, definitief besloten om te stoppen met het halen van aardgas uit de Groningse bodem en 
zullen we massaal over stappen op elektriciteit via zonnepanelen. Verder is besloten om te voldoen 
aan ?Parijs? omdat de temperaturen  met twee graden omlaag moet! De gevolgen zijn enorm! In 
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Nederland zal men dus vanaf nu volledig gaan  overstappen op uitsluitend "elektrisch gedreven auto?s" 
en op huizen en fabrieken die eveneens alleen nog maar gebruik mogen maken van elektriciteit van 
zonnepanelen, want we mogen ook spoedig geen olie of gas meer gebruiken voor onze verwarming. 

Gr iep. In Nederland is er sinds deze week ?officieel? een griepvirus uitgebroken, zoals dat vrijwel elk 
jaar hier gebeurt. Het is dit keer weer een variant van de beruchte ?Mexicaanse? griep, maar gelukkig 
wel een van een wat lichtere vorm van die griep. Vorig jaar duurde de griep toen extreem lang, 
namelijk ruim 18 weken. Dat was uitzonderlijk lang voor Nederland. Veel ouderen kunnen een gratis 
griepprik van hun dokter krijgen en desnoods komt die dokter de griepprik zelfs bij hen thuis brengen. 
Gratis!

Ver lies. Nederland verloor in het afgelopen jaar ook veel bekende personen van onder meer uit het 
begin van het televisie tijdperk, zoals Anneke Grönloh, Sandra Reemer, Mies Bouman en de zanger 
Koos Alberts en verder de Oud Minister Presidenten Wim Kok en Ruud Lubbers. 

Mies Boum an  . Vooral Mies Bouman  was door haar televisie populaire TV-programma?s een begrip in 
ons land.  Anneke Grönloh was niet alleen een bekende zangeres in Nederland, maar bijvoorbeeld ook 
in Indonesië! 

Top w ijn jaar . Door de extreme warme en zeer droge zomer, waar de Nederlandse druiventrossen in 
bijvoorbeeld de provincies Friesland en Zeeland, uitstekend groeiden en bloeiden. Nederland is 
weliswaar geen groot wijnland in hoeveelheden gezien, maar volgens de wijnkenners is de kwaliteit 
van de Nederlandse wijn echter uitstekend.

Il legaal vuurwerk . Dankzij de enorme toename van het Internet, vooral die van China, wordt er 
momenteel veel illegaal vuurwerk verstuurd vanuit het Internet. De Nederlandse politie had het er 
maar erg druk mee.  

Fam iliebezoek . Doordat velen met hun auto naar hun familie gaan om er een gezellige Oud en Nieuw 
van te maken, rijden er juist uitgerekend op die Oudjaarsavond geen bussen en treinen. Het wordt tijd 
dat de Nederlandse Spoorwegen aan deze rare traditie eindelijk eens een einde gaan maken. 

Oliebollen . In Nederland worden nog steeds massaal eigen oliebollen en de appelflappen gemaakt en 
door iedereen gegeten. Velen frituren ze dan ook zelf, maar ze worden ook massaal gemaakt door 
Nederlandse bakkers. 

Knalvuurwerk . Zoals u, als Nederlandse emigrant, weet is er in Nederland met Oud en Nieuw altijd 
veel belangstelling voor het knalvuurwerk. Dat is nog steeds zo in ons land. Men heeft het in 2018 
zelfs even willen verbieden maar dat durfde de Nederlandse regering toch niet aan. Er zijn namelijk 
over een paar maanden verkiezingen in Nederland.

Nieuw jaars duik . Het is in de afgelopen jaren de gewoonte geworden om op de eerste januari een 
?Nieuwjaars duik? te nemen. Dit gebeurt vooral in de bekende badplaatsen als die van Scheveningen 
en Zandvoort.  Er nemen elk jaar dan zo?n 40.000 badgasten aan die Nieuwjaarsduik deel. Het 
winterweer is dan erg belangrijk op die dag. Het kan variëren van ?mild? winterweer zoals nu, tot aan 
extreem koud vriezend winterweer! Het was prima weer dit jaar voor een Nieuwjaarsduik in de 
Noordzee!

23 januari 2019

Nederland staat op het punt om eindelijk de wint er  in te gaan. Na een zeer zachte eerste deel van de 
winter, in december 2018 en in de eerste week in januari van 2019, waren de temperaturen hier van 
slechts tussen de 6 en de 11 graden Celsius, maar nu komt de echte winter er binnenkort echt aan. 
Volgens de Weerman verwacht hij dat we dan spoedig er na zullen kunnen gaan schaatsen, in het 
weekend van 19 op 20 januari waren er hier en daar al enkele  mogelijkheden om te schaatsen op 
ondergelopen weilanden,  maar extreem winterweer lijkt het echter nog niet te gaan worden, maar 
het wordt in ieder geval wel veel kouder. brrrrrr? ? . 
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Zonnig m aar  koud. Het wordt ook veel zonniger, want een hogedruk gebied zal vanaf nu gaan zorgen 
voor zonnig weer en komt er een einde aan het langdurige bewolkte sombere Weer, maar nu de wind 
uit het zuidoosten van Europa is gaan waaien, is dat dus de ideale plaats om er koud weer van uit te 
laten komen! Er wordt vanaf dinsdag 22 januari ook sneeuw verwacht, maar gelukkig niet meer dan 5 
centimeter. De NS heeft al aangekondigd vanaf dinsdag 22 jauari met minder treinen te zullen gaan 
rijden in verband met de te verwachten sneeuw!  Maar we zijn hier helemaal klaar voor een echte 
ouderwetse Nederlandse winter ! Of die er ook werkelijk echt zal gaan komen weten we pas zeker 
over enige dagen Er wordt wel op veel plaatsen al geschaatst en op  welke plaats de eerste marathon 
wedstrijden op natuurijs zullen worden georganiseerd. 

Dan moet het ijs op onze plassen wel tenminste drie centimeter dik zijn.  Dat zijn meestal kleine 
plaatsen in Drenthe! We hebben al nachten gehad met 10 graden Celsius aan vorst, dus het ijs werd 
snel stevig. 

Elfst edent ocht . De Friezen beginnen nu zelf ook al knap zenuwachtig te worden alleen al omdat de 
Weerman het over ?matige vorst? begon te praten, maar het is overdag nog wel nog steeds boven het 
vriespunt door de zon, dus zelfs nu, na 22 jaar, is de kans op een Elfstedentocht nog uiterst gering. Op 
4 januari 1997 werd de laatste Elfstedentocht gereden!  Wanneer de volgende!

Marat hon. De eerste Marathon op natuurijs van dit winterseizoen werd op maandag 21 januari in de 
overijsselse plaats Haaksbergen verreden. Er ligt nu al 4 tot 5 centimeter dik ijs en dat is voor de 
schaatsbond voldoende want er moet teninste drie centimeter aan ijs liggen. Aan deze ijs was dus 
voldaan. Simon Schouten won deze schaatsmarathon.

De verwachting is dat het ijs er niet erg lang meer zal zijn. Morgen komen de temperaturen overdag al 
weer enige graden boven nul uit! Degenendie echt van het ijs willen genieten kunnen beter meegaan 
met een aantal schaatsers die naar Oostenrijk gaan, waar op de Weissemsee in Oostenrijk onder meer 
ook de alternatieve Rlfstedentocht op het programma zal staan.      

Geen vlees m eer? Om te kunnen voldoen aan de beruchte ?klimaat-overeenkomst van Parijs?, zouden 
de Nederlanders binnenkort nog maar hooguit één tot twee keer vlees mogen eten per week! Een 
voor velen een beangstigde vooruitzicht! Ook wilden sommigen al een belastingen gaan invoeren op 
het kopen van vlees en vleeswaren. Gelukkig ging dat net niet door.

Koning Willem -Alexander  is tijdens de Kerstvakantie met zijn gezin definitief verhuist van Wassenaar 
naar Den Haag. Ze zijn namelijk verhuist van hun villa Eikenhorst in Wassenaar naar het "Paleis Huis 
ten Bosch" midden in Den Haag, vlak bij de Tweede Kamer. Dit Paleis is vanaf nu dus de woning van 
het Koninklijk Gezin.

In de afgelopen drie jaar is Paleis Huis ten Bosch voor 63 miljoen euro verbouwd en die verbouwing is 
nu vrijwel klaar. Paleis Huis ten Bosch is van de Nederlandse Staat.  De rest van de verbouwing wordt 
in de komende maanden nog afgemaakt. Zoals U weet stamt dit woonpaleis uit de zeventiende eeuw!

Het werd oorspronkelijk gebouwd als zomerpaleis voor Stadhouder Frederik Hendrik en zijn gezin. 
Ook  Willem-Alexander  groeide er deels in op tot zijn moeder koningin werd en hij een eigen 
woonadres moest gaan zoeken. 

Paleis Noordeinde. Eén van de bekendste gebouwen van de hofstad is Paleis Noordeinde, het is het 
paleis dat nu dienst doet als werkpaleis van de Koning. Dit Paleis is door de Nederlandse Overheid, 
wettelijk ter beschikking gesteld aan het Staatshoofd van Nederland, en nu dus aan koning  
Willem-Alexander. Het Paleis zal onder meer worden gebruikt om er belangrijke personen in te 
kunnen ontvangen, zoals vaak gebeurt bij Staatsbezoeken en bij de benoeming van nieuwe 
ambassadeurs die in Nederland worden benoemd en zich dan presenteren bij de Koning op Paleis 
Noordeinde.

Ook werd het paleis gebruikt bij het afscheid nemen van overleden leden van her Koninklijk Huis zoals 
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bij het overlijden van Prins Hendrik in 1934 en van Prins Claus in 2002. Later gebeurde dit ook bij het 
overlijden van Prins Bernhard en Prinses Juliana in 2004.

Overigens heeft Koningin Juliana nooit gebruik gemaakt van Paleis Noordeinde, zij verbleef liever op 
Paleis Soestdijk, en het was Koningin Beatrix die het prachtige Paleis Noordeinde, na haar kroning in 
1984, en na een grondige restauratie, weer in gebruik nam als werkpaleis. Op nummer 66, links van 
Paleis Noordeinde, staat het huis waar Koning Willem-Alexander, toen hij er als prins ooit heeft 
gewoond.

Johan Cruyf f . In de Amsterdamse Arena Stadion is een borstbeeld geplaatst van Johan Cruyff, ooit de 
bekendste en beste voetballer ter wereld geweest. Hij is helaas al op vrij jonge leeftijd overleden aan 
longkanker door het zeer veelvuldige roken van hem. Dit jaar komt er een dikke boek biografie over 
hem uit. 

De Am st erdam se haven  heeft voor 2018 een nieuwe overslagrecord gevestigd, namelijk 82.3 miljoen 
ton, terwijl men in 2017 nog uit kwam op 81.3 miljoen ton, vooral dankzij de overslag granen en van 
Sojabonen. Ook was er in Amsterdam weer meer overslag van containers. De kolenoverslag ging voor 
de vierde keer op een rij verder omlaag, mede doordat veel landen geen kolen meer willen gebruiken 
voor hun elektriciteitscentrales. 

Zonneparken. Doordat men ook in Nederland in snel tempo van het aardgas uit Groningen af wil, in 
verband met de aardbevingen daar, juist veroorzaakt door die aardgaswinning in Groningen, is er nu 
in Nederland een explosieve groei ontstaan in het aantal zonneparken in ons land, zoals op veel daken 
van huizen en op diverse landbouwgronden. Ook de Noordzee wordt momenteel vol gezet met 
zonneparken. Er zijn momenteel zelfs zóveel zonneparken in ons land aan het ontstaan dat de 
elektriciteitscentrales er teveel van heeft en zelfs deze ?duurzame stroomaanvoer? moet gaan 
weigeren omdat men op dit moment al even teveel aan duurzame stroom heeft!  

Misbruik  pr i jsverhogingen! In Nederland is vanaf 1 januari 2019 de verkoopbelasting op 
allelevensmiddelen met 3 procent extra verhoogd. Veel winkels in Nederland hebben daar gebruik van 
gemaakt door hun prijzen ook nog eens extra te verhogen omdat de prijzen toch al moesten worden 
aangepast,en zijn dit dan maar nu extra gaan doen, nu iedereen zijn prijzen toch al moesten 
aanpassen en nu valt het minder op, zo denken ze.

Pils kost  onm iddels een for t u in. Horeca-ondernemers vrezen dat het beeld van dienbladen vol 
glazen bier verleden tijd gaat worden, gezien de forse prijsstijging van het pilsje sinds januari 2019.

Het Cafébezoek wordt zo langzamerhand een luxe-uitje. Na de nieuwsteprijsverhogingen van de grote 
brouwerijen nadert de prijs van een vaasje pils in menige kroeg de magische grens van drie euro.

Heineken (Amstel en Brand), maar ook AB InBev (Jupiler en Hertog Jan), Grolsch en Swinkels (Bavaria) 
verhogen de pilsprijs voor het zoveelste jaar op rij, nu met gemiddeld vier procent. Daarmee is het 
gerstenat sinds 1 januari maar liefst 75 procent duurder is geworden dan in 2006: Bij een 
"vijft ig-literfust" van Heineken betaalde je aanvankelijk 84 euro, maar is inmiddels opgelopen tot 147 
euro. Dit werd door een Horeca vakblad in een afgelopen weekeinde bekend gemaakt!

Tapbier  Als de nieuwste prijsstijgingen worden doorberekend aan de klanten, gaat een tapje bier van 
25 centiliter al snel drie euro kosten. ?Dit is een psychologische barrière voor velengeworden. Voor het 
steeds populairdere speciaalbier willen de klanten dit nog wel betalen, maar bij een simpel pilsje is 
drie euro wel iets om tegenaan te hikken. Toch moet het cafe die stap als ondernemer wel nemen om 
zijn zaak uiteindelijk wel rendabel te kunnen houden? gelet op de inkoopprijzen van de grote 
brouwerijen. 

Maar behalve de veel hogere inkoopprijzen van het pils zijn er nog meer negatieve effecten op de 
bierprijs in het café?. Te denken valt aan de vaak hogere prijzen van de Gemeentelijke belastingen voor 
het terras en de hogere lonen die fors hoger moesten worden omdat er moeilijk aan personeel is te 
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komen. De ondernemers verbazen zich over de prijsverschillen tussen bier in de horeca en die in de 
supermarkt. Het is bekend dat je voor een pilsje in een Café veel meer kwijt bent dan door een krat 
pils te kopen in de supermarkt, terwijl die supermarkt zijn pils ook bij diezelfde grote brouwerijen 
koopt, maar dan veel goedkoper dan de horeca! 

De klanten van de cafe's betalen nu dus een superprijs van drie euro voor een klein pilsje! In de 
Supermarkt betaal je voor datzelfde pilsje veel minder. Sommige voetbalverenigingen kopen voor hun 
inkopen van pils dan ook steeds vaker in bij de Supermarkt in zijn buurt, want dat blijkt steeds vaak 
goedkoper te zijn dan direct te kopen bij de brouwerijen. 

Shell en PGGM. PGGM, een grote pensioenbelegger in Nederland en SHELL, willen samen ?Eneco? 
gaan overnemen voor 3 miljard Euro. Eneco is nu nog de enige nog zelfstandige leverancier van 
elektra en Gas in Holland. Nu zijn 53 Nederlandse Gemeenten nog de eigenaar van Eneco. Zij hopen 
er nu milljarden euro's voor te gaan vangen.

Eneco uit Rotterdam staat in Nederland bekend als een grote ?groene? leverancier van Elektriciteit. 
Daarom wil Shell Eneco ook zo graag overnemen, want het tijdperk van haar eigen olie en gas zelf lijkt 
voor de Shell nu snel te gaan eindigen.

 7 Februari 2019

We zitten inmiddels al weer in februari en nog maar een paar weken en dan is de winter 2018-2019 in 
principe hier wel voorbij en staat de Lente gelukkig voor onze deur! 

Hoe de winter nog verder zal gaan uitvallen weten we niet, maar de winter schiet gelukkig al aardig op. 
De Elfst edent ocht  kunnen we in de rest van de komende winterdagen nu wel vergeten.  We hebben 
tot nu toe zeker geen strenge winter gehad maar wel een winter met redelijk veel lichte sneeuwval en 
we konden zelfs even een weekje schaatsen op ondergelopen weilanden! Er was helaas ook heel veel 
wind en nu toch ook wel weer met veel regen, terwijl de afgelopen zomer juist nog zo droog was. Die 
droogte tijd is nu dus wel definitief voorbij!

De wat ersnoodram p van 1953. Overigens was het op 31 januari, nu dus  zo?n 66 jaar geleden, 
namelijk de datum dat in 1953 de watersnoodramp in ons land zich voltrok in Zuid-Holland, 
West-Brabant en Zeeland. Toen kwamen er meer dan 1.800 mensen in Nederland om het leven, toen 
de zee tijdens een storm weer eens over de Nederlandse dijken klotsten! Velen van U hebben die 
verschrikkelijke watersnoodramp van 1953 ook zelf mogelijk meegemaakt. Nog steeds ligt een groot 
gedeelte van Nederland onder het zeeniveau. De dijken zijn ondertussen wel fors verhoogd en een 
stad als Rotterdam heeft nu een nieuwe wijk gebouwd, welke zelfs 6 meter onder dat zeeniveau ligt, 
maar ja we hebben dringend huizen nodig in dit kleine kikkerland met nu al zo?n 17 miljoen inwoners! 

In Nederland was men onlangs geschokt toen men vernam dat Johnny Lion  op 77-jarige leeftijd aan 
kanker was over leden .  Velen van ons waren zijn naam inmiddels al bijna vergeten. Hij was ook de 
eerste man van een andere tieneridool uit de jaren Zestig, namelijk die van Willeke Alberti, de 
populaire tiener zangeres uit die tijd die met het liedje ?Spiegelbeeld? veel succes had en ze was 
bovendien de dochter van de bekende zanger Willy Alberti! Ze zingt overigens ook nu nog steeds 
volop! Het grootste succes behaalde Johnny Lion met zijn hit ?Zij dronk ranja met een rietje, mijn 
sofietje? uit 1965, welk liedje iedereen in Nederland ook nu nog steeds moeiteloos kan meezingen zo 
bekend was het. Tot 1983 bleef Johnny Lion doorgaan met het zingen voor de jeugd maar hij was toen 
allang geen tieneridool meer. Daarna werd het stil rondom het tieneridool. Tot deze week dus!

Eli Asser . Op 26 januari 2019 is ook de schrijver van veel televisie en radio liedjes en de teksten van 
onder meer Wim Sonneveld overleden! Eli Asser was vooral bekend van de vroegere radio 
uitzendingen die toen populair waren op de radio in de jaren 50 en 60 en ook in de beginjaren van de 
televisie programma's. Eli Asser is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was in Nederland ?wereldbekend? 
met liedjes als ?we zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar? en werd vooral bekend door zijn 
teksten voor radioprogramma?s als ?Negen heit de Klok? tussen 1945 en 1954. Hij maakte later ook 
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een televisieprogramma als ?Het Schaap?, waar men nu in 2019 nog steeds over spreekt, namelijk 
door de vertolking van dat liedje op de televisie, namelijk door Adele Bloemendaal.     

In Nederland ontstaat een steeds groter t ekor t  aan bevoegde leraren , vooral leraren Duits en Frans 
zijn maar erg moeilijk aan te komen, maar ook aan leraren voor het lesgeven van wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde zijn erg moeilijk te vinden in Nederland. Op sommige scholen worden 
bepaalde vakken zelfs al helemaal niet meer gegeven omdat er gewoon geen leraar meer voor te 
vinden zijn. Het moeilijkst zijn die vakleraren in het westen van ons land te vinden.  

In Nederland kan men vanaf heden een toch al tragische gebeurtenis van een ?doodgeboren k indje? 
alsnog in de plaatselijke bevolkings-register laten bijschrijven, zodat de familieregister weer volledig en 
compleet is, dus inclusief de overleden baby. In veel landen in Europa was dat nu al reeds mogelijk, 
maar in Nederland kon dat tot op heden niet. Dit werd door veel ouders in Nederland als ?zeer pijnlijk? 
ervaren. Er ontstond dan ook onlangs bij hen het gevoel waarom dat ook in Nederland niet mogelijk 
zou kunnen zijn. Het Nederlandse parlement ging daarmee akkoord en daarmee is dit dan ook vanaf 
nu mogelijk, zodat nu veel verborgen leed bij de ouders ook in Nederland wat minder pijnlijk is 
geworden.  

De Zom er t i jd. Aanvankelijk leek het er op, dat het afschaffen van de zomer- en de wintertijden door 
de klok een uur te verschuiven snel zou gaan gebeuren. Maar toen er vanuit Europa bepaald werd, dat 
dit niet centraal in Brussel zou worden geregeld, maar dat alle landen daarin vrij zouden zijn, hoe ze 
dat zouden willen gaan doen, werd het toch moeilijker. Zelfs binnen Nederland zelf is daar nog geen  
overeenstemming over bereikt, dus die verandering van de zomertijd kan nog wel even gaan duren in 
de Europese Unie. 

Europese Verk iezingen. Binnenkort zijn er weer Europese verkiezingen in alle EU-landen en dan zal 
wel blijken hoe verdeeld men in Nederland over dat onderwerp denkt! Op 23 mei zijn er dus die 
Europese verkiezingen in ons land, maar dit keer dan zonder de Britten, want zij hebben dan de 
Europese Unie inmiddels definitief verlaten. 

De afslu it di jk .Er bleken de laatste tijd opvallend veel ?technische storingen? voor te zijn gekomen in 
het bedieningssysteem van de bruggen en de sluizen in de afsluitdijk van het vroegere IJsselmeer en 
nog eerder de ?Zuiderzee? werd genoemd. Dit was des te opvallender omdat die afsluitdijk in de hele 
wereld altijd werd gezien als een waterstaatkundige ?hoogstandje? van Nederlands vernuft! Wat was 
er aan de hand? In 2016 waren er na een reeks van incidenten nog de software in de installaties van 
de afsluitdijk vernieuwd en aangepast aan de moderne tijd. Iedereen dacht toen dat de problemen 
toen wel opgelost waren! Maar helaas, volgens de bedieningsmonitors van de bruggen moesten de 
bruggen ?dicht? zijn maar ze stonden in werkelijkheid nog gewoon wagenwijd open. Levensgevaarlijk 
dus voor de automobilisten die toen over die afsluitdijk bruggen reden! Rijkswaterstaat heeft echter 
de veiligheids problemen niet gemeld en, nog erger, deze ook maandenlang verzwegen terwijl 
duizenden automobilisten dagelijks over die levensgevaarlijke afsluitdijk denderden. De hiervoor 
verantwoordelijke Minister heeft nog heel wat uit te leggen.              

Het  Neder landse aut opark . Nederland telt nu 8,8 miljoen auto's, dus één auto op de twee inwoners 
in ons land!  Vorig jaar werden er 2 miljoen tweedehandsauto's verkocht in ons land. Per saldo 
kwamen er dus ook 190.000 auto?s in ons land weer bij.Een derde van de tweedehandsauto?s worden 
door particulieren verhandeld, de rest ging via de autohandel weg! In Nederland maken de elektrische 
auto?s op dit moment slechts een half procent uit van het totale wagenpark. 

In 2050, dus al over 30 jaar al, mogen er in Nederland geen benzine of dieselauto?s meer rijden! 
Bovendien zijn de elektrische auto?s in Nederland op dit moment ook extreem duur!

Jan van der  Lugt , Neder land
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News Links

2018-11-16 Intocht van Sinterklaas in Heerhugowaard

                    https://youtu.be/g_32PTHYj2o

2018-11-16 De leukste schoen gezet voor Sinterklaas

                   https://youtu.be/YwDCTo0b6sI

 

2018-11-26 Eerste Kleurenfoto?s van Rotterdam in een boek

                   https://youtu.be/mIoqXnFr7nM

2018-11-19 Samenvatting Nederland ? Duitsland

                   https://youtu.be/jH0MSKMenks

2018-11-23 Black Friday nu ook in Nederland toegepast!

                    https://youtu.be/bgbksRc4dlE

2018-11-25 Nieuws uit Rotterdam in november

                   https://youtu.be/GQaata599Z4

                  KONINKLIJK NIEUWS

2018-11-11 Koning voor de Statenbijbel in Dordrecht  

                   https://youtu.be/YEdSOqEwPT4 

2018-11-20 Koningin Máxima draagt een ?oude? Tiara 

                   https://youtu.be/0OFEZyiwPX4

2018-11-26 Koningin Máxima reikt de ?Prins Bernhard Cultuurfondsprijs? uit.

                  https://youtu.be/K3U-GMjjJWA

                  Nederlands Nieuws in Video en  tekst

2018-11-13 Brand in een Appartmenten complex in Hengelo

                   https://youtu.be/Wp7eLQTopdA

2018-11-13 Hoogbouw in Rotterdam tot 300 meter hoog

                   https://youtu.be/hZ8zwLK-ZT4

2018-11-13 Zanger Marco  Borsato gaat zingen in de Kuip

                   https://youtu.be/Nown_O4UnJ8

2018-11-27 De Domtoren van Utrecht wordt gerestaureerd

                   https://youtu.be/QSP76GdCkyA

 KONINKLIJK NIEUWS

2018-12-10 Prinses Amalia is 15 jaar geworden

https://youtu.be/g_32PTHYj2o
https://youtu.be/YwDCTo0b6sI
https://youtu.be/mIoqXnFr7nM
https://youtu.be/jH0MSKMenks
https://youtu.be/bgbksRc4dlE
https://youtu.be/GQaata599Z4
https://youtu.be/YEdSOqEwPT4
https://youtu.be/0OFEZyiwPX4
https://youtu.be/K3U-GMjjJWA
https://youtu.be/Wp7eLQTopdA
https://youtu.be/hZ8zwLK-ZT4
https://youtu.be/Nown_O4UnJ8
https://youtu.be/QSP76GdCkyA
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                      https://youtu.be/kma9XVm6GdQ

                  Nederlands Nieuws in Video en  tekst

2018-12-10 De droogte is voorbij, het  water is vaak al te hoog!

                   https://youtu.be/JIADYSy7qqI

2018-12-10 Rotterdam wil weer de start van de Tour de France

                   https://youtu.be/xwPT1oAaBVI

2018-12-10 Kerstfeest in Rotterdam in 2018

                    https://youtu.be/_xdsJVWOSWY

2018-12-10 8 steden in Nederland

                    https://youtu.be/z5beE_rchn4

2018-12-10 Meer dan 100 nieuwe treinen rijden er vanaf nu in Nederland 

                   https://youtu.be/_xEmFEoYIxg

2018-12-10 Ook in Nederland start men de ?Gele hesjes? protest

                   https://youtu.be/dtgg_tUlrr0

1218-12-10 Kees Verkerk brengt nieuwe boek uit in Nederland!

                   https://youtu.be/Ht3tOJnh80Y

2019-01-01 Doden in Twente bij incidenten bij Nieuwjaar

                   https://youtu.be/bWCtr_0glqo

2019-01-01 Oud en Nieuw in Rotterdam

                   https://youtu.be/fp2JtbVNFS4

2019-01-01 Vuurwerk in Rotterdam op de Erasmusbrug

                   https://youtu.be/xxVWGrzb_Eg

2019-01-01 Grote Brand in Rotterdam tijdens Oud en Nieuw

                 https://youtu.be/VIf-FKAo2xs

2019-01-01 Schiphol in de greep van een terrorist!

                   https://youtu.be/jrm_ix74M64

2019-01-01 Ook een dode bij de vuurwerkexplosie in Enschede

                   https://youtu.be/3nEheUSbxMs

2019-01-01 Nieuwjaarsduik 1 januari 2019 Scheveningen

                   https://youtu.be/bMdMbeuG9As

2019-01-31 Koningin Máxima  bezoekt de tentoonstelling:

                   https://youtu.be/DURFN8szgUw

2019-01-31 Prinses Beatrix op bezoek in Museum

                   https://youtu.be/5K84m5dk_Xk

 https://youtu.be/kma9XVm6GdQ
 https://youtu.be/kma9XVm6GdQ
https://youtu.be/JIADYSy7qqI
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https://youtu.be/z5beE_rchn4
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https://youtu.be/dtgg_tUlrr0
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https://youtu.be/VIf-FKAo2xs
https://youtu.be/jrm_ix74M64
https://youtu.be/3nEheUSbxMs
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2019-01-31 Blauw Bloed. De Koninklijke Familie

                   https://youtu.be/dN_w6XWSfjk

2019-01-31 wanneer gaat ook Amalia een toespraak houden?

                   https://youtu.be/eZcbtMgVQXI

2019-01-31 Prinses Christina verkoopt kunst voor miljoenen! 

                   https://youtu.be/uNknVZJw7TQ

NEDERLANDS NIEUWS IN VIDEO EN in het NEDERLANDS 

                     Nederlands Nieuws in beeld en tekst

2019-01-31 De watersnoodramp van 1953 herdacht

                    https://youtu.be/C0e79K8mXIU

2019-02-04 ?D-Day flag? van 6 juni 1944 komt terug uit de USA 

                    https://youtu.be/FmXa1BZ26jU

2019-01-31 Johnny Lion (77) overleden

                    https://youtu.be/rfhPIGKklEQ

2019-02-01 Coach van Bronckhorst vertrekt bij

                   Feyenoord Rotterdam:

                   https://youtu.be/TTFRFH6H0bg

2019-01-31 Australia nieuwe hitterecords voor januari 2019

                    https://youtu.be/_0fjzbOuNeo

        

2019-01-31 USA heeft recordbreaking koud weer tot -40 C  

                   https://youtu.be/Vi0nl5vJC2g

 

Jan van der  Lugt
Neder land 

Voor  het  n ieuws k ijk  ook  op de
websit e: lugt post .jouwweb.nl  
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 In Memoriam van den BOGAART, Wilhelm us Hendr ikus (Wim / Bill).

Dutch Army SLD.4 -10- RI. Peacefully on Monday the 12th of November 2018 at 
the Papakura Private Hospital; aged 93 years.

Loving and devoted husband of Anna (Anneke) for 64 blessed years. Loved and 
treasured father of Andrew (deceased) and Fiona, Garry, Trudy and Bruce, Frank 
and Denise, Henry and Cecelia, Maria and Jim, Anthony (deceased), Bernadette, 
and Anthony and Christel. A loving Opa to his many grandchildren and great 
granddaughter. We would like to thank the staff of Papakura Private for their 
wonderful care of our Dad and Opa. 

In Memoriam

 In Memoriam Vink  - de Groot , Alie.

On November 29, 2018, peacefully at home, aged 
103 years. Dearly loved wife of the late Cornelis, 
much loved mother and mother-in-law of Henricus 
(Rex) and Greta; Gre and Joop Huijsman (both 
deceased); Janet (Nettie) and Maurice Middleditch; 
Bob and Nellie; Cor and Robyn; Carla (deceased) and 
John Hammond; and Kees and Marion van Stokhem, 
loved Oma of Cornelis, Nellie; Marjon; Anneke, 
Ingrid, Carmel; Nina, Arne; Melanie, Michael, Ella; 
Robert, and Kirstie, proud great-Oma of her 
great-grandchildren, and a loved sister, sister-in-law, 

aunt, cousin, and friend. Alie?s family would like to thank Dr Kim Lawson, and the 
team from Nurse Maude for their loving care and support. 
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Whangerei
Sien van de Veeken
Ph. (09) 437 7947

Guus en Riki Karels
Ph. (09) 438 2363

Palm erst on Nor t h
Gretha van Brakel
Ph. (06) 358 8421

Jo Bos
Ph. (06) 350 3097

Ham ilt on
Jos Jongenelen
Ph. (07) 827 3313

Willy Kleijburg
Ph. (07) 854 0868

Kaikoura
Chris Heuting
Ph. (03) 319 6036

Rot orua
Ina Kroese
Ph. (07) 347 0251

Anneke Meerkerk
Ph. (07) 357 4273

Chr ist church
Yoka Saris
Ph. (03) 384 9570
Mob. 027 695 6914

Taranak i
Jo en Roel Hoogenberg

Ph. (07) 761 7172

Whanganui
Cis Huijs
Ph. (06) 344 1121

Regionale contacten wanneer u de juiste richting wilt vinden

Net her lands Em bassy NZ   https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/new-zealand
Federat ion websit e            www.DutchCommunities.co.nz
The Foxt on Windm ill Trust            www.foxtonwindmill.co.nz 
New Zealand Net her lands Foundat ion    http://www.netherlandsfoundation.org.nz 

Federat ion Facebook :            facebook.com/DutchCommunitiesNZ

World Wide Web and Beyond

http://www.netherlandsembassy.co.nz
http://www.netherlandsembassy.co.nz
http://dutchcommunities.co.nz
http://www.foxtonwindmill.co.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://facebook.com/DutchCommunitiesNZ

