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Van de voorzitter 

Letters to the editor guideline 
Letters may be edited without consultation to meet style 

and available space. 
Supplied photos with letters may be used if they are of high 

enough quality both in content and in resolution. 

Deadline is: 15th January 

Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 

                        Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Als u dit leest hebben we de October markt al weer 
gehad, en bereiden we ons voor op de November 
markt op de 30ste en natuurlijk de kerst markt op 
21 December en dan is het jaar 2019 al weer voor-
bij, waar blijft de tijd! 

Ook willen we langs deze weg alle volunteers nog 
een extra bedanken dat we elke keer weer op hun 
kunnen rekenen, zonder volunteers is er geen 
markt. 

Omdat dit de laatste K&K is voor dit jaar willen we 
iedereen hartelijk danken voor support tijdens de 
markt en wensen we iedereen een heel fijn 
Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar. 

Graag zien we iedereen weer gezond en wel terug 
op de eerste markt in 2020 en wel op 28 Maart. 

Dus kom gezellig samen met familie en vrienden 
een kopje koffie met spekulaas doen, en als je trek 
hebt in een kroket of bitterbal die hebben we na-
tuurlijk ook weer, hollandse nieuwe,  
poffertjes, oliebollen en niet te vergeten de Neder-
landse produkten in de winkel, hand gemaakte 
kaarten, photo’s en schilderijen en bloeiende plan-
ten zijn er.  

Ook voor de kinderen is er wat te doen, de afgelo-
pen maanden was de sjoelbak erg in trek bij groot 
en klein. 
Tot ziens op de volgende markt.  
 
Bridges Church 28 Duke street van 
10 tot 1uur. 

Met vriendelijke groet, 
Huub Verstegen 
Ph 07 8380773 
Mob. 0220355302 
E Mail h.l.verstegen@gmail.com  

Het is haast niet te geloven dat we 
al weer bijna aan het eind van 
2019 zijn. Waar ik nog steeds niet 
aan gewend ben na 40 in NZ te zijn 
is de ongezelligheid met Oud en 

Nieuw. Bijna iedereen gaat lang voor middernacht 
al naar bed! Met een beetje geluk is er nog iemand 
die vuurwerk afschiet. Dit jaar probeer ik wat gezel-
ligers te zoeken. Ik heb gehoord dat er in Rotorua 
flink gevierd wordt. Ik zal het eens uit gaan zoeken! 
In dit nummer van de K&K staat het een en ander 
over de bevrijding van Limburg. De slag om Over-
loon was net zo heftig als de slag om Arnhem, maar 
veel minder bekent. In 2020 zal het 75 jaar geleden 
zijn dat Nederland bevrijd is. Dit is een goede reden 
om aandacht te geven aan dit gebeuren. Ik zou 
daarom iedereen die herinneringen heeft aan de 
oorlog en bevrijding willen vragen om dit op papier 
te zetten, of het op te nemen op een voice-
recorder (iedere smart-phone heeft zoiets). De be-
doeling is om dit te delen, niet alleen met mensen 
van Nederlandse afkomst, maar ook met onze NZse 
gemeenschap. Ook NZse soldaten zijn betrokken 
geweest bij de bevrijding en zijn er veel van hen 
niet meer thuis gekomen. Een tentoonstelling zou 
het mooiste zijn en het committee is druk bezig om 
een goede plek hiervoor te vinden. Uw ideeen en 
bijdragen horen we graag. 

We hopen jullie allemaal te zien bij Sinterklaas, de 
Cambirdge Dutch Market en bij de Kersviering. De 
allerbeste wensen voor Kerstmis en Nieuw Jaar! 

Wies van den Berg 
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Friendly Support Network 
We’re well into Springtime, the weather is warming up and the summer holiday  
season is coming up fast.  

Our latest Games Day was held on Monday 2 September in the lovely brand-new hall at 
Tasman Village. About 40 retirees were present enjoying the company of each  
other by playing card games and rummikub. As usual, a lovely lunch and afternoon tea 
was prepared by the ladies in the kitchen and the day was very much appreciated by all.  

Please note: The last Games Day for this year will be held in the Netherville hall on Monday 18 November 
starting at 10.00 am. Come early to enjoy a cuppa first. A free lunch will be provided. There is no need to 
bring a plate!  

Reach out and extend a friendly hand. 

The Friendly Support Network (FSN) is a national organization in New Zealand, which is run by a team of trained  
volunteers. This help or support is generally of compassionate rather than financial nature. Our work is supplemen-
tary of New Zealand Welfare and similar organisations. 

In the Waikato support is provided through e.g. visits at home, in rest homes and hospitals. We also organize social 
events such as Games Days.  

General assistance is provided to Dutch people living in or visiting the Waikato area. Anyone who would like some 
support, information, or just wants to talk, please call the FSN. For contact info see the last page of Koetjes & 
Kalfjes. 

Dates for your diary: 
Monday 18 November - 10.00 am - GAMES DAY (Netherville Village). 
Saturday 30 November - 6.00 pm - End of year function for FSN volunteers.  

Please support the Cambridge Dutch Market. They sponsor the Friendly Support Network in a big way 
(financially)! Remaining market days for this year are on Saturday 26 October, 30 November &  
21 December - 10.00 am. 

Kind regards, 

Harry Stevens (Secretary) 

  Cambridge Klaverjas Club 

Alle spelers zijn weer terug van hun lange vakanties! Echter, we verloren ook 
een speler. Jan de Beun overleed afgelopen maand, onze deelneming aan de 
De Beun familie. Een andere speler kan niet meer komen wegens huiselijke 
omstandigheden en het ziet er naar uit dat een van onze spelers NZ gaat  
verlaten.  

De winnaar van onze derde kwartaal was Anneke de Vries. Felicitaties 
Anneke! Een goed bericht is dat onze club een subsidie heeft ontvangen, nu in 

de goede handen van de Society, om de nodige artikelen te kunnen aanschaffen. We  
spelen thans op gammele tafels maar hebben ook score formulieren, kaarten e.d . nodig. Het is wel-
kom. Onze club draait op een heel laag budget. 

Groeten, Kees Zegwaard. 
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Cambridge  

Dutch Market 
November 30 
December 21 

 
Bridges Church 

Duke Street 

10am—1pm 

 

Games Days 

 

Monday 18th Nov. 

 Netherville 

10 am start 

 

 

Kerstviering 
Zondag 22 December 

2 uur 
Netherville Hall,  

4 Admiral Crescent 
Hamilton 

 
Verhalen, kerstliederen, samen zijn. 

Deze viering is het Nederlands. 
Iedereen is welkom! 
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Kiwi Kinder Club/Dutch Kids Club  

The time of Sinterklaas’ arrival to our shores is 
getting closer and closer!! As always Dutch Kids 
Club (KKC) will be celebrating this, together with 
The Netherlands Society. This time on  
Sunday 1 December at the Girl Guide Hall/Hardy 
Centre near Hamilton Gardens. Mark your agenda; 
more details  in this K&K.  
For those who do not know us yet: KKC aims to 
playfully teach our children (& their parents) Dutch 
language and culture, Dutch games and singing 
(e.g. Sinterklaas & birthday songs). Apart from the 
monthly session, we promote Dutch books, DvDs 
and language-apps like duolingo.com. Additionally, 
we meet at Dutch Market, get involved in ‘big 
Dutch events, like Sinterklaas, Tulip Festival,  
Koningsdag, Easter Egg Hunt, etc.  
Sessions are normally every 2nd Sunday of the 
month at the Girl Guide Hall/Hardy Centre near 
Hamilton Gardens (1-3 PM). Next session is Sunday 
10 November and will be dedicated to Sinterklaas 
(baking pepernoten, doing Sint/Piet activities, sing-
ing Sint songs, etc). Email us if you & children want 
to attend/sample us&pepernoten: 
kkc.waikato@gmail.com  

 
 

Hij komt, hij komt en vol verwachting klopt ons 
hart: Zondag 1 December vieren we weer Sinter-
klaas in de Girl Guide Hall/Hardy Centre bij  
Hamilton Gardens. 
Voor hen die ons nog niet kennen:de Kiwi Kinder 
Club (KKC) organiseert speelse instructie van Neder-
landse taal & cultuur voor kinderen (& hun ouders). 
Dat gaat natuurlijk niet op 1-keer-in-de-maand; 
daarom promoten we ook gebruik van NL boeken, 
DvDs, basis-school-lesmateriaal en taal-apps zoals 
duolingo.com. Daarnaast komen we elkaar regelma-
tig tegen op Dutch Market, doen we mee aan eve-
nementen als Sint, Pasen, Koningsdag, Tulip Festival 
etc of gewoon gezellig een Hollands avondje leu-
ten.Sessies zijn normal elke 2e Zondag van de 
maand in de Girl Guide Hall/Hardy Centre bij Hamil-
ton Gardens (1-3 PM). De volgende sessie is op  
Zondag 10 November en staat natuurlijk in het te-
ken van Sinterklaas (pepernoten bakken, Pietendi-
ploma, Sint liedjes oefenen, etc). Email ons als je/
kinderen de sfeer of de pepernoten eens wil komen 
proeven: kkc.waikato@gmail.com  
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75 Jaar bevrijding Zuid-Limburg 

 

In 2019 is het 75 jaar geleden 
dat Zuid-Limburg werd bevrijd 
van het Nazi-regime. De 
bevrijding begon op 12 septem-
ber 1944, toen geallieerde 
troepen het dorpje Mesch 
(gemeente EijsdenMargraten) 
binnentrokken.  

 

Maastricht: 
In 1939 werden de schatten van het Rijksmuseum in Am-
stertdam overgebracht naar de grotten in Maastricht. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde Maastricht voor 
o.a. de Nachtwacht en bewaarde dit beroemde meester-
werk in het ondergrondse gangenstelsel. Het kunstwerk lag 
als een opgerolde pannenkoek in de Kluis, die overigens nog 
steeds intact en te bezoeken is. Dat de Nachtwacht weer 
onbeschadigd terug in het Rijksmuseum hangt, is natuurlijk 
van onschatbare waarde voor ons cultureel erfgoed. Dat 
hebben we mede te danken aan de Kluis.  

 

Na de bevrijding van Sittard-Geleen op 18 & 19 septem-
ber kwam het front, mede vanwege Operation Market 
Garden, tot stilstand. Sittard bleef hierdoor nog geruime 
tijd een frontstad en tijdens de wintermaanden van 1944 
werd hevig gevochten om Midden- en Noord-Limburg te 
bevrijden en de grens met Duitsland te passeren. Daarbij 
sneuvelden meer dan 2.000 Britse militairen, waarvan er 
enkele honderden zijn begraven op de War Cemetery 
Sittard.Twee maanden na de bevrijding van Sittard-
Geleen, lag het front bij Susteren en oostelijk van Sittard 
in de Selfkant. Hierdoor was Sittard nog altijd makkelijk 

bereikbaar voor Duitse granaten. De richting van de projectielen konden herkend worden aan de 
fluittoon.  

Vaals: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Vaals door par-
ticulieren op grote schaal schuilkelders gebouwd om zich te 
beschermen tegen luchtaanvallen. Het ging vooral om een veilig 
onderkomen te hebben in de nachten dat geallieerde vliegtuigen 
overvlogen om bombardementen uit te voeren op Aken. Hierbij 
kwam het regelmatig voor dat de bommen te vroeg gedropt 
werden en op Vaals terechtkwamen, met alle verschrikkelijke ge-
volgen van dien. Per slot van rekening zaten alle Vaalsenaren bij 
bombardementen in hun eigen kelder. De ene was groter, de an-
dere kleiner en waar mogelijk met de buurkelder verbonden om 
een vluchtweg mogelijk te maken.  
(adapted from 75-jaar-bevrijding-def-web.pdf)  
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Assorted specials in each shop. 

St. Nicolaas and Xmas has started to arrive.  

Orders taken for your chocolate letters. 

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

hans@goudacheese.co.nz 
 

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

addy@goudacheese.co.nz 
 

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

 

Bevrijding Noord-Limburg en Brabant   
Eind september 1944 is operatie Market Garden 
weliswaar mislukt, maar intussen is de 
voorbereiding op een nieuwe stoot richting 

Duitsland nog steeds in volle gang. De slag om de 
Schelde in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland 
en de strijd in Brabant zijn met name bedoeld om 
de cruciale haven van Antwerpen beschikbaar te 
krijgen en bereikbaar te houden voor alle aan- en 
afvoer.   De bevoorradingslijnen naar Nijmegen zijn 
onmisbaar voor de opbouw van het geallieerde aan-
valsleger dat Duitsland in moet trekken. Die aan-
voerlijnen bevinden zich in de corridor, de kwets-
bare smalle bevrijde strook die tijdens Market Gar-
den is ontstaan en van de Belgische grens naar Nij-
megen loopt. Vanuit hun bolwerk in Noord-Limburg 
kunnen de Duitsers elke geallieerde 
troepenbeweging verstoren.  In de ochtend van 12 
oktober verpulveren Britse kanonnen het dorpje 
Overloon. Britse troepen stormen vervolgens over 
de modderige open velden naar de dorpskern, 
voortdurend geplaagd door mijnen en artillerie. In 
de bossen ten noorden van Overloon stuiten ze op 
Duitse parachutisten. Woeste gevechten volgen. 
Moeizaam dringen de Britten Overloon binnen. In 
de late avond zijn ze meester over de smeulende 
puinhopen.  Op 13 oktober verschijnen geallieerde 
bommenwerpers boven Venlo.  

De Maasbruggen bij de stad worden door de Duitsers 
gebruikt om versterkingen naar Overloon te sturen 
dus moeten ze vernietigd worden. Maar liefst dertien 
bombardementen worden op de bruggen uitge-
voerd. Veel bommen komen in de stad terecht en 
maken burgerslachtoffers. Pas op 2 november wordt 
de verkeersbrug uitgeschakeld, de spoorbrug volgt 
uiteindelijk op 18 november. 302 Venlonaren komen 
om het leven. De Loobeek ligt midden in het open 
terrein tussen Overloon en Venray. Door de aan-
houdende regen is het drie meter brede riviertje flink 
gezwollen. De Duitsers hebben de oevers vol mijnen 
gelegd. De Britten doen er uiteindelijk twee dagen 
over om de Loobeek over te steken. Er vallen daarbij 
zoveel slachtoffers dat het riviertje al snel wordt 
omgedoopt tot ‘bloedbeek’, naar het bloed van de 
vele Engelse slachtoffers dat het water rood kleurt. 

Op 16 oktober 1944 zijn de geallieerden aan de over-
kant. Op 17 oktober volgt een forse aanval op Venray 
vanuit drie richtingen. Ondanks de numerieke over-
macht van de geallieerden moet er opnieuw zwaar 
worden gevochten. De geallieerden dringen lang-
zaam Venray binnen, maar kunnen het stadje nog 
niet helemaal innemen. In de nacht van 17 op 18  
oktober trekken de Duitsers zich terug en geven 
Venray op.  

(http://www.wegnaardebevrijding.nl/verhalen/noord-limburg) 
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KLM bestaat 100 jaar! 

De ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën’ wordt opgericht op dinsdag  
7 oktober 1919. Het startkapitaal van 1,2 miljoen gulden komt van acht zakenlieden, onder wie Anton 
Kröller en Frits Fentener van Vlissingen. Luitenant-vlieger Albert Plesman wordt administrateur en later 
directeur. 
Koningin Wilhelmina verleent op 12 september 1919 het predicaat ‘Koninklijk’ aan de KLM-in-oprichting. 
Op 21 oktober 1919 opent KLM z’n eerste kantoor aan het Herengracht in Den Haag. Dat maakt KLM de 
oudste onder haar oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij. Met een Fokker-vliegtuig 
van de KLM van Batavia naar Amsterdam in 1932.  

In 2004 zet KLM een enorme stap door te fuseren met Air France. Of beter gezegd: Air France neemt 
KLM over, maar de Nederlandse dochter blijft grotendeels zelfstandig opereren. De combinatie Air 
France-KLM hoopt op kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop en klanten kunnen van beide 
netwerken gebruikmaken. 
Hoewel de nieuwe holding zetelt in Parijs, blijft KLM onder Nederlands recht opereren, wat voornamelijk 
van belang is voor het behoud van landings- en overvliegrechten. Het aandeel Air France-KLM wordt op 
5 mei 2004 geïntroduceerd op de beurzen van Amsterdam, Parijs en New York. Hoewel in 2004 het huw-
elijk tussen Air France en KLM een goede keuze lijkt, krijgen beide partijen het geregeld met elkaar aan 
de stok. Zo is er bijvoorbeeld geruzie over de verdeling van de kas, de controle over chartermaatschappij 
Transavia en de verplaatsing van de marketingafdeling.  
De luchtvaartsector levert een serieuze bijdrage aan de uitstoot van broeikasgas CO2. Maar het vinden 
van duurzame én betaalbare alternatieven voor kerosine is niet eenvoudig.KLM zit echter niet stil. Zo 
werkt de luchtvaartmaatschappij samen met de TU Delft om een futuristisch vliegtuig te ontwikkelen in 
de V-vorm, de Flying-V. Dit nieuwe ontwerp moet zo’n twintig procent zuiniger zijn dan de nu veelge-
bruikte Airbus A350. Ook heeft KLM een voortrekkersrol in de ontwikkeling van biokerosine, dat wordt 
gemaakt van restafval van de industrie zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. KLM is mede-eigenaar van 
SkyRNG, een bedrijf dat een fabriek voor biokerosine gaat bouwen in Delfzijl. (adapted from:  
www.businessinsider.nl/klm-100-jaar-vliegen/ ) 

Vele Nederlanders arriveerden in 
Nieuw-Zeeland via de KLM om 
hier een nieuwe toekomts op te 
bouwen.  De reis die per boot 
zoveel weken duurde, was nu 
veel sneller. Nog niet de 26 uren 
vliegen waar we nu over durven 
te klagen. Mijn grootouder  
bezochten in 1960 hun negen 
kinderen in Nieuw-Zeeland en 
deden daar een hele week over:  
‘s nachts werd er namenlijk niet 
gevlogen!  
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Drachten in Nederland 2  

Voordat ik aan de streekdrachten begin moet ik 
eerst wat algemene zaken duidelijk maken. Wat wij 
als typisch drachten beschouwen die bij een 
bepaalde streek behoren moeten we niet vergeten 
dat dit meestal de speciale drachten waren voor de 
zondag; kerkgang of speciale festiviteiten.Door de 
week werd natuurlijk meer praktisch werkkleding 
gedragen en daarbij de klompen, waar men ons zo 
graag in ziet. In het algemeen hebben de 
streekdrachten zich ontwikkeld uit de burgermode, 
die in de steden, vaak ook elders in Europa, werd 
gedragen. Doordat op het platteland de mode vaak 
"achterbleef" bij die in de steden bleven soms oude 
kledingvormen bewaard. Gaandeweg ontstonden 
daar ook weer eigen variaties in. Goede voor-
beelden van “mode drachten” vinden we in Noord-
Holland, Friesland en Groningen. Brabant en  
Limburg vallen ook in die categorie. In de hoofd-
bedekking (kappen en mutsen) kan je zien dat we 
met streekdrachten te maken hebben. Plaatsen 
zoals Marken; Volendam; Bunschoten-Spakenburg 
en Staphorst kunnen we meer als volksdrachten 
beschouwen omdat daar onderdelen aantreft die 
met niet in de burger mode tegenkomt. 

Laten we maar beginnen in het Noord Oosten, in 
Groningen en Friesland. De drachten die we daar 
het meest recent tegen kwamen waren gebaseerd 
op laat 19e eeuwse burgerdracht. Ook de kanten 
muts was toen in de mode. De muts werd gedragen 
over twee onder-mutsen. Een zwart kapje met daa-
roverheen een gekleurde ondermuts. Daar over-
heen kwam een “hoofdijzer” . 

Afgaande op besprekingen 
door experts kunnen we 
aannemen dat in de 16 en 
17e eeuw over het alge-
meen in grote delen van 
het land mutsen op hun 
plaats gehouden werd door 
metalen pennen of vlakke 
stiften. In de drang om zich 
te onderscheiden van an-
dere streken of plaatsen 
werden deze “klemmen” 

versierd and soms heel erg uitbundig vergroot. In-
dividuele rijkdom leidde dan tot de gouden helm-
achtige hoofdbedekking die we in Groningen en 
Friesland aantreffen. De kanten overmuts was in de 
18e eeuw nog lang tot op de schouders en werd 
geleidelijk steeds korter.  

 

De mannendracht was ook gebaseerd op wat in de 
stad de mode was. In het noorden van het land 
echter werd vastgehouden aan de kniebroek die tot 
net onder de knie ging. Er werden blauwe of witte 
lange kousen onder gedragen en het schoeisel was 
gesloten met gespen. 

Hoewel men in een gemeenschap leefde waar men 
gewoon moest doen en ervoor zorgde niet te veel 
uit de pas te lopen wat kleding betreft wilde men 
toch laten zien hoe rijk men wel was. Dat kon zich 
uiten door de hoeveelheid kant of de grootte van 
gespen broeksknopen etc.Er zijn nogal wat 
spreuken/gezegden die verwant zijn aan 
streekdrachten. “Wie het breed heeft, laat het 
breed hangen” verwijst naar de hoeveelheid kant 
die de vrouwen hadden in hun mutsen. Hoe breder 
de reep kant hoe meer geld. Kant was niet  
goedkoop. 

Op bijgaande foto’s zie je leden van de Nederlands 
Dansgroep uit Auckland die respectievelijk gekleed 
zijn in Gronings, Fries and Westfriese dracht. Er zijn 
weinig echte verschillen tussen deze drachten. In 
Friesland werd een erg afwijkende dracht gedragen 
in Hindeloopen. In deze plaats had men ook  
verschillend drachten voor rouwgraad, huwelijk, 
gehuwd of ongehuwd en Pinksteren.  
Pinksterdrachten vind je ook in Marken en andere 
plaatsen rondom het IJsselmeer en daar komen we 
volgende keer op terug. 

Frank Broekmans 
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LIDMAATSCHAPS FORMULIER 

‘alleen voor nieuwe leden!’ 

Het lidmaatschap is $ 30.00 per jaar. U krijgt dan 
iedere 2 maanden de Koetjes & Kalfjes waarin U 

informatie kunt vinden van alle dingen die de 
Netherlands Society en aangesloten groepen  

organisern 

Ja ik wil graag lid worden van de Netherlands  

Society Waikato, mijn gegevens zijn als volgt: 

 

Naam:………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………….. 

Plaats:…………………………………………………………. 

Telefoon:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

U kunt betalen via het internet,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

Referentie: ‘membership’ en uw naam 

Dit formuliertje  graag opsturen naar: 

NZ Netherlands Society 

PO Box 9252 Hamilton 3240 

of emailen naar: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

 

MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 
months you will receive the Koetjes & Katfjes, 

wherein you will find information about all of the 
activities that the Netherlands Society and affili-

ated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 
Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - membership. 
Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

PO Box 9252 Hamilton 3240  
or email to: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 Ike 
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

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

Secretary    Yolande van Gaalen   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

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

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

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

Editor Koetjes & Kalfjes vacant   netherlands.society.waikato@gmail.com 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 
          Please note your name when paying! 

Website Waikato Society:      www.netherlandssociety.wixsite.com/mysite  

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.netherlands-societies.co.nz  

Website Dutch Connection:      www.dutchconnection.org.nz  

 

Committee NZ Netherlands Society Waikato      PO Box 9252 Hamilton 3240 

Affiliated and other clubs: 
Klaverjas & Rummikub - Hamilton 
President    Martin van der Aa 07 854 0638 martinandfrances@xtra.co.nz      

Klaverjas - Morrinsville  Currently in recess 

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

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

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@gmail.co.nz 
Secretary       Harry Stevens  07 854 0720    harrystevens@hotmail.co.nz  

Treasurer       Ria van Vugt  07 834 233 
Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 

President Thomas Beuker  07 8540139 netherville@xtra.co.nz 

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

      E-mail  office@tasmanvillage.co.nz 

Upcoming events: 
Cambridge Dutch Market: Saturday November 30; Saturday December 21st; Saturday 28th March. 
Games Day: 18th November; Volunteers dinner: 30th November 
Sinterklaas: Sunday 1st December; Kerstviering: Sunday December 22nd 
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Would you like to have your favourite Dutch recipe 
featured in the Koetjes and Kalfjes? 

Send your recipes to: 

Netherlands Society (Waikato) Inc. 

PO Box 9252 Hamilton 3204 

Or email: Netherlands.society.waikato@gmail.com 

Roomboter borstplaat 
500 gram witte basterdsuiker 
150 ml room 
40 gram roomboter 
40 gram fondant (optioneel) 
enkele druppels vanille extract (of andere) 

Leg met boter of olie ingevette vormpjes op een bakpapier op een warmte-
bestendige werkplank. Doe de suiker in een hoge steelpan met een dikke bodem 
en roer er eventueel aroma essence (vanille extract, pepermunt olie) of smaak-
poeder door (oploskoffie, cacaopoeder, kokospoeder). Giet er de room op. 
Op een laag vuur aan de kook brengen en een 10 tal minuten laten doorkoken 
onder voortdurend roeren met een houten lepel zodat de vloeistof kan 
verdampen. Kook het mengsel zo dik totdat een druppel die van de lepel wil 
vallen een suikerdraad vormt. Neem de pan van het vuur. Roer de roomboter 
erdoor. (indien ook fondant toegevoegd: roer tot geheel opgelost) 
Heel belangrijk voor fijne borstplaat: blijf roeren totdat de dikke stroop troebel 
kleurt. Het kloppend roeren geeft een mooi korrelig resultaat. 
Vul de vormpjes een halve centimeter hoog met het suikermengsel. 
Laat een 10 tal minuten opstijven: als de bovenkant hard aanvoelt, verwijder je 
het bakpapier van de onderkant en leg je de vormen op hun kant. 
Als het snoepgoed helemaal hard is, verwijder je de borstplaat uit de vormpjes.  
(zelfmaakrecepten.nl) 


