
   

 

NZ Netherlands Society (Waikato) Inc.  

April 2022 

 



 2 

Van de voorzitter 

 

 

 

Wat jammer dat er in maart geen Dutch 

Market was. Veel mensen zullen er zich op 

verheugd hebben en moeten nog een maand 

wachten voor Nederlandse lekkernijen. Vorig 

jaar maakten we kennis met de eerste ‘Dutch 

Week’. We hielden een tentoonstelling over 

het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een 

leerzaam maar ook ernstig event. Dit jaar 

doen we het wat vrolijker: We houden een 

Vrijmarkt waar kinderen en volwassenen hun 

overtollige speelgoed en huiswaar kunnen 

verkopen; leuk met een deken of kleedje op 

de grond, of op een tafel als je ook moeite 

hebt met bukken, zoals ik zelf.. We maken er 

een gezellige dag van met allerlei bezigheden 

voor groot en klein. De Vrijmarkt is open van 

10 tot 4, dus kun je na de Cambridge Market 

nog even door naar Zenders. Je kunt ook bij 

Zenders beginnen en met de fiets naar 

Cambridge over het nieuwe fietspad. De 

‘orange bike ride’ (OBR) wordt op veel 

plaatsen in Nieuw Zeeland gehouden met 

subsidie van de Ethnic Communities 

Development Fund. De Nederlandse 

Ambassade heeft het overzicht van alle 

fietstochten en de grants worden door de 

Federation verdeeld over alle OBR 

organisatoren. Op naar 30 maart! 

In 2021 werd de eerste spreekbeurt-

competitie gehouden en ook dit jaar kunnen 

middelbare scholieren hier weer aan 

meedoen. Op onze Facebook site is een link 

naar de ‘Speech Competition’ pagina. De 

spreekbeurten mogen in het Engels en in het 

Nederlands.  

Wies van den Berg 

Correspondence address 

Letters to the editor guideline: Letters may be edited 

without consultation to meet style and available 

space. 

Supplied photos with letters may be used if they are of 

high enough quality both in content and in resolution. 

 

DEADLINE FOR COPY is the 15th May 2022 for June K&K.  

From the Editor 

Wow, April is a month packed full of celebrations; 

plenty of opportunity to live our Dutch culture to 

the full.  

On page 4 you will read of 10 great ways the Dutch 

celebrate Easter, and as a Dutch Kiwi, I can say we 

honoured many of those traditions, perhaps in ways 

that other kiwis did not. I remember my mother 

made bread dough Paashaanjes , and we had to find 

a stick to put it on before we  were allowed to eat it.  

On Easter morning, as kids, we raced around the 

garden to hunt for the little speckled eggs hidden 

miraculously by our parents. In later years I 

repeated the traditions with my children , but then 

mixed it more and more with the kiwi traditions of a 

big hollow chocolate eggs. I am sure you will have 

your own recollections of how you celebrated 

Easter, and your own version of being Dutch in 

Aotearoa New Zealand.  

And then this month also has Koningsdag. This year 

the Netherlands Federation has planned a whole 

week of celebrations, and encouraged 

organisations, communities and people around the 

country to join in the celebrations as suits them 

best. We in the Waikato have a whole raft of 

activities planned, so we encourage you to 

participate, and join the fun!  

Thank you to all the contributors of this edition of 

Koetjes and Kalfjes; I hope you enjoy it. Comments 

and contributions are always welcome.  

Zalig Paasen and Happy Koningsdag.   

Christina Reymer 
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Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal 

Als ik dit schrijf hebben we eindelijk de regen 

waar we zo lang op hebben moeten wachten, 

maar wat hebben we een mooie zomer gehad 

dit jaar. Hopenlijk hebben julie er net zo van 

genoten als wij.  

Nu we allemaal weer terug zijn van de vakantie 

hopen we eindelijk weer een markt kunnen 

houden op de laatste zaterdag van April. 

Wij zijn er klaar voor en we kijken er naar uit om 

iedereen weer te zien.  

Noteer 30 april en 28 mei in je agenda dan 

zorgen wij voor DE koffie en natuurlijk een lekker 

speculaasje erbij. 

En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die 

hebben we natuurlijk ook weer, oliebollen en 

niet te vergeten de Nederlandse produkten in de 

winkel.  

Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren 

Kroketten en Bitterballen verkopen in de shop 

en keuken. 

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte 

kaarten, photo’s en schilderijen en natuurljk is 

Wies er met de Poffertjes. 

Carolien komt natuurlijk ook weer met prachtige 

bloeiende planten. 

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. 

De sjoelbak erg in trek bij groot en klein. 

Als laatste een verzoek wat betreft Oliebollen, 

mocht U een grotere hoeveelheid Oliebollen 

willen mee nemen laat dat ons zo snel mogelijk 

weten zodat we de hoeveelheid beslag kunnen 

aanpassen en hoeven we niemand tijdens de 

markt teleur te stellen. 

Tot ziens op 30 april. 

Mocht je er niet zeker van zijn of de markt 

door gaat mag je mij bellen. 0220355302 

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 

Ph 07 8380773 
Email h.l.verstegen@gmail.com  

Cambridge Klaverjasclub 
Hallo allemaal 

Hier weer een update van de Cambridge 
klaverjas club. 

Alweer eind maart. De laatste vakantiegangers 
van onze club zijn weer terug van hun reizen 
rond Nieuw Zeeland. 

En binnenkort kunnen we ook weer naar 
buitenland. Onze families weer opzoeken. Dat 
is toch een mooi vooruitzicht. 

 

We kaarten  sinds begin februari. De 
competitie is weer  in volle gang. En elke week 
een gezellige boel. 

We spelen dit jaar in het Cambridge 
community centre. Op maandag avond. Nu de 
beperkingen vanwege Covid bijna verdwijnen is 
er altijd ruimte voor mensen om ook een 
kaartje te komen leggen bij ons. 

 

Verder genieten we nog even van de nazomer . 
De zomer kan nooit lang genoeg duren. 

Caroline van Schie 

Ph 0273255198  
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 10 things you need to know about  

Easter in the Netherlands 
Goede Vrijdag, and Easter Saturday are known as the 1e and 

2e Paasdagen. Easter Sunday is the big day, but Easter 

Monday is also a public holiday.  

Here is a list of Dutch Easter habits: 

Easter breakfast box If you have children at primary school, 

they, rather you, will probably have to make an Easter 

breakfast box which they will give to another child in their 

class. This is a shoe box beautifully decorated with Eastery 

things and should contain all the ingredients for a delicious 

breakfast.  

Brunch An extended breakfast with all the family and friends 

on Easter Sunday – and possibly Monday if you are greedy. All 

sorts of rolls, cheese, ham, eggs, eggs and eggs. You may find 

the butter is in the shape of a little spring lamb (aah). Brunch 

will also include Paasbrood. We are not sure what the 

difference is with Kerstbrood apart from the fact it is wrapped 

in a yellow bow rather than a red one. No Easter brunch is 

complete without matsos – the Jewish crackers.  

Decorations The Dutch are very keen on Easter eggs and 

spring-related decorations, and many homes will put up 

willow branches hung with tiny wooden eggs and bows. Over 

the years these have become bigger and more elaborate. 

Typically in the Netherlands, the supermarket shelves are 

groaning under ornaments and soon they will resemble 

Christmas trees.  

Egg painting The Dutch also like to paint boiled eggs in pretty 

patterns. If you want to do this, be sure to buy a proper egg 

stand so you can colour your egg without getting paint all 

over your fingers and the rest of the eggs in the box.  

 

The Easter Hare Yes, the Dutch do have Easter egg hunts but 

don’t forget, the Netherlands has a Paashaas – Easter hare – 

rather than a bunny – well, it does rhyme better. [For us as 

Dutch Kiwis in New Zealand, the egg hunt for small birdsize 

eggs was always the highlight of Easter-Ed} 

Flower at St Peters in Rome The Dutch flower industry has 

for decades supplied the 42,000 tulips which are sent to 

Rome to decorate St Peter’s for the pope’s Easter day 

appearance. Every year the pope – wherever he comes from 

– says in his best Dutch ‘bedankt voor de bloemen’ – the 

highlight of the Dutch television news coverage. In 2013, 

however, shock horror, the new pope Francis said it in Italian!  

Easter attractions There are, of course, Easter markets, 

special Easter brunches at restaurants and Easter events at 

amusement parks.  And there is the Paaspop festival which 

has taken place over the Easter weekend in the Noord-

Brabant town of Schijndel since 1985. Paaspop, which attracts 

some 15,000 people, is seen as the unofficial start of the 

Dutch festival season. Many Dutch people also seem to 

consider visiting an out-of-town retail park selling furniture – 

a woonboulevard – to be a traditional Easter activity.  

Easter fires Easter fires are lit in various parts of Europe and 

probably have pagan origins. In the Netherlands, most are 

found in Drenthe, Groningen, Overijssel, Twente, Friesland 

and Gelderland but there are all sorts of regional variations 

about what is burnt and when. The village of Espelo in 

Overijssel has the world record for the highest hand-built 

Easter fire – 27 meters and no cranes allowed.  

St Matthew Passion  

This work by 

Johann Sebastian 

Bach is always 

performed at the 

Concertgebouw in 

Amsterdam on 

Good Friday (two 

performances). It is 

the sort of thing 

which people say 

you should have 

done once in your 

life. Some people 

go every year.  

Vlöggelen Okay, we’d never heard of this before, but it seems 

that in the Twente village of Ootmarsum, the good folk take 

part in a complicated ritual which involves much of the 

population winding through the village hand-in-hand, singing 

Easter songs. They also raise children up in the air which is 

said to represent the rising of Jesus from his tomb. We’d have 

to see this to believe it.  

This list was first published on website Netherlands by 

Numbers. Read more at DutchNews.nl  
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Dutch Week:  
A Celebration 
Throughout the country 
Festivities, activities and events 
Zenders Café open each day 8am –4pm will be serving Dutch 
specialities all week. The orange bunting will be out … a great 
chance to meet up with friends and family to celebrate  
Koningsdag.  
 

Orange Bike Ride Saturday 30th April 2022, 10am - 

4pm 
A choice of three courses, (10km,  15km  or 50 km)  to suit your abil-
ity. All start and finish at Zenders Cafe and Venue. Under fives may 
pedal around the Willow lawn at Zenders.  
Children must be accompanied by an adult. Spot prizes throughout the day 
Registrations are free, and may be made online at https://www.eventbrite.co.nz/e/dutch-week-orange-bike
-ride-hamilton-2022,  or from 9am on the day. The first 50 registrations will receive a complimentary gift 
bag. Wear something orange to create some visibility for our national day. Decorate your bike for some 
extra fun! Bikes must be roadworthy, cyclists must wear helmets. No postponement date if wet. 

 
 

Vrijmarkt  (Free market)  Saturday 30th April 2022, 10am - 4pm, at Zenders  
Get yourself a bargain: It is traditional in the Netherlands on Koningdsdag for people to sell their pre-loved goods on their 
street and children sell their used toys to earn some pocket money. This tradition is called a ‘Vrijmarkt’ (Free market) and our 
first ever Hamilton Vrijmarkt is organised by the NZ Netherlands Society (Waikato) Inc.  
Sellers: You can bring your own table or go completely authentic and display your wares on a 
blanket on the ground. Tables can be hired from Zenders for $10 for the day, stallholders of 12 
and younger can get one for free. 
You can donate goods to the Waikato Society if you don’t want to sell them yourself. 
A portion of the profits will be donated to the Red Cross  Ukraine appeal.  
Please register with Dutch Club Waikato if you would like to book a space., or contact Zenders   
No commercial stalls please, but artisan and other handmade goods are welcome. 
 

Family Fun day at Zenders  Saturday 30th April 2022, 

9:00am - 4pm     
Dutch indoor and outdoor games for the kids 
Ride the skelter  
Kids lucky dips 
Entertainment  
Sample great Dutch food and drink:  
Poffertjes made fresh on site made by a professional!  
Also Kroketten and Oliebollen, appeltaart, tompoes,  
gevulde specualas, pataje oorlog, Kapsalon, and much more…  
Wear something orange for a free oliebolle with your coffee or hot drink in the café.  
Cafe open 8am - 4pm for brunch, lunch or snacks. 
 
Proudly organised by NZ Netherlands Society (Waikato) and Zenders Cafe and Venue. 

10km ride  (above)  
15km (centre)  
50 km (right)  

about:blank
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ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 

Websites: 
www.goudacheese.co.nz  

 

 

 

 

 

 

Specials available  

in each shop 
 

 

       

   FRIENDLY SUPPORT NETWORK  

     WAIKATO 

 

Sinds de laatste Koetjes & Kalfjes is er niet veel 

nieuws te melden van de FSN. 

Vanaf 4 April zullen de covid maatregelen verder 

versoepeld worden en wordt het leven weer een 

beetje “normaler”. 

Helaas moeten we de gamesday van 11 april weer 

cancellen, omdat Tasman Village nog niet open is 

voor grotere groepen van buiten de village. Dit is 

begrijpelijk omdat we toch een grote groep mensen 

hebben die allemaal in de hogere risicogroep vallen. 

Hopelijk is dit de laatste gamesday die we moeten 

cancellen en zal het over een paar maanden allemaal 

weer wel door kunnen gaan. 

Verder kunnen onze vrijwilligers weer wat meer 

mensen bezoeken in de verzorgingstehuizen, als de 

regels verder versoepelen. Al met al zijn het geen 

gemakkelijke Jaren geweest sinds Maart 2020 en 

hebben vooral de ouderen veel moeten missen wat 

betreft contacten met familie en vrienden. 

Laten we hopen dat het nu achter ons ligt en dat we 

weer mensen kunnen bezoeken waar en wanneer we 

willen. 

Met hartelijke groeten en blijf gezond. 

Jos Jongenelen  

Voorzitter FSN Waikato 

 

Saturday 30th April 2022, 10am - 4pm,  
at Zenders  

See page 5 for details  

FSN Gamesdays Progamme 2022  

Monday 11 April in Tasman Village  
CANCELLED  
 
Monday 13 June in Netherville 

Monday 12 September in Tasman village  

Monday 14 November in Netherville. 

We always start at 09:30 with coffee and 
the games start at 10:00 am. 

http://www.goudacheese.co.nz
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Kingfisher 
Kingfisher (Halcyon sancta vagans) voor ons 

beter bekend als ijsvogel is een veel 

voorkomende vogel die we het vaakst zien 

zittend op een uitstekende tak of struik, ook zie 

je ze wel zitten op een stroom draad of weipaal 

waar hij of zij een goed uitzicht heeft over de 

omgeving zodat ze niets missen wat betreft hun 

voedsel. 

De Kingfisher is van de familie Alcedinidae waar 

van er 84 soorten zijn over de hele wereld. Wij 

hebben er hier twee van in NZ. de andere is de 

van Australië afkomstige Kookaburra 

(lachvogel). Ze komen over het hele land voor 

van noord tot zuid en zelfs tot 700 meter 

hoogte. In de broedtijd zoeken ze daarna wel de 

kuststreken op. 

Ze zijn groenblauw van kleur op hun rug met 

een gele buik en een zwarte oogstreep van 

snavel tot het achterhoofd; zwarte snavel en 

grijs tot rosebruine poten. De mannetjes zijn 

vaak scherper van kleur dan het vrouwtje. 

Ze hebben geen zang, maar laten zich wel horen 

met een Kek, Kek, Kek om hun territorium aan 

te duiden. Hun voedsel is veelzijdig met o.a. 

hagedisjes, kevers, insecten maar ook visjes, 

kreeftjes, en kleine vogels of muizen staan op 

het menu. Wanneer ze vis vangen moet die  dan 

wel zo’n 2 tot 3 cm zijn, soms wel tot 8cm  en 

terug vliegend naar de zitplaats slaan ze de vis 

een paar keer tegen de tak, waar ze opzitten, 

voor dat de vis opgegeten wordt. 

Ze worden vaak gevangen door katten, maar 

vliegen zich ook vaak dood tegen glas van 

ramen. 

Ze nesten in zandwanden langs rivieren en 

hellingen waar een tunnel gegraven wordt  

maar ook in holen van bomen en zelfs spleten 

van rotsen. Ze leggen 4 tot 6 witte eieren die ze 

samen afwisselend uitbroeden, maar het 

vrouwtje neemt de meeste tijd daarvan op zich. 

Na 19 tot 21 dagen komen de eieren uit en 

ongeveer 25 dagen later verlaten de jongen het 

nest. Tijdens schaarste van voedsel kan dat wel 

oplopen tot 37 dagen en als je geluk hebt zie je 

wel eens een rij van wel 5 of 6 jongen naast 

elkaar zitten wachtend tot pa of ma een visje of 

wat anders lekkers komt brengen. 

Tot de volgende keer.  

Huub Verstegen   

 
 

 

Foto: Huub Verstagen  
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ATM perikelen. 

 

Waar denkt u aan als ik zeg ATM? Natuurlijk, 
Automatic Teller Machine, maar, nee, dat 
bedoel ik niet. Ik denk meer aan belevenissen 
rondom ATM’s. 

De eerste keer was in Vianen. De ATM bevond 
zich op een tochtig hoekje, in de zijmuur van 
het postkantoor. Ik vond het destijds best wel 
spannend om geld uit de muur te halen. Later 
werd het vanzelfsprekend routine. 

En dan die keer dat de BNZ-ATM mijn kaart 
inslikte met een tevreden rammelend geluid. 
Gelukkig werd ik uit mijn lijden verlost door 
een vriendelijke bankemployee, ondanks het 
feit dat de bank net gesloten was. 

Mijn vriendin Shona stond bij een ATM om geld 
op te halen toen aan weerskanten 2 donkere 
schaduwen opdoemden. “How are you doing, 
Auntie?” Als de wiedeweerga cancelde ze haar 
transactie, draaide zich om en begon een van 
de hoodies op zijn sixpack te trommelen, 
terwijl ze riep: “No money, again not a penny! 
Give me some money, come on, give me some 
money!” Vervolgens liep ze gefrustreerd weg. 
De hoodies bleven verbijsterd staan. 

Een paar weken geleden had ik mijn eigen close 
encounter met een ATM. 

Mijn ingewortelde routine is als volgt: Kaart in 
gleuf, portemonnee ligt klaar, doe transactie, 
stop geld en kaart in portemonnee en klaar is 
Kees. De portemonnee ligt meestal klaar tegen 
mij aan op de smalle rand onderaan de ATM. Al 
die ontelbare keren ging het goed tot een paar 
dagen geleden. 

Kaart terug, transactie afgesloten, geld in 
portemonnee, klaar. 

Maar nee! 

De flap van mijn geldbuidel was omgevallen 
tegen de opengesperde muil van de ATM, waar 
ik zojuist de bankbiljetten uit had verwijderd. 
De ATM sloot zijn hongerige kaken over mijn 
leren beursflap en begon te loeien. Mensen 
liepen met een boog om mij heen. De 
securityguard keek om het hoekje maar stak 
ging vinger uit om te helpen. 

Ik liep naar de ingang van de bank om om hulp 

te vragen, maar niemand reageerde. Ik spoedde 
mij terug naar de ATM want ik kon moeilijk mijn 
waardevolle portemonnee alleen laten. Ik stak 
andermaal de bankkaart in de nog steeds 
loeiende machine met als enige reaktie een 
foutmelding op het scherm. Gelukkig kwam mijn 
kaart weer heelhuids naar buiten. 

Er kwam een man naast me staan, een 
aannemer, aan zijn Ute te zien. 

Hij knikte begrijpend toen ik hem de situatie 
uitlegde en begon toen in het wilde weg op alle 
knoppen te drukken. 

“Dat helpt soms” zei hij bemoedigend. 

Maar niet deze keer. 

“Wat is dit voor een knop?” zei hij meer tegen 
zichzelf dan tegen mij. 

Toen ik hem uitlegde dat dat de camera was, 
keek hij mij ongeloofwaardig aan. 

“Een camera?” Hij stelde voor om zijn sleutelbos 
te halen. 

“Sleutels zijn altijd handig.” zei hij en hij trok zich 
niets aan van mijn waarschuwing dat dat wel 
eens het einde van zijn sleutel zou kunnen 
betekenen. 

Hij stak de sleutel in de kier van de gesloten muil 
van de ATM, terwijl het apparaat luidruchtig 
bleef loeien. Hij wrikte en draaide en, warempel, 
ik kon zowaar mijn portemonnee bevrijden uit 
de ATM kaken. 

Het geloei stopte. 

Ik bedankte de sleutelheld voor zijn heldhaftige 
inzet en hij bedankte mij voor het ATM 
avontuur. De securityguard keek schichtig om 
het hoekje en verdween onmiddellijk weer uit 
het zicht. 

Ik vraag me nu alleen af of de bank dit filmpje 
aan de politie zal laten zien, of op YouTube zal 
zetten. Wie weet. 

 

Baukje Lenting 

Baukje Lenting woont sinds mei 2015 in 
Tamahere, ten zuiden van Hamilton. 
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WORKUM  

en de Bekenden Baren der Gilden  

Wanneer je de naam Workum hoort of leest denk 
je allereerst aan een van de elf steden in 
Friesland. Zelfs een plaats met zo’n 800 inwoners  
als Hindeloopen is een stad, terwijl Heerenveen 
met zijn 50,000 + inwoners zich geen stad mag 
noemen. Dit is honderden Jaren geleden 
ingevoerd en ik kan me nog herinneren als 
jongetje van 12 dat we 1050 jaar stadsrechten 
vierden. Ook is Workum zeer bekend vanwege het 
Jopie Huisman museum waar zijn werken ten 
toon zijn gesteld. Maar de reden van dit verhaal 
gaat over iets zeer bijzonders  wat alleen in 
Workum is te vinden, n.l.   “De Beschilderde 
Baren der Gilden” die te vinden zijn in de Ned. 
Hervormde Kerk naast het marktplein. De bouw 
hiervan begon in 1480. Soms mocht ik met mijn 
vader naar de bouwwerken die in uitvoering 
waren. Daar hoorde ik iemand beweren dat de 
kerk gestolen was. De St. Gertrudis kerk was 
inderdaad voorheen een katholieke kerk die 
tijdens de Franse revolutie werd “Hervormd”.  
Maar eerst iets over de Gilde Baren.  “De Gilden” 
De naam Gilde verschijnt al in de Karolingische 
periode  (779) maar de instelling is zeker ouder. 
Het heeft te doen met een Germaanse instelling 
wanneer zij voor 1000 in het Franse rijk, bij de 
Angelsaksen, in Friesland en Scandinavie 
voorkomen.  De Franse revolutie maakte een 
einde aan het bestaan der Gilden.  In de nacht van 
4/8/1789 werd besloten tot haar afschaffing. Het 
verzet van belangstellenden was zo sterk dat ze 
pas in 1818 door Willem I voor goed werden 
opgeheven.                                                                                                                                            
De Gilde Baren:  Workum is de enigste stad in 
Nederland met een verzameling van 8 
beschilderde baren.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Boerenbaar (geen jaartal) .  
De Baar de Smeden. (1756)  
De Apothekers-en Chirurgijns baar  (1781)  
De Timmerlieden baar (1791)  
De Schippers baar. (1805)  
De Grootschippers baar (1806)              
De beschilderde kinderbaar (1806)  
Waarschijnlijk was zij voor schipperskinderen, 
gezien de afbeeldingen met schepen.  
De (zogenaamde) onbeschilderde kinderbaar 
(1768) Na een rontgenologisch onderzoek bleek 
dat de panelen zijn overgeschilderd op een ruwe 
wijze. Later kom ik hier op terug met foto’s na de 
restauratie.                                                                                                                 
De Blinde baar. Er is een “blinde”baar geweest 
die werd gebruikt voor het begraven van 
zelfmoordenaars,, misdadigers en op de 
Workumer kust aangespoelde onherkenbare 
lijken. De baar was vermoedelijk zonder 
versiering. Op de baar kwam de zogenaamde “5 
planken kist”.        
 

Thomas Beuker           
Ref: Rijkdom uit Workums Verleden:  De Beschilderde Baren der 

Gilden, Jacob Jansen, Fryske Akademy 1975 
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

where in you will find information about all of the 

activities that the Netherlands Society and  

affiliated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - membership. 

Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

PO Box 9252 Hamilton 3240  

or email to: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

Dutch Friese Oranje Koek  

A special Easter treat.  

Base: 

600g  Margarine  

600g brown sugar 

4  eggs 

Orange zest from 3 oranges 

15ml vanilla Essence 

1 .350 kg self-raising flour 

30g mixed spice or speculaas kruiden 

 

For the filling: (Almond paste) 

500g  ground almond  

500g sugar 

50ml  lemon juice  

50ml water 

2 Eggs 

Divide the mixture in two, ½ for the 
bottom, place almond mixture in between 

 Bake on 130C  for 50 min 

For the top, sugar glaze: icing sugar with a 
little water and red food colour.  

Decorate.  

Contributed by Auke Norbuis 

Paashaantjes 
(Rooster 
Breads)   

Photo from 
Good Cook 
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

Treasurer    Lisa Merts      07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 

Secretary    Yolande Sloet   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

Committee member  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes Christina Reymer  0274991330 cmreymer@xtra.co.nz 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

         Please note your name when paying! 

NZ Netherlands Society Waikato      PO Box 9252 Hamilton 3240 

Website: www.Dutchclubwaikato.com  

Committee  

Affiliated clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummiclub - Hamilton    

Contact: Harry Stevens    07 854 0720 harrystevens@hotmail.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

President: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com      

Kiwi Kinder Club 

Bart van Campen    022 6572 090 kkc.waikato@gmail.com 

Facebook page       kiwikinderclubwaikato.nz  

Rik Klub  

Frank Broekmans       applefrank51@gmail.com 

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz 

Secretary       Harry Stevens  07 854 0720   harrystevens@hotmail.co.nz  

Treasurer       Jos Jongenelen    Westpac Bank   03 1555 0016502 00 

 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com 

President       Don Shergold  07-855 7287  email: nethervillevillage@xtra.co.nz  

Tasman Village  Inc. Morrinsville  07 889  1933         www.tasmanvillage.co.nz 

President         Rob Downing  0272549638 email: office@tasmanvillage.co.nz 

 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events:  

Cambridge Market: 30 April 2022, Bridges Church 28 Duke street  

Orange Bike Ride and Vrijmarkt at Zenders Saturday 30 April 9am-4pm   

FSN Games Day: Monday 13 June in Tasman Village; coffee  9:30am, games start at 10:00 am. 
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      Cambridge  

       Dutch Market 

       @Bridges Church Cafe 

     28 Duke Street 

 Last Saturday of the month   


