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Van de Voorzitter - Joost de Bruin
The new Executive Committee of the Federation – consisting
of Sharon Alabaster from Christchurch, Wies van den Berg
from Waikato, Anne-Marie Knibbeler from Wellington,
Albert Ruijne from Auckland and me – dedicated its first
meeting to a close reading of the reports that our different
clubs presented at the ANCM in Christchurch in October
last year. In this column, I would like to give an overview
of the broad range of activities that Dutch clubs have been
involved in, focussing on the activities that were particularly
successful in engaging club members. The idea is that clubs
can learn from each other, although I realise that not all clubs can do everything.
All clubs organise Dutch seasonal celebrations for their members and other people
who like to join in. Sinterklaas, Kerst and Koningsdag celebrations are mentioned as
events that generate much interest and enthusiasm. Other successful events that have
made the Dutch community visible are tulip festivals such as in Hamilton, Rotorua and
Wellington, multicultural festivals such as the Festival of Cultures in Palmerston North
– where the Manawatu club won second prize for the best stall – and Dodenherdenking
in Auckland organised to remember the victims of war. Events that involve New
Zealanders in Dutch outdoor activities are cycling and ice skating days. Feedback on
these events has been very positive.
All of the clubs have organised activities around food. Most of the clubs’ reports
mention lunches, dinners, barbeques or food markets. For example, the Wellington
club sold kroketten, rookworst, haring, soup, bread rolls and vlaaien at Tulip Sunday in
the Botanic Garden. Food is a major point of attraction for Dutch New Zealanders; for
many of us it is one of the things we miss most from the Netherlands. Clubs have also
organised an array of performing arts activities in the past year: choir singing, theatre
plays and dance were mentioned. Other cultural activities that people participated in
were evening events: the Auckland club organised game and film evenings and the
Christchurch club a lecture from a Dutch photographer.
Several clubs have managed to incorporate new generations. Wellington is a shining
example with a playgroup for pre-schoolers, a Dutch school for five- to twelve-yearolds and a borrelclub for young professionals in town organised by a Wellington club
committee member. Older members continue to participate in klaverjas events, coffee
mornings, bus trips and there was even mention of a car rally organised by the Waikato
and Rotorua clubs.
Clubs put a lot of effort into promoting their activities through different media. All
clubs have a magazine and several clubs now have their own website as well as Facebook
groups to reach their members and potential new members. A strategy used to incite
people to sign up as new members has been to sell tickets for events and give a discount
to members only.
The long list of activities and events indicates that the Dutch clubs in New Zealand are
very active and I hope that they will continue their good work in years to come. All of
the initiatives mentioned rely on volunteers and I have a lot of respect for the work that
they do for the benefit of the Dutch community. I would like to wish everybody the best
for the new year: ngā mihi o te tau hou, gelukkig nieuwjaar, happy 2016.

The editor always acts in good faith when publishing material supplied by others and does not accept any liability for inaccuracies or for
unsubstantiated statements, and reserves the right to hold over any material which could discredit the name of the Federation, or which
contravenes any New Zealand laws pertaining to that material or which due to lack of space, cannot be placed in the current or requested issue.
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Van de Nederlandse Ambassade
Goodbye but not Farewell to Christine Hofkens from the Embassy
Christine Hofkens, who worked for the Netherlands Embassy in Wellington for more than 20 years, retired at the end
of 2015.
In her role as Public Diplomacy Officer
Christine looked after a vast array
of NZ-NL cooperation projects and links
in such diverse areas as Trade and
Economic Affairs, Culture, Arts, Higher
Education, Sciences, and everything
in between.
She also maintained close links with
the New Zealand Netherlands
Foundation, the Dutch Connection
Museum Trust and the local Dutch
Societies and Communities in New
Zealand.
In recent years new communication
technology enabled the use of
Facebook and Twitter to promote
Holland to an ever larger audience
via the embassy facebooksite, something
which Christine excelled at,
reaching 7000 Followers in 2015.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
netherlandsembassywellington/Facebook
and website http://newzealand.
nlembassy.org/
Highlights during her time at the embassy
Samoa for development projects; GoingDROOG Design exhibition at The Dowse
Windmill; Visit to New Zealand of then
Princess Máxima; Projects around Abel
Anne Frank; Projects around the Dutch
of the ceremonial waka taua ‘Te Hono ki
Museum, Leiden; Human Rights events; Visits and Missions to New Zealand
meeting many interesting people of Dutch descent in New Zealand.

have included: visits to Fiji and
Dutch Exhibition at Te Papa;
Art Museum; Opening of the Foxton
Crown Prince Willem Alexander and
Tasman, Rembrandt, Van Gogh,
Diaspora in New Zealand; Launch
Aotearoa’ project for Volkenkunde
by Dutch officials and experts; and

It seems that Christine knows everyone and everyone knows her, testimony to her skills as an easy communicator.
Her warm and open personality and humanity, her loyalty and her dedication to the many successful projects she has
guided and managed, as well as the invaluable knowledge of the history behind the many enduring connections she has
established will be sorely missed. It is no exaggeration to say that Christine’s departure signifies the end of an era at the
embassy. Her life motto is “Carpe Diem”. Christine, we wish you many more days and many enjoyable moments to be
seized. We know you will maintain an active interest in all things Dutch. So, Goodbye and fare well, but not Farewell!
We look forward to keeping in touch.
Ambassador Rob Zaagman and the Team at the Embassy

Oproep van de Redactie
Dit jaar is het 50 jaar geleden (7 october 1966) dat “The Federation of NZ Netherlands Societies” werd opgericht.
Na afloop van de laatste ANCM kregen Kees Dorresteijn en ik het idee om ter ere van deze mijlpaal een speciale
Schakel samen te stellen, maar....................DAAR HEBBEN WE UW HULP BIJ NODIG!!
Zijn er mensen die nog weten wie bijv. de eerste president was en wie er in de loop der jaren nog meer deze functie
hebben bekleed.
Foto’s, verhalen, herinneringen, alles is welkom in de vorm van (leesbaar) schrijven, e-mail of, met name in geval
van foto’s, een USB stick. Wat u naar de redactie stuurt zal na gebruik teruggestuurd worden als naam en adres enz.
duidelijk vermeld zijn. Natuurlijk hoop ik op STAPELS post!!!!
Stuur uw bijdrage naar:
Redactie De Schakel, 9 Chandler Crescent, Clyde 9330, Central Otago; e-mail: prea.clyde@xtra.co.nz
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Uit Nederland ontvangen
Katholieke Emigratie Centrale/Katholieke Vereniging van Ouders en
Familieleden van Geëmigreerden
Secretaris .C.J.M. Wijnen Reinaartlaan 6, 4731 AH Oudenbosch,
tel 0165-313723; e-mail; wijnenc@xs4ail.nl
Oudenbosch, 2 november 2015
Aan onze contactpersonen en andere relaties.
In het afgelopen jaar hebben onze organisaties een groot verlies geleden. Op 30 september overleed onze
voorman Jos van Campen op 95-jarige leeftijd. Jos heeft zich vanaf 1947 toen hij in dienst trad van de
toenmalige Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond onafgebroken ingezet om de belangen van de
Nederlandse emigranten en hun organisaties te behartigen. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij geïnteresseerd
in de ontwikkelingen en was hij het aanspreekpunt voor Nederlanders die soms al vele jaren buiten hun
geboorteland wonen en werken. Tijdens een kerkdienst waarin zijn zoon Ferdinand voorging hebben wij
afscheid genomen van Jos. Hij is begraven op het kerkhof te Breda waar ook zijn vrouw drie jaar geleden haar
laatste rustplaats kreeg.
Naar aanleiding van het contact met de Belgische Stichting “ Vlamingen in de Wereld” hebben onze organisaties
het plan opgevat om op overeenkomstige wijze een netwerk voor de Nederlanders en hun organisaties in het
buitenland op te bouwen. De Vlaamse stichting ontvangt daarbij een belangrijke steun van hun Overheid.
Wij hopen in de komende maanden inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het netwerk voor de Nederlanders
gestalte kan krijgen.
Het zaI u bekend zijn dat onze organisaties mede onder leiding Jos van Campen herhaaldelijk hebben gepleit
voor het kunnen behouden van Nederlanderschap door onze emigranten als zij een andere nationaliteit
aanvaarden.
Naar de toepassing van de beleidslijn op dit gebied
verricht de Nationale Ombudsman sinds enkele
maanden een eigen onderzoek. Wij hopen dat de
Vakantie in Nederland
uitkomsten hiervan mogen leiden tot de gewenste
verruiming van de regels.
Tegen genoemde achtergrond stellen wij het op
prijs om berichten te ontvangen die bijdragen tot
een doelmatige informatievoorziening over het
wonen en werken buiten Nederland. Anders dan
de eerdere toezending van bladen kunt ons bij
voorkeur informeren per e-mail.

Lelystad

Comfortabele appartementen en kamer te huur,
met TV, telefoon en internet;
45 min. van Schiphol en Amsterdam.
Huur, 1 pers. vanaf €28 euro per nacht.
Huur, 2 pers. vanaf €44 euro per nacht.
incl. lakens en handdoeken.
Korting bij een langer verblijf en 60+ korting.
Brochures en foto’s:
Ria Luikink-van Uum
Moezelstraat 12
8226 LA Lelystad, Nederland.
Tel: + 31 320 254316
E-mail: Frans-Ria-Luikink@planet.nl
Web: www.luikink.nl

Wij wensen u een gezegend en gelukkig
Nieuwjaar.
Het bestuur van de Katholieke Emigratiecentrale
Drs H.Vulto
Het bestuur van de Katholieke Vereniging van
Ouders en Familieieden van Geëmigreerden
J. van Paasen
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Hoe Het Bij Ons Thuis Was - ingezonden door Riekie Dijkstra
Toen ik werd geboren was ik nog erg jong.
Mijn vader en moeder waren niet thuis; zij waren op het aardappelland. Dat land was niet van ons, maar wij
haalden er altijd onze aardappels vandaan.
Wij waren thuis met 20 kinderen: 10 jongens, 9 meisjes en 1 twijfelaar. De laatste is altijd de jongste gebleven.
Omdat wij thuis maar één slaapkamer hadden, sliepen wij altijd met gasmaskers op. Slapen was toch al erg
moeilijk, omdat wij maar 1 bed hadden. Het eerste kind werd in bed gelegd en als het sliep werd het eruitgehaald
en vervolgens tegen de muur gezet; dan het volgende kind in bed en zo maar door.
Met wakker worden kwam het niet zo nauw. Zo hebben ze mij een keer een dag tegen de muur laten staan
voordat ze het in de gaten hadden.
In de ene hoek van de slaapkamer stond de handdoek en in de andere hoek stond onze wekker. Onze wekker was
een emmer; als die vol was, was het 7 uur, maar als vader veel gedronken had, was het veel eerder 7 uur.
Moeder hoefde nooit luiers te spoelen want wij werden met melkpoeder groot gebracht: ze kon dan de luiers
uitschudden.
Wij moesten zuinig leven met zoveel kinderen. Toiletpapier werd aan twee kanten gebruikt en dan ging het nog
een keer in de was.
Vader kon niet goed horen; we hadden de oren van zijn kop gevreten.
Onze jongens heetten allemaal Jan, behalve Kees, die heette Hendrik.
Mijn oudste zuster, die maar één oog heeft, heeft verkering met een gozer die ook maar één oog heeft, dat is erg
lastig, want als zij hem onder vier ogen wil spreken, moet ik er altijd bij zijn.
Mijn jongste broertje klaagde altijd over pijn in zijn buik, maar moeder zei altijd dat hij maar blij moest zijn
dat hij een buik had omdat anders de boterhammen zo in zijn broek zouden vallen.
Wij waren thuis ook allemaal erg knap; ik heb zelfs een broer die op de universiteit is. Hij staat op sterk water
omdat hij twee hoofden heeft.
Een andere broer van mij is kunstenaar. Hij gaat met een oude jas een café in en komt er met een nieuwe weer
uit.
Een zus van mij is gisteren nog naar de markt geweest en kocht daar 30 kopjes voor maar fl. 2,50. Het was
aIleen jammer dat de oortjes aan de binnenkant zaten.
Toen ik naar school ging was ik zes jaar. Ik kon goed met de meester opschieten. Verscheidene klassen heb ik
dus tweemaal doorlopen. De andere kinderen moesten ieder jaar naar een andere klas.
De meester vroeg een keer, dat als ik fl.10,00 schuld had bij de bakker, fl. 12,00 bij de slager en fl. 7 ,50
bij de groenteboer, hoeveel dat bij elkaar was. Ik zei hierop dat ik dat niet kon weten omdat wij dan meestal
verhuisden.
Tja, nou moet ik eigenlijk nog iets van de anderen vertellen, maar dat ben ik allemaal weer vergeten.
Alleen weet ik nog iets van Hendrik. Toen Hendrik van school kwam moest hij van vader bij de smid gaan
werken. Deze gaf hem een hamer en hield zelf een gloeiend heet iets vast. Voorts zei hij: “als ik knik moet je
slaan.” Nou, hij heeft maar één keer geknikt.
TJA, ZO WAS HET BIJ ONS THUIS!
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ADDRESSES SOCIETIES
DUTCH CLUB WHANGAREI (INC.)
Jane van der Heyden
2 Sutton Close, 15 Puriri Park Road
Maunu - Whangarei 0110
ph. (09) 430 8487
email: janevanheyden@gmail.com

DE WEG KWIJT??
Mocht U op de een of andere manier de weg
zijn kwijtgeraakt en/of wanneer U hulp nodig
heeft dan kunt U bellen:
CHRISTCHURCH (03)
Tini de Winter 352 5317

N.Z. NETHERLANDS SOC.
ORANJE AUCKLAND (INC.)
P O Box 34568 Birkenhead
Auckland 0746
Ineke Knuvers
email: inekeknuvers@gmail.com
ph. 021 1500250

HAMILTON (07)
Jos Jongenelen 827 3313
Willy Kleijburg 854 0868

N.Z.NETHERLANDS SOC.
WAIKATO (INC.)
P O Box 9252, Hamilton 3240
Wies van den Berg
ph. (07) 827 9395
netherlands.society.waikato@gmail.com

PALMERSTON NORTH (06)
Gretha van Brakel 358 8421
Jo Bos 350 3097

ROTORUA NETHERLANDS SOC. (INC.)
P O Box 1526, Rotorua
Jo Harvey
Ph. (07) 348 2280
email: dutchclub.rotorua@gmail.co.nz
N.Z.NETHERLANDS SOC.
ORANJE TARANAKI (INC.)
29c Fenton Street, Stratford 4332
Riet Weel
ph. (06) 765 0343
derekandriet@xtra.co.nz
N.Z.NETHERLANDS SOC.
MANAWATU & DISTRICTS
621 Ferguson Street, Palmerston North 4410
Greta van Brakel
ph. (06) 358 8421
email: vanbrakel@inspire.net.nz
NETHERLANDS SOC.WELLINGTON (INC.)
P O Box 30060, Lower Hutt 5040
Anne-Marie Knibbeler
ph. (04) 971 7571
email: annemk@clear.net.nz

KAIKOURA (03)
Chris Heuting 319 6036

ROTORUA (07)
Ina Kroese 347 0251
Anneke Meerkerk 357 4273
TARANAKI (06)
Jo & Roel Hoogenberg 761 7172
WHANGANUI (06)
Cis Huijs 344 1121
WHANGAREI (09)
Sien v.d. Veeken 437 7947
Guus & Riki Karels 438 2363

If you have copy for “De Schakel”
please make sure that it reaches
the editor no later than
    21 March 2016
De Schakel will be available on
the Federation’s website in the last
week of January

ISSN 2230-3456

NETHERLANDS SOC.
CHRISTCHURCH (INC.)
P O Box 1211, Christchurch 8140
Sharon Alabaster
ph. (03) 357 1311
email: president.nsc@gmail.com

It is governed by the National Council, a body
of the Affiliated Societies, who meet once a
year at the Annual National Council Meeting,
which is held usually in October and each
year in a different centre in New Zealand.
The day to day well being is in the hands of
an elected committee comprising, at present,
of the persons listed below:
PRESIDENT
Dr Joost de Bruin
122 Waerenga Road
Otaki 5512
Ph. (06) 364 5646
email: joost.debruin@vuw.ac.nz
SECRETARY
Anne-Marie Knibbeler
21 August Street
Lower Hutt 5019
ph. (04) 971 7571
mob. 027 951 5770
email: annemk@clear.net.nz
VICE-PRESIDENT NORTH ISLAND
Albert Ruijne
Bethesda Village, Villa 23
743 Great South Road
Manakau City 2104
ph. (09) 262 1337
email: a.ruijne@xtra.co.nz
VICE-PRESIDENT SOUTH ISLAND
Sharon Alabaster
3 Rutherglen Ave
Ilam
Christchurch 8041
Ph. (03) 357 311
email: president.nsc@gmail.com
TREASURER
Wies van den Berg
42 Taylor Street
Cambridge
Ph. (07) 827 9395
email: vandenberg@xtra.co.nz
EDITOR “DE SCHAKEL”
Reina Vijselaar
9 Chandler Crescent
Clyde 9330
Central Otago
ph. (03) 449 3387
email: prea.clyde@xtra.co.nz

The Dutch Connection
PO Box 60423
Titirangi, Auckland 0642

IMPORTANT LINKS:
www.netherlandsembassy.co.nz
www.dutchconnection.org.nz
www.netherlandsfoundation.org.nz
www.windmill.org.nz

THE FOXTON WINDMILL TRUST
P.O. Box 40
Foxton 5551
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