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Correspondentie adres: 

Wendy van den Berg 

19 Cricket Place 

Melville 3206 

Hamilton 

igotwendy@gmail.com 

 
 

 DEADLINE 15 February 2018 
         

Van de voorzitter  
Wies van den Berg 

 
Van de voorzitter 
Dit is de allerlaatste Koetjes & Kalfjes 

van onze editor Anneke Bloemink. Ze heeft deze taak  
jaren (7jr) uitgevoerd voor de Waikato Club en kwam 
hier met veel ervaring die ze opgedaan had met het 
maken  van het Auckland krantje. (12jr) 
Ik wil Anneke bij deze reuze bedanken voor al het 
harde werk dat ze gedaan heeft om de K&K elke twee 
maanden weer bij U in de bus te laten arriveren.  
Er is van alles mee gemoeid om dit voor elkaar te 
krijgen: mensen achter de vodden zitten om hun 
stukjes te sturen (ik ben denk ik het meest 
frusterend..); alles passend op de bladzijden te 
krijgen; nieuws bijelkaar zoeken; interessante en 
leuke bladvulling vinden; en dan als laatste alle 
boekjes vouwen, postzegels en adressen opplakken 
en naar de post brengen. U ziet, het is niet niets! Nog-
maals reuze dank Anneke, en ook Fred, die druk is 
met vouwen en plakken. 
       
We hebben een drukke tijd achter de rug onder an-
dere met de opening van Oranjehof. We zijn met een 
klein busje naar Foxton gereden om dit histo-rische 
moment mee te mogen maken.  We hopen begin vol-
gend jaar een trip van twee tot drie dagen te organ-
iseren, zodat de Oranjehof goed bekeken kan worden. 
Het is een heel eind rijden, dus de moeite waard om 
de trip op te breken over een aantal dagen. 
 
Sinterklaas kwam Hamilton nog even bezoeken met 
zijn trouwe helpers. Elk jaar zijn er minder kinderen, 
maar de opkomst maakt het nog steeds de moeite 
waard om er mee door te gaan. Alle kinderen kregen 
een kadootje van de Sint en Pieten en een zakje 
snoepjes, nootjes of speeltjes. We zijn er ons goed 
van bewust dat steeds meer ouders voorzichtig zijn 
met de hoeveel suiker hun kinderen gebruiken.  
De ouders van de Kiwi Kinder Club en de oudere 
kinderen hebben geweldig geholpen, ik kan bijna met 
pensioen!  

Letters to the editor guideline: 

Letters may be edited without consultation to meet style 

and available space. 

Supplied photo’s with letters may be used if they are of 

high enough quality both in content and in resolution. 

Ik kreeg trouwens een mooie verrassing toen ik bij de 
Gouda Cheese Shop snoep en pepernoten ging kopen: 
een anonieme sponsor had al betaald voor het lekkers, 
wat zijn er toch veel lieve mensen in de wereld! 
De middag kreeg een extra gezellig tintje door de muziek 
die door Fred Matthijs en Kees Zegwaard werd verzorgd. 
Zonder Sint en Pieten is er geen Sinterklaas, dus ook heel 
veel dank aan deze mensen die hun zondagmiddag 
opofferen om in de hitte met zware make-up en super 
warme kleding deze traditie levend houden! Ik heb 
besloten me terug te trekken van de Kiwi Kinder Club en 
een groepje ouders hebben de taak op zich genomen om 
de Club nieuw leven in te blazen. Het begin is al gemaakt 
met het inschrijven van gezinnen tijdens Sinterklaas: su-
per modern met betalingen via EFTPOS, geen excuses 
van: ‘sorry ik heb geen geld bij me’. Met zoveel enthousi-
asme kan het alleen maar goed gaan. Rest mij nog U een 
voorspoedig begin van 2018 te wensen, tot volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
We hebben uiteindelijk besloten door te gaan met de 
KKC ondanks dat het niet meer zo goed loopt. 
In januari hebben we met een aantal mensen een verga-
dering om te bespreken wat we het volgend jaar gaan 
doen met de kinderen. We komen vast op goede, nieu-
we, frisse ideeën om de kinderen leuk bezig te houden 
en ze ook wat te leren. 
Tijdens het Sinterklaasfeest hebben we foldertjes uitge-
deeld en mensen gevraagd of ze geïnteresseerd waren in 
een lidmaatschap. Hopelijk hebben velen zich opgegeven 
en kunnen we volgend jaar een spannende tijd tegemoet 
gaan, te beginnen in februari, tweede zondag van de 
maand. 
Iedereen is welkom! 
 
Yolande 
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Oranjehof. 

Tien passagiers werden opgehaald door mijzelf en 
chauffeur/echtgenoot Peter en in Netherville kwamen 
we bij elkaar om vervolgens via Ohaupo naar het zuiden 
af te reizen. De eerste stop was in Te Kuiti waar we 
onder de bomen lekker koffie en thee dronken met 
meegebrachte koekjes. Een leuke manier om elkaar een 
beetje te leren kennen. In Taumarunui vonden we 
eettentjes om te lunchen en de laatste stop was in 
Waiouru waar een paar mensen nog net even tijd had-
den om door het museum te wandelen, terwijl de rest 
alweer aan de koffie zat. We waren op tijd in Palmerston 
North om bij daglicht het motel te bekijken en in de stad 
vonden we een Thai restaurant om lekker te eten. De 
volgende dag vetrokken we op tijd om de opening bij te 
wonen. Vroeg in de morgen was er al een dawn-
ceremony geweest voor genodigden, dus tegen 10 uur 
waren er al heel wat mensen die aan koffie toe waren. 
Het was allemaal heel officieel met een powhiri en twee 
uur toespraken was wel wat veel maar gelukkig kon ik af 
toe zitten. Als waiata voor de ambassadeur zongen we 
‘Aan de Amsterdamse Grachten’ en voor Arjan van der 
Boon was ‘Daar bij die molen’ gekozen. Het gebouw is in 
drieën verdeeld met in het midden de bibliotheek, aan 
een kant de lokale historie en aan de andere kant het 
verhaal over Nederlandse emigratie. Het is wel even 

opkijken als je een foto van 
jezelf ziet hangen, nu ben ik 
nog beroemd ook! Aardewerk 
van Melis van der Sluis is ook 
tentoongesteld. Met het busje 
waren we niet de enigen in 
Foxton, er waren heel wat 
mensen van de Waikato die op 
eigen gelegenheid waren ge-

gaan, campervans en caravans waren overal te zien. Na 
allelei lekkers gegeten te hebben vertrokken we om 
twee uur weer richting Hamilton. Jammer genoeg was 
het bewolkt, en de bergen lagen met hun top in de 
wolken. Het was zo gezellig met eten in Taupo dat we 
heel wat later vertrokken dan de bedoeling was. Dank zij 
Peter werd iedereen  weer veilig thuis gebracht na twee 
geweldige  dagen.  
Wies van den Berg 

 
Een hele fijne Kerst 
en een heel goed 
2018 toegewenst 

namens alle  
comité leden van de 

Netherlands  
Society 

Foto in de plaatselijke krant:  
Horowhenua Chronicle 
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Addy, Hans, Brian, Ann and Nerea  

wish to thank all costumers for their support 
and wish you all  a  
Merry Xmas and a  
Happy New Year. 

 
 

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 
 
 

394 CAMERON ROAD & CNR 6th AVENUE 
TAURANGA (07) 571 55 33 
brian@goudacheese.co.nz 

 

 
Our Rototuna shop is             Closed  25 and 26 December 2017 
                                                   Open   27 – 28 – 29 - 30 December 2017 from 10.00 :  4.00 
                                                   Closed 30 December, 1 and 2 January 2018 
                                                   Open 3 - 4 – 5 – 6 January 2018       from 10.00  :  4.00 
                                                   Closed 7 Janaury 2018. 
 
Our Tauranga shop is            Closed 24 – 25 – 26 - 27 December 2018 
                                                   Open 28 – 29 – 30 December 2017 from 10.00  :  3.00 
                                                   Closed from 31 December 2017 till 7 January 2018. 
 
Our Hillcrest shop is closed from 24 December 2017 till Sunday 7 January 2018. 
 
For all 3 shops normal hours resume on Monday 8 January 2018. 
 
Regards, Addy 
addy@goudacheese.co.nz 
www.goudacheese.co.nz 
www.cheeseonline.co.nz 
(07) 856 6633 
 

KLAVERJASSEN Hamilton 
Hallo Allemaal 
 

Het kaarten zit er weer op voor dit jaar en nog maar een paar weken te gaan van het kalender 
jaar. De winnaar van het laatste kwartaal was Tonny van den Broek, die ook de winnaar was van 
het eerste kwartaal. Dus ging Willem Meijer, die op de tweede plaats eindigde door naar de 

wedstrijd om de Harry van der Hulst trofee en dat gebeurde op 15 november. 
De vier spelers waren Tonny van den Broek, Piet Tops, Sjaak Kanters en Willem Meijer. 
Sjaak Kanters werd de winnaar en mocht het mooie schilderij weer mee naar huis nemen. 
De overige kaarters speelden ook voor prijzen en de winnaar was Kitty van der Drift. Klaas Sluyter kwam op de 
tweede plaats en Nelleke de Leeuw eindigde als derde. 
Woensdag 22 november zijn we met bijna alle spelers voor een lunch geweest bij Valentines wat een leuke en 
gezellige gelegenheid was. 
We beginnen weer met kaarten op woensdag 7 februari. 
Dan wil ik langs deze weg alle lezers een fijne Kerstmis wensen en een gezond en voorspoedig Nieuw jaar. 
 

Groeten van Simon. 
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The latest Games Day of this year was held on Monday 13 November in the Netherville hall.  
As usual the day was well attended, about 60 people enjoyed the company of each other by playing 
various card games and rummy cup. 
While we were enjoying ourselves, a free lunch (including soups) and afternoon tea was  prepared by 
Wilhelmina and helpers in the kitchen. Thanks very much ladies!  

Before departing for home, packets of speculaas were handed out to the participants. Monies for all this has been 
received from the Friendly Support Network of the Netherlands Community Trust in Wellington. Also from the 
Cambridge Market organizers and the NZ Netherlands Society (Waikato). A big thank you to you all! 
It has come to our attention that some people prefer to just talk and meet with Dutch friends on the Games Day 
rather than take part in card games. Please let us know on the day so that something can be arranged. 
Many thanks to the Netherville and Tasman Villages for the free use of their facilities during the past year. Also to 
the NZ Netherlands Society (Waikato) for including our articles in their Koetjes en Kalfjes newsletter. It’s very much 
appreciated! 
The volunteers had their annual Potluck dinner on Saturday 25 November in the Netherville hall. Despite several 
apologies there was plenty of excellent food and quite a variety of dishes. Bryce on his accordion entertained us 
with some well-known tunes.  
The little surprises were done in between courses, and as usual this created lots of fun and laughter. Everyone left 
for home in a happy mood.  
A heartfelt thanks to all our FSN volunteers. Have a great Christmas and a healthy happy New Year.  
Finally we share our feelings and friendship with all who have gone through hardship, loss of loved ones, sickness 
and or loneliness.  
We wish you strength, courage and hope for 2018. 
 
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO YOU ALL. 
 
Kind regards 
Harry Stevens (Secretary) 

 
 
 
 



 

6  

 

Sinterklaas 2017 
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Dutch Market 
Hallo allemaal  
Wat een fantastisch jaar hebben we gehad, daarom willen we alle 
bezoekers van de markt heel hartelijk bedanken voor hun support. 
Ook willen we dank zeggen aan alle verkopers die elke markt weer 
aanwezig zijn om hun waar te verkopen, zonder hun kun je het geen 
markt noemen. 
De allergrootste dank gaat uit naar de vrijwilligers die elke maand weer klaar staan om de 

markt draaiende te houden. Zonder hen zouden we geen markt hebben. 
Ook de kinderen die samen met hun ouders de markt bezoeken zijn het afgelopen jaar fijn bezig geweest. 
Rest mij nog iedereen hele fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond en voorspoedig 2018 en voor hen die op 
vakantie gaan een goede reis. 
Jammer genoeg geen markt in december, We zien jullie graag weer op 31 maart volgend jaar dan zijn we weer 
terug. 
 
Millicich place Cambridge van 10 tot 1 uur 
Tot ziens op de markt. 
Met vriendelijke groet, 
Huub Verstegen 
ph     07 8380773 
Mob.   022 0355302 
Email.  h.l.verstegen@gmail.com. 

 

Bijeenkomst alle organisaties in de Waikato 
 
Vertegenwoordigers van alle clubs en organisaties waren uitgenodigd voor een vergadering op 11 november in de 
Netherville Hall. Behalve voor de klaverjasclub in Morrinsville was er een afgevaardigde van elke club. We 
moesten dan ook wat extra tafels en stoelen aanschuiven! Elke groep vertelde wat over wat ze doen, wat goed 
gaat en wat niet zo goed gaat. Veel van de clubs kampen met hetzelfde probleem dat het moeilijk is om vrijwil-
ligers aan te trekken. Informatie beschikbaar maken op de Cambridge Dutch Market werd gezien als een goede 
manier om meer reclame te maken. Er werden een aantal ideeën besproken met alle aanwezigen wat weer nieu-
we ideeën opleverde. Alle groepen werden ook op de hoogte gebracht van het feit dat ze allemaal verzekerd zijn 
(liability insurance) via de NZ Netherlands Society. Er werd besloten om twee keer per jaar met alle groepen bij 
elkaar te komen. Dank je wel Ineke voor de notulen. 
Wies van den Berg 
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Beste mensen 
 
Tijd om afscheid te 
nemen van een job die 
ik altijd met zoveel 
plezier gedaan heb. 
Ik ben begonnen met het Auckland 
Krantje. Vooral in het begin was dat 
niet makkelijk. Mijn kennis van de 
computer was een stuk minder dan 
nu en met veel vallen en opstaan is 
het toch gelukt. Ook een cursus 
“computer” heeft veel probleemp 
jes opgelost.  
Het Auckland Krantje heb ik onge 
veer 12 jaar gemaakt. Ook het 
printen deden we zelf. We hadden 
een copieermachine van de Society 
in huis. Fred had er ook zijn handen 
aan vol. De krant kwam iedere 
maand uit en kostte mij soms een 
hele week om de krant te maken. 
Ook het opzoeken op het internet 
ging enorm sloom met dial-up 
destijds.  
We verhuisden naar Hamilton. Ineke 
Zegwaard deed toen de krant en 

wilde er wel mee ophouden, wel zou ze invallen als dat 
nodig was.  En zo is het begonnen, maar aan alles komt 
een eind. Ik blijf nog wel in het comité tot mei en we 
zien dan wel verder wat ik ga doen. De vergaderingen 
die we hebben zijn altijd heel gezellig en zal die zeker 
missen als ik ermee zou stoppen! 
Met hartelijke groeten 
Anneke Bloemink 
 

Cambridge 
Op 27 November hebben we onze 
play off gespeeld. De vier spelers, 
Jos Jongenelen, Wim Wegewys, 
Harry Bomans en Kees Zegwaard  
waren de winnaars van een 
kwartaal. De uitslag was: Jos with 

4775, Wim W 4639, Harry 4545, Kees 4433.  Rina Floor 
was de winnaar van de Wim Bevers meeste pitten prijs. 
Allemaal mijn beste felicitaties! 
We kunnen terug kijken naar een goed seizoen. We zijn 
een kleine groep en allemaal vrijwilligers die het gaande 
houden. Bedankt vooral aan Jos, Huub, Jan, Fred en Da-
vid die hieraan hun steentje bijdragen. Maar wat is de 
wereld zonder vrijwilligers? Maar ook die hebben eens 
tijd nodig om een stap terug te kunnen doen en het over 
te geven aan een andere generatie. 
Wensen iedereen prettige feestdagen 
toe!  
 

 

 

 

 

 

 

 

NZ Netherlands Society (Waikato) inc.  
 

Here you can find the latest news about what is 

happening in the Waikato. You can leave messages 

for the committee and for others with shared inter-

ests. There is a link to the Netherlands Embassy with 

the latest bit of info. We also post photos of the lat-

est events. When you visit the page make sure you 

make comment so we know what you are interested 

in (or not!). 
 

    Wies van den Berg 
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Klaverjas & Rummikub - Hamilton 
President    Martin van der Aa  07 854 0638 martinandfrances@xtra.co.nz      

 
Klaverjas - Morrinsville 
President     Harry van de Laar  07 889 5221 vandelaar21@slingshot.co.nz 
 

Klaverjas-Cambridge 
    Kees Zegwaard  07 823 3407 k.izegwaard@gmail.com 
 
 

Hamilton Tulip Festival Trust 
Chairperson                   Wies van den Berg  07 827 9395 tulipfestival@hotmail.com 
 

Friendly Support Network (FSN) 
President Ria van Vugt   07 834 3233  riwi@xtra.co.nz 
Secretary       Harry Stevens  07-854 0720    harrystevens@hotmail.co.nz  
Treasurer       Lou Nouwens  07 855 2184  nouwenslou@gmail.com 
 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 
President Thomas Beuker   07 854 6326       thomassophia@gmail.com 
  
 

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville 
President: John Beishuizen   07 889  1933 www.tasmanvillage.co.nz 

Affiliated and other clubs: 

Committee NZ Netherlands Society Waikato 
PO Box 9252 
Hamilton 3240 

President   Wies van den Berg    07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz     
Treasurer   Lisa Merts     07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 
Secretary   Yolande van Gaalen    07 834 2116 yolandesloet@hotmail.com  
Committee member  Hennie van Kooten    07 848 2129 henniepaint@xtra.co.nz 
Committee member  Auk ter Veen     07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 
Committee member  Gunther Hollman    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 
Committee member  Anneke Bloemink    021 1127422 fredan@hotmail.co.nz 
 
Editor Koetjes & Kalfjes  Wendy van den Berg    021 0427653    igotwendy@gmail.com 
          Mobile: 021 0427653 
Bank Account Netherlands Society Waikato     Westpac 03 0306 0204890-00  

          Please note your name when paying! 
Website Federation NZ Netherlands Societies:    www.netherlands-societies.co.nz  
Website Dutch Connection:        www.dutchconnection.org.nz  
Facebook:             www.facebook.com/pages/NZ-Netherlands-Society-
          3Waikato Inc/155770734494737 
 

Agenda: 
 
Kerstviering   Zondag 17 December 2pm 
Cambridge Dutch Market 31 maart 10-1 uur 
Kiwi Kinder club  11 februari 
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If undelivered, please return to: 
NZ Netherlands Society (Waikato) Inc. 
PO Box 9252 
Hamilton 3204 

 

 
 
Tijdens de opening van Oranjehof in Foxton, waren leden en oud leden van de 
Auckland Dutch Dancers aanwezig in hun kostuums van verschillende provincies. 
Deze groep bracht een fleurig en kleurrijk tintje aan het evenement. 


