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Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik met mijn vijfjarige 
dochter op bezoek in Nederland. We hebben in een paar dagen al een 
aantal typisch Nederlandse dingen ondernomen: we zijn naar een 
verjaardag geweest met koffie en taart, we hebben kaas gekocht op 
de markt, we hebben appels geplukt in een boomgaard en we zijn 
door de regen naar het winkelcentrum gefietst. 

Iets anders dat typisch Nederlands is, is kennis van water. Onze 
ambassade heeft op Facebook aangekondigd dat ze de komende 
weken verschillende artikelen zullen plaatsen over water 
management. Nederland heeft sinds de middeleeuwen expertise 
ontwikkeld op het gebied van water en het leven tussen land en water maakt deel uit van de 
Nederlandse identiteit. 

Op de website dutchwaterauthorities.com is te lezen hoe de Nederlandse rivierdelta de veiligste 
en de schoonste in de wereld is geworden. Er is een lange termijnvisie die boven de agenda?s 
van politieke partijen uitstijgt. Nederland heeft zich ook tot doel gesteld andere landen rondom 
de wereld te helpen met watermanagement, door kennis te delen die in Nederland is 
opgedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld projecten over dreggen, het schoonhouden van 
oppervlaktewater, het tegenhouden van overstromingen en het bewerkstelligen van schoon 
drinkwater voor iedereen. De onderliggende gedachte is dat iedereen baat heeft bij schoon 
water en dat we problemen samen moeten oplossen. 

Nieuw-Zeeland heeft dit soort kennis hard nodig. Het land waar we met zoveel plezier wonen 
heeft het hoogste percentage bedreigde zoetwatervissen in de wereld en enkele van de meest 
vervuilde rivieren in de westerse wereld. Het lijkt er bovendien niet op dat de situatie snel beter 
wordt. Volgens een recent artikel in de NZ Herald[1] kan in ongeveer een derde van de rivieren 
en meren in Nieuw-Zeeland niet worden gezwommen omdat het water te vervuild is. Sommige 
regio?s zijn viezer dan andere. In Auckland kun je in slechts 23 procent van de rivieren veilig 
zwemmen, in Northland in 24 procent, in de Waikato in 37 procent en in de 
Manawat?-Whanganui regio in 39 procent. 

De Manawat? rivier, die door Palmerston North en Foxton stroomt, was ooit een van de meest 
vervuilde rivieren in de wereld en is nog steeds een van de meest vieze rivieren in 
Nieuw-Zeeland. Er is de afgelopen jaren veel werk verricht om deze rivier schoner te maken, 
maar er is ook nog veel werk te doen. Een van de organisaties die zich tot doel heeft gesteld de 
Manawat? rivier schoon te krijgen is de Save Our River Trust. Deze trust is ook betrokken bij het 
Te Awahou Nieuwe Stroom project in Foxton. Tijdens onze laatste ANCM in Foxton vertelden 
onze M?ori partners in Te Awahou Nieuwe Stroom dat het gezond maken van de Manawat? 
rivier voor hen de hoogste prioriteit heeft. 

Ik hoop van harte dat Nederlandse expertise kan helpen bij het aanpakken van het probleem 
dat Nieuw-Zeeland heeft op het gebied van waterkwaliteit. Hoe we dat precies moeten 
organiseren is een grote vraag, maar ik hoop dat leden die hier ideeën over hebben me een 
emailtje willen sturen. 

Joost.
[1] https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12023457

Van de voorzitter - Joost de Bruin

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12023457
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12023457
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12023457
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ANCM of the Federation of NZ NL Societies Inc

ANCM Federat ion of  Net her lands Societ ies on Sat urday 13 Oct ober  in Foxt on.

It is hard to believe it almost a month ago we had our yearly Federation meeting on Saturday 13 
October in Foxton ? it was great to see almost all Dutch clubs (Taranaki was not represented) and 
trusts represented at Oranjehof to cover a wide range of topics during the meeting and to get 
together to enjoy each other?s company during break-times and dinner in the evening. We had lively 
discussions about how to gain new club members, (Dutch) elderly care, fundraising and Dutch events. 
We ate erwtensoup, oliebollen, nasi and sateetjes; we were very well fed at the end of the day! The 
minutes of the meeting, together with supporting documents, will be sent out to all attendees and 
club secretaries as soon as possible, so this can be shared with all members.  

 

It was extra special to be able to meet at Te Awahou Nieuwe Stroom for the first time, as this 
represents a special place for the Dutch community in New Zealand and many attendees took the 
opportunity to check out the exhibitions on Saturday afternoon after the official part of the ANCM was 
finished. Not only the museum is a special place, also the Windmill and the Dutch Oven give us a taste 
of home ? quite exceptional for a small town like Foxton in the Manawatu.

Therefore, it was decided to have the ANCM in Foxton every other year ? in 2019 the ANCM will take 
place in Auckland on Saturday 19 October; in 2020 we will return to Oranjehof in Foxton.

 

Our new ambassador H.E. Mrs Mira Woldberg would have really liked to be present in Foxton, but due 
to an unexpected family funeral she had to travel back to the Netherlands at short notice together 
with her husband and two sons. We share our sincerest condolences with her and her family.  

In September H.E. Mrs Mira Woldberg accepted to be patron of the Federation, a responsibility she 
takes over from H.E. Mr Rob Zaagman, and we look forward to welcoming her next year during the 
ANCM in Auckland.

 

Hartelijke groeten,

Ellen.
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Task  l ist  2019 and beyond: core business; challenges ahead; new  direct ions
Core business.
1. Supporting clubs and trusts

Our primary objective is to support Dutch clubs and trusts to stay healthy and vibrant and to facilitate 
national unity amongst Dutch organisations in New Zealand.

2. Circulating information

We play a key role in circulating information relevant to the Dutch community: between the Federation?s 
clubs and trusts as well as from/to other organisations. Presently, we look after De Schakel (print and 
email newsletter), the Dutch Communities NZ website and the Dutch Communities NZ Facebook page. 

3. Facilitating connections

We facilitate connections between clubs and trusts by organising an annual national council meeting 
and by providing a network for clubs and trusts throughout the year.

4. Roundtable with other Dutch organisations

We participate in roundtable discussions with four other Dutch New Zealand organisations: the 
Netherlands Embassy in Wellington, the New Zealand Netherlands Foundation, the Dutch Business 
Association and the Dutch Connection Museum Trust.

Challenges ahead.
5. Strategies for membership

We provide a forum for discussing strategies around club membership. The aim is to develop strategies 
for acquiring new members for the clubs, but also other strategies to build links with Dutch people who 
are not members of clubs and trusts affiliated with the Federation.

6. Grants and fundraising

We circulate information about grants and fundraising and assist clubs and trusts in applying for 
external funding for their activities.

7. National klaverjas competition

We sponsor the national ring-in klaverjas competition and advertise it to our members. We want to 
support a format for a klaverjas competition that meets everyone?s needs.

8. Care for elderly Dutch people

We maintain relationships and share information with organisations that support the work of caring for 
elderly Dutch people in New Zealand.

New direct ions.
9. Dutch businesses

We will build more relationships with Dutch businesses, particularly Dutch food businesses such as 
grocery stores, restaurants and food producers. 

10. Language initiatives

We will build more relationships with providers of Dutch language education in New Zealand: 
playgroups, schools and language courses.

11. Links with larger bodies

We aim to make connections with larger bodies such as Multicultural New Zealand, the Office of Ethnic 
Communities or the Community Languages Association of New Zealand. The goal is to build 
relationships and create more visibility for the Dutch community.

12. Links with organisations in the Netherlands

We aim to build relationships with relevant organisations in the Netherlands, such as the Stichting 
Nederland Nieuw-Zeeland.
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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

 REPORT FROM WAIKATO ? ANCM ? 2018 

Affiliated Clubs: Er zijn drie klaverjas clubs in de Waikato die ieder elke week spelen. Sommige leden 
zijn lid van meer dan een club. 

Friendly Support Network: De leden van de Friendly Support Network (FSN) bezoeken ouderen die wat 
gezelschap kunnen gebruiken. Verder organiseert FSN regelmatig spelletjes dagen in de twee 
retirement villages: Netherville in Hamilton en Tasman Village in Morrinsville, waar ongeveer 80 gasten 
gebruik van maken. Dankzij de bijdragen van de Cambridge Dutch Market wordt er kosteloos koffie en 
lunch aangeboden 

Cambridge Dutch Market: Is nu twee jaar gaande en heeft na verschillende verhuizingen haar 
permanente thuis gevonden. De markt wordt goed bezocht, en niet alleen door mensen van 
Cambridge, maar van de hele Waikato. Het is elke week weer gezellig. 

Kiwi Kinder Club: De Kiwi Kinder Club begon dit jaar weer met flinke moed, maar het blijft moeilijk om 
de interesse van de families te houden. De Kiwi Kinder Club laat zich nu meer zien op de Cambridge 
Dutch Market, om de connectie met het Nederlands zijn te versterken. 

Tulip Festival: Het Tulip Festival blijft een bijzonder evenement, dat veel mensen bij elkaar brengt. Het 
is ook een prima kans om te laten zien dat we trots zijn om Nederlands te zijn. Jammer is het dat er 
geen Nederlandse groepen meer zijn om op te treden. Daarbij vindt de Hamilton Gardens het niet 
prettig dat het Tulip Festival is en ze bezoekers teleur moeten stellen dat er zo weinig tulpen in de 
bloembedden zijn. De toekomst van het Tulip Festival in de huidige vorm is aan verandering toe. 

Zenders: Een nieuwe ontwikkeling in de Waikato is de bouw van een café en conference center dat 
gebouwd wordt als een kopie van de bestaande familieboerderij in Nederland. ?Zenders? is het idee 
van de familie Reymer en geeft goede gelegenheid om een stukje Nederland te vinden in de Waikato. 

Netherlands Society Waikato: Er werd een vergadering gehouden waar alle clubs voor uitgenodigd 
waren. Op een na waren alle clubs aanwezig. Er waren goede discussies over wat er goed gaat en 
ideeën uitgewisseld. Iedereen vond het een goed idee om vaker een dergelijke vergadering te houden.
De evenementen die georganiseerd worden door de Society trekken voldoende belangstelling om er 
mee door te gaan. De Kerstviering; Egg hunt; Sinterklaas; bus trip; Koningsdag potluck dinner en bingo 
blijven goed bezocht, en de nasi lunch trekt elk jaar weer meer gasten en moest verhuizen van de 
family room naar de grote zaal. Als je zelf niet hoeft te koken is alles dubbel lekker! Financieel is de 
Waikato Netherlands Society in goede staat. We gaan elk jaar ongeveer $1000 achteruit, door de 
kosten van de bus te betalen voor de jaarlijkse bus trip. Er is genoeg in kas om dit nog een aantal jaren 
te kunnen doen en ieder jaar wordt dit in de AGM besproken. De opening van Oranjehof was geweldig 
om mee te maken, er waren genoeg gegadigden om een klein busje te huren. Een aantal leden van de 
Waikato Club waren met eigen gelegenheid gegaan en dus hadden we een goede afvaardiging van de 
Waikato.
 Het clubblad Koetjes & Kalfjes werd bijna 10 jaar verzorgd door Anneke Bloemink en het stokje is nu 
doorgegeven aan Wendy van den Berg die er nu vier afleveringen op heeft zitten. Met nieuwe 
bestuursleden komen nieuwe en verse ideeën, en jammer genoeg moeten we soms ook afscheid 
nemen van andere bestuursleden: Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Hennie van 
Kooten. Haar overlijden heeft mij en veel anderen behoorlijk aangegrepen. Er zijn niet veel mensen 
zoals Hennie in de wereld, waardoor haar wegvallen extra zwaar viel. Wat het iets minder hard maakte 
was het zien hoe haar drie dochters en kleinkinderen haar sterke karakter geërfd hebben, echt weg 

zal ze dus nooit zijn!                     Wies van den Berg 
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Waikat o Com ing Event s;

24 November : Market. 

2 December: Sinterklaas at the Hardy Centre, Hungerford Crescent.

16 December: Christmas Celebration, Netherville Hall, 2pm.

News f rom  t he Waikat o. 

The latest Tulip Festival may have been one of the most popular in its 10 year history.

The combination of great weather, the popularity of the Hamilton Gardens and the Tulip Festival 
caused a traffic stand still that took everyone by surprise. There was a steady stream of visitors, which 
made the Abel Tasman exhibition worthwhile to set up, even for one day. A great thank you goes to all 
the people who helped out on the day, including Agnes Maat and intern Sophie. They made sure that 
all the prints about Tasman?s travels were hanging 100% straight! Food at the Tulip Festival is a big 
drawcard, very much like what we see at the Cambridge Dutch Markets. There is a loyal group of 
people who come in every month for their top-up of kroketten and oliebollen and many of the visitors 
stay for coffee and a chat. The profit from the market goes to our local Friendly Support Network who 
use this to visit people in their homes or hospital and put on the Games Days in Netherville and 
Tasman Village (Morrinsville). The next market will be on Saturday the 24h of November. 

Sinterklaas will take place on Sunday the 2nd of December at the Hardy Centre, Hungerford Crescent 
(next to the Hamilton Gardens). We start with a picnic and expect the Sint and Pieten to arrive around 
1 pm. The event is free for members of the Society, non-members pay $5 per child.  

A new café and event/conference centre is being built in Hamilton. The Reijmers family are rebuilding 
their family farm from Zevenaar in Hamilton on Ruakura Road. The opening will take place early 
December and with a bit of luck, Sinterklaas will be staying in Hamilton long enough to bring them a 
visit too on their big day.  

The Society?s Christmas Celebration will be held on Sunday the 16th of December at 2pm in the 
Netherville Hall. The celebration will be mainly in the Dutch language. Everyone is welcome, there is 
no charge. 

Wies van den Berg 

President.  
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The Netherlands Society Christchurch

The Netherlands Society Christchurch has also been extremely busy with local events.Leiden's Ontzet 
as usual with lovely haring and witte brood, hutspot and 'ouwemannetjes vlees' (the melt in the mouth 
version!). A dessert that left us hanging out for more! (The haring seems to be getting more and more 
expensive. Has anybody in New Zealand got ideas where we, down south, can purchase frozen 
maatjes haring at a reasonable rate? The NSC paid $8.00 per haring last month.) After the ANCM 
meeting in Foxton the NSC decided to take a leaf out of the Auckland's Society's book and also start a 
monthly Dutch market. Wish us luck and we are grateful for any ideas. 

Our drama group 'Toenail Culture Ale' produced 
another succesful play called 'Schuilen in 
Venetië'. Performances took place at the 
Everglades on Friday and Saturday night and 
Sunday afternoon. Especially Sunday afternoon 
was a totally booked out event! 

The Society is now busy with the preparations for St Nicholas, a picnic for the children with games and 
other fun galore. After that at the clubroom a special celebration for the 3rd generation will take place, 
but just as much fun. Than Christmas, with a BBQ luncheon and a very special nativity play by our 
young members. This was last year such a great event, with a very realistic 'birth-scene' portrayed by 
one of our budding actors that we can't wait what will happen this Christmas. The donkey's 
performance was worth an Oscar as well! All in all for many of our members an afternoon which 
should definitely not be missed. 

On behalf of all of us in Christchurch I wish you all happy times organising your own events and may 
the force be with you!.     Yoka Saris.

Chr ist church com ing event s;

Sunday 25 November: St. Nicholas Picnic at Spencer Park (D Block)

Free for Members, Non members welcome, $5 per child.

Saturday 1 December: St. Nicholas Party for the more mature generation.

Members $5 per person, non Members $10 pp.

See our Facebook page for the latest updated info:  search for 'netherlands society christchurch'
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Repor t  f rom  NETHERLANDS SOCIETY CHRISTCHURCH INC. - ANCM - 2018

Delegates: Martine D'hondt, Yoka Saris

From Vice-President Yoka Saris.

The NSC membership numbers have dropped somewhat (242 last year to 225 as per 1 September 
2018). Reason: Some members forgetting to pay their annual subscription. But there are still people 
applying for NSC membership, which is promising.

Financially the Society is stable as the Golf Club has now entered its second year of their 5 year lease. 
Revamping of the clubrooms has now started in earnest. A few hundred new chairs have been 
purchased; windows have been replaced by bi-fold doors to create a seating area outside. Another 
area closed off for young children to play safely away from traffic. Plans are being made to paint the 
interior of the clubrooms and perhaps even replace carpet.

The, by now, old faded club sign at the entrance of the property is being replaced by a new version in 
the coming weeks.

The entertainment committee is already very busy organising the end of year events.

Film afternoons saw a mixed attendance. But the Sinterklaas celebrations for both young and older 
members; 'Koningsdag'; Easter Egg Hunt; the 'European Clubs Unite!' (a luncheon together with 
members of Russian; Austrian; German; Belgium; French and Italian clubs); Casino Night (organised 
by an external company) were a huge success.

During the European Club luncheon members were entertained by a beautiful Russian folk dancer 
and during the Casino Night we were surprised by the performance of a talented nightclub singer.

On the 1st of October the NSC has sponsored the Rembrandt Remastered Exhibition together with  
Mr Gerald van Looy, the Netherlands Consul in Christchurch, at the Great Hall in the Arts Centre. 
During this exhibition the new Netherlands Ambassador will be introduced to the members.

Further in October Leiden's Ontzet will see many enjoying the traditional ?Hutspot & Haring and 
Wittebrood' lunch.

Overall the NSC is still going strong, providing members with popular events, which seem to draw not 
only the older people but also the younger generation.

Een Fijne Sinterklaas
Een Gezellige Kerst

en
Een waanzinnig goed Nieuw Jaar gewenst.

The Netherlands Society Christchurch Inc.
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The Netherlands Society Wellington

REPORT FROM WELLINGTON ? ANCM ? 2018

From Vice- President: Yvonne van den Berg

It is a great pleasure to present this report from the Wellington Society. Our membership currently 
stands at 91 families. (down from 114)

This year our club is celebrating its 70th Anniversary!!! We thought we do something every month to 
celebrate this anniversary. The clubhouse has had a massive overhaul; walls have been painted, 
curtains and table cloths replaced, light fitt ings updated and pictures re shuffled. It looks ?heel erg 
gezellig and very 2018!?

The bus trip to attend the opening of the Nieuwe Stroom in Foxton was a great day out and a 
humbling experience to see all the hard work that has gone into making the museum happen. It 
made me very proud to be a ?dutchie living in New Zealand?.

We have had a Film Afternoon ? Michiel de Ruyter (very well received) and a games afternoon on a 
Social Sunday (not a great success in terms of attendance). Film afternoons are easy to organise and 
very well attended. It is recommended to have a movie with English subtitles.

Our extensive library has had an overhaul and a lot of books have been donated to charities. The 
library gets used by young and old and is considered a big asset to the club.

The Dutch Playgroup has been put on hold earlier this year. The children from the active parents in 
the Dutch playgroup were old enough to attend the Dutch School. No other people attending the 
playgroup were keen to continue and quite a few were mainly English speaking. Keen to learn Dutch 
but not capable enough of running the Playgroup. We thought holding a family Sunday afternoon on 
a monthly basis to replace the Playgroup would be a great idea. This hasn?t been a success at all. We 
are still thinking of ways to attract families to the clubhouse.

The Dutch School has gone down to 2 groups with 8 children each. (down from 3) The parents of the 
oldest group weren?t keen to teach anymore. We have been unable to find a qualified or suitable paid 
teacher so far. As from Term 4 2018, 4 more members of the Dutch School committee have decided 
to stop attending which will mean the school will be down to one group. The committee will still have 
to decide what will happen with the youngest and still very enthusiastic group of children and parents.

Our three regular events: Klaverjassen, Social Sunday and Koffiemorgen operate as always and have a 
steady attendance. These important events are the glue that holds the club together.

Tulip Sunday at the Botanic Gardens was again our biggest fundraiser for the year and with the 
stunning weather we had, we were sold out of by 1pm of all kroketten, rookworsten and vlaaien. The 
?koekhappen? and other dutch games were a great success and ?klompendansen? is always well 
received.

Our St Nicholas event this year was again held at the clubhouse and our very own president, Pierre 
Schmits, was dressed up as St Nic and he rode a white horse through Avalon Park onto our club 
grounds!! (accompanied by many Zwarte Pieten!!)  It was truly magnificent! All children received a 
chocolate letter and each child got called to the front to have a ?chat ?with St Nic.

The Christmas service was a bit quieter than previous years due to the fact that most children 
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attending the Dutch School and Playgroup were not in attendance for various reasons. We must look 
at a different way of celebrating our Christmas Service this year as it is quite a costly event.

Kings? Day Celebration 2018 was again held at the clubhouse. People had to register in advance and 
receive their tickets at the gate. (including vouchers for the bar). This made it a lot easier for the bar 
staff. Children?s games were on offer, second hand goods for sale and for the adults sjoelen, touw 
trekken and a quiz was organised. 

The update on the website is now mostly completed. Facebook is our main way to advertise our 
events.

All information in regards events is available in Dropbox for our committee members as well. This 
seems to work really well as it contains very detailed information on how to run events, how many 
?rookworsten? etc need to be ordered. 

Financially our club is in good health, however we still operate on a small loss each year.

It has been another crazy busy year for our committee members and volunteers, without them we 
cannot operate, so a big thank you to them all!!!

Regards, 

Yvonne van den Berg
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NZ Netherlands Society 'Oranje' Auckland 

 THE PRESIDENTS REPORT 

From  t he Auck land Dut ch Club 

The busy time of the year is here again, preparation for Sint erk laas and Christmas are on the agenda 
again. Sinterklaas will be on Saturday the 1st of December in Holland House. Preparations are well on 
the way and Tickets are available now on our website, and will also be sold at the November Market. If 
the demand is anything like last year, you need to be in early to get a place. 

Our Annual Chr ist m as Dinner  at Waipuna Lodge/Convention Centre in Waipuna Road, Mt.Wellington 
is on Sunday the 25th of November. Ticket sales close on Monday the 19th of November. Tickets are 
still available on our website and on the November Market in Holland House, 123 Rockfield Road, 
Penrose on Saturday the 10th of November. 

This year, the Dut ch Chr ist m as Service will be held in Holland House on Sunday the 16th of 
December at 2pm. This is for the whole family. The theme this year will be ?Geef Licht? (Let your light 
shine). We hope to have the Choir from Ons Dorp participating as well as members from the 
Rederijkers and maybe others. This would be our last event for the year, and we would like to see 
many people attending. 

I like to t hank  you all  for the record turnout at the Dutch Market in October. I trust this will continue 
for the November and December Markets also. Ineke and Berry Knuvers and I had to miss out on the 
excitement of that market, as we had to attend the NZ Federation of Dutch Societies ANCM in Foxton 
that weekend. 

We had a great time in Foxton meeting with members of other clubs from around the Country, sharing 
the progress we are making in our clubs. The session on ?how to apply for Grants? interested me the 
most. The Federat ion  aim s t o suppor t  t he com ing year , clubs and trusts to stay healthy and vibrant 
and to facilitate national unity amongst the Dutch Organisations in New Zealand. 

The Federation plays a key role in circulat ing inform at ion  relevant to the Dutch Community. 
Presently they look after the Schakel in print and by email, maintain the Dutch Communities NZ. 
Website and Facebook page.  

They facilitate connections between clubs and trusts by organising the annual national council 
meeting, which w il l  be held next  year  in Auck land. 

They participate in the round t able discussions with four other Dutch/NZ organisations: the 
Netherlands Embassy, the Netherlands Foundation, the Dutch Business Association and the Dutch 
Connection Museum Trust. 

They aim to develop st rat egies for acquiring new members for the clubs, and to build links with 
Dutch people who are not members of clubs and trusts affiliated with the Federation. 

The Federation will circulate information about grant s and fundraising and assist clubs and trusts in 
applying for external funding for their activities. 

They also sponsor  t he nat ional r ing-in k laver jas com pet it ion  and advertise it to our members, and 
would like to support a format for a klaverjas competition that meets everyone?s needs. 

The Federation want to maintain relationships and share information with organisations that support 
the work of car ing for  elder ly Dut ch people in New Zealand. 
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REPORT FROM AUCKLAND ? ANCM ? 2018

We had another very positive year what some exciting news. 

We have a very strong, talented, enthusiastic and hard working committee. At the last AGM meeting 
another young person was voted on and last month another member offered her services onto the 
committee. We have now a committee of 10 people; each with their special skills and talents.

Last year our membership was 136. At the time of paying our fees we had 125 members. However, we 
found that 24 members did not renew their membership. We are now in the process of contacting 
them by email and a personal phone call. Hopefully this will increase the numbers again. A few new 
members signed up and we lost a few due to aging. Again we noticed young people are very happy to 
come to activities at Holland House, but are not interested in becoming a member.                                                   

Our monthly activities of our affiliated groups are; 

-Dutch market every 2nd Saturday of the month from 10am-12.30pm. This is growing and attracting 
more and young families. We have now facilit ies to sit outside and there are children?s activities too 
organized by the Nederlandse Speelgroep.

-Nederlandse speelgroep, once a month on the 4th Sunday from 2.30-5.00pm. These parents also 
meet socially during the month and informally at the market. Many friendships have formed. Some 
children from this group attend the Nederlandse School when they turn 5. About 15 children attend 
this group. They wish to keep the Dutch language and culture alive for their children. 

-Nederlandse School every Thursday during school term from 3.30-5.30. They have 50 students and 
use the whole of Holland House; this includes 3 class rooms and a library downstairs. In March an 
inspector from the Overseas Education Department came and was impressed with the teaching of the 
school and subsequently they received a financial contribution of $2000. Now another school has 
opened in Pukekohe, south Auckland, and in Albany, north Auckland. 

-Coffee morning on 4th Thursday of the month from 10.00, followed by lunch. People pay $5 towards 
the cost of the lunch. 

-Dutch lessons for adults every Tuesday evening from 7.00pm.

-Rederijkers meeting on the 3rd Monday from 7.30pm. This is a small but enthusiastic group who love 
Dutch literature and poetry.

-Auckland Dutch Dancers. They have a problem with ageing of members and diminishing numbers. 
The ADD no longer do performances but still meet socially once a month. They are the backbone of 
our Society and they run the kitchen during our markets. The whole group attended the opening of 
the Museum in Foxton last November. 

-Bi-monthly ?gezellige? evening. In summer we have bbq?s and during the evening there is opportunity 
to play games, klaverjassen, sjoelen etc. But we find people just want to come and socialize.

-Bi-monthly film evening. We screen Dutch films with English subtitles. The last film evening we 
screened Vaarwel Nederland produced by Max TV about the immigrants coming to NZ in the 50s. This 
was 45 minutes. We had a break with bitterballen etc and then we showed the movie ?n Beetje 
verliefd?. This evening was well attended with 31 people, including 6 people from Orewa! 

-EJOS (Ex Japanese Prisoners of War from the former Dutch East Indies). Also hey have dwindling 
numbers due to aging. Still active group dealing with KNIL to get back payment, attending ANZAC 
Parade in Birkenhead, AGM followed by Indonesian luncheon attended by 65 people and End-of-WWII 
Commemoration with an Indonesian Luncheon also well attended with over 60 people.

-Monthly committee meeting first Tuesday of the month from 7.30pm.

A new initiative started with a Wine & Cheese evening aimed at younger Dutch People. The first 



16

evening was held on 7th July and there was a very good turnout. This is an opportunity for younger 
Dutch people and new immigrants to meet. There are many young Dutch people doing their 
internship in Auckland and many new young families recently immigrated to NZ. 

Also we started a new coffee morning on the North Shore on the third Tuesday of the month from 
10.00am. These mornings are well attended with about 15 people. Friendships are forming and 
people also meet at other times. We visited people from this group in hospital and at home.

Many other groups use Holland House regularly; Latino Dancers, Tongan AOG, Hungarian Club, Jujitsu 
Group, Multicultural Society Christmas Party and members and public hiring for private functions. 

This financial year we have moved forward in utilizing Holland House. The younger generation is 
taking more interest in the activities and we are expecting more growth in the coming year.

We made improvements to our website and use facebook actively reaching more people especially 
the younger generation. 

Other activities we organized during the year were:

-A bus trip and accommodation to Foxton for the opening of Te Awahou Nieuwe Stroom Museum.

-The annual Christmas luncheon on 26th November in Waipuna Lodge. 65 people attended. Everyone 
had a great time.

-Sinterklaas and 2 Zwarte Pieten visited HH on 2nd December. 100 Children and their 
parents/grandparents attended. This was a very successful event. 

-Dutch Christmas Service on 3rd December accompanied by Dutch Choir from Ons Dorp. 

-Kinder Vrij Markt on 28th April to celebrate our King?s birthday. Many children turned up and were 
able to sell their toys and books etc. The kitchen was open and we sold many broodjes kroket and 
bitterballen. Previous years we always had a cocktail party for adults but this year we wanted to focus 
on the younger people and do as they do in The Netherlands; selling your things. It was well received 
and very successful and to be repeated next year!

-Dutch War Memorial Service on 6th May at Parnell Rose Gardens at the Dutch Monument. This is 
always organized by Lucy Powell. Afterwards people come to Holland House for afternoon tea. 

-Annual General meeting on 16th June. We started at 4pm and finished with a meal of patat and 
kroketten. People stayed on and we had a great evening with playing games and chatting.

-Farewell party for Ambassador Rob Zaagman. There were lovely speeches, good food and drinks. Rob 
and his wife Monique were delighted with the people attending and fare welling him. He was given an 
engraved Parker Pen to remember the Auckland Dutch Club. Rob officially opened the canopy over 
the deck of HH. 

-70th Anniversary Netherlands Society ?Oranje? Auckland Inc and 25th Anniversary Holland House. This 
started with a happy hour from 5 followed by a meal of hutspot and boerenkool with Dutch sausage 
followed by birthday cake. Our new Ambassador Mira Woldberg flew up from Wellington especially for 
this and delivered a lovely speech. It was a great evening attended by 90 people. Lots of positive feed- 
back we received. 

We attended and supported the opening of the Abel Tasman Exhibition held in the ASB Waterfront 
Theatre from 6-24th March 2018. 

We received some generous donations from members. One donation enabled us to purchase an AED 
and another very substantial donation paid for the cover over the deck at the back of HH. We used 
our own funds to finish it with drop curtains. Now the deck can be used all year, which already proved 
a great success at the last markets. It will also attract people wanting to hire Holland House for private 
functions. We also wish to cover our front entrance and replace our chairs and we put out some grant 
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applications for this.

For the second year we sold entertainment books and raised some funds with that. 

There is still some concern about the care of seniors. The coffee groups are very active supporting and 
caring for each other. Some members of our committee deal a lot with people who need a visit either 
at home or in the hospital. We make phone calls and/or people phone us and often just want a 
listening ear.

An upcoming activity is a Concert by the Auckland Mandolinata Orchestra on 27th October from 
2-4.30pm. They will present a musical celebration of European Cultures. This is a new initiative.

Overall we are on the right track and we aim to keep going like the last year and further grow and 
strengthen relationships.

If you want more detailed information about any of our activities, please ask either at the ANCM of by 
contacting me by phone or email.

Ineke Knuvers, Secretary Auckland Dutch Club
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Repor t   Net her lands Societ y Taranak i  ANCM - 2018

Dear Members,

It gives me great pleasure to present my report. We have had another succesful year.

Many Social events this year has proven once again to be succesful and valuable to our club. In view of 
our aging membership we have had a great attendance at gatherings and in particular the dinners 
and luncheons.

Sadly we have lost four members during this year. We said goodbye to Mia Sybrandy in April, Francine 
Hasslerharm in October, Hennie in December and Joan Hayden in March. Mia, Francine and Hennie 
were all foundation members and committee members for many years. Joan has also been a member 
of our club for a few years. They will all be sadly missed.

In place of the Federation Klaverjas tournament we had a ring in tournament this year organised by 
the Hamilton Dutch club. Eight of our club members took part in this. There were no prizes won, but 
we all had a great day.

We played for the Taranaki cup on Sunday 21st May at Aad and Corrie Schrader 's home. The cup was 
won by Nelly L.Ami. Well done Nelly.

We had Twenty four members enjoy a nice winter luncheon at the Sunworld, New Plymouth in July.

Henk and Hanny Mansvelt represented the club at the Federation A.G.M. in Hamilton.

The opening of a Dutch National Museum in Foxton was held on 18th November. Four members 
attended this.

Our St. Nicolaas Xmas party was held at Shakee Pear Cafe Pioneer village, Stratford. It was well 
attended by members and enjoyed by all.

Our annual picnic at Headlands Cafe was held in Opunake on Sunday 21st January. It was enjoyed by 
all and we had a nice meal. We broke our traditions and had no Olie bollen at the beach this year.

Finally, I would like to thank all of our members. It is great to know everyone visits the sick at home 
and at the hospital and helps each other when there is a need in our own areas and we communicate 
to let others know. Thank you for your general concern for each other and the support we provide 
each other all year round.

To conclude, I would like to thank our Secretary, Riet Weel, and Hanny Mansvelt our Treasurer and all 
of the committee for your work and help you have been given over the past year.

Regards,

Truus Roodbeen.

The Netherlands Society Taranaki
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Net her lands Societ y Rot orua Club Repor t  2018

In the past financial year our club had 43 couples and 33 singles as members of our club, not much 
change from last year. We also have approx. 80 other families, mainly 2nd generation, who are not 
members but receive regular reports on activities that are going on in our club.

Our club recently applied for a grant which has been succesful and with this money we were able to 
get the exterior of our clubrooms painted which was well overdue, leaving it looking fresh and 
modern. We intend to upgrade our toilets and outside garden area in the next year and hope to find a 
new windmill to put on top of our newly painted building to replace the one that is falling apart.

Our bi-monthly market days are still proving very popular and tend to draw in a lot of the younger 
generation, especially our market dsay in December when St Nicolas and Black Piet make a visit to see 
young and old. Suprisingly over 30 3rd and 4th generation turn up for this event. The usual Xmas 
;lunch is also popular with one of our members playing Xmas music on his piano/organ which makes 
it heel gezellig.

Our yearly car rally held in March had over 50 participants and was a pleasant day out driving country 
roads for clues with great banter and stopping by a lovely lake for lunch and finishing with a shared 
meal and prize giving at the end of the day. In March we also host the International 2 Day Walk. 20 
odd years ago we had more than 1000 people attending but these days this has reduced to 250-300 
people but a still a great weekend of socialising with walkers from all over the world, some returning 
every year!

Our regular events are still our coffe mornings and Bingo once a month, and every 2 months a potluck 
dinner or Rijsttafel which is still reasonably well attended. We organised a special night in February to 
honour our 30+ volunteers by hosting them with a lovely BBQ as thank-you for their efforts as without 
them we would not be able to have our market days etc.

We are lucky to have a great committee of 8 people plus the maintenance team who are mainly 
between the ages of 55-65 (young) but we are stil struggling to attract new younger members. The 
purpose of the Dutch club has changed and the younger generation don't seem to be interested, 
except for coming to buy Dutch food at the Market Days! Most of the members that attend functions 
on a regular basis are in the 75-90 groups. We on the committee struggle to attend a lot of the club 
activities as we either work or have family commitments but are happy to make things happen for 
older members.

Over all it has been a good year for our club and financially we are in a good place.

The Netherlands Society Rotorua
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Repor t  of  The Net her lands Societ y Manawat u - ANCM - 2018

Moving downstream

In 2017, the members of the Dutch Club Manawat? decided that the Club would move its base 
downstream the Manawat? river from Palmerston North to Foxton. With the opening of the Te 
Awahou Nieuwe Stroom cultural and community centre there are new opportunities to organise 
events for Dutch communities. This means that we will leave the Awapuni hall in Palmerston North.

Oranjehof volunteers

All of the Oranjehof Dutch Connection Centre volunteers have become members of the Dutch Club 
Manawat?, with the support of the Dutch Connection Trust. The idea is that the Club provides a 
support structure for the volunteers and is responsible for organising community events in Foxton.

COGS funding

We have received financial support from the Community Organisation Grants Scheme. This allows us 
to spend some money on organising a lunch for Oranjehof volunteers, buy books for Dutch language 
lessons, organise a cooking workshop, buy Sinterklaas presents for children in Foxton and host the 
ANCM of the Federation of New Zealand Netherlands Societies.

Dutch lessons

We offer Dutch language lessons in Oranjehof every other Saturday. There is currently a group of 
about ten second and third generation Dutch migrants participating in these lessons.

Big Dutch Day Out

We organised a children?s vrijmarkt for the Big Dutch Day Out, a yearly Koningsdag event organised by 
the Foxton Windmill Trust, this year and helped out with the food. Children brought blankets and sold 
their second hand books and toys. The traditional Dutch castle games that we purchased with the 
Dutch Connection Trust and the Foxton Windmill Trust were set up outside and enjoyed by many 
people. Highlight of the day was Arjan van der Boon receiving his royal decoration from the 
ambassador.

?

Sinterklaas

We organised Sinterklaas at Te Awahou Nieuwe Stroom last year and will do so again at the end of this 
year. This time around we are hoping to give it a broader appeal and invite all children in Foxton to 
take part in this celebration.

Coffee mornings

The monthly coffee mornings in Palmerston North are continuing and they are well attended by the 
foundational members of our club. We are using the club?s funds to subsidise the coffee mornings.

Friendly Support Network

We organise a luncheon towards the end of the year together with the FSN. The FSN is struggling to 

The Netherlands Society Manawatu
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find volunteers and we are thinking of alternative ways to organise support for elderly Dutch people.

Dutch Film screenings

We would like to organise film screenings in the near future. It would be great if the film festival 
organised by the Netherlands Embassy could also come to Palmerston North. We would also like to 
organise Dutch film screenings in Foxton.

Sister town for Foxton

We would like to organise a sister town for Foxton, ideally with the town in the Netherlands that has a 
windmill similar to De Molen in Foxton.

Farewell Rob Zaagman

We had a lovely farewell for outgoing ambassador Rob Zaagman at the Globe Theatre in Palmerston 
North. Rob attended a meeting with our committee first and after that there was a reception for all 
club members. Some of us went to Foxton straight after for the unveiling of the lighting pou in front of 
Te Awahou Nieuwe Stroom. Rob gave a fantastic speech on behalf of the Dutch community.

Building relationships

Several Dutch community organisations are active in Foxton: de Foxton Windmill Trust, the Dutch 
Connection and us. There is a Dutch windmill, two Dutch cafes and the Oranjehof exhibition about 
Dutch migration to Aotearoa/New Zealand. There are many opportunities to make the town of Te 
Foxton the focal point for Dutch communities, while retaining a presence in Palmerston North.

The present committee

Joost de Bruin, President; Victoria Jakobs, Vice-President; Margaret May, Secretary; Relinde Tap, 
Treasurer; Jo Buckland, Oranjehof Volunteer Coordinator, Karen Weidgraaf, manusje van alles.
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Waarom  st out e k inderen t óch braaf  zi jn

Sint erk laas kent  m aar  t wee soor t en k inderen : zoete én stoute. 

Zoete of brave kinderen zijn misschien wel eens stout 

en stoute kinderen zijn heus ook wel eens zoet. 

Maar toch, Sint weet de scheidslijn altijd weer haarfijn te trekken. 

Zoet  gebruiken veel t alen voor  bijna alles wat  aangenaam  of  pret t ig is. 

Het Engels is daar een schoolvoorbeeld van. 

Het woordenboek vertaalt sweet als: ?zoet, lekker, heerlijk, geurig, melodieus, zacht, drinkbaar,

eetbaar, fris, vers, goed, in goede conditie, lief, schattig, snoezig, charmant, bekoorlijk, bevallig, lieflijk

en innemend?. 

Onvervalste zoetekauwen, die Engelsen!

St out  is het  t egenovergest elde: ?ondeugend, ongehoorzaam?. 

Heel vroeger betekende stout: ?moedig, dapper?. 

Onze taal vertoont er nog sporen van. 

Wie zich verstout om de stoute schoenen aan te trekken gaat stoutmoedig op pad. 

Mijn stoutste verwachtingen zijn torenhoog. 

Karel de Stoute was superdapper. Later kreeg stout vaak de bijbetekenis van ?voornaam, aanzienlijk,

trots?. Vaak met een bijbetekenis van ?overmoedig?. 

En onze stoute kinderen zijn dus eerder ongehoorzaam en brutaal dan kwaadaardig.

Een zoet  k ind is kun je ook  braaf noem en. Braaf betekent ?gehoorzaam, deugdzaam?. 

Het woord komt via het Frans en het Latijn uit het Griekse woord barbaros. Het werd ons woord

barbaar. 

Barbaren bleken geduchte krijgers, die in de Romeinse legioenen vochten als leeuwen. Barbaar werd

een woord voor dapper, verloor zijn bravoure en sleet helemaal af tot brave. In het Engels en Frans is

brave nog steeds ?dapper?. En het Italiaanse en Spaanse ?bravo? betekent ook nog steeds ?woest,

ongetemd?. Bravo!

Maar  in andere t alen sleet  het  woord nog verder  af . 

In het Zweeds is bra tegenwoordig het gewone woord voor ?goed, lekker?. 

Bij ons ging braaf al gauw ?flink, ferm? betekenen 

en die betekenis verschoof naar ?deugdzaam? én ?gehoorzaam?. 

Stout en braaf betekenden dus oorspronkelijk ongeveer hetzelfde: moedig, dapper. 

En daarom  zijn onze st out e k inderen t óch nog braaf !
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Events and News

Dear Dutch community,

We, at Hockey New Zealand, have an exciting opportunity coming up in 2019. From January 27-April 
25, we will be hosting 10 of the world?s best hockey teams as they play against the Black Sticks in the 
FIH Pro League ? a new style of international hockey.

To give you an idea of how this will work, the competition is a round-robin style tournament, which 
means each team will play their opponent twice: once in their home country and once in their 
opponents?. This way we can bring hockey home to grow the sport around the world.

We have been fortunate enough to secure 8 dates across two venues (Auckland and Christchurch) 
each with men?s and women?s double-header games, including games against The Netherlands on 
January 27th.

We are reaching out to you as we would like to involve your ex-pat communities at the games to 
create an amazing environment for all fans, as well as giving the away team the opportunity to have 
their own fans at the games.

Aside from world-class international sport, the FIH Pro League games will have a festival-type set up 
for spectators to enjoy themselves with food, music and activities reflecting the vibrant cultures of 
both New Zealand and the opposing country. For example, with some Dutch fries, bitterballen, beers 
and (how you perfectly call it) ?gezelligheid?.

We would love your input and help making this an amazing experience for everyone as well as letting 
your communities know what we have to offer for them to get behind their own nations. We believe 
this is a great opportunity to bring your community together.

Attached is a list of the FIH Pro League New Zealand games [1], as well as what we are wanting the 
games and venue to look like. We hope this is something you?d like to be involved with and that a 
conversation can be had around how you would like to do that.

We are looking forward on hearing from you.

Vriendelijke groeten,

Emma Kayser

Dutch intern Hockey New Zealand

M: +64 26 224 26 41

[1] Schedule on next page
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- PRESS RELEASE - 03 September 2018

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

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

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

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

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

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

- END PRESS RELEASE -

2019 FIH Pro League Schedule:

January 27: Netherlands - North Harbour Hockey Stadium, Auckland

February 1: Belgium - North Harbour Hockey Stadium, Auckland

February 8: Great Britain - Ng? Puna Wai, Christchurch

February 15: Germany - Ng? Puna Wai, Christchurch

February 17: Pakistan (M) / China (W) - Ng? Puna Wai, Christchurch

March 8: Spain (M) / USA (W) - North Harbour Hockey Stadium, Auckland

March 10: Argentina - North Harbour Hockey Stadium, Auckland

April 25: Australia - North Harbour Hockey Stadium, Auckland

Tickets are available through the following link:

http://premier.ticketek.co.nz/shows/show.aspx?sh=HOCKEY2019

http://www.gdaymeteenzachteg.com.au
http://www.bigtopsydney.com/GUUS-MEEUWIS
http://premier.ticketek.co.nz/shows/show.aspx?sh=HOCKEY2019
http://premier.ticketek.co.nz/shows/show.aspx?sh=HOCKEY2019
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for latest news and updates:     www.dutchcommunities.co.nz  
or at the website provided with the event notice. 

U kunt  de br ief  h ier  downloaden en lezen

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

Mark  Harbers

Eelco Keij

Eelco Keij Cam pagne Nieuws

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

 16 augustus 2018

 Het is nu midden augustus 2018 en de scholen gaan in het zuiden van Nederland op maandag 20 
augustus 2018 weer beginnen met hun lessen, na een lange zomervakantie van 6 weken. 

Zonnig en warm. Zelden heeft iedereen in Nederland zo?n zonnige en warme vakantie gehad als dit 
jaar. Er werden in die tijd voortdurend hitte- en zonrecords gebroken. Het werd zelfs enige tijd 37 
graden Celsius in ons land. Dat waren wel onnatuurlijke hoge temperaturen voor Nederland, in het 
normaal zo koele en koude kikkerland aan de Noordzee.

Druk. Van enige vorm van vakantiespreiding is hier nog steeds niet veel terecht gekomen. Velen 
bleven eerst nog enige tijd even nagenieten van het zeer warme en zonnige vakantieweer, alvorens 
toch maar alsnog op vakantie te gaan naar Spanje, Italië of Griekenland, meestal met hun beste 
vrienden, naar de Middellandse Zee, zoals al eerder in het jaar afgesproken was.

Bijna voorbij. Maar de vakanties zijn nu, midden augustus,  bijna echt voorbij. Ook het mooie 
zomerweer lijkt helemaal op te zijn. Morgen, 15 augustus, wordt er opnieuw veel regen verwacht, met 
onweer, maar we hebben, ondanks de enorme droogte,  gelukkig nog voldoende zoet water in de 
rivieren voor onze normale dagelijkse drinkwater.

Vliegend Er fgoed. In Nederland begint men zich steeds meer zorgen te maken over ons ?vliegend 
erfgoed?. Het gaat hierbij op dit moment vooral om de zogenaamde amfibievliegtuigen die een 
heldenrol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, zoals de ?Catalina?, 
een amfibievliegtuig van het type ?Consolidated PBY-5a?.

Lelystad Airport. Het oudste, nog vliegende, exemplaar van dat historische amfibievliegtuig, staat nu 
nog op het vliegveld van Lelystad, maar dreigt Nederland echter te moeten verlaten wegens 
geldgebrek en de steeds maar weer nieuwe overheidsregels in deze sector. 

Flypass. Zo wilde de Catalina van de ?Stichting Catalina? nog een ?flypass? maken bij de Nationale 
Herdenking op 15 augustus 2018 bij het Indisch Monument in Den Haag. Maar deze kon echter niet 
doorgaan door de motorpech van de Catalina en er was geen geld om de motor snel te kunnen 
repareren.   

Subsidie. De Tweede Kamer heeft aan de Regering om "opheldering" gevraagd over de problemen van 
het mogelijk gaan verdwijnen van historische vliegtuigen uit ons land land, zoals die van het 
historische amfibievliegtuig Catalina uit ons land. De Tweede Kamer ziet wel wat in een subsidie voor 
de Catalina zodat ze behouden kan blijven voor ons land.  

Het  Neder landse Weer . Op donderdag 9 augustus kwam er eindelijk een einde aan vier maanden 
van absolute droogte in ons land en de voor Nederlandse begrippen uitzonderlijke hitte met 
temperaturen tot aan 37 graden Celsius aan toe en dat in een land zonder enige vorm van airco?s in 
de huizen. 

Opgehoepeld! Na een langdurig aanwezigheid van een hogedrukgebied, welke maanden lang boven 
Scandinavië lag en voortdurend in Nederland voor een Oostelijke wind had gezorgd, ging die eindelijk 
aan de wandel en toen ophoepelde richting Oost-Europa.

Depressie. Daardoor konden eindelijk de Oceaan depressies ook weer gewoon naar West-Europa 
gaan. Ze kwamen dan ook in grote hoeveelheden en zorgden voor een heel ander weertype. 

Ander Weertype. Eindelijk kregen we dus echt te maken met een heel ander weertype, we kregen 

Augustus - Oktober 2018
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opeens weer ouderwets Hollands Weer met storm en regen. Voor het eerst in maanden waren we erg 
blij met die regen, zelfs al zaten sommigen in een tentje op een Camping op hun vakantieadres.  

Voldoende regen? Toch is er volgens de TV-weerman nog lang niet voldoende regen gevallen om de 
rivieren weer van voldoende regenwater te kunnen voorzien. Sommige schepen kunnen namelijk nog 
steeds niet vol geladen worden omdat de diepgang in de rivieren nog niet voldoende is. We 
verwachten de volgende week zelfs nog steeds een record laagtepunt in de grote rivieren door de al 
maanden durende droogte.

Vacat ures hoog! Het gaat economisch goed in Nederland. Het aantal mensen met een baan was nog 
nooit eerder zo hoog in ons land. De cijfers voor de vacatures in ons land van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (het CBS) zijn weer terug op het niveau van vóór de economische crisis ín ons land, 
namelijk die van 2007, met 250.000 vacatures. 

Werkloosheid. Ook de werkloosheid staat weer op het lage niveau van vóór de crisis namelijk op 3.9 
procent. Sterker nog er valt bijna niet meer aan nieuwe arbeidskrachten te komen, zoals in de bouw, 
de zorg en in de industrie. Men denkt er nu zelfs weer hard aan om werknemers uit het buitenland te 
gaan halen, want in Nederland zelf zijn ze niet meer te vinden.

Glennis Grace. Deze 40-jarige Amsterdamse zangeres stond in de afgelopen week met veel succes 
voor de tweede keer voor de jury van het Amerikaanse talentenjacht programma ?America?s Got 
Talent? met het nummer ?Nothing Compares 2U?.  

Bekend. Ze is ook al langere tijd een bekende zangeres in Nederland sinds ze in 1994 in Nederland 
doorbrak met haar versie van het Whitney Houston lied. We zijn benieuwd hoe het met haar als 
Nederlandse zangeres in Amerika verder zal gaan. We hebben veel vertrouwen in haar aanstaande 
Amerikaanse carrière.

Misser . Dat de Weerman er soms ook goed naast kan zitten bleek ook vorige week weer eens. Het 
KNMI had een zware storm aangekondigd met een orkaankracht met heftige buien in de nacht. Veel 
mensen maakten direct hun tent op de Camping ?stormvast? en hoopten maar dat het voldoende zou 
helpen en dat hun tent zou blijven staan. 

Geen Storm. Maar er gebeurde in die nacht echter absoluut niets. want er kwam helemaal geen 
storm, noch vielen er zware buien. Het werd juist een betrekkelijk rustige nacht in een groot deel van 
ons land. Kortom een opvallende misser van het Weerbureau. 

Wel regen. Maar in de dagen er na viel er zeker wel veel regen, maar toen waren de vakanties ook 
vrijwel al voorbij. Gelukkig waren velen inmiddels toch ook naar de stranden in Zuid-Europa gegaan 
waardoor de late vertrekkers alsnog konden genieten van de zee en het strand van de Middellandse 
Zee.   

23 augustus 2018      

De ELFSTEDENTOCHT van 200 kilometers, al zwem m end afgelegd! 

Maarten van der Weijden, een Nederlandse zwemmer op de lange afstanden, heeft zijn poging om de 
200 kilometer route van de  originele Friese "Elfstedentocht" al zwemmend te  willen afleggen net niet 
bereikt. Helaas moest hij na 163 kilometer zijn poging wegens medische problemen op verzoek van 
zijn arts staken. Hij haalde 10 van de 11 Friese steden langs de route van de originele Elfstedentocht. 
Hij zwom zijn Elfstedentocht onder gejuich van alle Friezen,  omdat  hij geld wilde ophalen voor het 
onderzoek naar kanker. Hij was namelijk ook zelf een ex-kanker patiënt. Hij heeft inmiddels al 3.5 
miljoen euro opgehaald en was dicht bij Dokkum om de Elfstedentocht, al zwemmend, af te maken. 
Het is de zwemmer, na 55 uur van zwemmen,  dus toch net niet gelukt. Maar die 3.5 miljoen euro voor 
het onderzoek naar kanker heeft hij dus wel opgehaald. In het ziekenhuis werd hij later opgenomen 
voor verder onderzoek. Later op de dag mocht hij het ziekenhuis,  na uren van rust, weer verlaten om 
het feest welke voor hem was georganiseerd, ook zelf bij te kunnen wonen. Het werd dus alsnog een 



29November 2018 - January 2019

echte Friese Elfstedentocht dag, hoewel er dus echt geen ijs lag op de Friese kanalen. Het water was 
er zo'n 20 graden warm in Friesland, zo aan het einde van de zomer.  

5 september 2018. 

Het is begin september 2018 en Nederland komt terug van zijn zomervakantie 2018. Eerst gingen de 
scholen in het zuiden van ons land weer open, de rest van de scholieren zijn in de afgelopen twee 
weken weer naar school gegaan na hun 6 weken van zomervakantie.

Treinverst or ing Op 21 augustus lag het treinverkeer rondom Amsterdam urenlang volledig stil. Maar 
liefst 52.000 treinreigers op Schiphol of op Amsterdam Centraal Station, die veelal net uit hun vliegtuig 
waren gestapt na een vaak lange vlucht,  konden niet naar hun hotel toe of gewoon naar huis na hun 
vakantie. Er waren gewoonweg geen treinen meer beschikbaar. 

Normaliter worden er dan bussen ingezet, maar dat wilde de Spoorwegen dit keer niet doen, omdat 
het moeilijk was om aan bussen te komen midden in de vakantietijd en voor zoveel reizigers. Met 
andere woorden, de reizigers moesten het maar zelf uitzoeken hoe ze thuis of in hun hotel kwamen.  

De enige vergoeding voor de gestrande reizigers waren de vergoedingen voor hun gekochte 
treinkaartjes, welke via het Internet konden worden geclaimd. Zo?n 1.500 personen claimden later hun 
door de storing niet gebruikte treinkaartjes.         

In de loop van de avond lieten de meeste treinreizigers zich door hun familie of door hun hotels in 
Amsterdam ophalen. De dienstregeling werd pas weer de volgende dag volgens de dienstregeling 
hervat. De reizigers zullen hun afgebroken treinreis niet snel vergeten.

Glennis Grace Deze 40-jarige Amsterdamse zangeres die deel nam aan het Amerikaanse 
televisieprogramma ?America got Talent? heeft de halve finale bereikt mede dank zij de grote steun 
van het Amerikaanse televisiepubliek. Binnenkort vertrek ze daarvoor naar de USA voor de opnamen 
van die halve finale.

Afscheid van Joop van de Ende. Enkele jaren geleden verkocht Joop van de Ende zijn 
televisieprogramma bedrijf ?Endemol? wat hem enkele miljarden euro?s opleverde. Hij ging met dat 
geld zich storten op het produceren van Musicals en het laten maken van schouwburgen waar die 
Musicals konden worden opgevoerd.

Het werd een enorm succes, maar omdat hij inmiddels 76 jaar geworden was wilde hij, mede op 
aandringen van zijn vrouw, met pensioen gaan en op 23 augustus 2018 nam hij dan ook officieel 
afscheid van al zijn 3.000 personeelsleden.  Hij had ook zijn aandelen in zijn bedrijf verkocht aan het 
Mediabedrijf Advance. Wij wensen hem nog een fijne pensioentijd toe.

Warenhuis Hudson Bay Het in Nederland begonnen Canadese Warenhuis Hudson Bay maakt 
momenteel een moeilijk tijd door in Nederland. Ze zitten vaak in de vroegere panden van het Failliet 
gegane Vroom en Dreesmann Warenhuizen en daar waren de pandeigenaren dan ook erg blij mee, 
want veel van die panden stonden al maanden leeg. 

Maar dat ze in die vroegere panden van V&D zaten leek mooi en had het voordeel dat ze gelijk in het 
centrum van de grote steden zaten, dus dicht bij het kooppubliek. Maar daar kleefden ook nadelen 
aan.

Maar het nadeel er van was namelijk, dat het grote publiek de Hudson Bay Warenhuizen toch gingen 
vergelijken met het goedkope Warenhuis van V&D, terwijl hun prijzen meer leken op die van het veel 
duurdere Bijenkorf en dat werkt vervelend uit voor Hudson Bay.

De Bijenkorf ging zich met haar verkopen nog méér richten op de verkoop van meer Luxueuzer 
merkartikelen,  waarin ze zeer succesvol bleek te zijn. Dit zelfde deden ze ook op hun internet site, 
waarbij ze bovendien geen verzendkosten in rekening brachten en garandeerde zelfs een directe 
levering van haar producten op de volgende dag. 
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Daar kon Hudson Bay blijkbaar niet tegen op, want niet alleen waren ze volgens het Nederlandse 
publiek duur en hadden zij bovendien gekozen om hun website producten vanuit Duitsland aan te 
leveren en dat betekende ook een latere levering bij hun klanten in Nederland.

Koningsdag 2019.    Deze wordt het volgend jaar gevierd in de Utrechtse stad Amersfoort en wel op 
27 april 2019. Dit is in Nederland officieel bekend gemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst.    

Over het Programma is nog niets bekend omdat daarover nog uitgebreid gesproken moet gaan 
worden met Burgemeester Bolsius van Amersfoort en de omliggende Gemeenten.  In hoeverre de 
prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ook op de Koningsdag in Amersfoort aanwezig zullen zijn is nog 
niet bekend, maar iedereen rekent er wel op. 

Dit jaar waren de overige Prinsen en prinsessen van de Koninklijke Familie bij de viering koningsdag in 
Groningen er ook bij, dus neemt men aan dat ze ook het volgend jaar in Amersfoort er wel bij zullen 
zijn.   

Milit aire Wil lem sorde. Op 30 augustus 2018 werd Majoor Roy de Ruiter tot ?Ridder in de Militaire 
Willemsorde? geslagen. Hij was daarmee  de vijftiende militair die deze hoge decoratie kreeg. 

Hij kreeg deze decoratie wegens het geven van vuursteun aan de Nederlandse grondtroepen in 
Afghanistan, waar velen hun leven aan te danken hadden. Hij behoorde overigens tot het Korps van 
de Commandotroepen. 

Einde van een t i jdperk . Dertig jaar geleden was machinist Berend-jan Kraan nauw betrokken bij de 
introductie van de zogenoemde ?Buf fel locom ot ief?, genoemd naar zijn uiterlijk en uitgerust met 
dieselmotoren, op het Nederlandse Spoor. Met weemoed heeft hij dan ook deze week afscheid 
genomen van de Buffel en hij ging deze het Spoorwegmuseum binnen rijden.  

Tientallen treinfanaten waren met hun fotocamera?s en filmcamera?s ook aanwezig bij het afscheid 
nemen van die Buffel. Treinstel 3426, reed al sinds 1996 als dieseltrein nog jarenlang op diverse 
regionale diesel baanvakken in Holland bij Regionale Vervoerders.  

Nu is hij dus geëindigd, net als vele van zijn voorgangers, in het Utrechtse Spoorwegmuseum.  De 
laatste Nederlandse stoomlocomotief, de NS 3737, was in 1958 ook naar het Spoorwegmuseum 
gereden, nu dus ook de laatste dieseltrein. Alle treinen in Nederland rijden nu dus op ?groene stroom? 

Engelandvaarders. Prinses Beatrix heeft de laatste reünie van de echte Soldaten van Oranje, de 
Engelandvaarders, bijgewoond. Zij gingen toen tijdens de Tweede Wereldoorlog, op weg naar haar 
grootmoeder Wilhelmina, om hun leven te riskeren door te gaan vechten tegen de Nazi?s om daar de 
strijd voort te zetten.  

Op de laatste reünie welke er werd gehouden waren er nog maar tien Engelandvaarders aanwezig. Zij 
waren allemaal boven de 90 jaar oud.  Omdat er nog maar zo weinig zijn, besloot men om met deze 
vorm van reünies te stoppen.

27 september 2018

St int  of  Bolderkar  ongeluk . Op donderdag 20 september werd Nederland opgeschrikt door een 
afschuwelijk ongeluk op de spoorwegovergang in de Brabants plaats Oss, toen vijf kinderen en hun 
volwassen begeleidster klaar waren bij de voorschoolse opvang en op weg gingen naar school. 

Ze reden met een elektrisch karretje, een zogenaamde "bolderkar", ook wel een ?stint? genoemd, door 
naar de dagschool Korenaer te gaan om daar de vijf kinderen te brengen voor de dagschool. 

Onderweg moesten ze echter nog wel een bewaakte spoorwegovergang over. Dat liep echter 
volkomen fout af. Wat daarbij precies is fout gegaan wordt nu nog onderzocht, maar omstanders 
verklaarden later dat ze hoorden schreeuwen vanuit de bolderkar dat deze niet meer te stoppen bleek 
te zijn, en de bolderkar werd dan ook voluit gegrepen door een voorbij razende trein. 
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Bij deze botsing tussen de trein en de bolderkar werden 4 kinderen direct gedood, en werd er 1 kind 
zeer ernstig gewond evenals de volwassen begeleidster, die beiden in een zeer kritieke toestand naar 
het ziekenhuis werden gebracht.

De koning en de koningin. Toen de ramp in de plaats Oss bekend werd kwam er van uit het heel 
Nederland een stroom van hevige emoties op gang, waaronder die van Koningin Máxima, Koning 
Willem-Alexander en de Nederlandse Minister president, Mark Rutte, die de ouders van de 
verongelukte kinderen veel sterkte toewensten in deze voor hen zulke dramatische uren.        

Op de plaats van de botsing ontstond spontaan een ware bloemenzee en velen konden hun tranen 
niet meer onderdrukken. Nederland was verbijsterd over het drama en het was dan ook lang het 
gesprek van de dag in Nederland en heel Nederland was kapot van het verschrikkelijk drama in Oss.

Bij een eerste onderzoek is niet gebleken dat de elektrische trein waarmee het ongeluk was gebeurd, 
de elektrische bolderkar systeem had beïnvloed. Ook de fabrikant van de bolderkar trof geen blaam 
zo bleek na onderzoek. 

In Nederland worden de elektrische Bolderkars vaak gebruikt om kinderen gezamenlijk naar ver 
afgelegen bijzondere scholen te brengen.

Het  Weer . Het werd herfst in Nederland. De Herfst was dit jaar precies op tijd volgens de kalender, 
welke aan onze muur bij iedereen thuis hangt. De herfst ging dit jaar echter gepaard met veel regen 
en wind, precies zoals we dat al jaren kennen. Aan die droge en hete zomerweer van 2018 kwam pas 
rond 20 september een einde.  Het was ook gelijk de start van het herfstweer!

Het werd ook al snel koud in de nachten. Hier en daar werd zelfs al nachtvorst gemeld. In de maand 
september beleefden we ook de koudste 23e september ooit in Nederland gemeten, namelijk 10.7 
graden Celsius. 

Maar later kwam wel de zon weer terug en gingen de temperaturen weer, na die koudste dag ooit, 
weer naar 20 graden terug. Maar in de nachten bleef het toch erg koud, ongewoon voor de maand 
september.      

Feest dagen . We gaan ons nu voorbereiden op de komende Feestdagen, die zoals u weet zal starten 
met de komst van Sinterklaas op 17 november, gevolgd door de pakjesavond op 5 december en de 
feestdagen eindigen dit jaar met de 2 vrije Kerstdagen en met Nieuwjaarsdag. De Regering dorst het 
vuurwerk op Nieuwjaarsdag ook dit jaar niet te verbieden. 

Sinterklaas komt, zoals u weet, in Nederland aan op zaterdag  17 november 2018 in Zaanstad, dan kan 
hij ook eens de wereldberoemde windmolens gaan bekijken op de zogenaamde Zaanse Schans, 
voordat hij verder ter paard ons land in rijdt.    

Woningen weer  duurder  in Neder land. De prijs van een gemiddelde woning is in de maand 
augustus gestegen tot 294.203 euro, dat was een nieuw officiële recordprijs voor een simpele woning 
in Nederland en dat was alweer ruim 9 procent duurder dan het vorig jaar, aldus het CBS.

Als de prijzen zich zo blijven ontwikkelen zal een woning in de maand oktober meer dan 3 ton gaan 
kosten. Voor een gewone Nederlander is dat niet meer te betalen, zeker als de rente weer naar de 
normale hypotheekrentes van 8 procent terug zou gaan.  Nu is die hypotheekrente nog slechts 1.5 
procent, maar wel snel stijgende.

Duurder  Openbaar  Vervoer . Door de verwachte verhoging van de consumenten-belasting op het 
Openbaar Vervoer, van 6 naar 9 procent, verwacht men dat ook de bus, de tram, de metro en de trein 
eveneens met drie procent extra zullen worden verhoogd.  

Omdat het Openbaar Vervoer in Nederland toch al extreem duur is zullen weer een aantal mensen 
met de auto naar hun werk gaan en dat is jammer, want de files worden hier iedere dag ook weer 
steeds langer. Nederland raakt verstopt door het autoverkeer.
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Online verkopen. In Nederland zijn de verkopen online, dus via het internet,  in de eerste zes 
maanden met maar liefst 11 procent toegenomen tot 11.8 miljard euro. Over het hele jaar 2018 
verwacht men dat de Nederlanders zo?n 230 miljoen producten op het Internet zullen kopen met een 
totale waarde van 25 miljard euro. 

Het meeste wordt in Nederland nog via het Internet kleding en schoenen gekocht. Het enige wat de 
internet winkels vervelend vinden aan die internet verkopen zijn de gratis terugzendingen van de 
kleding en de schoenen. Dat kost de verkopers ook heel veel geld maar er is nu eenmaal een gratis 
terugzend service welke nooit meer teruggedraaid kan worden.     

Sjouk je Hooym aayer  over leden.  

Op woensdag 19 september overleed op 78-jarige leeftijd 
Sjoukje Hooymaayer, generaties lang bekend uit de populaire 
televisie serie ?zeg eens AAA?, waarin zij de rol van dokter 
?Lydie van der Ploeg? speelde in een televisie comedyserie in 
de jaren 1981 tot en met 1993.

Later werd Zeg eens Aa ook vele jaren op het toneel 
uitgebracht, waarin ze samen met Carry Tefsen, die de 
bekende rol van Mien Dobbelsteen altijd speelde, zowel op de 
televisie als op het toneel. Sjouke Hooymaayer speelde op 13 
mei 2018 voor het laatst nog mee op het toneel in de bekende 
Musical ?My Fair Lady?. 

Dat was toen haar laatste optreden. Ze kreeg daarbij een staande ovatie en een bloemenhulde in het 
Amsterdamse Carré Theater . Ze was toen al ernstig ziek en iedereen wist dat dit haar laatste publieke 
optreden zou worden. Bedankt Sjoukje, we zullen je missen!

10 oktober 2018                 

          

Het  Weer . Zelfs nu, op 10 oktober van dit jaar, gaat de eindeloos lijkende Zomer van 2018 nog 
gewoon door, het werd 25 graden op diverse plaatsen in Nederland. We konden op die dag in feite 
gewoon naar het strand, hoewel de strandtenten toch al enige tijd naar de winter opberg plaatsen 
waren gebracht. Maar het zullen zeker wel de laatste zomerse dagen van 2018 zijn.  

Op 28 oktober komt er volgens de kalender ook een einde aan de ?zomertijd? en mogelijk zelfs voor 
altijd. In het Europese Parlement is namelijk besloten om per EU land zelf maar te laten beslissen of 
men voortaan altijd de zomer of de wintertijd zou willen gaan aanhouden.  

Het is nog niet bekend hoe en wanneer Nederland de zomertijd zal afschaffen. Veel zal afhangen van 
de buurlanden België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg hoe zij de dienstregeling van de treinen met 
elkaar willen laten aansluiten, zodat je niet tijdens je treinreis je tijd hoeft aan te passen.  

Sint erk laas kom t  al op 17 november aan in Zaanstad in ons land en dan begint in Nederland ook het 
?Feestdagen Seizoen?. Nu de economische crisis in ons land voorbij lijkt, worden er in het algemeen 
uitbundiger cadeautjes gegeven.  

Gouden Kalveren 2018. In Nederland zijn de Nederlandse Oscars, de zogenaamde Gouden Kalveren, 
uitgereikt, tijdens het 34e Nederlandse Filmfestival. Tijdens een Galabijeenkomst in Utrecht, kreeg de 
Film ?Bankier van het Verzet? maar liefst twaalf Nominaties 

Tot de beste Film werd uitgeroepen de ?Bankier van het verzet?. Deze film, een oorlogsfilm,  kreeg vijf 
prijzen, dus Gouden Kalveren. Gelauwerd voor hun optreden in deze film werden de gebroeders Van 
Hall.   
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De beste acteur werd Jacob Derweg en de beste vrouwelijke bijrol kreeg Fockeline Ouwerkerk. Als 
beste mannelijke bijrol voor zijn mannelijke bijrol Leopolds Cobain. Ook won de film de Publieksprijs 
en werd Harry Ammerlaan beloond met een Gouden Kalf. 

Beste Actrice werd Maria Kraakman in de film ?het drama in blue?.  Ilse Warringa kreeg de Gouden Kalf 
voor haar rol als beste Actrice in het televisieserie ?de Luizenmoeder?. 

Ook werd bekend dat de Film uit 1977, namelijk ?Soldaat van Oranje?, ruim 1.5 miljoen mensen naar 
de bioscoop had getrokken, terwijl ?Riphagen? uit 2017 juist een grote flop was geworden. Maar Paul 
Verhoeven wist in 2006 nog met zijn ?Zwartboek? opnieuw meer dan 1 miljoen bezoekers naar de 
bioscopen te trekken.  

Dr inkwat er  Grat is op de st at ions van de Spoorwegen .  Treinreizigers op 200 stations van de 
Nederlandse Spoorwegen kunnen vanaf het volgend jaar gratis drinkwater verkrijgen. De restaurants 
weigeren dit al enige tijd consequent. Omdat voor de NS toch mogelijk te maken gaat de NS op die 
stations zelf tappunten aanleggen. In 2019 kunnen de watertappunten gebruik gaan worden. De 
verwachting is, dat 90 procent van de treinreizigers van het spoornet van de NS, dan langs een 
watertappunt zal komen. De aanleg en het gebruik er van kost de NS ruim 3 miljoen euro. Tijdens de 
hitte van de afgelopen zomer bleek overduidelijk de noodzaak van die watertappuntenop de stations. 

De NS hoopt daarbij wel te kunnen rekenen op de steun van de Gemeenten en de 
drinkwaterbedrijven bij de aanleg er van. De NS hoopt dat daardoor de treinreizigers hun eigen flesjes 
gaan meenemen van thuis waardoor er minder flesjes als afval in het milieu terecht gaan komen.

Open Huizen Dag. Op zaterdag 6 oktober werd er in Nederland weer de ?Nationale Open Huizen 
Dag? voor koophuizen gehouden. Waren er vier jaar geleden nog zo?n 50.000 koophuizen te 
bezichtigen in ons land, dit jaar waren dat er nog maar 13.000 koophuizen.

De belangrijkste oorzaak is het feit, dat er nog steeds veel te weinig nieuwe huizen gebouwd worden 
omdat de Gemeenten geen bouwgrond meer hebben in ons toch al overvolle land. Verder komen er 
steeds minder huizen vrij om te kunnen verkopen. Het tekort aan huizen neemt in Nederland dan ook 
steeds ernstige vormen aan.

Het  Weer . Met Oktober kan Nederland altijd nog alle kanten op met het Weer. We hebben wel eens in 
Oktober al een vroege winter gehad, maar ook wel eens een prachtige ?Indian Summer?, zoals nu. 

Dit keer hebben we het getroffen met het  Weer in Oktober,  want we hebben een prachtige 
weerweek nog voor ons volgens de Weerman. Op dit moment schijnt de zon volop en is het van 20 tot 
25 graden Celsius, en dat in midden oktober, dus zeg maar gerust, dat het Weer volkomen zomers is 
en dat in het midden van Oktober 2018. 

Ja, zelfs het strand lokt nu weer ,hoewel inmiddels de strandrestaurants leeg zijn, sterker nog de 
meeste zaken zijn van het strand afgehaald en opgeborgen voor het volgende strandseizoen in 2019. 

Sterker nog, het is in Oktober zelfs verplicht om alles van het strand weg te halen, anders krijg je een 
boete. Dit natuurlijk omdat er in Oktober vaak herfst stormen zijn en men het land, achter de duinen, 
wil beschermen tegen een te wilde zeewater. Ja, we hebben ons lesje wel geleerd.

Maar voorlopig hebben we minstens een week met schitterend droog en zonnig Weer te goed met 
zomerse temperaturen van 25 graden Celsius. Ook eigenlijk abnormaal in dit anders zo koele 
kikkerland in de maand oktober.  

Unilever .  Nu dat bedrijf niet naar Rotterdam wil komen om daar als haar hoofdkantoor verder te 
gaan, denkt men er nu in Den Haag over, om die dividendbelasting voor Unilever en andere 
Multinationals, zou worden afgeschaft, dan toch dan maar weer gewoon in te voeren en Unilever geen 
vrijstelling er van te geven. 

Daarmee zal Nederland twee miljard euro extra aan dividend belasting gaan vangen, welke dan voor 
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andere zaken kunnen worden gebruikt, zoals voor het Midden en klein bedrijf in Nederland, door hen 
minder belasting te laten betalen. Dit bevordert dan ook de werkgelegenheid in ons land.

Het Midden en Klein Bedrijf geven aan 60 procent van de Nederlanders een goede baan. Over een 
week zal men bekend maken waaraan die 2 miljard euro nu besteed zal gaan worden. Unilever heeft 
zich dit keer niet van haar beste kant laten zien door niet naar Rotterdam te willen komen, de 
geboorteplaats van juist veel Unilever fabrieken, vooral boterfabrieken. 

Koning en Koningin naar  Groot  Br it t annië. Koning Willem-Alexander en de Koningin zullen eind 
oktober een staatsbezoek brengen aan Groot Brittannië gaan brengen. Zoals altijd bij Staatsbezoeken 
nodigen ze dan een paar Journalisten uit van dat land om meer te weten te komen wat er nu speelt in 
zo?n land.

Het komende vertrek van Groot Brittannië uit de Europese Unie is voor Nederland natuurlijk erg 
belangrijk omdat Nederland heel veel handel met Groot Brittannië drijft en over enkele maanden zou 
Groot Brittannië weleens de Europese Unie moeten gaan verlaten zonder enige deal met elkaar. Dat 
zou dan rampzalig zijn voor ons en voor Groot Brittannië. 

Het koningspaar zal op 23 en 24 Oktober dus een Staatsbezoek aan het ?Verenigd Koninkrijk? gaan 
brengen en bovendien van 10 tot 12 Oktober aan onze Duitse buren namelijk aan Rijnland-Palts en 
Saarland. 

Het wordt dus nog een drukke maand voor de Koninklijke Familie. Even tussen de bedrijven door 
komt ook de Chinese Premier ook nog even gezellig langs op audiëntie.   

Het  St int verbod. In de afgelopen dagen werd in Oss een herdenkings-  bijeenkomst gehouden in 
verband met het afschuwelijk ongeluk, waarbij vier jonge kinderen bij een botsing van een elektrische 
bolderkar met een trein, om het leven kwamen. Het was afschuwelijk dat ongeluk.    

De meer dan 3.000 bolderkarren in ons land, werden onmiddellijk verboden om nog te gebruiken, 
omdat, na later bleek , ze plotseling kunnen stil kunnen vallen of dat de rem opeens niet goed meer 
werkt. 

De plaats Oss was in massaal verdriet terecht gekomen. Wij wensen de ouders van die kinderen heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen voor hen.

25 oktober 2018

Nederland heeft na een lange Zomer en ook al een lange nazomer, de weg ingeslagen van de herfst 
en daarna komt natuurlijk ook de Hollandse winter er ook weer snel aan. 

Einde Zom er t i jd . Op zondag op 28 oktober 2018 eindigt in Nederland officieel de Zomertijd en 
moeten we de klok weer een uur terug zetten. 

?Spring Forward en Fall back? was in Nederland op veel scholen met Engels als examenvak, altijd al 
het ?ezelsbruggetje? om te weten of de klok een uur vooruit (dus spring forward ) of een uur achteruit 
moesten worden gezet ( Fall back) 

Het zou trouwens wel eens de laatste verandering van de zomertijd kunnen gaan worden, want de 
Europese Unie wil van die halfjaarlijkse omzettingen in een zomer en wintertijd af. Veel mensen raken 
door  die klok omzettingen van hun bioritme af en dat duurt soms weken.  

Maar men weet nog niet precies hoe men dat zou willen gaan doen, daar zijn de landen van de 
Europese Unie het niet over eens.  We houden U er wel van op de hoogte. 

De Hem a weer  100 procent  Hollands. Op vrijdag 19 oktober 2018 heeft de Nederlandse zakenman 
Marcel Boekhoorn de meer dan 500 filialen van de Hema warenhuizen gekocht van het Engelse 
bedrijf ?Lion Capital? voor iets minder dan een miljard euro.       
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De Hema is altijd een bij het Nederlandse volk populaire warenhuis geweest en gebleven. Toen Vroom 
& Dreesmann failliet ging bleven velen maar hopen dat de Hema het zou blijven redden. Ook had men 
bij de Hema vaak heerlijk is voor op de warme dagen te eten. Ook om de heerlijk tompouces had de 
Hema een goede naam. Al was het dus maar voor al die heerlijke rookworsten die ze er altijd 
verkochten en die zalige kroketten waren die er om van te smullen waren en daarom hopen de 
Nederlanders maar dat de HEMA nu voor altijd ?Hollands? zal blijven. De nieuwe eigenaar verklaarde 
dat hij dat ook zeker zal doen.  Bedankt Marcel hier voor! 

Ant i-rook  m aat regelen. Nederland gaat binnenkort extra anti-rook maatregelen afkondigen om het 
roken van sigaretten nóg onaangenamer te maken. Nederland wil in ieder geval streven naar een rook 
vrije jeugd.

Zo zal vanaf 1 januari 2019 het kopen van een pakje sigaretten worden verhoogd van ongeveer 7 euro 
per pakje, naar 10 euro per pakje sigaretten en sommige rokers roken in Nederland er nog steeds wel 
zo?n twee pakjes per dag. 

Ook mogen er dan geen sigaretten meer in de supermarkten worden verkocht gaan worden, zoals bij 
Albert Heijn. Men wil namelijk een rookvrije samenleving hebben, vooral voor onze jeugd.  

Em igrant en  In 2017 zijn zo?n 235.000 immigranten in Nederland komen wonen. De meesten kwamen 
uit andere Europese Unie landen, die zich hier altijd al vrij en zonder problemen in Nederland 
mochten komen wonen. Het zijn vooral veel Polen die dat toen hebben gedaan.   

Wim  Kok Over leden. De voormalige Minister President van 
Nederland, Wim Kok, is zaterdag 20 oktober op 80-jarige leeftijd 
overleden.  Hij was Minister-President in Nederland van 1994 tot 
2002. Hij was daarvoor vooral bekend als de strijdbare 
vakbondsleider van het FNV, veruit de grootste vakbond in 
Nederland met meer dan een miljoen leden.

Wim Kok was ook de man, die het zogenaamde "poldermodel" 
uitvond, namelijk door maar veel met elkaar te onderhandelen, 
men uiteindelijk toch tot overeenstemming met elkaar  kon 
komen. Daarom waren er ook weinig stakingen in Nederland. 

Door de Christendemocraten, het tegenwoordige CDA, buiten 
zijn regering te houden heeft hij ook veel zaken in Nederland 
kunnen moderniseren vooral door het veel langer open laten 
van de winkels tot maximaal zo?n 10.00 uur in de avond. 

Tegenwoordig kan elke stad in Nederland, indien gewenst, ook 
op de zondagen open zijn vanaf 12 uur in de middag. Er wordt 
daar massaal gebruik van gemaakt, vooral tijdens de Feestdagen 
rond Sinterklaas en de Kerstdagen.    

Lang op gewacht ! De vrienden van een 100-jarige wilden ook het Mobil isat ie-Oor logskruis alsnog 
laten geven aan de man die tijdens de mobilisatie in 1940, werd opgeroepen  om het land te dienen. 
Hij is inmiddels 100 jaar geworden, maar nog steeds even strijdbaar als voorheen. Zo zou hij eigenlijk 
volgens zijn vrienden ook alsnog recht hebben, op die Mobilisatie-Oorlogskruis. 

Toen hebben die vrienden van hem dit alsnog aangevraagd bij de Minister Bijleveld van Defensie en 
die kwam die onderscheiding toen persoonlijk bij de 100-jarige brengen. De Nederlandse 
Minister-President Mark Rutte reikte vervolgens persoonlijk de onderscheiding aan die 100-jarige uit.   

Het  einde van het  Groningse aardgas. Heel Nederland mag in 2030 geen Gronings aardgas meer 
gebruiken. Maar hoe dat dan moet gaan gebeuren en wie dat dan zal gaan betalen weet nog niemand 
hier. 
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Hoe gaan we dan de verwarming stoken in de winter en hoe kunnen we dan douchen terwijl het 
steeds warmer wordt in Nederland. Het was in 2018 al de warmste zomer welke we ooit hadden in 
Nederland. We houden u hiervan op de hoogte. 

    

                 

Neder lands Nieuws in Video en  t ekst !

2018-09-17 Prinsjesdag 2018    https://youtu.be/1HSFGBoU1C4

2018-09-25 Dokter van der Ploeg overleden uit ?Zeg eens Aa?https://youtu.be/HGghCZsceg0

2018-09-25 BZN stopt er definitie mee https://youtu.be/o_a60gzdSUo

2018-09-25 De Fabeltjeskrant bestaat 50 jaar https://youtu.be/28xd_vDid60

2018-09-25 Brievenbussen verdwijnen massaal https://youtu.be/0n7_nTq40m8

2018-10-23 Blauw Bloed https://youtu.be/PGlMEklTLW8

2018-10-23 Staatsbezoek aan het Verenigd Koningrijk https://youtu.be/CqYzEi_2WlQ

2018-10-22 Rotterdam nieuws van Vrijdag 22 Oktober 2018 https://youtu.be/E2tqZ6RgIPA

2018-10-21 De Marathon van Amsterdam https://youtu.be/--mZOsj_NJM

2018-10-22 Overzicht Marathon van Amsterdam https://youtu.be/s7x8n2Vct5Q

2018-10-23 Mona Giga op Parkeergarage in Haarlem https://youtu.be/_HmUqZdCsqU

2018-10-23 Voetbalster Lieke Martens uitgeroepen tot https://youtu.be/G7sXCH7TSM8 

de beste ter wereld.

Informatie overgenomen van de Lugtpostblog van Jan van der Lugt.

 

Jan van der  Lugt
Neder land 

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

https://youtu.be/1HSFGBoU1C4
https://youtu.be/HGghCZsceg0
https://youtu.be/o_a60gzdSUo
https://youtu.be/28xd_vDid60
https://youtu.be/0n7_nTq40m8
https://youtu.be/PGlMEklTLW8
https://youtu.be/CqYzEi_2WlQ
https://youtu.be/E2tqZ6RgIPA
https://youtu.be/--mZOsj_NJM
https://youtu.be/s7x8n2Vct5Q
https://youtu.be/_HmUqZdCsqU
https://youtu.be/G7sXCH7TSM8
http://lugtpost.jouwweb.nl/
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De Troonrede
18 september 2018 

      Leden van de Staten-Generaal,

In het parlementaire jaar dat voor ons ligt, start de herdenking van 75 jaar bevrijding. In het najaar van 
1944 werd de bezetter uit grote delen van Zuid-Nederland verdreven. Boven de grote rivieren duurde 
het nog een lange Hongerwinter voordat ook daar het Wilhelmus weer klonk.

Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk het land is dat sindsdien is 
opgebouwd. Sterk in termen van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid. Sterk door de 
democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid 
en rechtszekerheid. En Nederland is sterk door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak 
boven het hoofd. Zo vertelt de naoorlogse geschiedenis een verhaal van vooruitgang en verbetering. 
Ondanks perioden van neergang is de richting omhoog en vooruit.

De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor 
aanwezig. In 2019 groeit de economie voor het zesde jaar op rij. Naar verwachting neemt het 
nationaal inkomen volgend jaar met 2,6 procent toe en bedraagt het overschot op de rijksbegroting 1 
procent. Hierdoor wordt de staatsschuld lager en is Nederland beter voorbereid op toekomstige 
economische schokken. De werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent.

Daarmee is dit het moment om opnieuw richting te kiezen. Om keuzes te maken die ruimte en 
zekerheid bieden in het hier en nu en voor volgende generaties. Meer mensen moeten concreet 
merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Mensen moeten ook weer voelen dat de 
politiek er voor iedereen is. Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede 
zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en 
een goed pensioen? 

En er is de vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar 
en niet te veel naast elkaar? Een steeds beter land is niet vanzelfsprekend, maar vergt permanent 
onderhoud en vernieuwing. Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Vooropgesteld: er gaat veel goed. 
Nederland is een land van vrijwilligers, kerken en verenigingen, dat samenkomt rond bijzondere 
sportprestaties en op nationale feestdagen. Waar het niet goed gaat, wil de regering actie 
ondernemen. Dat is niet in één programma of wet te regelen, want een hechte samenleving omvat 
alle beleidsterreinen en alle bestuurslagen.

De regering neemt initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen 
meer vaste grond onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft 
van de 75+?ers zegt zich eenzaam te voelen. 

We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward 
gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. 
Samen met provincies, gemeenten en lokale instanties wil het Rijk brede coalities vormen om mensen 
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uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven.

De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien 
waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis 
voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar 
voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar 
vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle 
kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over integratie. In de voorstellen voor een 
nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel 
mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in 
de samenleving.

Voor de kracht van de samenleving is het positief dat mensen volgend jaar meer te besteden krijgen, 
zowel de brede middengroep van mensen met een modaal inkomen als ouderen en 
uitkeringsgerechtigden. De lonen in ons land stijgen. Mensen vinden weer een baan, maken carrière 
of gaan meer uren werken. En door een modernisering van ons belastingstelsel gaat werken meer 
lonen. De belasting op consumptie gaat iets omhoog, waardoor ruimte ontstaat voor lagere lasten op 
arbeid. Per saldo houden huishoudens de komende jaren meer over.

De gunstige economie biedt ruimte om de sociaaleconomische structuur van ons land sterker en 
moderner te maken. Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft als doel dat het voor werkgevers 
minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden. De regering wil daarnaast 
schijnzelfstandigheid tegengaan. Zzp?ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap wordt niets in 
de weg gelegd. 

Omdat een moderne arbeidsmarkt rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, wordt het 
geboorteverlof voor partners verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken. Nog teveel mensen 
met een arbeidsbeperking staan ongewild langs de kant. De regering start een breed offensief om aan 
hen meer kans te geven op een volwaardige baan. Werken moet lonen, ook voor deze groep.

Het huidige pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar. De 
stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente 
hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht. De regering wil samen met sociale partners werken 
aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als 
de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.

Nederland heeft van oudsher een goed vestigingsklimaat en dat moet zo blijven. Ook daarom blijven 
we de komende jaren investeren in onderwijs, innovatie en wetenschap, en een aantrekkelijke 
woonomgeving. Voor een inhaalslag in infrastructuur is in deze kabinetsperiode 2 miljard euro extra 
beschikbaar. Daarmee worden fileknelpunten aangepakt, de verkeersveiligheid verbeterd en het 
openbaar vervoer versterkt. Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land 
voor grote en kleinere bedrijven. 

De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft. We willen echte 
bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie. 
Belastingontwijking, zoals in het geval van brievenbusfirma?s, wordt daarom tegengegaan.

De gunstige economie biedt ook ruimte om te investeren in voorzieningen en vakmensen die de basis 
vormen onder een sterk land. Dat doen we met oog voor verpleegkundigen én hun patiënten en 
cliënten. Met verbeteringen voor leraren én leerlingen. Met aandacht voor meer agenten én veiligheid 
op straat. Met erkenning van de grote betekenis van het werk van onze militairen in binnen- en 
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buitenland. En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke 
omstandigheden zorgen voor ons voedsel.

Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. 
Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.

In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen 
vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet 
door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard 
euro per jaar. Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op goede en voor iedereen 
toegankelijke zorg. 

Daar moeten we nu aan werken, want de groep ouderen wordt groter en de ontwikkeling van nieuwe 
medische technieken en medicijnen staat niet stil. In de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al 
meer dan 25 cent naar de zorg. Daarom zijn met de ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en de ggz nieuwe akkoorden gesloten over de kwaliteit en een beheerste kostengroei.

Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel krijgen vmbo-scholen met 
een technisch profiel extra geld. Het kabinet investeert daarnaast fors extra in voor- en vroegschools 
onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. 

Om het nijpende lerarentekort aan te pakken, is geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het primair 
onderwijs, verlaging van de werkdruk en halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de 
lerarenopleiding. Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle 
partijen in het onderwijs.

De bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit vraagt meer aandacht. Nederland is 
een rechtsstaat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in verloedering, in 
criminele afrekeningen en in drugscriminaliteit die in sommige delen van ons land industriële vormen 
aanneemt. Er komen ruim 1100 agenten bij, van wie het merendeel in de wijken gaat werken. Een 
groeiend probleem is de vermenging van onder- en bovenwereld. Met een speciaal fonds dringen we 
deze zogeheten ?ondermijning? terug. Daarnaast komt extra geld beschikbaar voor cybersecurity, 
omdat het nodig is de digitale infrastructuur van ons land te beveiligen.

Onze militairen hebben binnen en buiten de landsgrenzen een belangrijke taak om Nederland veilig te 
houden. Na jaren van bezuinigen zet de trendbreuk van hogere defensie-uitgaven in 2019 en daarna 
steviger door. Het gaat om een bedrag dat oploopt naar 1,5 miljard euro extra per jaar aan het einde 
van deze kabinetsperiode. Dat is een verhoging van de defensiebegroting met 17 procent. Met deze 
noodzakelijke investering kan de krijgsmacht haar grondwettelijke taak het Koninkrijk te beschermen 
beter uitvoeren.

Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden zijn betaalbare 
woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan woningen 
met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. De regering slaat de handen ineen met gemeenten, 
woningcorporaties en bouwers. Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad beter te 
benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van 
nieuwe huizen. De ambitie is om per jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Het spreekt vanzelf 
dat de problemen niet met één druk op de knop zijn op te lossen. Maar het is wel noodzakelijk het tij 
te keren.

Datzelfde geldt voor het klimaatbeleid. Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag 
opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, mogen we ook geen milieuschuld doorgeven. De 
realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, werken en leven. Tegelijkertijd 
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biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland. In de zomer 
presenteerden vertegenwoordigers van de industrie, energiesector, landbouw, natuurorganisaties en 
logistieke bedrijven een voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. 

Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden 
voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Deze grote bocht kunnen we alleen met 
elkaar maken. Het parlementaire initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is.

De urgentie van de energietransitie is alleen maar groter geworden na het besluit om de gaswinning in 
Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de regering recht doen aan de 
inwoners van het aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost. 
Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden en de regionale 
economie te versterken.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. De 
energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ? het vraagt allemaal om bestuurlijke 
samenwerking. De rol van de medeoverheden wordt groter en belangrijker. De groei van het 
gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Leden van de Staten-Generaal, de naoorlogse geschiedenis bewijst dat bouwen aan een sterk 
Nederland niet kan zonder de blik naar buiten te richten. In de inbedding van ons land in 
internationale structuren ligt de basis voor blijvende welvaart en veiligheid. Vanuit dit dragend 
principe is Nederland actief lid van de NAVO, de VN, de EU en organisaties als de 
Wereldhandelsorganisatie.

De multilaterale wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd staat onder druk. De 
bedreigingen voor de internationale rechtsorde en de vrije wereldhandel zijn legio, zowel in de ring 
rond Europa als verder weg. Het is een direct Nederlands belang om een bijdrage te leveren aan een 
stabiele internationale omgeving. De Nederlandse militairen, die zich daar onder de moeilijkste 
omstandigheden voor inzetten, hebben onze onvoorwaardelijke steun.

Tot 1 januari 2019 is het Koninkrijk der Nederlanden lid van de Veiligheidsraad. In die rol leggen we de 
nadruk onder andere op modernisering van de VN-organisatie en VN-missies en op meer aandacht 
voor het voorkomen van conflicten. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking wordt gedragen 
door de beproefde combinatie van hulp en handel. Er komt extra geld en aandacht voor hulp aan 
vluchtelingen, voor opvang in de regio, voor onderwijs in ontwikkelingslanden en voor ondersteuning 
bij het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Het dichtstbij zijn onze partners in de Europese Unie, met wie we samen werken aan veiligheid, 
stabiliteit en welvaart voor alle inwoners van de lidstaten. Het lidmaatschap van de EU maakt ons land 
sterker in een wereld waarin machtsverhoudingen verschuiven en oude allianties niet meer 
vanzelfsprekend zijn. Het is een Nederlands belang dat Europa zich collectief sterk blijft maken voor 
vrije wereldhandel en tegen de dreiging van importtarieven en andere handelsbelemmeringen.

Voor de Europese Unie wordt 2019 een intensief jaar met een nieuwe Europese Commissie en een 
nog onvoorspelbare brexit. De Nederlandse regering blijft zich met een positieve agenda sterk maken 
voor een betere EU, die zich richt op kerntaken en afspraken nakomt. Gezamenlijk moeten we de 
interne markt verder verdiepen en de euro sterker maken. Samen staan we pal voor de rechtsstaat. En 
alleen samen kunnen we de onrust aan de buitengrenzen van Europa en het migratievraagstuk 
effectief aanpakken.

In Koninkrijksverband heeft de wederopbouw van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba hoge prioriteit 
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na twee vernietigende orkanen in 2017. De komende jaren wordt hiervoor ruim 600 miljoen euro 
vrijgemaakt. Met de regeringen van Curaçao en Aruba werkt Nederland aan concrete verbeteringen. 

Bijvoorbeeld door meer Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren en door 
de verbetering van de jeugdhulpverlening op Aruba te ondersteunen. De gezamenlijke kustwacht 
heeft een cruciale rol in het beheersen van migratiestromen en de rechtshandhaving. 

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba neemt de regering concrete maatregelen om de armoede terug te 
dringen. De werkgeverslasten in Caribisch Nederland worden met 5 procent verlaagd, waardoor het 
minimumloon en de uitkeringen met 5 procent kunnen stijgen. Daarnaast is 30 miljoen euro 
beschikbaar voor armoedebestrijding, infrastructuur en economische ontwikkeling. Zo blijven we 
samen vorm geven aan een Koninkrijk waarin we elkaar terzijde staan.

Leden van de Staten-Generaal,

Honderd jaar geleden vonden in Nederland de eerste verkiezingen plaats na de invoering van het 
algemeen mannenkiesrecht en het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Traditionele 
stromingen verloren terrein. 

De scheidslijnen van de verzuiling tekenden zich scherper af dan daarvoor. En zowel ter linker- als ter 
rechterzijde dienden zich nieuwe, vaak kleine fracties aan. Het confessionele kabinet-Ruijs de 
Beerenbrouck dat in september 1918 aantrad, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, steunde op 
precies de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. 

Desalniettemin wist het met de invoering van de achturige werkdag en het algemeen 
vrouwenkiesrecht wezenlijke verbeteringen door te voeren. Daarom vieren we in 2019 honderd jaar 
kiesrecht voor alle Nederlanders.

Ieder tijdsgewricht is uniek. Maar misschien mag één parallel met het heden wel getrokken worden. 
Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote 
meerderheden zijn. Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap 
steeds beter maken. In die traditie wil de regering werken, samen met u en samen met iedereen in 
ons land.

In ons democratisch bestel rust daarbij een speciale verantwoordelijkheid op u, leden van de 
Staten-Generaal. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid 
toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
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Regionale contacten wanneer u de juiste richting wilt vinden

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

Federat ion Facebook :            facebook.com/DutchCommunitiesNZ

World Wide Web and Beyond

http://www.netherlandsembassy.co.nz
http://www.netherlandsembassy.co.nz
http://dutchcommunities.co.nz
http://www.foxtonwindmill.co.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://www.netherlandsfoundation.org.nz
http://facebook.com/DutchCommunitiesNZ
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De Bestuursleden van De Federatie wensen u allen:

Hele Fijne Kerstdagen
 en 

een goed, voorspoedig 2019
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