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Een aantal jaar geleden is onder de vorige ambassadeur Rob 
Zaagman voor het eerst in lange tijd een rondetafeloverleg 
georganiseerd met verschillende NZ-NL organisaties. De huidige 
ambassadeur Mira Woldberg heeft dit nieuw leven ingeblazen. Bij 
het rondetafeloverleg komen vijf organisaties bijeen: de 
Nederlandse ambassade, de New Zealand Netherlands Foundation, 
de Dutch Business Association, de Dutch Connection en wij, de 
Federation of New Zealand Netherlands Societies. 

Het doel van het rondetafeloverleg is om te kijken hoe de vijf organisaties elkaar kunnen 
steunen en hoe ze wellicht meer kunnen samenwerken in de toekomst. Koningsdag is een 
goed voorbeeld. In Auckland ondersteunt de New Zealand Netherlands Foundation de King?s 
Party, die door leden van de Dutch Business Association wordt georganiseerd. Zoals vermeld 
organiseren drie organisaties ? die overigens allen lid zijn van de Federatie ? in Foxton samen 
de Big Dutch Day Out. Verder lijkt het erop dat iedereen zijn eigen evenement organiseert en 
in het rondetafeloverleg wordt besproken of we volgend jaar iets op nationaal niveau kunnen 
bedenken dat dan op verschillende plaatsen in het land word gevierd.

Een ander voorbeeld is het Nederlandse filmfestival, dat door de ambassade in de grotere 
steden in Nieuw-Zeeland werd gehouden, maar dat met hulp van meerdere organisaties ook 
andere steden zou kunnen aandoen. Of nieuwe reizende tentoonstellingen, naar voorbeeld 
van de succesvolle Rembrandt Remastered en Anne Frank tentoonstellingen. Een ander 
thema dat we samen zouden kunnen aanpakken is dat er momenteel veel verschillende 
websites van allerlei organisaties zijn, terwijl het misschien beter zou zijn om één website te 
hebben die we allemaal delen. Een onderwerp waar ik in een eerdere column heb geschreven 
is de zorg voor oudere Nederlanders die naast algemene ouderenzorg ook specifieke 
Nederlandse zorg nodig hebben.

Het rondetafeloverleg is nog in de brainstormfase en de komende tijd zullen er meer concrete 
plannen worden gemaakt. Ik vertegenwoordig in het overleg de verschillende clubs en 
organisaties die lid zijn van de Federatie. Als leden ideeën hebben over wat voor soort dingen 
we op nationaal niveau zouden kunnen organiseren en hoe de vijf organisaties meer zouden 
kunnen samenwerken, schroom niet om contact met me op te nemen.

Iets dat de organisaties samen al hebben bereikt is de korting op vliegreizen naar Nederland 
via de Emirates luchtvaartmaatschappij. De deal van de vijf organisaties met Emirates liep 30 
juni af en zou alleen worden verlengd als er veel mensen gebruik van hebben gemaakt. En 
dat is gebeurd! Emirates heeft dan ook besloten om de actie te verlengen en de nieuwe eind 
datum is 30 Juni 2020. (Zie pagina 7).

Joost.

         Van de voorzitter - Joost de Bruin
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ANCM of  t he Federat ion of  NZ NL Societ ies Inc.

 in Holland House, Auck land 

on Sat urday 19 Oct ober

 

Please add this date to your calendars ? the meeting will be held at Holland House, 123 Rockfield 
Road, Penrose, Auckland and will be hosted by the Dutch Club Auckland. We have already been 
working on an agenda and welcome any ideas you might have on topics to cover during our yearly 
get-together; please email secretary.nznlfederation@yahoo.com with your suggestions. 

 

The closest motel to Holland House is Rockfield Motel, 100 Rockfield road, Penrose 
(http://www.rockfieldmotel.co.nz/) ? maybe booking early is a good idea to make sure they still 
have space. www.booking.com is a good website to check out other options in the region. And 
please look out for some good flight deals with Air New Zealand: https://grabaseat.co.nz/home

As a reminder: The Federation pays transport in full for one member of each club to the ANCM in 
2019.  

 

We are looking forward to welcoming all Dutch clubs and Trusts in October in Auckland!

Ellen Tavenier

Secretary

The Federation of New Zealand Netherlands Societies Inc

ANCM Federation of NZ Netherlands Societies Inc.
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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

News f rom  t he Waikat o

Our AGM on the 18th of May went very well with good attendance and great ideas for next year?s 
bustrip. We had to say goodbye to Wendy as she has more pressing issues to attend to. With Wendy 
leaving we also lose the Editor for the Koetjes & Kalfjes. Until we have a replacement the tasks will be 
shared with Wies doing the editing and Yolande and Gunther taking care of the folding, addressing, 
stamping and mailing.

We had great fun at the Koningsdag pot-luck dinner and Bingo, we had not expected a lot of people as 
those who usually attend, were also busy with the Cambridge Dutch Market earlier in that same day.

On the 11 th of June the consulate ?pop-up desk? will be in Hamilton and there is much interest from 
people to hand in their papers to renew their passports. In the afternoon there will be a reception 
with Ambassador Mira Woldberg. The meeting will 
be held at Zenders, the café and venue built by the 
Reijmer family. This new venue is built from the 
blue-prints of their original family farm in Zevenaar 
(Zenders), it is worth a visit. It is quite a sight to see a 
Dutch farmhouse just sitting there on a Waikato 
road!

In July we will be having our annual ?nasi-lunch?. This 
event is more popular every year and attracted 40 
people last year. This event will be published on NZ 
Netherlands Society Waikato Facebook page a bit 
closer to the time.

The Dutch Market in Cambridge is back in its 
previous venue at the Bridges Church. The market is 
held on the last Saturday of the month. A great 
variety of people visit the market, with a good 
number of young families new to New Zealand. The 
profit is used to support the Waikato FSN, which 
uses the funds for the Games Days they organise in 
Netherville, Hamilton and Tasman Village in 
Morrinsville.

After many years of presiding over the Waikato FSN, Ria van Vugt has stood down as president and 
has taken over the post of treasurer from Lou Nouwens. The new president is Jos Jongenelen, well 
known as the chairman of New Zealand FSN and previous president of the Waikato Netherlands 
Society.

Wies van den Berg, president.
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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 2020. 
· 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 has been extended and is 
now up and running for sales until 30 June 2020. 

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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The Netherlands Society Christchurch

Christchurch Dutch Food Market.

 Our latest project. On trial for 4 months on the 2nd Sunday of the Month in

September, October, November and December. 

Our first one in September was a 
huge success.

See the pictures on this page.

Hope to see you at one of the 
upcoming markets.
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IN MEMORIAM

LEO van ?t  VEEN    23-6-1935 - 20-8-2019

Leo van ?t  Veen was President  of  
t he Net her lands Societ y 
Chr ist church f rom  1995 unt i l  
1998.

I only got  involved in t he NSC 
dur ing t he t urn of  t he cent ury 
t herefore I never  got  t o know 
Leo very well.

But  I have always been t old how 
im por t ant  t o t he wellbeing of  
t he Club Leo was.

How he was t he one who set  
r ight  t he of t en chaot ic 
st andards of  t he running of  t he 
bar  and golfcourse at  t he 
Everglades.

He apparent ly was t he inst igat or  of  successfully leasing t he golfcourse so t hat  t he Dut ch 
Societ y?s m em bers, who by now where get t ing rat her  old, could ret ire in peace f rom  t he 
m any jobs which are involved in t he running of  a golfcourse and a social club all at  t he sam e 
t im e.

The st ory goes t hat  com m it t ee m eet ings, before Leo becam e President , could result  in t he 
m ost  ugly volat i le event s and would last  som et im es up t o one o?clock  in t he m orning.

(Not  so very st range if  you can im agine 12 angry Dut chm en in a 4 by 4 m t r  m eet ing room ).

However , t he st raight shoot ing new president  said t hat  a norm al com m it t ee m eet ing should 
not  last  a m inut e longer  t han 9 pm  and he kept  h is word.

Apparent ly m eet ings becam e less of  a burden t o t he societ y because Leo would always be 
able t o l ight en t he at m osphere w it h a funny (yes, som et im es naught y) anecdot e t o get  t he 
som bre m em bers laughing.

We, t he Chr ist church Dut ch com m unit y at  large, l ike t o express our  grat efulness t o Leo as a 
leader  and m ost  of  al l as a f ine hum an being.

Our  condolences are w it h his fam ily and close f r iends.

Thank you, Leo, for  being here for  us.

Yoka Sar is.

I?ve only known him  br ief ly. He always approached m e w it h t h is cheeky gr in on his face t o 
t el l m e what  I was doing w rong or  r ight  for  t hat  m at t er . And how I could im prove on t h ings.

Thanks Leo, for  your  sm iles and advice. Rest  in peace!

Ron van Sant en.
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The Netherlands Society Wellington

When you read this we will have closed our 70th Anniversary year and I am 
proud to say that we can look back at a year full of successful events. We 
have managed to organise our customary events and on top of that added 
some new ones to. To refresh your memory, there was the Easter event, 
Minigolf/Hi tea, outdoor bowling, film afternoon and the puzzletour. Some 
of them proved to be so successful that members have asked to put them 
permanently on our schedule of events.

Now we would love to do this but, as you can image, this comes at a cost, 
and I don?t mean money.

As you are well aware, successfully organising events stands and falls with having volunteers 
available to put in the women-/man-power and time to prepare, execute and clean-up. And that is 
where the shoe pinches!

Let me explain.

With few exceptions, events are organised by committee members. Mostly with help of other 
volunteers, which are often also committee members, but still the organiser carries the majority of 
the workload. This has been, as far as I am aware, a long standing tradition of doing events in our 
club. To keep things healthy there is a linear relationship between the number of events and 
committee members. Having a committee team of 10 members, as we had in the past year, is a 
luxury and was a necessity to organise the many events that we had last year.

This will change.

What will be a fact when you read this is that only half of the existing committee members will 
continue being part of a new committee in the next year.

Is this new?

Nope, committee composition changes almost every year. What concerns me this time round is the 
number of people leaving, the fact that it is dominantly the younger generation and the prospects 
of replacement.

If we want to continue to offer the social events that we have offered in the past, we will need to: 
increase the number of committee members, change the way we do things or both.

So there you are. Challenge described in less than 300 words.

As for news on how to tackle this challenge you will have to wait until the next edition when a new 
committee has settled in and had a chance to ponder this.

But I can safely say that with respect to increasing the number of committee members I would like 
to ask each member to consider to step forward and have a chat with one of the committee 
members to discuss ?what it?s like to be a committee member?. I am sure you will receive an honest 
answer that will help you decide if it fits your bill.

Pierre
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A few weeks ago a couple visited our clubrooms and when speaking to them they revealed that they 
were looking for a Dutch person. Unfortunately, they had very litt le information about this person and 
even the spelling of the name was ambiguous.

The mentioned that they were looking for Tony Beinan . Or at least that was how the name sounded 
to them as it was verbally relayed.

Now Tony was probably the English version of what must have been Anton, Antoniun, Antwan or Ton 
in Dutch. And Beinan could have been Bijnan as the ?ei? and the ?ij? are audibly indistinguishable.

The person must be in his 80?s and had been in the Navy although it is not clear if this was the Dutch 
or New Zealand navy.

If you have any information or hint about this person please contact Pierre (021-08272084 or 
pierre.schmits@yahoo.com) or any other committee member of our club.

Pierre

Opsporing verzocht
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NZ Netherlands Society 'Oranje' Auckland 

 FROM THE PRESIDENT OF THE AUCKLAND DUTCH CLUB 

July 2019 

This report will be my last report to you as your President. This month will be our AGM on the 
20th in Holland House, where you as faithful members of our Society will need to elect a new 
President, as I have resigned from this function on medical grounds.

I have been a member of your committee for nine years, and served you as President for 
seven happy years. Looking back we have gone from strength to strength and put the Dutch 
Club in Auckland on the map New Zealand wide. We have made good use of the modern 
media to share our message of who we are and what we do, thanks to the skills of some of 
our committee members. No doubt there will be new developments in this area in the future.

Our membership decline in the past has turned around towards growth again and may that 
continue as well, as a strong membership base is needed to make good use of our greatest 
asset, Holland House.

At present Holland House is used every evening from Monday to Friday and most Saturdays 
and Sundays by various groups in our community. The highlight, every second Saturday of the 
month, is the Dutch Market. This market has become very popular in Auckland for its Dutch 
goodies and atmosphere.

Every market I meet new people who are coming for the first time because they have heard 
from a friend or have seen it advertised on Facebook or our Website. It has become a 
meeting point and a place to get Dutch delicacies: Oliebollen, Bitterballen, Kroketten, Haring, 
Poffertjes, Broodje Worst and nice Koffie with a Speculaasje etc. etc. Many people remark that 
they have met someone they have not seen for years. The Stall holders are happy with the 
attendance and higher turnover every month. Keep spreading the word. I would like to thank 
the many volunteers that help to make the Market a success each month.

Since the Dutch School is making use of Holland House, we have many young families 
participating in the activities organised in Holland House. Not only that, but they have also 
become members of the Club. This is a healthy sign for the wellbeing of the future of the club.

Your Committee has also got more younger members over the years with fresh ideas and 
new skills, which are benefitting the development of the Club. I, as your President, am very 
grateful for your contributions and positive support. Without you the club would not be 
where it is today.

I would like to thank Bert Koppenaal for serving as your Vice President and Custodian.

We are sad to see you moving to Hamilton to be closer to your family later this year. We are 
thankful for the maintenance work you have done to keep Holland House in a respectable 
state. I think you will be missed mostly on Market Days, where you have worked so hard for 
many years. I hope you have trained someone to take over your place at the Market. No 
doubt the Hamilton Club will love you to join them in their activities. We all want to wish you 
and your family the best for the future.
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Over the years of my term of President we have seen a new deck at the back of Holland 
House with a new BBQ and a Canopy being added to our assets. I would like to thank those 
who have helped to raise the funds for these additions. Without your donations we would not 
have been able to make those improvements.

I am grateful for all those committee members who have offered themselves for re-election in 
the coming term. This means there will be a continuation of skills and effort to keep the Dutch 
Club in good shape.

I welcome the new members who have offered themselves to serve on the committee this 
coming year. Thank you for bringing new useful skills to enhance the life of the Club.

It is good to see the changes that have taken place in the production of ?Het Auckland 
Krantje?. Thank you Jon Strong for doing a great job improving the image and quality of every 
issue. Every other club within New Zealand has brought up the standard of their Newsletter, 
because of what we do in Auckland.

Great work team. I would like to thank the members that have agreed to receive ?Het Krantje? 
by email, this has saved us considerably on postage cost. As time goes on we hope more and 
more will make use of this service.

Thank you Members, for your loyalty and support, over the years. I trust you will continue to 
give that support to the new incoming committee.

Kind regards t o you all,

Albert Ruijne. 

FROM THE * *  NEW * *  PRESIDENT OF THE AUCKLAND DUTCH CLUB.

T?n? koutou katoa, hello everyone, hallo allemaal.

Firstly, let me introduce myself: I?m Colette Nicholson, I?m 43 years YOUNG (as I like to look at 
it). I?m originally from Zutphen in Gelderland. I left home 
at the age of 17 to study Physiotherapy in Enschede, 
fortunately I didn?t pick up the accent. Due to a shortage 
of physiotherapy jobs in The Netherlands and a desire 
for some adventure I planned to move overseas after I 
qualified. I wanted to learn to speak English properly so 
in January 1999 I moved to England and ended up in 
Wolverhampton and Liverpool. Luckily again I didn?t pick 
up those accents either. The plan was to be there for 
about 1 year but 5 years later I was still there. It was 
time to move on but no time to move back to Holland 
yet. I travelled around the world with the end 
destination of New Zealand in mind. This time I didn?t 
want to put a time limit on it any more ? if I liked it I?d 
stay, if not I?d go back home. I arrived in New Zealand in 
May 2004 and have no plans to move back to Holland 
yet. 
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In New Zealand I initially worked as a paediatric physiotherapist at Middlemore hospital in 
Kidz First. After 5 years in the DHB it was time for a change and I became a Clinical Advisor at 
ACC and after that a Support Coordinator for the Serious Injury Team.

Another 5 years later I married my now Kiwi husband and we had our 2 Dutch-Kiwi children 
(who are now 4 and 2 years old) who you may have seen running around at the market as 
they treat Holland House as their second home. Besides being a mum, I work part time as a 
Quality Manager for a large rehab organisation and the other part I seem to get myself in 
?committees? of play groups, music groups, kids church and the Dutch club of course. Some of 
my roles in the past were measured on ?quantity? (do more, higher numbers) which in my 
opinion often affected the quality. This was not really me. Quality management suits me 
much better and that?s the skill I?m planning to bring the role as President. I believe if we offer 
a quality service for our members, we have happy ?customers? and the club will be healthy and 
grow.

What does being a President mean to me? Well, I?m certainly not one to build walls?  but I?d 
rather build bridges. A bridge between the Kiwi and the Dutch, a bridge between Holland and 
New Zealand, a bridge between first and more recent emigrants, a bridge between the Dutch 
Embassy and the Dutch Club, a bridge between all our members and a bridge between the 
Dutch clubs in New Zealand so everyone can feel connected. I love being integrated in this 
beautiful country that we may now call home and I also love that we have the freedom to 
continue our Dutch traditions and language and pass these on to the next generation.

We have an exceptional committee with a lot of different talents and skills, reaching out to 
different groups within our club. We all focus on different parts, yet we all work together as 
one body, creating an awesome club for our members. I am thankful for all the work that has 
already been done so far by the previous Presidents and the great committee we have. I have 
been committee member for about 2 years and have seen the club grow stronger. I have 
been actively involved in many events, particularly in the Nederlandse Speelgroep, Sinterklaas 
and more recently the ?Tweede Kwartalers?.

At our recent committee meeting we discussed what qualities the new President should have 
and one of the qualities that came up was being fluent in both English and Dutch. On that 
note, as the new President of The Auckland Dutch Club, I?m going to make ?Denglish? an official 
language. All joking aside, whether you speak English, Dutch or Denglish, we love hearing 
from you: your good news, your challenges, your celebrations, your commiserations, how we 
can help you, how you can help us. We want to be a club you want to be a part of, so let?s 
work together and build more bridges.

Ng? mihi, warm regards, vriendelijke groeten, Colette Nicholson
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The Netherlands Society Rotorua

Annie Heerem ans A life well lived ? and shared with many 
Ninety-year-old Annie Heeremans is a foundation member of 
the Netherlands Society of Rotorua. Active and engaged with life, 
Annie still drives herself to all the regular club events including 
bingo, coffee mornings, market days and pot luck dinners.

From a family of seven, Annie was born in IJmuiden, north-west 
of Amsterdam, in February 1929. The family suffered greatly 
during WWll; even eating tulip bulbs and the occasional cat to 
survive. They were forced to move several times after the 
German army requisitioned their family home. It was a plus 
when Annie became friends with a nice boy who lived in the 
same street in Santpoort. Unfortunately, like all young men in 
Holland, Frits was required to serve two years in the military and 
was sent to the Dutch East Indies (now Indonesia) during the 
war. Afterwards, he felt there was nothing for him in Holland 
and wanted to live somewhere he and his girlfriend could have a 
future. Annie initially said no to leaving, but the thought of being parted from Frits for another 
two years convinced her otherwise. Their options as assisted immigrants were Canada, South 
Africa, Australia or New Zealand. Although Annie loved New Zealand from the very first, she 
admits she had never heard of it beforehand. Just a week before they were due to sail, Annie?s 
mother decided it wasn?t seemly for her to leave without being engaged. With virtually no 
money apart from a small inheritance from Annie?s grandfather (to help towards Frits? 
mechanic?s tools) and £10 from the Dutch army (to cover expenses on the 6-week voyage), 
Annie?s mother brought the engagement ring and her outfit was made by her sister Hetty. In 
fact, she sewed several outfits that Annie recalls were all far too hot for the New Zealand 
summer.

Arriving in Rotorua in 1953, the pair worked at jobs organised by the Government; Frits as a 
mechanic at Waipa Sawmill and Annie as a chambermaid at the Princes Gate Hotel. It was a 
live-in position with meals provided and Annie thought she was ?in heaven?. She was amazed 
to find New Zealanders so open and friendly. She was stunned when her workmates invited 
her to play tennis; only the rich played tennis in Holland. Running to St. Michael?s Catholic 
Church for her first Sunday service, she was offered a lift in a car (and thereafter every 
Sunday); another big surprise as wealthy car owners didn?t give poor people rides either. Two 
of her three sisters, Ina and Hetty, came out to New Zealand for Annie and Frits? wedding in 
St. Michael?s Church in February 1955, with Hetty sewing both the bride?s and bridesmaids? 
dresses. The sisters also fell in love with New Zealand and made Rotorua their home too. 
Renting a Waipa Sawmill house in their first year of marriage, the couple moved into town 
when Frits got a job at RM Transport as a truck mechanic. The company subsidised their rent 
and later, as a mark of the high regard Frits was held in, the money they?d paid in rent was 
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gifted back providing the deposit to buy the house. Amazingly Annie still calls it home today. 

The Rotorua Netherlands Society, formed in 1965, played an important role in the 
Heeremans? lives from its beginnings. Along with Daan Ingelse, a major force in the club?s 
formation, the social couple got involved in organising dances at the Buffalo Hall to provide a 
gathering place for local Dutch immigrants. They also had film nights showing newsreels from 
Holland supplied through the Dutch Embassy. Keen for a permanent venue, the group 
fundraised and worked hard to make that happen. Tapping into the talents of their 
tradesmen members as well as voluntary labour from non-tradespeople, hall construction of 
the ?Dutch Club? began in 1982; officially opening in 1986.

The couple enjoyed 47 years of marriage ?doing everything together,? before 73-year-old Frits 
passed away in 2002. Annie has three children, Marilyn, Joanna and Frits. Joanna, better 
known to club members as Jo Harvey, is the only one who still lives in Rotorua. It has been a 
full, happy and community-minded life for Annie. She often played the good Samaritan to 
those newly arrived from Holland, taught sewing on a voluntary basis at St Michael?s Primary 
and worked part-time at a variety of jobs while the children were young. They bought 
Ngapuna Dairy in 1970, and Annie still gets a thrill when folk greet her as ?Mrs H? as it means 
they are old customers from the 18 years she and Frits ran the dairy. Her generous spirit 
shows when she mentions that, while they didn?t offer credit, ?she always made sure there 
was food for the children?. Annie loves family life and has become adept at using her iPad to 
stay connected to overseas family. Apart from club activities, she also maintains her large 
garden, cooks, bakes, and regularly hosts mahjong.

Jill Marshall.

IN MEMORY OF PIETER JOHAN MARIE VAN ETTEN

14 January 1927 ? 17 July 2019

Piet has been a pillar of the Netherlands 
Society for the 50 years and more that he has 
been involved

with the Dutch Community of Rotorua.You 
could say he was the Kaumatua of the club for 
his drive, passion & endless energy to make 
things

happen.Piet has worn many hats within the 
club from regularly mowing the lawns and 
keeping the gardens tidy to being the driving 
force behind organising popular events like the 
weekly Golf club get togethers for members at 
Hamurana golf course & for organising golf 
competitions in and around the Bay for 
members.
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Piet was also a regular visitor to the hospital and various care centres of Rotorua, calling in 
on sick members and often staying around for a chat.

For a while he even dabbled in being the Editor of our club letter the Geyser News.

It was Piet who made sure that all members had a good supply of the popular Dutch 
vegetable known as witlof and he went out of his way to deliver to those people who did not 
have any transport.

He has held the position of President of the club for many years and was also one of the, if 
not the main instigator to set up the Dutch Community Trust 2000, to raise funds, over 
$26.000 to construct a Wind Sculpture designed by Martin Tissink and to donate it to the 
Rotorua Council, to thank them, on behalf of the Dutch Community, for their great support 
of all the new immigrants that came & settled in Rotorua over the years.

Piet was always in attendance at the regular socials held by the club, together with his lovely 
wife Margaret, back in the days where we had live bands entertaining us.

Piet was a regular helper when it came to maintaining the clubhouse at Neil Hunt Park.

Piet was highly respected within the Dutch Club for his efforts to keep the Dutch traditions 
& cultures alive, always keen to help new immigrants in any way he could. In 2010 Piet was 
made a Life Member of the club and we celebrated his achievements with a luncheon at the 
club with his family, friends and club members. On this occasion he spoke and said he just 
loved being a part of the Dutch club and most importantly, the people you meet in the 
process.

Due to the aging population of members, he started a drive around 2006 to try and get 
younger immigrants and 2nd generation Dutchies to get involved in the running of the club, 
as he felt, without them the club would die. In 2010 he succeeded and a committee based 
on younger members was formed and after many years Piet bowed out graciously, but was 
always there to guide us through.

Piet & Margaret have continued to frequent the Dutch Markets, Xmas luncheons and 
various other social events up until the past year when he required extra attention and 
moved to the Gardens rest home.

There, at one stage, he had the staff frantically looking for him all over the place until they 
were told by Annie Kessels, another Dutch club member, that he had been picked up to go 
to the monthly coffee morning at the club.

On behalf of the Netherlands Society, we would like to extend our sincere condolences to 
his wife Margaret and his children Paul, Alex and Andrew.

We are sure that most Dutch club members will agree when we say that it has been a 
privilege to have known Piet, a man who was passionate, with a heart of gold, and who was 
so proud of his Dutch Heritage and who wanted to share this with so many.

Piet, you will be sorely missed by us all and

Thank you very m uch for  all you've done for  t he club.
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Events and News

Prinses Christina is vrijdagochtend 16 Augustus op 
Paleis Noordeinde in Den Haag op 72-jarige leeftijd 
overleden aan botkanker. Dat meldt de 
Rijksvoorlichtingsdienst. Prinses tegen wil en dank 
heeft ze zichzelf genoemd. Het liefst was prinses 
Christina anoniem door het leven gegaan. 

Met het uitbrengen in 2000 van een eigen kerst-cd 
kwam voor prinses Christina, een klassiek geschoold 
zangeres, een langjarige droom uit. Als 
gasthoofdredacteur van weekblad Margriet vertelde ze 
bij die gelegenheid waarom dat zo belangrijk voor haar 
was. ?Nu kan ik laten zien wie ik ben, in plaats van 
alleen maar wat ik ben.?

Met wat zij is, worstelde de vrijdag op 72-jarige leeftijd 
aan botkanker overleden Christina heel haar leven. Ze 
was de vierde en jongste dochter van oud-koningin 
Juliana en prins Bernhard, tante van huidig koning 
Willem-Alexander. Prinses tegen wil en dank, maakte ze 
bij herhaling kenbaar. Als lid van de koninklijke familie 
lag publieke aandacht altijd op de loer, terwijl zij naar eigen zeggen het liefst anoniem door 
het leven ging.

Dat lukte ook in 2019 niet - nu door eigen toedoen. Zij liet een waardevolle tekening van Peter 
Paul Rubens (1577-1640) onder de hamer komen. Het kunstwerk maakte deel uit van twee 
veilingen uit koninklijk bezit die begin dit jaar werden gehouden bij Sotheby?s in Londen en 
New York. Tot de stukken behoorden Chinees porselein, servies, glas- en zilverwerk en 
tekeningen ? waaronder ook een kopie van een verloren gegaan werk van Leonardo da Vinci, 
kort daarvoor nog geëxposeerd in Teylers Museum. Het vermarkten van de kostbare 
kunststukken leidde in de museale wereld tot veel gefronste wenkbrauwen.

Christina is altijd liever haar eigen gang gegaan, sinds ze zich losmaakte van de bedillerige 
omgeving waarin ze als ?de zielige prinses? opgroeide. Ze werd geboren als Marijke op paleis 
Soestdijk in Baarn op 18 februari 1947. Al snel bleek zij een ernstige oogafwijking te hebben, 
gevolg van de ziekte rodehond die Juliana tijdens de zwangerschap opliep. Tot de ingeroepen 
hulptroepen behoorde ?gebedsgenezeres? Greet Hofmans.

Voor Christina kon Hofmans weinig doen, maar voor Juliana werd zij van grote spirituele 
betekenis. Het leidde tot spanningen aan het hof en zelfs een dreigende echtscheiding van 
Juliana (1909-2004) en Bernhard (1911-2004), totdat Hofmans in 1956 door een politieke 
interventie geen toegang tot het paleis meer kreeg.

Intussen werd Marijke als zorgenkindje omringd door bedienend personeel opgevoed, wat 
haar matig beviel. Geleidelijk aan ging het beter met haar en ontdeed zij zich van de 
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betutteling. Na de middelbare school trok zij in bij een bevriende familie in Amersfoort. Aan 
sociale academie De Horst in Driebergen oriënteerde zij zich op haar toekomst. Ze legde haar 
naam Marijke af (?te zoet, te kinderachtig?) en liet zich voortaan noemen naar haar tweede 
naam, Christina.

Conservatorium

In 1966 begon zij een studie pedagogiek aan de Universiteit Groningen. Zij woonde op kamers 
bij hoogleraar en rector magnificus Frederik van Os, vader van de latere directeur van het 
Rijksmuseum Henk van Os. Maar onvrij bleef het leven in Nederland en, mede gevoed door 
de sinds haar 6de ontwikkelde muzikale interesse, ging zij een conservatoriumopleiding 
volgen in het Canadese Montreal. Ze haalde een master muziekpedagogiek, waarna ze zich 
vestigde in New York en een baan vond als zangpedagoog in het onderwijs.

In haar in 2016 verschenen Juliana-biografie schreef onderzoeker Jolande Withuis: ?Om wat ze 
ondanks haar handicap had bereikt, was haar jongste dochter Juliana?s grote trots. Zij had het 
door haar ?sterke persoonlijkheid? in het leven ?helemaal zelf gemaakt?. Dat zij een ?echt talent? 
had, betekende ?een grote levensvervulling?. Juliana?s bezoeken aan Christina in Canada en de 
VS waren de ?feestmomenten? in haar bestaan.?

 

In New York ontmoette Christina in 1972 de Cubaanse, katholieke balling Jorge Guillermo, met 
wie zij zich in februari 1975 verloofde. Bij die gelegenheid zei ze tegen weekblad Elsevier: ?Ik 
wil gewoon leven in een heel simpel flatje, zonder huisbedienden. Ik ben meer dan zes jaar 
geleden uit Nederland vertrokken, omdat ik minder publieke belangstelling wilde hebben. Dat 
is aan de overkant van de oceaan wel gelukt. In Amerika leef ik veel vrijer dan hier.?

Het huwelijk werd op 28 juni 1975 in Baarn voltrokken, op huwelijkse voorwaarden. De 
kerkelijke inzegening, een oecumenische dienst, was dezelfde dag in Utrecht. Op haar verzoek 
liet het kabinet een toestemmingswet achterwege, waardoor Christina niet langer lid was van 
het Koninklijk Huis. Ze stond op dat moment negende in lijn voor de troonopvolging.

Tegen Henk van der Meyden van De Telegraaf zei ze later in een terugblik op deze afweging: 
?Dan sta je toch wel heel ver van de troon af om lid te blijven van het Koninklijk Huis met al die 
verplichtingen en dat protocol dat daar nu eenmaal bij hoort. Ik verlangde naar vrijheid. En 
die kreeg ik op deze manier.?

Niettemin keerde Christina midden jaren tachtig terug naar Nederland. Inmiddels was zij 
moeder van drie kinderen: Bernardo (1977), Nicolás (1979) en Juliana (1981). Het gezin nam 
zijn intrek in de speciaal gebouwde villa De Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar 
? toen nog eigendom van Juliana (inmiddels van Willem-Alexander, die er de afgelopen vijftien 
jaar ook heeft gewoond). Christina ontving als ?gewone? Oranje nooit een uitkering van de 
staat en was dus altijd afhankelijk van familiekapitaal en eventuele eigen inkomsten.

In 1988 maakte zij, voor zover bekend, voor het eerst bezittingen via een veiling te gelde. 
Hoewel Juliana veel van het koninklijk kunstbezit in stichtingen onderbracht ? fiscaal voordelig 
en een garantie dat collecties bij overerving niet uit elkaar vallen, bleven sommige stukken 
daarbuiten. Christina bracht een collectie munten en penningen onder de hamer, afkomstig 
van haar grootmoeder, koningin Wilhelmina.

Het huwelijk met de onbestemde Guillermo hield geen stand. Christina zette in 1994 de 
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procedure voor een echtscheiding in gang, die uiteindelijk in 1996 werd afgerond. Een ?simpel 
flatje? bleek De Eikenhorst ook qua inrichting niet te zijn geweest, toen in november 1996 een 
groot deel van de inboedel bij Sotheby?s in Amsterdam op de veiling kwam. Op foto?s was te 
zien dat de dit jaar geveilde Rubens er aan de muur hing. De tekening bleef toen nog buiten 
de veiling. Christina verhuisde met haar kinderen terug naar New York. In Den Haag hield zij 
de beschikking over een appartement boven de Koninklijke Stallen achter paleis Noordeinde.

Guillermo verdween uit de publieke aandacht, Christina niet. In 2009 bleekt uit publicaties in 
de Volkskrant dat Christina, in de jaren voordien naar Londen verhuisd, het van haar ouders 
geërfde vermogen onderbracht bij een brievenbusfirma op het Kanaaleiland Guernsey. De 
prinses betaalde hierdoor in Groot-Brittannië geen vermogensbelasting. De trust werd vanuit 
paleis Noordeinde bestuurd.

Ook hier gold: niet verboden, wel moreel betwistbaar. Belastingontwijking via fiscale 
vrijhavens was ook toen al een heikel politiek thema. Volgens toenmalig premier Jan Peter 
Balkenende, in antwoord op Kamervragen, was de paleisroute bedacht ?om redenen van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer?.

Christina woonde vervolgens afwisselend in Rome en Porto Ercole, de Italiaanse kustplaats 
waar vroeger de (nu afgebroken) vakantievilla van Juliana en Bernhard stond. In 2018 maakte 
de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat Christina aan botkanker leed. ?Zij beschouwt haar 
ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven?, aldus de RVD toen.

Bij het vijft igjarig bestaan in 2017 van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours 
formuleerde ?de zingende prinses? haar ?levensvervulling? ? ze zong tijdens de uitvaart van 
haar beide ouders ? tegen RTL Nieuws nog zo: ?Zang is het instrument dat uit jezelf komt. Dat 
is het persoonlijkste instrument.?

Source: Remco Meijer 16 augustus 2019, 9:30. De Volkskrant.
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In loggen over  de Europese grenzen heen!

Sinds deze maand is het voor burgers binnen de Europese Unie (EU) makkelijker en veiliger om 
digitaal zaken te regelen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Burgers uit Duitsland, België, 
Spanje, Kroatië en Estland kunnen nu zonder DigiD inloggen op Mijn SVB. Zij kunnen voortaan 
namelijk inloggen op Mijn SVB met het inlogmiddel dat in hun woonland wordt gebruikt. De 
enige voorwaarde is dat dit inlogmiddel is goedgekeurd door de EU. Daarnaast moeten burgers 
over een Nederlands Burgerservicenummer (BSN) beschikken.

Gemak voor de burger

Wie bijvoorbeeld in Duitsland woont en AOW ontvangt, moest tot voorkort een DigiD hebben 
om in te kunnen loggen op Mijn SVB. Veel burgers hebben echter ook een officieel inlogmiddel 
in hun woonland. In Duitsland is dit bijvoorbeeld ?der neue Personalausweis?. Burgers hebben 
nu niet langer een DigiD nodig, zij kunnen op Mijn SVB inloggen met hun eigen, nationale 
inlogmiddel. Dat maakt zaken doen met de SVB een stuk eenvoudiger.

SVB eerste overheidsorganisatie

De SVB is de eerste overheidsorganisatie in Nederland die inloggen met een Europees erkend 
inlogmiddel introduceert waarbij gebruik wordt gemaakt van het BSN.

Bron: SVB

Echt er  wat  gebeur t  er  m et  de NIHB?ers buit en de EU?

Juist deze groep heeft behoefte aan een DigiD activeringscode zonder daarvoor, zoals in de 
meeste gevallen, naar Nederland te moeten reizen.

Hier kunt u de resultaten vinden van de enquête van Stichting GOED met betrekking tot het 
aanvragen van de DigiD. ( https://www.stichtinggoed.nl/DigiD_results.pdf )

PopUp Am bassades

Als partner van Stichting GOED blijven we de ontwikkelingen rondom de verbeteringen van 
paspoort vernieuwing in het Buitenland op de voet volgen. We zien steeds vaker PopUp 
ambassades in de diverse landen voorbijkomen. Je kunt op de hoogte blijven van de laatste 
locaties en datums via de NIHB site, maar volg ook de websites van de ambassades en 
nederlandwereldwijd.nl. We kunnen helaas niet altijd alle aankondigings- berichten op tijd 
onderscheppen.

https://www.stichtinggoed.nl/DigiD_results.pdf
https://www.stichtinggoed.nl/DigiD_results.pdf
https://www.stichtinggoed.nl/DigiD_results.pdf
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for latest news and updates:     www.dutchcommunities.co.nz  
or at the website provided with the event notice. 

Bron: Financieele Dagblad 21-5-2019. Door Stijn van Gils.

http://www.dutchcommunities.co.nz
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Naar aanleiding van maandenlange bezorgde geluiden van NLers buiten NL hebben we de 

politiek getipt om kamervragen in te dienen over de per 1 januari jl. afgeschafte toepassing 

van de loonheffingskorting (VVD en D66 samen).

De antwoorden op deze kamervragen zijn op 11 juli binnengekomen en hier te downloaden 

(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D30636). 

Als gevraagde reactie laat de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden 

in het Buitenland (VBNGB) weten dat de antwoorden van staatssecretaris Snel duidelijk 

maken dat het eigenlijke probleem gelegen ligt in de Regeling Kwalificerende Buitenlandse 

Belastinglicht. Deze sluit sinds 2015 alle Nederlands belastingplichtigen buiten de 

?landengroep? en velen daarbinnen uit van belastingvoordelen zoals heffingskortingen en 

aftrekposten. De VBNGB houdt zich al enkele jaren met deze maatregel bezig, zowel 

inhoudelijk als wat de uitvoering betreft. 

Zie de website van de VBNGB (https://vbngb.eu/) voor meer informatie.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D30636
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D30636
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D30636
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D30636
https://vbngb.eu/
https://vbngb.eu/
https://vbngb.eu/
https://vbngb.eu/
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Kam ervragen opzegging bankrekeningen en brandbr ief  ING

Veel Nederlanders buiten Nederland zijn inmiddels of worden benaderd

door hun Nederlandse bank met een brief waarin de teneur is: we willen u

er eigenlijk niet meer bij hebben, soms gekoppeld met een dreiging van

opzegging van de bankrekening.

Op suggestie van de SNBN hebben PvdA Kamerleden Lilianne Ploumen en Henk Nijboer ? dank! ? 

kort voor het reces kamervragen ingediend over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders 

die in het buitenland wonen. Wij wachten op de antwoorden van de regering, en uiteraard zijn we 

ons sowieso al aan het bezinnen op vervolgstappen.

Maar, en dat liep deels door elkaar heen, tegelijkertijd heeft de ING

haar Nederlandse rekeninghouders buiten de EU / EER aangeschreven met

onder andere de volgende woorden:

?U bent al een tijd klant bij ons. Volgens onze gegevens woont u

in xxx. U heeft waarschijnlijk goede redenen om uw rekening bij ons aan

te houden. Maar in het algemeen is er bij gebruik van onze producten

vanuit het buitenland een hoger risico op financieel misbruik. Bovendien

vereist het van ons een hoge inspanning om dat risico goed te

beheersen. Daarom vragen we onze klanten in het buitenland aan te geven

waarom ze die Nederlandse rekening nog nodig hebben. We hopen dat u

begrijpt dat wij dit doen om het betalingsverkeer zo veilig mogelijk te

houden.

Uw band met Nederland

Geldt één of meer van de onderstaande situaties voor u? En kunt u dat ook aantonen?

1. U heeft een Nederlands paspoort of ID-kaart

2. U woont wel in Nederland

3. U werkt in Nederland

4. U studeert in Nederland

5. U bezit een huis in Nederland?

Ten eerste is het natuurlijk niet aan de ING of welk privaat bedrijf dan ook om eigenstandig een 

band met Nederland te bepalen. Ten tweede komt de SNBN expliciet ook op voor de vele 

onvrijwillige oud-Nederlanders, waar de Nationale Ombudsman in 2016 al een knalduidelijk rapport 

met aanbevelingen over heeft geschreven: het niet meer hebben van de Nederlandse nationaliteit 

hoeft absoluut niet te betekenen dat er geen ?band? meer met Nederland zou zijn ? vaak is juist het 

omgekeerde het geval.

 

Ook hier heeft de SNBN besloten in de pen te klimmen en een brandbrief naar de CEO van ING te 

sturen ? wij wachten op een reactie. 

We hebben begrepen dat het TV-programma Hart van Nederland hier eventueel aandacht aan wil 

besteden.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z14270&did=2019D29331
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016045-overheid-informeert-onvoldoende-over-verlies-nederlanderschap
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Wat Nederlandse gebeurtenissen (Lugtpost)
Februari- Juni 2019

21 februar i 2019

        

In de afgelopen week leek de KLM  nog te moeten verdwijnen omdat de Franse politiek dat wel graag 
zo wilde. Sinds enkele jaren geleden de Franse luchtvaartmaatschappij Air France het Nederlandse 
KLM opkocht was de KLM een deel geworden van de ?Air France KLM Groep?. Maar de Nederlandse 
regering had toen wel bedongen dat de KLM zelfstandig mocht blijven functioneren onder haar eigen 
KLM naam. Daar wilde men nu in Parijs een einde aan gaan maken. 

Er gingen daarom geruchten dat de huidige baas van de KLM, de heer Piet er  Elbers, door Air France 
niet herbenoemd zou gaan worden in April, omdat zijn contract dan afloopt. Maar een petitie, met 
24.000 handtekeningen van het KLM personeel, tekenden zij onlangs een verklaring dat zij eisten dat 
de President-directeur van de KLM, Pieter Albers dus, herbenoemd zou moeten gaan worden in april.

Men vreesde bij de KLM dan ook, dat er van die eerder bedongen zelfstandigheid van de KLM, snel 
niets meer over zou zijn. De KLM mocht bijvoorbeeld tot heden toe haar eigen lijnennet blijven 
bepalen en haar eigen soort vliegtuigen kopen.

Zo rond het einde van de maand februari 2019 zou bekend worden, of de huidige baas van de KLM, 
de heer Pieter Albers dus, definitief door het moederconcern van Air France KLM, zou worden 
herbenoemd. De heer Benjamin Smith uit Canada, is momenteel de CEO van het moederconcern Air 
France KLM. 

Hij, dus Benjam in Sm it h , wilde ook van de KLM een ?gewoon? onderdeel van Air France KLM gaan 
maken zonder enige zelfstandigheid meer. Dit was voor Nederlandse regering en voor het 
Nederlanders volk echter onaanvaardbaar.  

Na veel gesprekken in de afgelopen tijd met de Nederlandse regering en in gesprekken met veel 
personeelsleden van de KLM en Air France, is op dinsdag 19 Februari 2019 definitief besloten om zijn 
herbenoeming voor in april 2019 nu al te besluiten. 

De Schiedammer Pieter Elbers begon in 1992 bij de KLM als vliegtuigbelader van de KLM als 
operationeel managementtrainee. Later maakte hij de overstap naar de commercie bij de KLM. Pieter 
Elbers zat voor KLM in Italië, Griekenland en Japan. Als protegee van Peter Hartman, die zelf 
president-directeur van de KLM was van 2007 tot 2013, en klom Elbers toen naar de top. De KLM 
bestaat inmiddels al bijna 100 jaar. Met andere woorden, de KLM blijft gewoon voort bestaan 

als de zelfstandige maatschappij ?KLM?! Nederland is weer even gerust op het behoudt van "zijn" KLM, 
die nu bijna 100 jaar bestaat en ook nu nog steeds goed winstgevend is! De winst van de KLM is zelfs 
groter dan die van het Franse deel, terwijl Air France dubbel zo groot is dan de KLM in de combinatie 
Air France KLM.

Flexwerkers 

Sinds de financiële crisis in 2003 werken veel meer werknemers in Nederland niet meer in vaste 
dienst bij hun vroegere werkgevers, maar werken ze nu, al dan niet gedwongen door hun vroegere 
werkgevers, als zelfstandige zogenaamde ?Flexwerkers?. 
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ZZP-ers

In 2003 waren er al 1.7 miljoen mensen in Nederland met zo?n contract en nu in 2019 dus, zijn dat er 
inmiddels al 3.1 miljoen zelfstandigen werkers geworden, zij worden dan zogenaamde "Zelfstandigen 
Zonder Personeel", ook wel ZZP-ers genoemd. 

Zij moeten zich ook zelf verzekeren voor ziekte en voor het niet kunnen werken bij een ongeval en 
bouwen ook geen pensioen op als aanvulling op hun toekomstige AOW.         

Int er t oys

De laatste speelgoedketen in ons land met 386 winkels, heeft bij de Rechtbank in Amsterdam op 13 
februari 2019  ?uitstel van betaling? aangevraagd en die is ook verleend. In de praktijk is dat veelal de 
voorloper van een komend faillissement en men vreest dan ook dat de vele speelgoed winkels van 
Intertoys in Nederland nu snel failliet zullen gaan.

Vooral het feit dat veel mensen tegenwoordig hun speelgoed liever op het Internet kopen omdat ze 
daar veel goedkoper zijn dan in de Nederlandse speelgoedwinkels in de winkelstraten in Nederland. 

Bovendien zijn ook veel winkels als het Kruidvat en ook in sommige goedkope kledingzaken, zoals de 
?Zeeman? en bovendien zijn ook de supermarkten van de goedkope Duitse kruideniers in Nederland 
zo als Aldi en Lidl, massaal goedkoop speelgoed gaan verkopen, die vooral in december elk jaar met 
Sinterklaas veel speelgoed weten te verkopen vooral voor pakjesavond!

Verkeersdoden

In 2018 blijken er in het Nederlandse verkeer 522 dodelijke ongevallen te zijn geweest en 18.808 
ongevallen met ernstig letsel. In 2017 waren dat 12 verkeersdoden minder en ook 613 
zwaargewonden minder. Dat komt grotendeels door het gedrag van de Nederlanders in het verkeer. 

De toegenomen aantallen doden en gewonden worden vooral veroorzaakt door, ondanks de hoge 
boetes, men in het verkeer toch door bleef gaan met het mobiel bellen (boete 240 euro bij het in de 
hand hebben van een mobile telefoon), en bij het ?appen? en het ook met drank op te hard rijden.   

Blokker

Het grote winkelconcern Blokker wordt verkocht en de koper er van krijgt er zelfs nog geld bij óók! 
Volgens geruchten wil Blokker er 250 miljoen euro?s bijgeven als men de Blokkerwinkels maar wil 
kopen. 

Zoals u weet zijn de Blokkerwinkels een soort kleine vroegere Vroom & Dreesmann Warenhuizen 
gebleven. Ook zij zijn nooit met hun tijd meegegaan en het opnieuw aanpassen van hun 
blokkerwinkels aan de moderne tijd lukte niet meer. Het was daar al veel te laat voor want de  
winkelnaam ?Blokker?  was inmiddels al te zeer besmet geraakt.

Verm ogen

In 2017 was het doorsnee vermogen van een Nederlandse huishouden opgelopen tot 28.300 euro in 
2017 volgens het CBS. Dit komt vooral door de gestegen waarden van de woningen in Nederland.  

Telt men de waarden van de eigen woning niet mee dan was het doorsnee vermogen van een 
Nederlander nog maar 14.100 euro in 2017 en dat was maar 600 euro meer dan in 2016.  Ook zijn er 
nog veel huishoudens die een negatief eigen gezinsvermogen hebben omdat hun hypotheek schuld 
toen hoger was dan de waarde van hun eigen huis. 

8 m aar t  2019 

Hudson?s Bay

Die Canadese Warenhuizen lijken het nu toch door te hebben. Zoals bekend maakten die warenhuizen 
van Hudson?s Bay in Nederland tot nu toe geen winst omdat het Nederlandse publiek die Canadese 
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warenhuizen veel te ?duur? vindt.  Ze zeiden namelijk eerst dat ze een soort Bijenkorf waren, dat 
hadden ze namelijk zelf ook beweerd, maar de Bijenkorf moest zelf ook al een aantal van hun eigen 
?Bijenkorf warenhuizen? sluiten omdat ze door het winkelende Nederlandse publiek als ?te duur? 
werden ervaren.  Hudson?s Bay heeft nu aangekondigd hun volgende te openen warenhuizen,  op een 
andere wijze te zullen gaan inrichten en hopen zo van hun ?te duur zijn? image bij het Nederlandse 
grote publiek af te zullen gaan komen. Deze maand hoopt Hudson?s Bay warenhuis in ons land nog 
twee nieuwe grote Hudson?s Bay warenhuizen te zullen gaan openen, namelijk één in Utrecht en één 
in de buurt van Amsterdam, namelijk in Amstelveen.   

Koning en Koningin brengen een werkbezoek aan Brem en  

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 6 maart 2019 een werkbezoek aan 
de Vrije Hanzestad Bremen. Zij worden bij hun bezoek aan deze Duitse deelstaat vergezeld door 
minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking. Minister Kaag leidt 
gelijktijdig een economische missie op de terreinen ruimtevaart en windenergie op zee. 

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij 
speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. Doel van het bezoek aan Bremen is de 
kansen voor economische samenwerking, ook in internationaal verband, te vergroten. De terreinen 
ruimtevaart, windenergie en pool- en marien onderzoek bieden hiertoe goede mogelijkheden. In en 
rond Bremen zijn veel bedrijven en kennis instellingen gevestigd met een toonaangevende positie in 
elk van deze sectoren. Vanwege de gunstige ligging is Bremen van oudsher een belangrijk logistiek 
handelsknooppunt.

20  m aar t  2019

Drie doden en 5 zwaar gewonden, waarvan drie zeer ernstig, bij een aanslag in een tram in de stad 
Utrecht op maandagochtend 18 maart 2019. In Nederland werd om 10.45 uur van die maandag een 
terroristische aanslag gepleegd met pistoolschoten in een tram in de plaats Utrecht. Er waren drie 
doden te betreuren en vijf gewonden, waaronder drie zwaar gewonden. Om 13.15 uur was er een 
persconferentie door de politie.De Koning en de Koningin hebben toen in een officiële verklaring 
gezegd geschokt te zijn door deze terreurdaad in Utrecht in het hart van Holland. Er werd in Utrecht 
ook nog lange tijd een flatwoning onder schot gehouden door politie agenten met snelvuurwapens. 
Veel basisscholen in Utrecht werden eveneens direct gesloten. De politie adviseeerde de bewoners om 
in huis te blijven zo lang de terroristen niet gepakt waren. Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht 
werd tot het allerhoogste niveau opgeschroefd namelijk naar niveau 5, en dat is het allerhoogste 
dreigingsniveau wat Nederland kent. De beursgebouwen in Utrecht en ook andere gebouwen in 
Utrecht, zoals het hoofdkantoor van de Rabobank in Nederland, werden ontruimd.   

De politie in Rotterdam, Den Haag  en Amsterdam werden verzocht zich duidelijk te laten zien op 
straat in die grote steden. De politieke partijen strijd om de verkiezingen, welke op woensdag 

20 maart 2019 zouden plaats vinden, namelijk die voor de Provinciale Staten, en daarmee ook voor de 
Eerste Kamer, werd de campanje afgelast op verzoek van die partijen in de Tweede Kamer. De 
debatten over de Verkiezingen van woensdag 20 maart 2019, werden grotendeels ook afgelast als 
antwoord op de terreuraanslag, Een crisisteam van de Nederlandse regering kwam in een 
spoedvergadering in Den Haag bijeen om de terroristische aanslag te bespreken. De dader(s) was uit 
de tram in een auto gevlucht, namelijk in een rode auto, een "Renault Cleo". De Politie was dan ook 
lange tijd massaal naar die dader op zoek gegaan. Die auto, die Renault Cleo dus, werd later leeg 
aangetroffen. Er werd een speciale Ziekenhuis in Utrecht gereed gemaakt voor  de behandeling van de 
eventuele meerdere zwaar gewonden uit die tram.

Op Schiphol werd ook een "verhoogde staat van alarm" afgekondigd. Ook werden enkele snelwegen 
afgesloten in de richting van de stad Utrecht. De moskeeën in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en 
Amsterdam  werden verzocht hun deuren te sluiten in verband met die aanslag in Utrecht. 
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Maandagavond werd bekend gemaakt dat de hoofdverdachte, de 37-jarige Turk Gömen T. was en 
werd zijn foto over heel Nederland verspreid. Hij werd later ook daadwerkelijk aangehouden in 
Utrecht bij een geldautomaat nadat de politie zijn bankverkeer onder controle had weten te krijgen. 
Ook twee helpers van hem konden worden gearresteerd, aldus de politie van Utrecht.

Op 19 maart 2019, een dag na de aanslag in Utrecht, hingen de vlaggen aan de Openbare Gebouwen 
in Nederland halfstok als rouwbetoon aan de drie doden door die aanslag. Er werd, dus op 19 maart 
2019, ook voor het eerst in de Tweede Kamer gesproken over die aanslag in de stad Utrecht.

18 Mei 2019

Moederdag

De moderne Moederdag in Nederland komt van oorsprong uit Grafton West Virginia als een dag van 
waardering voor de moeders in 1908 toen de eerste officiële Moederdag werd georganiseerd. Deze 
feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse 
wereld verspreid. In Nederland begon die traditie pas rond 1925. Het wordt hier gevierd op de Tweede 
Zondag in maand Mei. Meestal gaat het gezin dan vaak in de ochtenduren eerst net hun ouders bij 
hun grootouders op bezoek voor een gezellige familie bijeenkomst. In Nederland begint Moederdag 
vaak door het brengen van een zondagsontbijt op bed bij moeder en wordt ze door haar man en de 
kinderen op die dag vaak vrijgesteld van huishoudelijke taken, die zij dan doen. Het geven van 
cadeaus is in Nederland In gezinnen op Moederdag is hier beperkt en staat die dag vooral in het teken 
van het verwennen van moeder op Moederdag. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en vaak een bosje 
bloemen als cadeau en een tekening ?voor moeder? van de kleinste kinderen op de kleuterschool. 

Dor is Day 

Er ging een schok door veel ouderen in Nederland 
toen men op de radio hoorde en op de televisie 
zag dat ?America?s sweetheath?  Doris Day op 
97-jarige leeftijd was overleden aan een 
longontsteking. Ze was als Filmster en zangeres 
jarenlang zeer populair in Nederland. Vooral haar 
hit ?Que Sera, Sera? was een enorme hit in 
Nederland. Ze werd door menige vrouw in die tijd 
als de ?Ideale schoondochter? gezien.

   

Cont ant  geld

Het blijkt dat 83% van de Nederlanders met bankbiljetten op zak lopen en 90 procent heeft nog altijd 
muntgeld op zak. Van de jonge Nederlanders heeft 26% geen bankbiljetten meer bij zich en over vijf 
jaar denken 21 % van hen alleen nog maar elektronisch te zullen gaan betalen. In Nederland mogen 
ook de zeer kleine bedragen zonder kosten elektronisch betaald worden en heeft men dus het 
muntgeld feitelijk niet echt meer nodig en bankbiljetten al helemaal niet. Toch hebben veel 
Nederlanders veelal alleen nog maar de 50-euro biljetten bij zich.

St ekkeraut o?s over  de grens  

In Nederland worden auto?s-met-een-stekker op dit moment nog steeds massaal naar het buitenland 
verkocht. Daar is de Nederlandse Regering niet zo bij mee omdat er bij de verkoop van die auto?s grote 
sommen aan subsidies zijn verstrekt die nu naar het buitenland verdwijnen. Het is namelijk de 
bedoeling dat er in deze Elektrische tweedehands auto?s een grote markt zal gaan ontstaan, maar dat 
loopt nog niet zo hard door de grote verkoop aan het buitenland van die Tweede hands Elektrische 
auto?s, die veelal nog geen 5 jaar oud zijn. In 2018 werden er bijna 2.000 stekkerauto?s in Nederland 
ingevoerd en zo?n 1.600 stekkerauto?s naar het buitenland uitgevoerd. De meeste van die uitgevoerde 
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auto?s zijn minder dan vijf jaar oud!

A JAX kam pioen

In Nederland is AJAX op 15 mei landskampioen bij het voetballen geworden. Daarom is er op het 
Museumplein, in het hartje van Amsterdam, in de middag van 16 Mei, een grote huldiging gepland is. 
Enkele weken eerder had AJAX ook al de voetbalbeker voor 2019 behaald. Ze hadden nu dus de 
zogenaamde ?double?  behaald. Ajax behaalde helaas net niet de finale van de Europese ?Champions 
League? tot grote droefenis van heel Nederland! Het Nederlandse voetballen lijkt weer terug na een 
diepe val!

31 Mei 2019

Koning

De Amerikaanse President Trump is door koning Willem-Alexander persoonlijk uitgenodigd om op 31 
augustus 2019 naar Terneuzen in Nederland te komen omdat het dan precies 75 jaar geleden is, na de 
militaire operatie welke voor België (Antwerpen) en Nederland (Zeeland) zo belangrijk voor het einde 
van de oorlog zijn geweest voor deze twee landen tijdens onze bevrijding.  

De President zal op deze uitnodiging van de Nederlandse Koning zeker proberen in te gaan, maar een 
zekerheid heeft hij natuurlijk niet, want elke Amerikaanse President heeft een drukke agenda. Goed 
overleg tussen beiden is dan ook zeer gewenst. Bovendien weet hij ook, dat Nederland hem een 
Amerikaanse vlag zouden willen aanbieden, welke door de Amerikaanse militairen waren 
meegenomen bij hun landing op 6 juni 1944 op de Franse kust tijdens D-day in Normandië. Die 
schenken wij Amerika dan. Nederland wil met het geven van die vlag de Amerikanen dan bedanken al 
degenen die hun leven gaven voor onze bevrijding! Hopelijk kan de President naar Nederland dan 
komen om die vlag in ontvangst te kunnen gaan nemen. 

De Europese Verk iezingen.

in Nederland werd er op donderdag 23 mei 2019 in ons land de 5-jaarlijkse verkiezingen voor het 
Europese Parlement in Brussel gehouden. In de meeste staten van de Europese Unie waren die 
verkiezingen echter pas op zondag 26 mei 2019. Op dat moment mochten ook pas in ons land de 
uitslagen bekend worden gemaakt. In Nederland werden die Europese verkiezingen gewonnen door 
de ?Partij van de Arbeid?, een partij die bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 maar 
liefst 19 Kamerzetels van de 38 had verloren en nu met 6 zetels zelfs als de best gekozen partij uit 
deze Europese verkiezingen te voorschijn was gekomen. Nederland was dan ook stom verbaasd!  

St ak ing Openbaar  Vervoer

Op dinsdag 28 mei werd er in het hele Openbaar Vervoer in Nederland gestaakt door de 25.000 leden 
van de vervoersbonden in het hele land, dus geen treinen, en geen trams of bussen dan in heel 
Nederland.  De grote vraag was dan ook voor velen hoe kom ik op mijn werk?   

De vakbonden eisen dat haar leden verder gevrijwaard zullen worden van het nog later in gaan van de 
AOW-pensioenen, welke op dit moment 66 jaar en 4 maanden zijn. Volgens de vakbonden is al jaren 
geleden met hen afgesproken dat die AOW-leeftijd 65 zou blijven omdat het werken in het Openbaar 
Vervoer in Nederland erg zwaar is. Maar van die afspraken is nooit wat  terecht gekomen, aldus te 
vakbonden. Vandaar nu die staking, aldus de vakbonden! 

Het  Eurovisie Songfest ival! 

Nederland heeft op Zaterdag 18 Mei 2019 het bekende ?Eurovisie Songfestival? van 2019 gewonnen. 
Het was de voor velen hier onbekende zanger "Duncan Laurance" die voor Nederland dat Festival wist 
te winnen. Nederland heeft tot nu toe vijf keer dat Songfestival gewonnen, in de begin jaren waren die 
liedjes allemaal verplicht in de landstaal dus toen in het Nederlands. 

Nederland, als winnaar van 2019,  mag nu dus in 2020 het volgende Eurovisie Songfestival gaan 
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organiseren! 

Tot nu toe wonnen we in de volgende jaren: 

1957 Corry Brokken met ?Net als toen?. 

1959 Teddy Scholten  met ?Een Beetje?  

1969 Lenny Kuhr wint met ?De Troubadour?. 

1975 Teach-in met het ?Ding-a-Dong? 

2019 Duncan Laurence. met ?Arcade? 

9 Juni 2019 

Mar t ine Bij l  over leden !

Op haar 67e jaar werd ze in september 2015, op Prinsjesdag 
nog wel,  getroffen door een hersenbloeding. Ze zou deze 
bloeding in en rond haar hersenen nooit meer te boven komen. 
Ze is daar dan ook op haar 71-jarige eeftijd aan overleden.

Ze was amper 18 jaar toen de beroemde televisie talkshow man 
in die tijd, Willem Duys, haar al ontdekt had  als een echte 
Comédienne! In die tijd was ze al een opvallende prachtige 
vrouw. 

Ze werd toen echter ook al landelijk bekend toen ze jarenlang 
deel nam aan het toen razend populaire televisieprogramma 
?Wie van de Drie?. 

Ze speelde vervolgens ook mee in Nederlandse films, had haar 
eigen tv-shows en publiceerde diverse boeken en won met haar 
tv-shows zelfs de door zo velen zo  gewenste ?Gouden 
Televizier-ring? met haar diverse Tv-Shows, het was een soort 
televisie-oscar.   

Ze was eerder al getrouwd geweest met de 28 jaar oudere 
gitarist Henk van der Molen met wie ze twintig jaar lang  in Amsterdam heeft gewoond Tot ze als een 
blok viel voor de eveneens bekende vroegere Quizmaster Berend Boudewijn. Martine ging met hem 
wonen aan de Vecht en kwam via hem in de kunstwereld terecht.

Martine ging daarna jarenlang verder met het schrijven van toneelstukken en het vertalen van 
Internationale succesvolle musicals. 

Later werd ze ook gevraagd om het uit Engeland overgewaaide populaire programma ?heel Holland 
bakt? te gaan presenteren in Nederland welk programma zij op de Nederlandse televisie zeer populair 
wist te maken door haar onderkoelde gevoel voor humor.Na haar hersenbloeding werd als opvolger 
van Martine Bijl toen tijdelijk de bekende komiek André van Duin gevraagd. Het werd hem echter 
steeds duidelijker dat een terugkeer van Martine naar het programma ?Heel Holland Bakt? steeds 
minder waarschijnlijk leek te zijn.

Op donderdag 30 mei kwam er een einde aan deze zeer creatieve persoon Martine Bijl. We zullen haar 
missen als een mooi en pracht mens.

Bedankt Martine! We zullen je missen!

28 juni 2019

Nederland is de groepsfase van het WK-voet ballen voor  vrouwen  in Frankrijk redelijk goed 
doorgekomen en Nederland eindigde zelfs als eerste in Groep E.
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De Nederlandse vrouwen stonden in de achtste finale om er als eerstkomende concurrent Japan 
tegen te komen in die achtste finale van het WK-voetballen voor vrouwen in Frankrijk. Die wedstrijd 
was op dinsdag 25 juni 2019 om 21.00 uur in Rennes.    

Japan was zeker niet de makkelijkste eerstvolgende tegenstander voor de Nederlandse vrouwen. Het 
werd een moeizame wedstrijd in Renners die werd gewonnen dankzij een aangeschoten penalty in de 
90e minuut, welke door Martens werd benut. Met nog maar enkele minuten blessuretijd lukte het 
Oranje de stand op 2 -1 te houden.

Hudson?s Bay

De huur van het vroegere grote pand van de Vroom & Dreesmann in Haarlem, blijkt inmiddels weer 
opgezegd te zijn door de nieuwe huurder van dat pand, namelijk het Canadese  warenhuis van 
Hudson?s Bay, die dat pand voor langere tijd had gehuurd. 

Het gaat dan ook niet goed met de winkels van dat Canadese warenhuis concern in ons land want ze 
kennen grote verliezen in Nederland en mogelijk moeten een aantal winkels van hen nu al dicht in 
Nederland, waaronder de sluiting van het grote Pand van Hudson?s Bay in Haarlem.  

Vooral doordat de Nederlanders die winkels van Hudson?s Bay als ?te duur? ervaren, namelijk als een 
soort oude ?V&D winkels? alleen dan wel tegen veel te dure ?Bijenkorf prijzen?, zonder dat daar echter 
de exclusieve Bijenkorf producten voor te koop zijn. 

Het is dan ook opvallend stil geworden in de winkels van Hudson?s Bay in Holland. De op grote schaal 
landelijke verkeerde ?introductie? dus van de Hudson?s Bay warenhuizen in Nederland zijn daar de 
directe oorzaak van! Nederlanders kopen nu eenmaal liever bij de goedkope ?Hema? dan bij die veel te 
dure ?namaak Bijenkorf? winkels.    

Lieve Mona

In Nederland is onlangs op 87-jarige leeftijd Loek Kessels over leden . Dat was de naam van de vrouw 
aan wie vele Nederlandse vrouwen een brief schreven over hun ?problemen?  onder de naam ?lieve 
Mona?. 

Gedurende vele jaren, meer dan 25 jaar lang, gaf die ?Lieve Mona? dan ook ?raad? aan die vele brief 
schrijfsters in Nederland in het ?roddelblad? Story, onder de naam ?lieve Mona?.  In de afgelopen twee 
jaar is ze echter ernstig ziek geworden en ze is daarvan nooit meer hersteld. 

De schrijfster werkte met veel succes meer dan 25 jaar bij het weekblad ?Story?, namelijk van 1974 tot 
begin 1999, en daarna vanaf 2006 weer. Volgens Kessels kreeg ze elke week gemiddeld driehonderd 
brieven gericht aan haar onder de  titel  ?lieve Mona? en vroegen de Nederlandse lezers haar om raad.

Daarnaast schreef ze in haar lange leven ook nog met succes enkele romans en kinderboeken en 
werkte ze als tekstschrijver nog voor anderen. Nederland heeft in Look Kessels een bijzondere vrouw 
verloren waar velen nog fijne herinneringen aan hebben over gehouden.

 Vaarwel ?lieve Mona?, Nederland zal je missen!

De ?Zwem  Elfst edent ocht ?.

Juist in de afgelopen dagen, toen Nederland getroffen werd door een heuse hittegolf, zwom Maarten 
van der Weijden, een in Holland bekende Olympische lange afstandszwemmer,  de 200 kilometer 
lange route van de originele winterse "Elfstedentocht? door Friesland.  Friesland was even een paar 
dagen volkomen in de ban van de legendarische ?Zwem-Elfstedentocht?, alleen dit keer niet midden in 
de winter, maar midden in een hete zomer van 2019. De bevolking van Friesland leefde volledig met 
hem mee als gold het de echte Elfstedentocht. Hij moest ook zelfs 10 ?stempels? halen net als bij de 
echte winterse versie! Hij werd daarbij begeleid door duizenden mensen van uit het  hele land want hij 
deed dit allemaal om geld in te verzamelen voor het ?Nederlandse kankerfonds?, een ziekte waar hij 
zelf ook ooit eens door getroffen was, het ?KWF?. 
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Op maandagavond 24 juni, rond 19.00 uur, kwam hij in Leeuwarden aan, compleet met de tien 
stempels als bewijsstuk van het afleggen van de volledige Elfstedentocht afstand te water in dit geval 
dus.    

13 ju l i  2019

Drie weken lang beheersten de Nederlandse voetbalvrouwen het televisie beeld in ons land. Het leken 
de dagen wel van de verloren WK-voetbalfinales van de mannen in 1974, 1978 en die van 2010. 

Drie keer stonden we in de finale bij de mannen, maar we verloren die finales in de beste jaren van 
het Nederlandse mannen finales, met onder meer de voetballers als de legendarische Johan Cruyff. 
Nog steeds wordt er over die drie verloren finales gesproken! 

Zouden de Nederlandse vrouwen dit pijnlijke verlies uit die jaren Zeventig dan nu eens eindelijk gaan 
goedmaken? We stonden in ieder geval in de Finale van 2019 in Frankrijk met nu als tegenstander de 
voetbalsters uit de Verenigde Staten. Zouden wij hen kunnen verslaan?

Meer dan 5.5 miljoenen Nederlandse Televisie kijkers zaten op zondag 7 juli om 5 uur in de namiddag 
voor de buis en we hadden goede hoop op een positieve einde van deze WK-wedstrijd in 2019 door de 
vrouwen. 

In de Eerste Helft leek het nog goed te gaan, maar toen er een penalty werd gegeven aan de 
Amerikaanse vrouwen, leek de ?spirit? van ?Ons Oranje? gebroken te zijn en werd het uiteindelijk zelfs 
0 ? 2 voor de Amerikaanse vrouwen. 

De Nederlandse vrouwen brachten dus uiteindelijk toch niet die gehoopte revanche voor de drie 
eerder door de mannen verloren WK-finales, nee nu moest er dit keer zelfs nog een vierde keer aan 
worden toegevoegde, namelijk de vrouwenfinale van 2019.

Toch was Nederland na die verloren finale van 2019 trots op de voetbalvrouwen van Nederland en 
bovendien krijgen ze het volgend jaar weer een herkansing bij de Olympische Spelen van 2020 in 
Tokio, waarvoor de Nederlandse vrouwen zich door hun WK-Prestaties zich eveneens gekwalificeerd 
hebben. 

Het vrouwenvoetbal staat in Nederland nu definitief op de kaart en we zijn trots op onze Nederlandse 
Leeuwinnen, die ook al Europees Kampioen waren geworden in 2017 en nu dus Vice-wereldkampioen 
in 2019 zijn geworden! 

Pr inses Irene 80 jaar !

Op 5 augustus 2019 wordt de zus van Prinses Beatrix, namelijk Prinses Irene, 80 jaar. Deze tante van 
Koning Willem-Alexander zal dit op 16 september aanstaande vieren met een ?Speciale Dag? in 
Theater Carré in Amsterdam van haar zogenaamde ?Natuur College?. Op deze dag zullen daar dan 
onder meer Herman van Veen aanwezig zijn.       

Het  Songfest ival

Zoals u weet heeft voor 2019 de Nederlandse zanger ?Duncan Laurence? het Eurovisie Songfestival 
gewonnen. Rotterdam en Maastricht hebben zich nog als enige Nederlandse plaatsen, definitief  
aangemeld om dat Festival in 2020 in hun stad te gaan organiseren.

Men verwacht dat Rotterdam het volgend jaar de stad van dat Eurovisie Songfestival wel zal gaan 
worden. Binnenkort wordt hierover dan definitief beslist door de Nederlandse Omroepen.          

Schiphol

Onze Nationale Luchthaven Schiphol mag vanaf 2021 weer onder ?bepaalde voorwaarden? toch weer 
verder gaan groeien, namelijk naar 540.000 vliegbewegingen per jaar. 

Schiphol is daar erg blij mee. Vooral naar de nachtvluchten zal dan echter worden gekeken om die zo 
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veel mogelijk te beperken voor de bewoners vlak bij Schiphol. Op dit moment zitten we midden in de 
vakantietijd en is het razend druk op Schiphol.                                 

De Nijm eegse Vierdaagse: 

Vrouwen moeten mogelijk ook 50 km per dag gaan wandelen! Vorig jaar haalden 17.000 vrouwen de 
eindstreep van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen al jarenlang dagelijks 10 kilometer minder dan hun 
mannelijke collega?s tijdens de Vierdaagse. De organisatie bekijkt nu of de afstanden van de mannen 
en de vrouwen mogelijk volledig gelijk kunnen worden getrokken.

?Vanuit de sportgeneeskunde is geconcludeerd dat er geen enkel medisch bezwaar is om ook vrouwen 
de langste afstand te laten lopen?, aldus de marsleiding.Wel hebben ze een langere herstelperiode 
nodig. Dit betekent dan dat ze later op de dag moeten kunnen starten. Het moet organisatorisch 
allemaal wel te behappen zijn?, zo betoogt Sackers.

Vorig jaar haalden 17.000 vrouwen de eindstreep, bij de komende 53e editie staan er dinsdag 16 juli 
weer 20.000 wandelaars aan de start in Nijmegen. 

Ext ra zware kof fers duur  bet alen

In Europa doet bijna iedereen mee aan die extra kosten, maar opvallend is dat in 2019 meer dan de 
helft van de maatschappijen ook ruimkoffers in rekening brengt op lange vluchten. Dat was twee jaar 
geleden nog nihil?, zegt onderzoeker Eelko van Drongelen.

Volgens het onderzoek variëren de kosten van ruimbagage op Europese vluchten van 10 tot 40 euro 
per enkele reis. Op intercontinentale vluchten is dat gauw 50 tot 60 euro per vlucht per koffer, waar 
dat in 2017 nog gratis was.

Ook KLM doet eraan mee, in eerste instantie op Amerika, daarna volgen andere verre bestemmingen. 
Vakantievliegers als TUI, Corendon en Transavia zeggen niet achter te kunnen blijven in de 
concurrentiestrijd. De onsumentenbond bevestigt de toenemende irritatie op al die bijkomende 
kosten. 

Het  Weer  

De maand juni werd de warmste zomermaand welke ooit in ons land werd gemeten. Het absolute 
temperatuurrecord werd op zijn zachtst gezegd lang geleden bereikt. Op 23 augustus 1944 werd in 
Warnsveld een temperatuur gemeten van 38,6 graden. 

De afgelopen jaren kwamen we er wel twee keer dichtbij in Arcen. In zowel 2015 en 2018 werd het 
daar 38,2 graden. Net niet genoeg om het record te breken. 

Even dreigde het in Nederland in juni meer dan 40 graden Celsius te gaan worden, maar dat ging 
gelukkig net niet door!

24 ju l i  2019

Vaderschapsver lof

De vaders in Nederland krijgen niet alleen een week (vijf dagen) betaald verlof in plaats van de 2 
dagen op dit moment, maar vanaf 2020 krijgen de vaders er zelfs een maand aan vaderschapsverlof 
er bij, zij het tegen een bruto loonwaarde van 70 procent. In veel Europese landen wordt dat 
zogenaamde ?vaderschapsverlof? inmiddels al voor 100 procent doorbetaald.  

De Nijm eegse Vierdaagse

De Nijmeegse Vierdaagse kende dit jaar een record aantal bezoekers namelijk van 1.625.000 
bezoekers. 

De intocht van de 103de Vierdaagse eindigde met 41.235 lopers over de finish en veel gekte in 
Nijmegen. Het was dit jaar een hele fijne Vierdaagse, zonder echt slecht weer met temperaturen van 
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25 graden, dus met inderdaad schitterend loopweer. Er kwamen dit jaar 41.235 lopers over de finish 
en dat waren er weer 229 meer dan in 2018.

Op de laatste dag van de Vierdaagse kwamen er nog zo?n 275.000 bezoekers voor de gezelligheid naar  
Nijmegen toe en ook de 41.000 lopers die de finish hadden gehaald, om via de bekende ?Via Gladiola? 
voor het ophalen van hun ?Vierdaagse Kruisje?.

Samengevat was de 103e Nijmeegse Vierdaagse voor het jaar 2019 weer uiterst succesvol geweest 
waar veel mensen van genoten hebben. 

Het volgend jaar moeten de vrouwen dan mogelijk voor het eerst ook 50 kilometer per dag gaan 
lopen, net als de mannen dat nu al moeten doen. Hopelijk haken er dan maar weinig vrouwen af! 

De Hit t e

Nederland had dit jaar al twee keer te maken met een hittegolf. 

De eerste keer was dat begin juni, de tweede keer is dat op dit moment, namelijk op 22 juli 2019, 
waarbij de temperaturen kunnen gaan oplopen van tussen de 35 tot 40 graden en dat in dat anders 
zo koele kikkerland. Barre tijden in Holland.

Door de hittegolf gaan veel mensen hier ook naar het strand. Toch verdrinken er nog steeds veel 
mensen op het Hollandse Strand. Zo bleken er op 22 juli 2019 drie mensen verdronken te zijn. 

Veel toeristen blijken het gevaar van de gevaarlijke stromingen op het Hollandse Noordzeestrand niet 
goed te kennen en komen er dan ook soms in de problemen met zo nu en dan fatale gevolgen.     

Herdenk ing na 5 jaar !

Het was op 17 juli 2019 precies vijf jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. 
Ongeloof en verdriet maakten al snel plaats voor wanhoop en woede. 

Nederland in rouw wilde zo snel mogelijk alle slachtoffers terugbrengen uit het oorlogsgebied, maar 
dat lukte nauwelijks. Nederland werd vaak niet eens toegelaten tot de plaats waar de 298 Slachtoffers 
lagen. 

Naar schatting 1200 mensen woonden de herdenking bij. Niet alleen nabestaanden maar ook 
betrokkenen bij de nasleep van de ramp. Ze kwamen bijeen rond het nationale monument voor de 
MH17 met de namen en dat monument, wordt omringd door 298 bomen, een voor elk slachtoffer.

Het werd een zeer emotionele vijfde Herdenking van deze ramp en was voor velen een mijlpaal. Nu, 
na 5 jaar, worstelen veel families van de slachtoffers, er nog steeds mee. Maar velen weten dat ze hoe 
dan ook verder moeten met hun leven. 

Vooral het oplezen van de namen van de slachtoffers riep bij velen heftige emoties op. 

De Nederlandse Premier Mark Rutte sprak ook enige woorden tijdens de plechtigheid. Men hoopt dat 
het volgend jaar de vermoedelijke daders de rechtszaak over de vliegramp begint. 

Na de herdenking werden vaak zonnebloemen gelegd bij het Monument, omdat het wrak van het 
getroffen toestel van Malaysia Airlines in een veld van zonnebloemen later in een veld van 
zonnebloemen werd aangetroffen.

10 august us 2019                                

De zomervakanties eindigen in Nederland vaak met die van het einde van de maand augustus, een 
maand die langzaam maar zeker nu ten einde gaat lopen. 

Het was op zaterdag 3 augustus 2019 welke dan ook  ?Zwarte Zaterdag? in Nederland wordt genoemd, 
dat wil zeggen de zaterdag waarop de eerste grote groep van Nederlandse vakantiegangers uit het 
bloedhete Zuid Europa weer op weg gingen naar ?huis? in Nederland. 
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Ook de Fransen zelf vertrokken op die zaterdag op zomervakantie en gingen ook op 3 augustus 2019 
massaal op zomervakantie en gingen vaak ook zelf naar het zuiden.

Het was in Zuid-Europa, en dan vooral midden in Spanje, bloed en bloed heet geweest, ook in 
Nederkand tot ver boven de 40 graden Celsius aan toe. 

Maar zelfs in Nederland was zo'n hitte deze zomer nog nooit zo hoog geweest. Voor het eerst werden 
er temperaturen in ons land gemeten van 40.7 graad Celsius. 

Het officiële Nederlandse Weerbureau, het KNMI in De Bilt, verwacht dan ook dat dit soort van hete 
zomers vaker voor zullen gaan komen. Veel huizen in Nederland zijn in de afgelopen jaren dan ook 
volkomen ?verkeerd? gebouwd, want ze waren aanvankelijk vooral bedoeld om de ?warmte? in de 
woningen ?vast? te kunnen houden. Het was toen vooral de bedoeling om zo veel mogelijk op de 
kosten van de Centrale Verwarming te kunnen gaan besparen. Inmiddels zijn die huizen in Nederland 
door de veel hetere zomermaanden niet meer ?koel? te krijgen. Velen snakken inmiddels naar een 
beetje koelte in de huizen zonder Airco!     

Reizigers Schiphol 

De lange wachtrijen tijdens vakantiepieken op Schiphol en ook veel vertraagde vluchten met overlast 
voor de reizigers zijn ook in de komende jaren niet te voorkomen. Op een zeker moment kon er op 
Schiphol zelfs geen kerosine meer in de vliegtuigen geladen worden. Waarom dit zo was wist echter 
niemand! Daardoor konden veel vliegtuigen niet meer vertrekken. Gevolg, een grote chaos op 
Schiphol want de reizigers zelf kregen hierover helemaal niets te horen. Ze moesten de nacht veelal op 
Schiphol Airport op een luchtbed door brengen.

NS-st at ion Schiphol

De redelijk nieuwe treinstation van Schiphol is inmiddels ook veel te krap geworden en is daardoor op 
dit moment ook zeer storingsgevoelig geworden voor de treinenloop naar Schiphol met als gevolg 
vaak grote reinvertragingen en mensen die daardoor hun vliegtuig missen. Vergroting van de 
Schipholperrons met meer opgangen en ruimere trappen zijn nodig, omdat die massa?s tijdens de 
zomerpiek gevaarlijke situaties kunnen opleveren zijn de uitpuilende aan- en afvoerwegen rond de 
luchthaven Schiphol eveneens aan een forse uitbreiding toe. Dat betekent nog jarenlang lange 
autofiles bij Schiphol en overvolle treinperrons en ook nog eens lange wachtrijen op Schiphol zelf 
tijdens de drukke vakantie pieken. Daarnaast levert het vertragingen op voor de ertrekkende reizigers, 
omdat de vliegtuigen op Schiphol op elkaar moeten wachten om bij de opstelplaats van de 
vertrekkende vliegtuigen te kunnen komen.

Droogt e

Vanaf 1 april 2019 hebben delen van Nederland al weer te maken met een tekort aan neerslag van 
300 mm aan regen. Daar komt ook nog boven op het uiterst droge jaar 2018 want dat tekort aan 
regen was tot 1 april 2019 ook nog steeds niet ingehaald.

Aut ogordels m inder  in gebruik

Het was de politie ook al opgevallen dat er bij het autorijdend publiek minder autogordels in gebruik 
is. Men vraagt zich dan ook af of er weer meer campagnes moeten gaan komen om de mensen te 
bewegen om weer meer autogordels te gaan dragen.

Veilig Verkeer Nederland is ?onthutst? over deze plotselinge gordellaksheid in Nederland, want er 
zitten nu velen massaal onbeschermd achter het stuur. Maar meer dan 97 procent van de 
Nederlandse automobilisten dragen overigens die autogordels wel keurig volgens de thans geldende 
wettelijke bepalingen. Dat weer wel!

Bij een onderzoek bij 63 dodelijke verkeersongevallen, bleken er 18 automobilisten te zijn geweest die 
hun autogordel niet om hadden gehad. Sommigen bleken zelfs met de gordelverklikker van de 
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veiligheidsriem te hebben geknoeid! met nu de dramatische 18 dodelijke gevolgen als resultaat. 

De  Politie deelden hiervoor in 2018 in totaal 34.236 bekeuringen uit en voor dit jaar worden er 45.000 
?bonnen? verwacht, wegens het niet dragen van de veiligheidsriemen!  

Dagje weg r ib uit  l i j f

De kosten voor een bezoekje aan een museum, of aan de lokale dierentuin of attractiepark, rijzen echt 
de pan uit. Een toegangskaartje is afgelopen vijf jaar gemiddeld 14 procent duurder geworden. 

Daarmee stijgt de prijs van een ?dagje uit? twee keer zo hard als de totale kosten van levensonderhoud 
tussen juli 2014 en juli 2019, terwijl de Lonen en de uitkeringen in Nederland niet of nauwelijks 
gestegen zijn en de verkoopkosten alleen al met drie procent stegen door de belastingverhogingen, 
welke ook al stegen van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019.    

De prijzen werden verder verhoogd door de uitbreidingen in de diverse attracties. De tickets voor 
musea en dierentuinen stegen met bijna 17 procent het hardst in prijs. Bezoekers van attractieparken 
moesten in juli van dit jaar 13,7 procent meer neertellen voor hun toegangskaartje sinds juli 2014. 

Ook voor het parkeren (+16 procent) en het openbaar vervoer (+11 procent) moest veel meer geld 
betaald worden. Veel mensen zijn in de vakantietijd veel voorzichtiger geworden met het nemen van 
een ?dagje uit? met hun kinderen. De kosten zijn daatoe te hoog opgelopen vinden velen.

Hans Wiegel get rof fen door  een ?herseninfarct ?.

Oud-politicus Hans Wiegel (78) is op de donderdag 1 augustus 2019 getroffen door een licht 
herseninfarct. Wiegel, erelid van de VVD, oud-minister en voormalig lid van de Tweede en Eerste 
Kamer, was thuis in Friesland toen het onheil hem trof. Hij is gelukkig goed aanspreekbaar en ligt nu in 
het ziekenhuis en zal een intensief revalidatietraject moeten ingaan.

 

Jan van der  Lugt
Neder land 

Voor  het  n ieuws k ijk  ook  op de
websit e: lugt post .jouwweb.nl  

http://lugtpost.jouwweb.nl/
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The Lightyear One is claimed to be be able to drive 725 kilometres (approximately 450 miles) between 
charging. With that metric the Dutch car surpasses all other existing electric cars, including the Tesla, 
by a wide margin.

According to CEO Lex Hoefsmit, the limited range is at the moment the greatest impediment for 
people to purchase an electric car. That is why the company has made a great effort to make the 
range as large as possible.

The design, material choices, the relatively light weight all contribute to this. But also the bonnet and 
roof made from solar panels (5 m2) that charge the car while driving and the drive using four electric 
motors.

The wheel motors have no drive shafts and differential, so no energy is lost between motor and 
wheels. Furthermore, the car can be charged from an ordinary power outlet. Using a 230V plug you 
could charge the battery '400 kilometres' per night.

The car can theoretically drive 20,000 kilometres per year on solar energy. This does, however, require 
a country with a lot of sunshine. In the Netherlands, Lightyear One assumes 10,000 'free' kilometres.

Alumni from the Technical University Eindhoven have worked for two years on a functional prototype. 
In addition to the technology they have also attracted funding.

The entry-level model of the Lightyear One is said to cost 144,000 euro including VAT.

*  Source: Er ic Bogers, Elect or  m agazine.

Lightyear One Has 450 Mile Range
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Hendr ik je Jacoba "Hennie"  van Koot en . Passed away peacefully after a short 
but hard battle at St Joans Hospital aged 71 years. Much loved wife of the late 
Marinus. Loved, respected and admired by her 3 daughters; Marieke, Renate 
and Johanneke and her sons- in- law, Mike and Dave. Inspirational grand-mother 
of Aiya, Isla and Moya. A celebration of Hennie's life was held on Thursday 18th 
January in Matangi, Hamilton

By Wies van den Berg

I first met Hennie in the early 1990?s when she joined the Waikato Dutch Choir, 
together with Marinus. As we were both altos and tallish, we stood close 
together. That was quite handy for me as Hennie had a good voice and was able 
to catch the right notes at the right time. We spent many hours together 
rehearsing, performing at festivals and concerts and later, after the choir had 
folded, preparing the Christmas celebrations at Netherville.

A few years ago Hennie joined the committee of the Netherlands Society and 
again we spent many hours meeting and working hard at events, organised by 
the Society. As Hennie was never afraid of getting involved in things, she also 
joined

the Hamilton Tulip Festival Trust. Hennie cooked untold kroketten at the Tulip 
Festival, until she be-came too unwell to do so.

Hennie was not for complaining, and would get into action to do whatever 
needed doing. She was a strong voice in the Dutch community. Her sense of 
humour, energy and commitment will be missed.

IWANEK, Mar ianne Cat har ina (Mary) (née Koli jn):

12.11.1943 - 1.4.2019

Mary passed away in the Netherlands after suffering an illness while on holiday 
visiting family and friends. Beloved wife of Josef (dec), sister of Henk, Christine, 
Pia, Tom (dec), Anneke (dec), Frans (dec), Jope (dec), Herman (dec). Much loved 
and adored aunty to her many nieces & nephews in NZ and around the world.

In Memoriam
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Herm ina Mar ia Johanna van Lieshout .

4 MARCH 1943 - 2 JUNE 2019 Hermien lived and 
went to school in Geldrop during her childhood. 
She was part of a large family. As a teenager she 
was one of a local group of friends. When she was 
fourteen years old she became friendly with a 
young man, Herman van Lieshout, who was one of 
a family of eleven boys. Herman told her many 
stories about New Zealand as his oldest brother 
lived there since 1950. After a few years 3 of 
Herman?s brothers left also for New Zealand. In 
those days life was a struggle in the Netherlands 
and lots of young people migrated to other 
countries. Hermien had to wait until she was 21 before she was allowed to get 
married and three weeks after the wedding they left Geldrop for Riversdale, 
New Zealand. Although they had been told that it could be quite cold in New 
Zealand they did not expect to see the snow so high that it had to be cleared of 
the roads before the car could drive through to Riversdale. They lived there for 
four years and then moved to Invercargill. They adopted a baby and called him 
Andy. As it took about 2 years before you could adopt a baby in those days they 
applied straight away for a second child, which was Rob, who arrived in 1972. 
Then they moved to Christchurch and after renting a place build their own home 
in Goodman St. Unfortunately Herman?s health started to deteriorate. Somehow 
they still managed a trip to the Netherlands in 1982 but sadly Herman died later 
that same year. Hermien was taught to play cards at a young age, as most 
children were in those days. She became a keen klaverjas and bridge player. For 
the rest of her life she played cards at least 4 times a week. Hermien lost her 
house during the earthquakes but managed to buy a unit in Lady Isaac 
Retirement Village, where she happily lived for 6 and a half years until her death. 
We, her friends, have learned a lot from her optimistic attitude throughout 
sadness and hardship. In the latter stages of her life when she was asked about 
her health she would always reply: ?Well, I am still here!? We will surely miss her! 
Arda Hogendoorn and Hennie Nieuwdorp

In Memoriam
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Cornelis Wiet se Geldof

8 NOVEMBER 1924 - 2 JUNE 2019

Lieve vrienden en famiilie van onze Papa,

Ik zal jullie vertellen over Papa?s leven in New 
Zealand. Voordat hij aan kwam in Wellington op 
de ?Sibajak? had hij al vele vrienden gemaakt. 
Eerst werkte hij bij de NZ Spoorwegen, waar hij 
?Give Way? op de weg schilderde. Ik zal nu 
overgaan in het Engels.

As he was such a talented painter he was asked 
to paint a portrait of the Queen on billboards for 
her arrival in 1953. Papa started his own 
business and employed a number of painters. 
He was very successful and bought a house which he started to renovate in the 
mid 50?s. In 1958 Papa returned to Sneek for his sister Henny?s wedding. During 
this time, he had to have his tonsils removed and while in hospital he met our 
Mother, Marijke Boersma. He returned to New Zealand and they wrote to each 
other for three years. Papa Cor, at 36 and Marijke at 32 were interested to settle 
down so Papa invited Marijke to come to New Zealand in 1961. They wasted no 
time and in 1962 were already married and had a beautiful baby girl. During this 
time the house was being renovated and Papa was running a business, so it was 
a very busy and stressful time. In was late 1963 and Mama was pregnant again 
when Papa was offered a position at the Christchurch Polytechnic as a teacher 
of painting and decorating.

After I was born we moved to Christchurch in March 1964, where he began 
teaching until he retired. Papa was a highly respected tutor and only last year 
two old painters, ex students of his, approached me at a Christmas function and 
told me how very appreciative they were of the discipline and skills he had 
taught them. Papa was the president of the New Zealand Netherlands Society 
for many years, where he knew everyone and was well respected. As Emieke 
said, Papa was a great traveller and he came to NZ for the last time at the age of 
90, with Joke, to celebrate my 50th birthday, during which time he met up with 

In Memoriam
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many of my friends. Papa had many friends whom he made a special effort of 
keeping in touch with all over NZ. I remember many dinner parties, eating 
delicious Nasi Goreng, with good conversation and lots of laughter. Papa and 
Mama also had many wine and cheese parties where they decorated the

house with vines and grapes, while they danced the night away. I am pleased to 
say that Papa found his true love when returning to Sneek 20 years ago, after 
my parents separated. I thank Joke for the love and care she bestowed on my 
Papa, especially during the last challenging months. And Papa, I thank you for 
being a great Father to me. I learned from you: ?If you do something, do it well!?. 
You taught me to have patience and not to give up easily. Thank you, for my 
technical abilit ies which have been critical for my successful career as designer 
of space and joinery.

Like you, you taught me to be organised. I am sure you even arranged the event 
of your passing during Geoff?s and my planned holiday in the Netherlands this 
year!

Ingrid Geldof

Til ly Mar ia van Dalen (86).

Who passed away on 20 April 2019, was a devoted Tuesday Klaverjas member in 
Avalon, an event that she enjoyed playing until her health didn?t allow traveling 
the distance. After her move to Paraparaumu, she was a welcome help in 
Waikanea where she helped serving many a cup of coffee on the Friday coffee 
mornings.

Pierre Schmits.
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The editor always acts in good faith when publishing material supplied by others and does not accept any liability 
for inaccuracies or for unsubstantiated statements, and reserves the right to hold over any material which could 
discredit the name of the Federation, or which contravenes any New Zealand laws pertaining to that material or 
which due to lack of space, cannot be placed in the current or requested issue.

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://facebook.com/DutchCommunitiesNZ
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