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EDITOR’S REPORT

Dear Readers,

In this Echo we publish the colouring-in picture for the 
children upto 12 years of age. Because the St Nicholas 
picnic takes place on Sunday 1 December at Spencer Park.
Parents, hopefully the ones who have received these 
pictures ‘digitally’ have already started to send them to St 
Nick’s office but all the people who receive the Echo via 
NZPost, please, make sure that St Nick receives the artwork 
before 28 November so St Nicholas can announce the 
winners during the picnic.

In November the drama group “Toenail Culture Ale” staged 
another succesful play. Although my requests for a review 
from a few people, so far I have not received anything from 
those who enjoyed the play. Here’s hoping that someone will 
write something over the holidays for the next issue of the 
Echo.

(Photo: Sammy Zhu)

The Neerlandia Choir got invited by the Migrants & 
Newcomers Group to meet up and sing at the Tuahiwi Marae.

This was a most enjoyable day as you can imagine.
One of our members said afterwards: “It made me feel that 
at the core of things we are truly but ONE PEOPLE in ONE 
WORLD!” I wholeheartedly agree with him. Therefore let’s try 
this coming year to live together as one! 

Merry Christmas and a happy New Year.
Yoka Saris
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PRESIDENT’S REPORT
Hi All,

Now I understand why the New Zealand folk call the end of the year the silly season. There is so 
much to do and such a short space of time to fit it all in. I am struggling between work; the Society 
and my home life. 

But I can tell you that I have really enjoyed the last market day at the Everglades. Everything went 
smoothly, so many people we have never seen before, but who got interested while driving past and 
seeing the flags and the sign which made them decide on the spur of the moment to take a look and 
they told us they were pleasantly surprised. They made it very well known that they loved our 
traditional food products and the friendly atmosphere!
So, folks, great advertising for the Dutch in Canterbury.

Therefore we shall be back with the market in February again. We are still looking for more 
stallholders; volunteers and prospective committee members to take over from those amongst us, 
who are getting too long in the tooth and loosing enthusiasm.  

And now there is only one thing left for me to say and that is that I sincerely wish that you all will 
enjoy a fabulous Christmas and a healthy and prosperous 2020.

I am looking forward to meet you during at least one or two of the end of year events which we have 
organised we you in mind!

Regards,
Ron

Photo Sammy Zhu

Rice Harvest Dance performed by the Christchurch Filipino Dancers
with assistance of our member Ingrid Lammers

during the Tuahiwi Marae gathering.



December 2019 Page 4

ECHO

COMING EVENTS
ST  NICHOLAS PICNIC IN SPENCER PARK (BLOC D)

On Sunday, 1 December, from 11 a.m
This is a special event for the children with traditional games; stalls with delicious food items
such as oliebollen; croquettes; poffertjes.
St Nicholas and his helpers will pay a visit to talk with the children and award the winners of the 
colouring-in competition.

Please, children, send your artwork in before 28 November to
St Nick’s Secretary, 4 Highbank Lane, Christchurch 8081

Do you have any items for sale, here is your chance: ring Annie, 383 1594, to book a stall.
Incase of inclement weather ring Yoka on 027 6956914 to find out if the venue has changed.

Members’ children free; non-members $5.00 per child up to 12 years old.
_______

SINTERKLAAS TEA-PARTY FOR THOSE STILL YOUNG AT HEART
On Saturday, 7 December at 1 pm at the Everglades.

All kind of traditional treats will be served. There will be a small present for everyone. Sinterklaas 
will make an appearance during the afternoon. We will be singing all those favourite songs from our 
youth. For those who have forgotten them, no worries: song sheets will be provided.

Members free, non-members $5.00
________

CHRISTCHURCH CHRISTMAS PARADE
On Sunday, 8 December

The Netherlands Society Christchurch will be participating again in the annual Christmas Parade.
We need children from 5 to 12 years old (and adults) who would like to dress up in Dutch national 
costume to walk behind NSC float.

Please, ring Annie at 383 1594 for further information.
________

CHRISTMAS BBQ
On Sunday, 22 December, 12 pm, at the Everglades

To die for sausages; chicken drumsticks;salads, all cooked by our famous BBQ chef Arie Geerlofs 
And  for dessert there will be Annie’s famous apple crumble with cream or icecream. The bar will be 
open.
Entertainment: By special request ”The Young Generation” will perform the nativity play as you have 
never seen it performed before! Members $15 pp; non-members $20,00 pp; children under 12 free 
of charge. For bookings ring Yoka before 15 December at 384 9570
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Theo Boekel

PO Box 19614 Christchurch
New Zealand.

Phone 03 3181191
 

www.echo.org.nz

For advertising
get in touch with

Maarten Hollestelle
Phone 0221702904
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_________________________________________________________________________________________

at

E E T C A F É & S N A C K B A R 

r e s t a u r a n t & c a t e r i n g

LEKKER 
DUTCH

In the pink villa at 23 Mandeville Street, 
Riccarton(opposite Placemakers) 
Koffie, thee, Chocomel, Oma’s appeltaart, Nellie’s 
boterkoek, broodje gezond, kroketten, patat, uitsmijter, 
stamppot, poffertjes, oliebollen, pannenkoeken en nog 
veel meer/and lots more….


Boodschappen doet u bij ons, kaas, hagelslag, stroop, 
snoep, koekjes, drop, Honig en Knorr, 

hebben we iets niet, dan bestellen we het voor u!

OPEN  
Tuesday till Thursday 10 am - 3 pm 
Friday 10 am - 5 pm 
Saturday at Riccarton Bush & House 
Farmers market met poffertjes en 
oliebollen en kroketten	   9 am - 1 pm

Saturday at CAFÉ	 	   3 pm - 5 pm 
Sunday 12 pm - 3 pm 
Monday we are closed

TAFEL BOEKEN OF IETS TE VIEREN? 
We are open special hours for special days 


for groups vanaf 6+personen

BEL ONS: 03 343 33 75
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KLAVERJAS CLUB ‘ONS GENOEGEN’

YOUTH OF YESTERDAY
Hello Everyone,

Here we are at the end of the year, it is hard to believe, isn’t it? I don’t know about you but I have 
had a very busy year and the highlight being the birth of my great-grandchild Eva.

Now the important  update: 
The Youth Of Yesterday will gather for our Christmas breakup on

Friday, 13 December 2019 and will resume on Friday 31 January 2020.
You will not need to bring your lunch on breakup day as we will have something nice for you!

I want to thank Hanna and Lillian for their input this past year to keep our group going. Also Jose, 
who has helped me out at times. This has been much appreciated.
A thank you must also go to the ‘players’, who turn up each week: You are a great lot of people.
I hope you will be with us again in the coming year.

To one and all I extend my love and best wishes for Christmas and health and happiness for 2020.

Leona

“I always prefer to believe the best of everybody,
it saved so much trouble.”
(Rudyard Kipling, English writer, 1985 - 19360

Dit is alweer het laatste Klaverjas nieuws van het jaar. Maar eerst vieren we nog even Sinterklaas en 
dan onze ‘break-up’. Dit gaat te samen met de aankondiging van onze kampioen van het jaar 2019. 

Ik herinner jullie ook aan het Neerlandia Koor waar als vanouds alle Nederlandse Kerstliedjes 
zullen gezongen worden. Ik zing ze het hele jaar door, maarja dat komt omdat ik oud ben en een 
beetje kinds natuurlijk!

Het was een jaar met vreugde maar ook veel droefenis. We denken weer aan het heengaan van 
Hermien en Ursula. Maar we moeten niet de goede tijden, die we met hen beleefden, vergeten. 

De maandelijkse winnaars waren op
22 October: 1) Wim Slot, 5452 punten; 2) Theo van Vuuren, 5305 punten.
5 November: 1) Emmy Nederpelt, 5147 punten; 2) Agnes Stolp, 4938 punten.
Ik moet bekennen dat dit laatste uit de hoed gegrepen is want het was niet opgeschreven en ‘de 
schrijver’ kon het zich niet meer herinneren.  Hierbij zijn we dus teruggevallen op een Salomon’s 
Oordeel. Kunnen we voor deze keer de ouderdom de schuld geven, alsjeblieft?

Wel beste mensen, hierbij wil ik jullie allen een prettig Kerstfeest wensen en een heel Gelukkig 
Nieuwjaar en natuurlijk heel veel plezier met het spel van het leven!

Tot volgend jaar,
Wim
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‘RINKELDEKINK’ HET BOEK VAN DE 
OVERLEDEN MARTINE BIJL WERD WINNAAR VAN DE ‘NS PUBLIEKS PRIJS’

In mei 2019 overleed de  actrice en presentator. Haar boek ‘Rinkeldekink’ is deze maand door het 
publiek verkozen tot het favoriete boek en heeft de NS Publieksprijs 2019 gewonnen.

De prijs werd in ontvangst genomen door Berend Boudewijn, de weduwnaar van Martine Bijl. 
“Het is een enorme troost”, zei de regisseur en acteur over de prijs. “Ik ben enorm trots. Het 
allerbeste wat ze deed, was schrijven”, vertelt Boudewijn over zijn overleden echtgenote. “het is 
heel bedrieglijk hoe ze het schrijft. Het lijkt heel eenvoudig, maar er is iets mysterieus aan waardoor 
het altijd boeiend is. Als het gemakkelijk leest, heeft de schrijver er hard aan moeten werken.”

Martine Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding waarna ze jarenlang moest revalideren. 
De presentatrice van de eerste drie seizoenen “Heel Nederland bakt” verscheen sindsdien amper 
in het openbaar.

Over die periode schreef zij in “Rinkeldekink”, dat in november 2018 is verschenen. Zij had een 
feilloos taalgevoel en tuigde haar teksten op met kleine kwinkslagen, woordspelletjes en gevatte 
verwijzingen naar de actualiteit. “Heel Holland Zakt”, zei ze toen ze vlak na haar hersenbloeding op 
de brancard vanuit haar huis de ambulance werd in gehesen. 
Het staat te lezen in “Rinkeldekink” waarin ze grootmoedig haar ziekte tegemoet treedt. Een enkele 
keer gaf zij zich over aan haar verdriet, over dit persoonlijke drama voor iemand die zo creatief was 
en nu weinig tot niets meer kon.

Martine Bijl werd in 1948 in Amsterdam geboren, als dochter van een huisarts. Ze doorliep het 
Spinoza Lyceum en daarna de vooropleiding van het Conservatorium. Het bedeesde meisje met 
gitaar en luisterliedjes werd, zonder dat ze er zelf erg in had, op jonge leeftijd succesvol.

Want Martine zong niet alleen: ze stond in het theater met one-woman-shows, was jarenlang 
panellid van “Wie Van De Drie”, scoorde met Limburgs Klaaglied een (anti)carnavals-hit, speelde in 
de populaire tv-serie “Het Zonnetje In Huis” (met vader en zoon John Kraaijkamp als tegen
spelers), schreef het toneelstuk “Walters Hemel”, schreef en illustreerde kinder- en 
sprookjesboeken, vertaalde voor Stage Entertainment musicals zoals “The Lion King” en 
“Billy Elliot”, acteerde in de film “Alles In De Familie”. en verscheen ineens in “Heel Holland Bakt”

Berend Boudewijn zegt dat Martine in het boek een “geweldig inzicht over haar ziekte geeft. Er is 
een zin die het boek niet heeft gehaald: “Mijn brein is mij vijandig gezind. Het idee dat in je kop die 
vijand zit die je tegenwerkt.” Ik ben apetrots dat dit boek er is,” aldus de regisseur.

__________
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CORRECTIONS

Herewith I like to apologise for the error made regarding the NSC NZ Postoffice Box
address: The correct number should read: P O Box 35177, Christchurch 8640.

_________

Also a member pointed out to me that in the November issue of the Echo, the article 
about the visit of PM Mark Rutte to New Zealand missed a few words of the last 
sentence of the article. It should have read: “After a fruitful and successful visit   
the PM continued his travel to Sydney and Melbourne!”

_________

I hope St Nicholas will not dump me in the ‘zak’ for these misdemeanours! 
However, a trip to Spain can’t be all that bad!?!

Yoka, the editor
____________________________________________________________________________

NEERLANDIA CHOIR CHRISTCHURCH
CHRISTMAS CONCERT

Wednesday, 18 december, 7 pm 
at the HoonHay Presbytarian Church,

5 Downing Street.
Further information ring Yoka 384 9570
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We are a group of volunteers who give help and support to people of Dutch decent 
in situations of need and stress.

We visit sick people, walk with people and talk (Dutch or English) with people.

Help or support is generally of a moral rather than of a financial nature.

If you want to help as a volunteer or know of someone we can help, please
contact:

Heleen van den Brink     Tel 359 5517
Trudi van Nobelen          Tel 383 1111

___________

  
FRIENDLY SUPPORT NETWORK

(FSN)
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WAAR IS MIJN PAPPA?
door de Straatmadelief

Heel langzaam, op zere voeten, slenter ik in Wellington door een winkelstraat. Armen beladen met 
feestelijk verpakte  presentjes. Het is nog een heel eind naar de plaats waar mijn auto geparkeerd sta-
at. Nijdig denk ik aan mijn man. Waarom kon hij nu niet eens een paar uur vrijmaken om met me mee 
te gaan winkelen en cadeautjes uit te zoeken voor de kinderen en kleinkinderen? Vanavond, neem ik 
me voor, zal ik hem eens goed de waarheid vertellen!

Ha, daat staat een leeg bankje, lekker in de schaduw. Zuchtend laat ik me zakken, haal kreunend mijn 
voeten uit de modieuze schoenen, die beslist niet gemaakt zijn om winkel in en uit te sjokken. Ik kijk 
om me heen. Overal uitgeputte moeders met jengelende kinderen op sleeptouw.

Een heel jong mamaatje blijft voor me staan en vraagt: “Mag ik even naast u zitten, ik heb het een-
voudigweg niet meer!” Ze heeft een baby in een wandelwagentje en een engelachtig jongetje met 
sproetjes op zijn neus bengelt aan haar rechter hand. De uitdrukking op zijn snoet voorspelt revolutie. 

“Ik wil een trein”, zegt hij vastbesloten. “Nee”, zegt mamma, “als je lief bent krijg je misschien een trein 
van de kerstman.” “Ik wil nu een trein”, gilt het manneke. “Nu, mammie, nuuuuuuuuh!” “Je krijgt niets 
en hou je grote mond. Kijk die mevrouw eens boos naar je kijken.” Het kereltje trekt zich er niets van 
aan en krijst: Ik wil een trein en die mevrouw is toch gek!” 
Mamma haalt uit en geeft hem een stevige tik op de achterkant van zijn been. “Ja”, zegt ze over haar 
schouder naar mij, “ik hou er niet van om hem een draai om zijn oren te geven, maar soms haalt hij het 
bloed onder mijn nagels vandaan.” 
Het kerel haalt diep adem en schreeuwt nu zeer luiddruchtig “Ik wil mijn pappa, waar is mijn pappa?” 
“Nu heb ik er echt genoeg van”, zegt het moedertje, “We zullen jouw pappa wel eens even snel gaan 
zoeken.” 

Terwijl ze weg marcheert gaan mijn gedachten terug naar het jaar 1944 in Nederland. Ik had zo’n 
honger, maar wist dat ik er niet over praten mocht, want mamma kon het ook niet helpen. Daar staat ze 
en op een klein, raar blikken kacheltje bakt ze tulpenbollenkoekjes, het ruikt heerlijk. Het huis is 
versierd met dennentakken, die na de kerst weer als brandstof gebruikt zullen worden. De 
kerstballetjes, nog van voor de oorlog, glimmen heel mooi. Een ‘drijvertje’ op een laagje olie in een 
vaas geeft licht en het flikkert net als echte kaarsjes. Kaarsen worden allang niet meer voor verlichting 
gebruikt, maar om de koekenpan met in te vetten.

Ik kijk naar mijn moeders vertrouwde rug en dan zeg ik wat me al weken dwars zit: “Mamma, weet je 
wat de andere kinderen tegen me zeggen? Dat ik geen vader meer heb!” beantwoord ik mijn eigen 
vraag.
Met een ruk draait mijn moeder zich om en wijst naar een foto, die versierd met een takje hulst, op de 
kast staat. “En wie is dat dan?” vraagt ze. “Dat is pappa”, zeg ik zachtjes.  “Nu wat zeur je dan”,  zegt 
ze een beetje verdrietig.”
“Je vader is een zeeman, die met zijn schip voor de Waterweg lag toen de oorlog uitbrak en zodoende 
niet meer terug kon komen naar Rotterdam. Maar zodra de oorlog voorbij is komt hij weer bij ons terug.” 
“Maar....maar....”, bibber ik “Ze zeggen dat zijn schip getorpedeerd is. Hij is dood.”  Ze pakt me 
wanhopig beet en schudt me door elkaar. “Niet dood.” bijt ze me toe. 

Dan slaat ze haar armen om me heen en zegt: “Ze weten van niets. Kom, dan mag jij de koekjes 
omdraaien, maar je moet het wel heel voorzichtig doen hoor.” ze lacht al weer naar me.

Een paar dagen later is het Kerstmis. ‘s-Avonds leest mijn grote broer het kerstverhaal voor en dan 
zegt mamma ineens: “Kom eens heel dicht bij me zitten.” Ik kruip tegen haar aan op schoot. Uit haar 
schortzak haalt ze een brief en zegt: “Kijk eens wat ik vandaag ontvangen heb, een brief van je pappa. 
Zal ik hem jou eens gauw voorlezen?”
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Terwijl ze begint te lezen juicht het door me heen “Zie je wel, ik heb een vader en hij leeft! Hier is 
het bewijs, een brief van hem. Hij is alleen maar heel ver weg met zijn schip.”

Mijn moeder’s stem dringt tot me door als ze leest: “En hoe gaat het met mijn kleine meid? Groeit 
ze al lekker? Ik was zo blij met de foto die je van haar stuurde. Hij hangt in mijn kooi. 
Volgend jaar hoop ik dat ik weer thuis ben met de feestdagen. Je kunt nog niet echt zeggen op wie 
ze lijkt, he?”

Wat vreemd, denk ik, kan hij het dan niet zien? Iedereen zegt daltijd dat ik sprekend op mijn pappa 
lijk.
Moeders stem gaat door: “Geef haar maar een heleboel kusjes op haar kale bolletje.” 
Hier lachen we allemaal heel hard om. Die malle pappa, hij denkt zeker dat mijn haar ook 
afgeschoren is net als bij sommige meisjes in mijn klas. Mijn grote broer geeft me een pakkerd en 
zegt: “Ja, die pappa, hij maakt altijd grapjes!”

Dolgelukkig ga ik die avond naar bed. Wat een verrassing dat pappa net die brief stuurde voor de 
kerst. Nu kan ik tenminste tegen al die plagers op.

Terug in Nederland jaren later na de begrafenis van mijn moeder, vind ik al haar brieven. Ze heeft 
ze, zoals als elke goede zeemansvrouw, allemaal bewaard over de jaren. Een bundeltje voor elk 
jaar.

Natuurlijk zoek ik direct naar die voor mij zo belangrijke brief van Kerstmis 1944. Maar er is er niet 
een bij uit de oorlogsjaren.
De laatste kerstbrief, die ik vind, is gedateerd 1938 toen ik slechts drie maanden oud was.

_________________
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NOVEMBER WINNAAR ZWEEDSE PUZZEL: 
Erika Dutting

Nieuwe puzzel zal geplaatst worden in de 
Echo van februari 2020 

____________

TOENAIL CULTURE ALE : HEMELSE LIEFDE

2 DVD’s $10.00
Ring Rex Vink at 352 5329

__________

LIGHTSHOW ‘GLOW EINDHOVEN’ ATTRACTS 
770,00 VISITORS

The organisers are very satisfied with this year’s festival which 
lasted for eight days.
Artwork ‘Sunflowers for Van Gogh’, by Hugo Vrijdag, was the 
visitors favorite.

_______________
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Application form:
Name:    ___________________________________________Telephone: 

Address:   ________________________________________________________
  
Suburb:   ________________________      Postal Code: _____________

Email Address:   ________________________________________________________

Age Group: (Please add in the number applicable to each category)

0-16 yrs _____  17-29 yrs _____  30-49 yrs_____  50 yrs +_____

Please circle appropriate membership:

Family membership $36.00     Single membership $24.00
(includes children up to 16yrs of age)

NEW MEMBERS WELCOME
Are you or a friend considering becoming a member of the Society?

For more info contact the membership secretary, ph: 027 4898369 or email secretary.nsc@gmail.
com

Post Application to: Ron van Santen
 PO Box 1211, Christchurch 8140 or   
email application to: secretary.nsc@gmail.com  
                                     VISIT OUR FACEBOOK PAGE: 

Membership fees can be paid after receiving the 
confirmation letter from the treasurer.
Subscription year starts 1st April
 NETHERLANDS SOCIETY CHRISTCHURCH NZ
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President.nsc@gmail.com
Vice.President.nsc@gmail.com

Secretary.nsc@gmail.com
nsc.treasurer.nsc@gmail.com

Entertainment.nsc@gmail.com
Membership.nsc@gmail.com

Property.manager.nsc@gmail.com
yokasaris@gmail.com

Webmaster@nsc.org.nz
Committee.nsc@gmail.com

yokasaris@gmail.com

DISCLAIMER
The views and opinions expressed within the Echo are those of the individual author or other information 

source and do not 
necessarily represent the opinion of the Netherlands Society or the Editor.

All contributions are proofread for style and grammar.
We reserve the right to reject, abridge or edit letters for linguistic, spelling, style and other literary errors.

President    
Vice-president
Secretary
Treasurer/Advertising                              
Entertainment Manager
Membership
Property Manager
Editor Echo Newsletter          
Committee members
                       
                                  
                    
 

                                                        
Website                             
Affiliated Clubs
Distributor Echo Newsletter

Ron van Santen      027 4898369
Yoka Saris                              384 9570
Desiree van der Dussen   021 02373176                
Maarten Hollestelle          022 1702904 
Annie van der Dussen            383 1594
Ron van Santen      027 4898369
Jan Hollestelle                022 6775024
Yoka Saris   384 9570
Dee Segeren                  027 3566650
Pete Knuiman                021 02253774
Lilian van Elk                  381 0218
Marjon Stegehuis  352 8581
Jose Nijstad   337 6151
Gerard van Kuppevelt       03 312 6966
Mart de Rouw                        389 9373

Ron van Santen                027 4898369
Yoka Saris                              384 9570
Yoka Saris                  ,, 
 

Committee Members

Affiliated and other clubs
Hall Hire                                              
Bridge club
Costume Hire
Friendly  Support Network
Klaverjas Club Ons Genoegen 
Neerlandia Choir Christchurch
Petanque Club
Toenail Culture Ale
Walking Club ‘De Landlopers’

Youth of Yesterday 
Radio With Pictures (Echo)

Annie van der Dussen           383 1594
Riet  Willems                          358 2783
Marina Wijlaars                      323 4465
Heleen van den Brink             359 5517
Wim de Winter  352 5317
Yoka Saris, secretary  384 9570
Pieter Wever                         260 0812
Annie van der Dussen 383 1594
Non operational, anyone keen to start
this group again? Ring/email us!    
Leona Smid                       03 313 5305
Theo Boekel                      03 318 1191      
email radio@echo.org.nz           

Echo Material for the next issue of the Echo has to be in by the 20th of each month.
Although handwritten material is acceptable if clearly readable,

the editor will be very happy with typewritten articles.
You would, however, really make my day with your contributions as

an attachment to email or with an email.
Please send to: yokasaris@gmail.com or 

Yoka Saris, 4 Highbank Lane, Mt Pleasant, Christchurch 8081.

FEDERATION OF NEW 
ZEALANDNETHERLANDS

SOCIETIES:
dutchcommunities.co.nz


