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Van de voorzitter 

Het jaar 2020 zullen we niet snel 
vergeten. Gelukkig hebben we 
ook veel geleerd van lockdowns 
en deze pandemie. Iedereen 
heeft zo zijn eigen ervaringen. 
We hopen dat de wereld er ook 

iets van geleerd heeft en deze nieuwe kennis posi-
tief zal gebruiken. Voor sommige ouderen bleef 
het moeilijk om van technologie meester te gera-
ken. En het maakt niet uit hoe vaak je kinderen en 
kleinkinderen ziet in een zoom of op facebook, 
het is niet hetzelfde als een knuffel!  

Veel belangrijke dingen hebben we moeten  
missen in de eerste helft van 2020, zoals het bij-
wonen van een begrafenis, of het samen vieren 
van een bruiloft, of geboorte van een kleinkind. 
Vakanties in het buitenland gingen niet door. Er 
was geen Koningsdag, 75 Jaar Bevrijding en ook 
Games Days en Dutch Markets werden afgelast.  

En nu, hoe snel wenden we er aan om weer  
gewoon te kunnen reizen, in ieder geval in Nieuw 
Zeeland, en naar de bioscoop of restaurant gaan. 
We hebben dan ook nog een paar evenementen 
over voor we aan het eind van dit jaar zijn:  
Sinterklaas en Pieten zijn er op zondag  
6 december, op 20 december is de Nederlandse 
Kerstviering en er zijn nog twee Dutch Markets in 
Cambridge. 

 We kunnen nu vooruit kijken naar 2021 en de 
Society is druk bezig met het organiseren van een 
aantal evenementen. Behalve de standaard  
activiteiten zoals bustocht en nasi-lunch zijn we 
artikelen aan het verzamelen voor ’75 +1 jaar Be-
vrijding’ en organiseren van ‘Eurofest 2021’. U 
hoort hier mee over in de komende K&K. 

Rest mij u allen een gezellig Kerst, een goed uit-
einde en het beste wensen voor het nieuwe jaar! 

Wies van den Berg 

Letters to the editor guideline: 

Letters may be edited without consultation to meet style and avail-

able space. 

Supplied photos with letters may be used if they are of high 

enough quality both in content and in resolution. 

Deadline is: 15th Januari 

Correspondence address: 

netherlands.society.waikato 

@gmail.com 

Games Day and 

ambassador visit 

More pictures on 

page 8 and  on 

our Facebook 

page. 
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Kiwi Kinder Club 

 

The Kiwi Kinder Club (KKC) aims to playfully teach 
our children (and their parents) Dutch language and 
culture, Dutch games and singing (e.g. Sinterklaas 
and birthday songs). Apart from the monthly  
session, we promote Dutch books, DVDs and  
language-apps like duolingo.com. Additionally, we 
meet at the Dutch Market, get involved in ‘big 
Dutch events’, like Sinterklaas, Koningsdag, Easter 
Egg Hunt, etc.  Sessions are held every 2nd Sunday 
of the month at the Girl Guide Hall/Hardy Centre 
near Hamilton Gardens (1-3 PM). These are open to 
all kids with a Dutch connection in their family and 
keen to learn more about the Dutch culture and 
language. We split into groups by age and Dutch 
ability where possible.  

In October we had our annual trip which this year 
was to the Hamilton Zoo. The children had a session 
in September learning the Dutch names of the  
animals at the Zoo. During the Zoo trip they were 
provided with several questions in Dutch regarding 
the Zoo animals and prizes were handed out for 
their efforts. We had a picnic together as a group 
and afterwards everyone was free to further  
explore the Zoo. It was a very successful and fun 
day! 

On the 8th of November we came together with the 
KKC at the Hardy Centre to prepare ourselves for 
Sinterklaas’ visit on the 6th of December. The  
younger kids crafted ‘stoomboten’, the bigger kids 
played a Sinterklaas ‘ganzenbord’ and made  
Sinterklaas cards. All the children helped with  
baking ‘pepernoten’ which were very tasty. 

 

Our next session is Sunday 6th of December when 
Sinterklaas and his Pieten will visit. Everyone is wel-
come and gates will open at 11am for a family  
picnic with Sinterklaas arriving at 1pm. This event is 

free for KKC members and $5.00 for non-members. 
The entry fee will include free tea/coffee, 
‘boterham met hagelslag’ and a sausage sizzle. Cold 
drinks and poffertjes will be available for purchase. 

Email us if you and your children want to attend 
the KKC or for any other questions: 
kkc.waikato@gmail.com  or via our website: 
www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Oktober hebben we ons jaarlijkse uitje gehad, 
ditmaal naar de dierentuin in Hamilton. Tijdens  
onze  September bijeenkomst hadden de kinderen 
zich voorbereid op ons uitje naar de dierentuin door 
de namen van alle dieren in het Nederlands te  
leren. In de dierentuin hadden alle kinderen een 
lijst met vragen gekregen in het nederlands dat te 
maken had met de dieren in de dierentuin en na 
afloop werden prijzen uitgereikt. Vervolgens  
hebben we met de hele groep gepicknickt waarna 
ieder zelf de dierentuin nog verder kon verkennen.  

Op Zondag 8 November zijn we bij elkaar gekomen 
met de KKC om ons voor te bereiden op het bezoek 
van Sinterklaas en zijn Pieten. De jongere kinderen 
hebben stoomboten geknutseld en de oudere  
kinderen hebben een sinterklaas ganzenbordspel 
gespeeld en Sinterklaaskaarten gemaakt. Alle  
kinderen hebben geholpen om pepernoten te  
bakken die heerlijk waren! 

De volgende sessie is op Zondag 6 December  
wanneer Sinterklaas en zijn Pieten ons zullen  
bezoeken. Iedereen is welkom en de poort opent 
om 11 uur voor wie een gezellig familie picknick wil 
houden. Sinterklaas arriveerd om 1 uur. Dit evene-
ment is gratis voor leden van de KKC en $5,00 for 
niet- leden. De entree is inclusief koffie/ thee,  
boterham met hagelslag en een boterham met 
worst. Koude frisdrank en poffertjes zullen  
beschikbaar zijn voor een kleine bijdrage.  

Zoo trip 

mailto:kkc.waikato@gmail.com
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De Kiwi  
Geschreven door Huub Verstegen 

Wat weten we eigenlijk van de Kiwi? In Nederland 
worden ze gegeten, (als fruit natuurlijk) en in 
Nieuw Zeeland zijn het de inwoners, maar voor de 
duidelijkheid: het is een vogel van Nieuw Zeeland, 
en die alleen hier voorkomt. Ze kunnen niet  
vliegen, maar hebben wel het begin van waar de 
vleugels moesten komen, hun poten zijn stevig en 
sterk waarmee ze de bosbodem open krabben, 
zoekend naar voedsel. De snavel is lang en heeft 
een buigend gedeelte aan het einde zodat ze  
wormen diep in de bodem kunnen vastpakken, 
daarnaast eten ze ook wel een rups, spin of zelfs 
een bes of groen blaadje.  De zeer gevoelige neus-
gaten helpen hen bij het opsporen van voedsel. 
Jammer genoeg zien we ze maar zelden omdat het 
hoofdzakelijk nachtvogels zijn. De Stewart Eiland 
Kiwi wordt ook wel overdag gezien. 

Het geluid dat ze laten horen is langdurig fluitend, 
bij de vrouwtjes is dat korter en schor, als ze naar 
voedsel zoeken is het snuivend.  

We hebben 3 soorten Kiwi: Bruine  (Apteryx 
australis mantelli), Grote gespikkelde (Apteryx 
haastii)  en Kleine gespikkelde (Apteryx owenii), 
daarnaast zijn er nog de Zuid Eiland Bruine Kiwi 

(Apteryx australis) en Stewart Eiland  
Bruine Kiwi (Apteryx australis lawryi). 

De vrouwtjes zijn over het algemeen groter dan de 
mannetjes en leven gescheiden van elkaar tot de 
paartijd. Na het leggen van 1 of 2 eieren, met een 
tussenpose van 10 tot 30 dagen (tot 125 mm lang 
en wit) worden  de eieren door het mannetje  
bebroed. De Steward Eiland Kiwi eieren worden 

door allebij afwisselend bebroed, en dat duurd 72 
to 80 dagen (soms wel 90). 

De jongen komen uit het ei met veren en  verlaten 
na ongeveer 5 tot 9 dagen het nest en moeten het 
verder zelf uitzoeken, ze worden dus niet door de 
ouders gevoed. In deze periode zijn de jongen dan 
ook heel kwetsbaar, omdat ze nog zo klein zijn 

worden ze vaak prooi van hermelijn (stoat), ratten 
en  bunzing (ferret). Als ze dus geluk hebben,  
duurt het nog 3 tot 5 jaar voordat ze volwassen 
zijn; ze kunnen 25 tot 50 jaar oud worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 68.000 Kiwi in NZ maar verliezen er  
ongeveer 20 per week, dat is 2% , meestal door    
los-lopende honden, op de weg door auto’s, en 
door natuurlijke omstandigheden.  

 

South Island Brown Kiwi 

Great Spotted Kiwi 

Rikkers hard aan de slag in Cambridge 
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Cambridge Klaverjasclub. 

Op het moment van schrijven moeten we nog een avond spelen om dit onderbroken 
jaar af te ronden. Het zijn drie termijnen geworden; twee winnaars zijn bekend, 
Anneke de Vries en Frank Broekmans. De volgende twee spelers voor de play off 
zullen pas bekend worden wie dat zijn. In dit geval de winnaar van dit derde kwartaal 
en de persoon met de meeste pitten. De play off is dan op 23 november. We sluiten 
dit jaar af met 17 spelers; dat zijn er meer dan verleden jaar. Op de komende AGM 
hoop ik dat iemand van hen mijn rol als club captain over neemt. Als alles weer nor-

maal gaat worden en we weer kunnen reizen hopen we in 2021 met de familie "overseas" te bezoeken 
en rond te reizen.  

Namens de club wensen we alle lezers gezellige kerst toe en om gezond 2021 toe. 

Kees Zegwaard 

 Hamilton Klaverjasclub 
Het klaverjassen zit er bijna weer op voor dit jaar. Nog maar een meer speelavond  
hebben we te gaan en daarna nog een om te besluiten wie de winnaar van het jaar 
wordt en de Harry van der Hulst trofee mee naar huis kan nemen. 
Ria van Vugt is de winnaar geworden van de derde periode. 
Dan op woensdag 2 december hopen we allemaal samen te komen bij Valentines voor 
een gezamelijke lunch. 
Zoals gewoonlijk beginnen we weer te klaverjassen op de eerste woensdag in februari. 

Het zou mooi zijn als we wat meer leden er bij kunnen krijgen. 
We wensen alle lezers een vrolijk en gezellig Kerstmis en een voorspoedig Nieuw Jaar. 

Groetjes van Simon 

 
Rikken—Cambridge 

Als je in het Zuiden van Nederland opgegroeid bent 
dan is Rikken een soort onderdeel van je opvoe-
ding. Het is een kaartspel voor vier waar je met  
wisselende partners speelt afhankelijk van het spel 
wat geboden is. Soms speel je ook solo tegen de 
andere drie spelers. 

Aan het einde van het seizoen in 2019 werd 
besloten om het volgende seizoen in Cambridge te 
spelen in het huis van Frank en Kevin. Na de eerste 
keer werd het echter al snel duidelijk dat de ruimte 
thuis niet groot genoeg was omdat het aantal 

spelers groeide naar 20. Dus spelen we nu elke 3e 
vrijdag in de maand in het Cambridge Community 
Centre. 

Deze week was de laatste bijeenkomst van het jaar 
en het plan is om eind februari het nieuwe seizoen 
te beginnen. 

Als je ervoor voelt om het spel te leren neem dan 
contact op met Frank (Broekmans).(021-1009448) 
We hebben al een aantal Klaverjassers enthousiast 
gemaakt en het is snel genoeg geleerd. 
 

Frank Broekmans 
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Eurofest 

 

9th October 2021 

Hamilton Gardens 

Pavilion 

Cambridge  

Dutch Market 

@Bridges Church Cafe 

28 Duke Street 

Saturday: 

28th November 

19th December 

 10—1pm 

Cash Sales only 

Cash sales only 

Sinterklaasfeest 

Sunday 6th December 

From 11 am  

Hardy Centre 

Hungerford Crescent, 

Hamilton 

Kerstviering 

Sunday  

20 December 

2pm  

Netherville Hall 

4 Admiral Cres. 

Hamilton 
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Specials available in each shop 

 

 

 

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

hans@goudacheese.co.nz 
 

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

addy@goudacheese.co.nz 
 

Websites: 
www.goudacheese.co.nz  

www.cheeseonline.co.nz 

 

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Waar blijft de tijd, Kerstmis is al weer in zicht en daarbij ook al weer de laatste markt voor dit jaar. We 

zijn blij met de hoeveelheid bezoekers van de markt, en dat geeft ons als team een fijn gevoel, zeker 

als we zoveel gezellige en vrolijke gezichten zien. Jammer dat we het afgelopen jaar enkele markten 

hebben moeten missen, maar de gezondheid is toch het voornaamste vinden wij en hopelijk zien we 

jullie het volgende jaar weer allemaal gezond en wel terug. 

De Kerst markt zal zijn op 19 December. 

Kom gezellig samen met familie en vrienden naar de Dutch market voor een kopje koffie met  

spekulaas. En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die hebben we natuurlijk ook weer, poffertjes, 

oliebollen en niet te vergeten de Nederlandse produkten in de winkel. Fred en Ineke met hand  

gemaakte kaarten, photo’s en schilderijen. Carolien komt natuurlijk ook weer met prachtige bloeiende 

planten. Voor de kinderen is er ook weer vermaak, de afgelopen maanden was de sjoelbak erg in trek 

bij groot en klein. 

Als laatste een verzoek wat betreft Oliebollen: mocht U een grotere hoeveelheid Oliebollen willen mee 

nemen laat dat ons zo snel mogelijk weten zodat we de hoeveelheid beslag kunnen aanpassen en  

hoeven we niemand tijdens de markt teleur te stellen dat we zijn uitverkocht. 

Tot ziens op 19 December Bridges Church,28 Duke Street van 10 tot 1uur. 

Mocht je er niet zeker van zijn of dat de markt door gaat mag je mij altijd bellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 

Ph 07 8380773 

Mob. 0220355302 

E-mail: h.l.verstegen@gmail.com  

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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FRIENDLY SUPPORT NETWORK WAIKATO 

Het loopt weer tegen het eind van het jaar en  
Sinterklaas en de feestdagen komen er weer aan. 
Dit is altijd een drukke tijd voor de meesten van ons 
met alle voorbereidingen en de verschillende bij-
eenkomsten om het einde van het jaar te vieren. 

Ook de vrijwilligers van de FSN hebben de nodige 
activiteiten deze tijd van het jaar. We verzorgen een 
klein kerstgeschenk voor al onze cliënten als we ze 
voor de laatste keer bezoeken voor de kerst. Ook 
krijgt iedereen het welbekende pak speculaas, dat 
ook dit jaar weer is gedoneerd door de “Dutch  
Market” in Cambridge. 

Op 5 december hebben we ons eindejaar etentje 
met de vrijwilligers en de FSN supporters, dit is om 
iedereen te bedanken voor al het werk dat gedaan 
wordt door het jaar. 

Veel van onze activiteiten worden mogelijk gemaakt 
door de financiële support van de “Dutch Market” 
waarvoor onze dank aan Huub Verstegen en zijn 
team van vrijwilligers. Ook dank aan Wies van den 
Berg die ons financieel steunt met de winst van haar 
poffertjes die ze verkoopt op de Dutch Market.  
Bedankt Wies. Dit jaar voor het laatst krijgen we  
onze donatie van de Nationale FSN Trust. Deze trust 
heeft alle FSN branches financieel gesteund voor 
meer dan 30 jaar, maar houdt dit jaar op te bestaan, 

omdat het geld op is. 

Op 16 november hadden we onze laatste 
“gamesday” van dit jaar en het was een heel bijzon-
dere, omdat we bezoek hadden van onze ambassa-
deur mevr. Mira Woldberg. In de morgen woonde 
ze een vergadering bij met de vrijwilligers en  
supporters van de FSN en ze toonde grote belang-
stelling voor het werk dat wij doen. Daarna mengde 
ze zich in de groep deelnemers aan de gamesday en 
maakte praatjes met verschillende deelnemers. Na 
de lunch hebben we haar een rondleiding in Tasman 
village gegeven en ze was zeer onder de indruk van 
de presentatie en de organisatie van dit dorp.  
Tot besluit wil ik iedereen bedanken die de  
activiteiten van de FSN dit jaar mogelijk hebben ge-
maakt, de vrijwilligers, de financiële supporters en 
ook Netherville en Tasman Village voor het gebruik 
van hun accommodatie voor onze vergaderingen en 
activiteiten. 

Wij wensen iedereen een goed en gezond “festive 
season”  

Met hartelijke groeten 

Jos Jongenelen 
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Frans Hertoghs schrijft elke maand een interressant stukje over de Nerland-

se taal. U kunt hem e-mailen als u dit ook graag per e-mail wilt ontvangen.  
Schrijf naar: hertoghs@xtra.co.nz 

Verder maakt Frans pod-casts die u kunt beluisteren  
www.listennotes.com/podcasts/sbs-dutch-sbs-riJya7e_CRs/ 

Taal in uniform 

Lang voor onze jaartelling begonnen de Romeinen hun buurlanden te veroveren en in te lijven. Ze  
deden dat in het Latijn, de streektaal van Latium, waar ook Rome toe hoorde. 

Eeuwen later had het Romeinse Rijk half Europa opgeslokt. De overwinnende taal was Latijn en die 
taal werd in de veroverde gebieden de voertaal. Duizenden talen en dialecten stierven onherroepelijk 
uit. Zelfs enorm grote talen zoals het Keltisch en het Baskisch konden zich alleen maar handhaven in af-
gelegen gebieden. Alleen het Grieks ontsnapte, doordat de Romeinen het beschouwden als de drager 
van een oudere en hogere cultuur. Maar Italiaans, Frans, Spaans, Portugees, en Roemeens, allemaal  
begonnen ze als Latijn. 

Neem Frankrijk. De Romeinen noemden het Gallia, “land van de Kelten”. Zelf noemden ze zich later 
“France”, land van de Franken. Veel meer dan dit etiket is er van hun talen niet overgebleven. 

Verdringen, dat is wat machtige heerschappijen doen met ondergeschikte talen. Niet verbieden maar 
negeren, overbodig maken, zonder geweld een zachte dood laten sterven. Het zijn niet alleen de  
woorden die verdwijnen, ook wijze spreekwoorden, ontroerende liederen, krasse verhalen en  
aparte gewoonten. Mét de taal gingen ook die culturen verloren en daarmee de identiteit en zelfstan-
digheid van de sprekers. Ingelijfd, voorgoed verloren. 

Het Engels is hard op weg om de wereldtaal te worden. Miljarden mensen kunnen er bijna overal mee 
terecht. En ook nu weer zijn het de inheemse talen die verdrongen worden. Alleen de verschillende uit-
spraakvarianten, die verraden nog de taal van herkomst..  

Het Nederlands met zijn 30 miljoen sprekers raakt steeds meer in de knel. Vooral bij jongeren is het in 
om Engels door de spreektaal te weven. Dat komt doordat ze opgegroeid zijn met speciaal op jongeren 
gerichte Engelstalige muziek, films, de mode, het internet en nu ook het onderwijs van laag tot hoog. Bij 
demonstraties in Nederland zie je steeds meer Engelstalige slagzinnen, ook als het ove een specifiek Ne-
derlands onderwerp gaat. 

Kan dat kwaad? Jazeker. Elke taal die verdwijnt is als een uitstervende plant of dier. Dode talen  
kunnen niet echt weer tot leven gewekt worden. Zelfs nog overlevende talen als het Gaelic, Fries en 
Maori die nog door groepen mensen gebruikt gesteund en in stand gehouden worden kunnen zich nau-
welijks handhaven, laat staan vooruitgaan. Eeuwig zonde. 

Valt daar wat aan te doen? Ja en nee. We ons moeten ons noodgedwongen aanpassen aan de bestaan-
de situatie. De wereldtaal Engels leren en goed ook. Maar daarnaast moeten we ook onze eigen taal 
blijven gebruiken. Elke taal schept een eigen beeld van de werkelijkheid. Een pakhuis vol unieke manie-
ren om naar de werkelijkheid te kijken. Allemaal wijsheid en creativiteit die we voor ons voortbestaan 
misschien heel goed zouden kunnen gebruiken. Bronnen van wijsheid en overlevering. Onze verschillen-
de talen zijn als een regenwoud van verschillende culturen. Als de wereldtaal een maisveld is, dan zijn 
onze talen het oerwoud. 

Natuurlijk viel het gesproken Latijn na eeuwen uit elkaar in zustertalen als Roemeens, Italiaans, Portu-
gees, Spaans en Frans. Die gingen allemaal hun eigen weg. Maar dat kan wel eens heel anders lopen in 
een wereld waar we allemaal aan dezelfde computer zitten. Daar zijn andere talen een lastige handicap, 
ondanks de vertalingen. 

Gebruik de wereldtaal naar hartelust, maar hou je eigen taal in ere  en geef hem springlevend door aan 
je kinderen en je omgeving. De wereld wordt er beslist ruimer en gelukkiger door.  

Kies voor je eigen taal naast de taal in uniform. 
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

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 
Speculaas kruiden: 

 5 Tbsp cinnamon 

 1 tsp ground nutmeg 

 1 tsp ground cloves 

 1/2 tsp aniseed 

 1/2 tsp white pepper 

 1/2 tsp ground coriander seed 

 1/2 tsp ground ginger 

 1/2 tsp ground cardamom 

 1/2 tsp ground mace 

Speculaas brokken (Rutger bakt) 

Voor het deeg 
500 gr Zeeuwse bloem (standard flour) 
240 gr boter, op kamertemperatuur 
¾ tl zout 
½ citroen, rasp 
275 bruine basterdsuiker 
60 ml karnemelk 
25 gr speculaaskruiden 
2 tl baking soda (zuiveringszout) 

Verder nodig 
extra bloem, voor het uitrollen 
1 ei, losgeklopt 
blanke amandelen, om te garneren 

Speculaasbrokken maken 

Doe alle ingrediënten voor het deeg bij elkaar en 
meng deze tot een samenhangend deeg. Kneed 
vooral niet te lang door. Verpak het deeg in  
plasticfolie en laat het minimaal een uur, maar 
liever een hele nacht, rusten in de koelkast. 

Haal het deeg een uur voor gebruik uit de  
koelkast, anders is het keihard. Verwarm de oven 
voor op 160 °C. Kneed het deeg voor gebruik nog 
kort door. Rol het deeg op een licht bebloemd 
werkblad uit tot een dikte van ongeveer 1 centi-
meter en snijd het eventueel bij tot een mooie 
‘brok’. Leg het deeg op een met bakpapier 
beklede bakplaat en bestrijk het met losgeklopt ei. 
Decoreer het deeg met de amandelen en bestrijk 
het daarna nogmaals met ei. Bak de specu-
laasbrokken in 45-55 minuten gaar en laat ze 
afkoelen op een rooster. 

https://www.rutgerbakt.nl/zeeuwse-bloem/
https://www.rutgerbakt.nl/zelf-speculaaskruiden-maken-recept/
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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 n    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  

 

Committee NZ Netherlands Society Waikato      PO Box 9252 Hamilton 3240 

Affiliated  clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummikub - Hamilton 

President  Martin van der Aa 07 854 0638 martinandfrances@xtra.co.nz    

Secretary Simon Genet    07 854 6506 simaly@xtra.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

         Kees Zegwaard  021 1312 383 k.i.zegwaard@gmail.com  

Rikclub     Frank Broekmans 021-1009448 

Kiwi Kinder Club 

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

Facebook page       kiwikinderclubwaikato.nz  

Bank account       03-0306-0204890-003  

Friendly Support Network (FSN) 

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

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

Treasurer       Ria van Vugt  07 2100871 myriverview1202@gmail.com 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton 

President:        Don Shergold  07 854 0131  Website: netherville.com       

         Email: nethervillevillage@xtra.co.nz 

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville 

President: Diana Visser   07 889  1933 www.tasmanvillage.co.nz 

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

Upcoming events: 

Cambridge Dutch Market, Bridges Church café, Duke Street: 26th November; 19 December 

Sinterklaas: Sunday 6th December 

Kerstviering: Netherville Hall: Sunday 20th December 

75+1 jaar Bevrijding: end of April 2021 

Eurofest: Saturday 9th October 2021 

https://netherlandssociety.wixsite.com/mysite
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