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Belgian Beer and Breughel Fest
in Blue Bell at 4 o’clock.
NAADV master Golf Tournament
at Jeffersonville Golf Club
Pool party
Rafting or Canoe Trip
Speelgroep picnic in Ridley Creek Park
Indonesisch rijsttafel
Herritage Day
Sinterklaas

And don't forget to pay your dues and update us
on any address changes, so that we can keep you
up to date with what's going on at the Naadv!
More information will follow by mail or in De Brug
And on our WEB SITE at http://www.naadv.org

EDITOR’S CORNER

By Erwin van Zanten

The Summer Issue is done. Where was Spring? I’m already
wearing shorts and T-shirt for a while, and thinking to put my
air condioners in the window. I hope that this summer is not
too hot. If you see the calender there are exciting summer
events coming up.
The new event is the Belgian Beer and Breughel Fest in Blue Bell (see inside for
more details). It’s great that new members Yves Decadt and Kathleen Huyghebaert
like to do things with the club. In addition, our new member Rob Heerkens joined
the board and agreed to fill the vacant Program Chair position. The new members
Rob and Debbie Heerkens thought to put one more member on the list by giving
birth to a son Nicholas Jan Heerkens. Attention Golfers! We have the Oranje Golf
Outing again at Jeffersonville Golf Club. Last year the turn out was a little less than
we anticipated but still a great success. So if you like to golf and like to be with fellow members of the NAADV club call Sicco Popma (610) 832-0363. More events
are anounced with flyers to come in the mail thanks to Shelly Rubuse (design) and
Sicco Popma for distribution.
So to the people who did not
attend the annual meeting and
are still curious which logo we
decided on, here it is. The majority of the people wanted a more
modern look than the classic look. The board is going to use this logo for future
letterhead and envelopes.

Good news from St Davids, PA.
Debbie gave birth to a new member of the NAADV.
His name is Nicholas Jan Heerkens,
born on Tuesday May 4th (6 lbs 13 oz).
Debbie and the baby are doing fine.
Regards, .."no longer Father to be".. Rob
Rob Heerkens
De Brug

Voor alle leden en vrienden
Ik wil aan iedereen laten weten dat op
5 Maart j.l.
onze zoon André van de Ven is geboren.
Mama en André maken het goed.
Volledige naam is André Bijan van de Ven.
Een beetje Nederlands een beetje en Persisch.
Groetjes,
Thomas van de Ven
Thomas en Nazila van de Ven-Biria
337 Lindsey Drive, Berwyn, PA 19312, 610 296 0922
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KONINGINNEDAG 2004
By Erwin van Zanten

Special thanks to

DE VLEET
visdelicatessen

who sponsored
this event
and made it a
big success.
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2004 Queens day in the States this year
was a little more special. I still had to
think about Princes Juliana who died a
few months ago. Remember, April 30 was
Juliana’s birthday. The Dutch agreed to
keep Queens day on April 30 after
Beatrix became Queen of Holland.
Koninginnedag May 1st in Wayne was a great
success. Over 100 people with children came to celebrate and enjoyed a fun afternoon. Several Dutch
people just came by after searching on web sites for
a Queens day in the area.
People brought in lots of food. Saskia and Chris
were in the kitchen making pannekoeken. Yoonie
and Stefan and other people were also in the kitchen
preparing food including french fries and hotdog’s
for the children.

SUMMER

Children asked their parents for money to buy toys at the
flea market. Carolla and Nell did a great job and sold
$200 worth of items. We have decided to donate this
money to the recreation fund for the center where Anne
van Gobes is living now.
Roderik Alewijnse, president gave a short speech before
every body could sing the national anthem “Het
Wilhelmus”. Drinks were served by Laura Korpel who
just returned from South Africa. Her parents are long
standing members Peter and Linda Korpel. She got help
from Marijn and Fleur (daughters of Bert and Marjo de
Jong). This event was sponsored by de Vleet from
Ijmuiden, Holland, who supplied us with delicious
fish products. Every body tasted the herring,
smoked salmon, smoked eel and mackerel. A lot of
parents showed their second generation children
how to eat herring. Parents also noticed that
smoked eel was a hit with the children.
In the small yard kids and parents played games or
just talked and caught up with each other.
After seven o’clock the first people started to
leave, but plenty of people stayed and helped to
clean up this successful event.

De Brug
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KONINGINNEDAG 2004
By Nell Daniels

The miraculous Flea Market!
This Flea market is a miraculous and amazing event
because all the visitors to the Queen’s Birthday
celebration empty their house of things they don’t
use or really need anymore, donate it to the Flea
market and go home with stuff that other people
don’t use or need anymore. So all everybody
really does is exchange their unneeded stuff for
other stuff but still at the end the Club ends up
with over $200 in profit!!
Many thanks to all the donors and all the buyers of these various knickknacks, books,
household items, toys etc!! There were many
really great bargains and wonderful items and
everybody seemed happy with their finds.
Since the club does not really need the
money the Board has decided to donate the
funds to the recreation fund for the center
where Anne van Gobes is living now.

Thanks again to everybody!
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WWW.DEVLEETUSA.COM

Visdelicatessen uit Nederland
(vanuit de mainport of fish van Holland: IJmuiden)
Hebt u ook van die momenten, dat u snakt naar een
overheerlijke Hollandse Nieuwe uit de Noordzee of
gerookte IJsselmeer paling? Het is bekend, dat in veel
landen een lekkere haring of gerookte paling vrijwel
niet verkrijgbaar is. Daarom ontstond het idee om
Nederlanders buiten Nederland te verwennen met
deze en andere specifiek Hollandse visproducten.
Alle bestellingen zullen droog, gekoeld, lekvrij en
reukloos worden verpakt.
Onze naam: Een vleet is een haringnet, waarmee
in het verleden werd gevist. Tegenwoordig gebruikt
men grote sleepnetten achter hektrawlers. Ook het
Nederlandse spreekwoord “haring bij de vleet” komt
hier vandaan, net als boter bij de vis. In samenwerking
met The Netherlands Club of New York hebben wij
een concept ontwikkeld voor de levering van
specifiek Hollandse visproducten aan Nederlanders
in het buitenland.
Eén van de oprichters is visspecialist Engel Wichmann,
die al 25 jaar zijn sporen verdiend heeft in de vis.
Ed Jonker is de andere oprichter en heeft jarenlange
ervaring als interim manager op financieel en organisatorisch gebied bij grote bedrijven in allerlei branches. Gezamenlijk verzorgen wij de logistieke zaken
om u op uw wenken te bedienen. In Nederland heeft
De Vleet naam opgebouwd met het leveren van
visproducten aan verzorgingstehuizen, ziekenhuizen
en dergelijke instellingen. Onze bedrijfsruimte voldoet
daarom aan de hoogste eisen.
ONZE PRIJZEN ZIJN ALTIJD ALL-IN: DUS INCLUSIEF
INVOERRECHTEN, VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
BIJ U THUIS AFGELEVERD!
WWW.DEVLEETUSA.COM
De Brug
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MEMBERS IN THE NEWS
Oh..Oh..die domme Hollander: Na
mijn “music gig”..snel huiswaarts en
omkleden. Mijn vrouw Judith had de
salades plus crackers al in de andere
auto gezet. Op naar Koninginne dag
bijeenkomst. Wat een slechte
opkomst, dacht ik. Na 2 x rond de
kerk gelopen te hebben met mijn
dienblad, dacht ik: toch nog eens
kijken op de flyer en ja hoor. Het was
Zaterdag i.p.v. Zondag. Wij wensen
iereen een goede zomer en na onze
cursus “Hoe leer ik lezen”hopen we
jullie een andere keer te ontmoeten,
maaaaaaaar.....die Hollander heeft wel
zijn grasmaaier stilgezet op de 4e Mei
en terwijl de wind en de vogels de
stilte verstoorden, deed dit me denken
aan de Waalsdorpervlakte. De tijd
heeft mijn herinneringen nog niet uitgewist. Aat van Swieten
Dear friends: Sally and I just wanted
to take a moment to thank each of you
for the very successful Koninginnedag.
We realize that it takes a lot of work
and personal sacrifice for each of you
to stage these events. We heard many,
many very positive comments and

compliments from those that attended.Best regards and many thanks.
Robert Kuhne
Trouwen: Ik ga trouwen op 22 mei a.s.
met Emilie Seventko in Mechanicsburg,
PA. Wij gaan (en ik blijf) wonen in East
Petersburg, PA (Lancaster County).
Adres: 5861 Pine Street, East Petersburg, PA 17520. Tel. 717-519-8855. Er
komen 14 familieleden en vrienden
over uit Nederland voor de bruiloft.
Bedankt alvast! Wilfred H. Muskens
Kopje Koffie buurvrouw: Zijn er nog
veel Nederlanders die (misschien na
jaren) maar niet aan Amerikaanse
koffie kunnen wennen? Dan heb ik
goed nieuws. Philips senseo. Een
1-kops koffiezetter. Binnen 30 seconde
een heerlijk vers, heet, ouderwets
“bakkie”. De kleine ronde koffiezakjes
(pods) voor 1 kopje koffie zijn gevuld
met de enige echte Douwe Egberts.
Dus niet meer wachten tot er familie
op bezoek komt met DE koffie,
geen internet bestellingen meer.
Te koop bij Genuardies supermarkt.
Cora Vlug

WE ARE LOOKING FOR A NANNY
for 4 days/week for our son Andre.
If you are interested, please contact us at 610 296 0922
Thomas and Nazila van de Ven-Biria, Berwyn.
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INTERNETKRANT

By Erwin van Zanten

Al jaren ben ik lid van de internetkrant wat een aantal keer per week als email
naar mij toegestuurd word zonder kosten. Heel handig als je niet op een van
de websites van Nederlandse dagbladen het nieuws will lezen
Hier is het laatste nieuws uit Nederland.
MAIL SERVER INFORMATIE: Voor informatie over de InterNetKrant stuur
een bericht naar ink@ics.ele.tue.nl met als inhoud “info” (dwz als eerste regel
van je bericht, zonder de “s). Insgelijks om de krant te ontvangen (“subscribe”).
Home page: http://www.ics.ele.tue.nl/ink/
Vreugde en verdriet binnen 24 uur voor Oranjes
Prinses Juliana is in binnen- en buitenland met warmte
en respect herdacht. De 94-jarige prinses stierf zaterdagochtend 20 maart vroeg in haar slaap op paleis
Soestdijk aan de gevolgen van een longontsteking.
Prinses Juliana werd op dinsdag 30 maart bijgezet in de
Nieuwe Kerk in Delft, waar de Oranje Nassau’s hun familiegraf hebben. Koningin Beatrix, die de nacht van vrijdag op zaterdag op paleis Soestdijk was toen haar
moeder overleed, was in de nacht van zaterdag op
zondag in het Haagse Bronovo-ziekenhuis bij de
bevalling van prinses Laurentien, die beviel van haar
tweede kind, Claus-Casimir. Kroonprins Willem-Alexander
en prinses Maxima bezochten die zondagavond paleis
Soestdijk om prins Bernhard en andere familieleden te
condoleren. Willem-Alexander keerde met zijn gezin
zondagmiddag vervroegd terug uit het Oostenrijkse Lech.

hebben op een ‘eigen’ man of vrouw in Brussel. Het argument van de liberalen is dat het CDA internationaal sterk
vertegenwoordigd is met premier Balkenende, minister
Bot van Buitenlandse Zaken en NAVO-secretaris-generaal
De Hoop Scheffer. Als grootste regeringspartij is het CDA
echter niet van plan de liberalen hun zin te geven.
Officieel staat het CDA op het standpunt dat het kabinet
aan zet is. Dat zal een profielschets voor een kandidaat
moeten opstellen. Ook de grootste oppositiepartij, de
PvdA, claimt de post. Sinds eurocommissaris Vredeling
(1977-1981) heeft de PvdA geen man of vrouw in
Brussel gehad. Oud-staatssecretaris Van der Ploeg heeft
gesolliciteerd. Ook worden de namen genoemd van oudministers Melkert en De Vries. De PvdA heeft het kabinet
opgeroepen de keuze over te laten aan de Tweede
Kamer. Maar de regeringspartijen lijken de voorkeur te
geven aan de achterkamertjespolitiek.

Bolkestein stopt ermee
Europees commissaris Frits Bolkestein houdt ermee op.
Zijn opvolging verdeelt CDA en VVD. De VVD schuift oudminister Neelie Kroes naar voren, terwijl het CDA in exminister Onno Ruding een prima kandidaat ziet. De liberaal Bolkestein (71) overviel premier Balkenende vrijdag
met een telefoontje waarin hij zijn vertrek uit Brussel
aankondigde. De twee politici zouden pas later deze
maand een gesprek hebben. Bolkestein zei zich te willen
wijden aan het schrijven van een boek over de invloed
van intellectuelen op de wereldpolitiek. In Brussel en Den
Haag werd er al enige tijd rekening mee gehouden dat
Bolkestein zou stoppen. CDA en VVD menen elk recht te

Asocialen in containers
Nederland heeft een nieuwe oplossing voor asociale
mensen en gezinnen. Wie te zeer anders is dan anderen
loopt de kans in een container te worden gehuisvest. De
methode is eerst beproefd op de Veluwe, maar wordt
nu ook omarmd in Amsterdam-Noord. Hulpverlening en
woningbouwvereniging werken samen om probleemgevallen die in de normale omgeving niet meer
zijn te handhaven een laatste kans te bieden om hun
leven weer op orde te krijgen. In de containers bevinden zich de basis voorzieningen van een gewone woning, maar niet veel meer. De mensen worden begeleid
om terug te keren in de gewone maatschappij, maar
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sommigen zijn zo tevreden met hun nieuwe omgeving
dat ze liever blijven zitten.
Vermeende brandstichter krijgt geld
Andre de V. die aanvankelijk werd veroordeeld voor de
brand die destijds de vuurwerkramp in Enschede
veroorzaakte, maar in hoger beroep wegens gebrek
aan bewijs werd vrijgesproken, krijgt een schadevergoeding van de staat. Hij had gevraagd om 2 miljoen
euro, maar de rechter vond 125.000 wel genoeg. De V.
heeft twee jaar vastgezeten. De rechter woog mee dat
De V. weliswaar lang onschuldig had vastgezeten, maar
dat hij daar deels zelf schuldig aan was door aan
medegevangenen te vertellen dat hij de brand wel
degelijk had gesticht.
Gouden Uil voor Hafid Bouazza
De jury van de belangrijkste Vlaamse literatuurprijs was
‘unaniem’ en prees Bouazza’s ‘grappige en pijnlijke’
roman als ‘een boek dat een wereld openbreekt’ en een
‘hommage aan de verbeelding’. Bouazza, die 25
duizend euro en een plastiek van Ever Meulen kreeg,
versloeg A.F.Th. (De Movo Tapes), Arnon Grunberg (De
asielzoeker), Gerrit Komrij (Demonen) en Chris de
Stoop, die voor zijn non-fictieboek Zij kwamen uit het
Oosten (over handel in Albanese vrouwen) de Prijs van
de Lezer kreeg. De Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs was
eveneens voor een Nederlandse auteur: Martha Heesen,
voor haar roman Toen Faas niet thuiskwam. Bart
Moeyaert kreeg de Prijs van de Jonge Lezer voor het
door Wolf Erlbruch geillustreerde boek De schepping.
Nieuw dierenpark open
In het Brabantse Mierlo opende vandaag het
Dierenbedrijf Europa. Dit nieuwe dierenpark richt zich
op dieren die in Europa voorkomen. Men bouwt zoveel
mogelijk de natuurlijke habitat na van de verschillende.
Op de dag van de start zijn er verblijven voor 35 diersoorten, maar dat aantal zal gestaag worden uitgebreid.
Bevolkingsgroei stagneert
Het aantal inwoners in Nederland is in het eerste kwartaal
van 2004 met 10.000 personen gegroeid tot bijna 16,3
miljoen mensen. Dat is de laagste bevolkingsgroei in een
De Brug

kwartaal sinds twintig jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers die
het CBS maandag bekend heeft gemaakt. De lage groei is
veroorzaakt door de daling van het aantal geboorten en
door de verdere daling van de immigratie. In het eerste
kwartaal was het aantal immigranten lager dan het aantal emigranten. Naar verwachting zal de bevolking in
Nederland in 2004 toenemen met 61.500 inwoners. Dat
zou net iets minder zijn dan in 2003, toen groeide de
bevolking met 62.400 inwoners. Volgens het CBS heeft de
daling van het aantal geboorten te maken met een verminderd vertouwen in de economie. Slechte economische
verwachtingen leiden anderhalf tot twee jaar later
meestal tot een daling van de geboortecijfers. Ook zijn er
minder vrouwen van rond de dertig jaar. Dit is de leeftijd
waarop de meeste vrouwen moeder worden.
Ajax eenvoudig kampioen
Door met 2-0 thuis van NAC te winnen veroverde Ajax
zijn 29ste landstitel. Het feest werd’s middags al ingezet
op het Leidseplein waar supporters al flink innamen op
de goede afloop. Wonder boven wonder liep het later
niet echt uit de hand, er waren wat opstootjes en een
enkeling werd aangehouden wegens openbare dronkenschap. Ajax is de kampioen van zowel de rijkdom als de
armoede. Een trainer die een elftal met een gemiddelde
leeftijd van nog geen 22 jaar het veld instuurt, hetgeen
gisteren gebeurde in de kampioenswedstrijd tegen NAC,
baadt in weelde. Zeker als hij weet dat veel spelers voor
jaren vastliggen en miljoenen euro’s aan transferwaarde
vertegenwoordigen. Maar Ajax is ook de kampioen van
de armoede. Een ploeg met zoveel talent die slechts een
handjevol wedstrijden voetbal laat zien dat bij de statuur
van Ajax hoort, die “slechts” 2,25 doelpunten gemiddeld
maakt per wedstrijd, die het publiek in de Arena te vaak
verveelt met apathisch ogend spel, zo’n ploeg mag de
handen dichtknijpen dat de concurrentie niet al te
serieus te nemen was. Feyenoord en vooral PSV lieten
zich regelmatig in de kaart kijken en maakten het de
Amsterdammers daardoor nooit echt moeilijk. Tekenend
was dat Ajax nog nooit zo weinig goals nodig had om
kampioen te worden, en dat hun topscorer (Zlatan
Ibrahimovic) er niet meer dan 12 inschoot in het hele
seizoen. Maar misschien werden de krachten gespaard
voor het EK dat over enkele weken begint in Portugal.
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JULIANA WAS DE KONINGIN VAN IEDEREEN
Juliana was “de koningin van
iedereen”. Zo typeerden de voorzitters
van de vakbewegingen FNV en CNV
de overleden prinses in een verklaring.
Politieke partijen roemden in condoleanceverklaringen ook de warme
en betrokken persoonlijkheid van de
toenmalige vorstin en de geheel eigen
wijze waarop zij invulling gaf aan het
koningschap.
Volgens FNV-voorzitter L. de Waal en CNV-voorman D. Terpstra zorgde Juliana
vooral in de naoorlogse tijd van de wederopbouw voor grote saamhorigheid in de
samenleving. “Zij was een vrij progressieve koningin, die stond voor de zwakkeren
in de samenleving”, aldus De Waal.
Voor de PvdA was Juliana de “koningin die het Koninklijk Huis een plek midden
in de Nederlandse samenleving heeft bezorgd. Zij is van grote betekenis geweest
voor veel mensen. Ze was altijd betrokken en medemenselijk en stond voor mensen
die het moeilijk hadden.”
D66 noemde de “warmte en ongedwongenheid” van de voormalige vorstin, die een
“dierbare herinnering nalaten”. Volgens de democraten gaf Juliana op “zeer
menselijke wijze” invulling aan het koningschap.
Het overlijden van prinses Juliana “markeert het definitieve einde van een tijdperk
dat zich kenmerkte door huiselijkheid en knussigheid”, zei VVD-fractievoorzitter
Van Aartsen. “Het is een enorme slag voor de generatie die de Tweede
Wereldoorlog en de wederopbouw van Nederland heeft meegemaakt.
“Koningin Juliana was de koningin van de wederopbouw. Nederland verliest in
haar een betrokken en warme persoonlijkheid”, zei CDA-fractievoorzitter
Verhagen. Volgens hem wist Juliana “op een heel directe en open wijze invulling te
geven aan het koningschap. Zij was een echte moeder der natie.
Op een onconventionele en moedige manier steunde zij de Nederlanders in moeilijke tijden.” De SP omschreef prinses Juliana als een “markante persoonlijkheid die
op geheel eigen wijze invulling gaf aan haar koningschap” en die probeerde “de afstand tussen vorst en bevolking te slechten”.
GroenLinks-fractievoorzitter Halsema noemde Juliana “een zachte betrokken
koningin, die bij verschillende gelegenheden ook grote moed heeft getoond”. Het
medeleven van Halsema gaat in het bijzonder uit naar koningin Beatrix, “die zo
snel na de dood van haar man nu ook haar moeder verliest”.
10
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“De hartelijke en zorgzame persoonlijkheid van toenmalig koningin Juliana heeft
er in belangrijke mate toe bijgedragen dat Nederland snel zijn zelfvertrouwen herwon na vijf bezettingsjaren”, zei fractievoorzitter Herben van de LPF.
“Juliana zal in de herinnering van veel Nederlanders voortleven als koningin Juliana,”
zei SGP-fractievoorzitter Van der Vlies. Hij loofde de “warme en menselijke wijze
waarop zij inhoud gaf aan haar koningschap, levend vanuit het voor haar zo wezenlijke besef tijdens haar inhuldiging: “Wie ben ik, dat ik dit doen mag.”

JULIANA, EEN KORTE BIOGRAFIE
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina wordt
op 30 april 1909 geboren in Den Haag. Ze is het
enige kind van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik en zet daarmee de lijn van het
Oranjehuis voort. Na prive-onderwijs volgt een
korte studie aan de universiteit in Leiden, waarna ze een eredoctoraat in de letteren en de wijsbegeerte ontvangt. Daarna krijgt ze zitting in de
Raad van State en wordt ze, in de crisisjaren,
actief op sociaal terrein. Ze zal haar hart verpanden aan maatschappelijk werk.
Prinses Juliana trouwt in 1937 met de veel wereldser prins Bernhard van LippeBiesterfeld, met wie ze zich op paleis Soestdijk vestigt. In 1938 wordt de eerste
dochter geboren, Beatrix. Het prinsesje zal nog drie zusjes krijgen: Irene,
Margriet en Christina.
Tijdens de inval van het Duitse leger in 1940
wijkt de koninklijke familie uit naar Londen.
Juliana reist met Beatrix en Irene door naar
Canada, waar Margriet wordt geboren.
Bernhard blijft bij koningin Wilhelmina in de
Britse hoofdstad. Pas in 1945 wordt de hele
familie definitief herenigd.
Juliana wordt op 6 september 1948, twee dagen
na het aftreden van koningin Wilhelmina,
ingehuldigd als koningin der Nederlanden.
,,Wie ben ik, dat ik dit doen mag’’, zijn haar
bekende woorden in de Amsterdamse Nieuwe
Kerk. Haar eerste grote daad, ruim een jaar
later, is de overdracht van Nederlands-Indië
aan de machthebbers van de nieuwe republiek Indonesie, iets waar ze van harte
achter staat.
De Brug
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Door haar eenvoud en menselijkheid draagt Juliana enorm bij aan de populariteit van de monarchie. Politici krijgen echter met een standvastige dame te
maken en achter de schermen is de koningin religieus met een hang naar het
mystieke. Die religieuze overtuiging leidt er ook toe dat ze zich niet in de doodstraf voor een aantal oorlogsmisdadigers kan vinden, zoals de zogenoemde Vier
van Breda.
Zorgen heeft Juliana om haar jongste dochter, de in 1947 geboren Christina,
aanvankelijk Marijke genoemd. Het kind heeft ernstige oogklachten en
Bernhard haalt er de gebedsgenezeres Greet Hofmans bij. Die krijgt nogal wat
invloed op de koningin, wat leidt tot problemen tussen Juliana en Bernhard. De
premier en een commissie van wijze mannen moeten er aan te pas komen om
de zaken op orde te krijgen.
Wanneer het koninlijk paar in 1962 met veel luister het zilveren huwelijk viert,
wordt de affaire officieel als afgesloten beschouwd. Juliana ziet haar dochters
allen trouwen. Het huwelijk van kroonprinses Beatrix met de Duitser Claus van
Amsberg (1966) zorgt voor veel opschudding. Ook de verbintenis van Irene met
de carlistenleider en Spaanse troonpretendent Karel Hugo van Bourbon van
Parma (1964) is aanleiding tot commotie. De prinses blijkt in het geheim
katholiek geworden en trouwt zonder toestemming van het parlement. De
verbintenis loopt uit op een scheiding, net als het huwelijk (1975) van Christina
met de van oorsprong Cubaanse Jorge Guillermo.
Het midden van de jaren zeventig is soms stormachtig voor Juliana. Suriname
wordt onafhankelijk en prins Bernhard blijkt ‘gevoelig voor gunsten’ en raakt
verzeild in de Lockheed-affaire. De vorstin wil aftreden als haar man al te zwaar
wordt aangepakt, al wil ze het Beatrix niet aandoen dat die naar aanleiding van
zo’n zaak de troon moet bestijgen. Premier Den Uyl strijkt de ergste plooien
glad.
In 1980 maakt Juliana bekend dat ‘haar krachten afnemen’. Het wordt tijd plaats
te maken voor Beatrix, die op 30 april wordt ingehuldigd. De geboortedag van
haar moeder wordt door Beatrix aangehouden als Koninginnedag.
Juliana beleeft een rustige oude dag, op 16 april 1998 onderbroken door een val
waardoor ze een heup breekt. Ze herstelt snel, maar kampt na de operatie wel
met ‘acute verwarring’. Het huwelijk van kleinzoon prins Maurits en zijn
Marilene van den Broek, eind mei van dat jaar, woont ze echter in ogenschijnlijk
goede conditie bij. Wel veroorzaakt ze enige commotie door als protestantse ter
communie te gaan, net als prinses Margriet en prins Bernhard.
Het zou haar laatste openbare optreden zijn. Op 23 februari 1999 maakt ze bekend dat naar buiten treden haar te zwaar is geworden. Eind juni 2001 vertelt
prins Bernhard dat ze haar geheugen praktisch volledig kwijt is.
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THE ANNUAL MEETING
By Sicco Popma
(Secretary NAADV)

Our annual meeting was held March 20th at the
Germantown Friend Meeting House. Several
members showed up early to set up the meeting
space. Fortunately, we always have some
“haring” in the freezer because the fish especially send by “de Vleet” did not make it through
customs in time. Despite this minor mishap the
food brought for the pot luck was great.
After some great food, Roderik opened
his first annual meeting as President.
He started with a brief commemoration and moment of silence for
Princess Juliana (1909-2004) who died
the morning of March 20th, 2004.
Jonathan de Jong gave a personal perspective on Princess Juliana and decisions she made in her life. After this
intermission we returned to the main
agenda. The president reviewed the
events of 2003 and concluded that we
had a great year again. He thanked the many volunteers
that made it all happen.
Our treasurer Stefan Lint reported on
the finances and concluded with the message
that we actually had a net gain for the year 2003.
He noted that we are a non-profit organization
and that is not our goal to make money. The
extra money will go towards our savings and will
be used for our 50th anniversary coming up in
2007. The auditors Nell Daniels and Ria
Blaschek went over the numbers and concluded
that the books fairly represented the financial
position and approved the annual report.
For a few years we have been asking the members to keep our membership database up to date.
This database is now used for mail merge and
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allows us to print address labels and personalize letters. In addition we store data
you supplied about you and your kids. The result was the 2004 member directory
and some insight in our membership demographics. For examples, we have 299
families or a total of 731 individuals with an average age of 40 years and we have
about 150 kids under 10 years old. This information will allow us to adjust our
programs and ideas, so please keep our database up to date.
The election of the 2004 NAADV board was led by Sylvain van Gobes representing the Board Nominating Committee. He introduced the proposed board
for 2004 and tallied the votes. The proposed slate for the NAADV board was
accepted unanimously. The following people make up the board:
Roderick Alewijnse (President)
Antonie Trip (Vice President)
Treasurer (Stefan Lint)
Secretary (Sicco Popma)
Program Chair (vacant)
Members at large (Bert de Jong and Malcolm McHarg)
In addition, our new member Rob Heerkens joined the board and agreed to
fill the vacant Program Chair position and he thereby completed the board.
Erwin van Zanten, our Designer and Editor, has designed a Logo and letterhead
for the NAADV. Erwin designed two logos for the NAADV to be used on letter
head and envelopes etc. The census of the meeting was to go with the “modern”
style logo over the “classic” (16/5 votes). See logo in this issue.
Roderick closed the meeting and it was time to clean up and move the party
to a local bar for a cool beer and some more “NAADV” talk. Another job well
done!

De Brug
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MEMBERSHIP IS DUE

Spring is over, and did you pay your membership? We would like
to remind you in the Spring about your membership. Please update
your profile and return this with a check to Stefan Lint. Try to use
the form you received in the mail, otherwise return this page.
All programs and events are created and launched by member volunteers and
headed by committee chairpersons. The Annual Meeting and Election of
Officers is generally held in March in conjunction with a covered dish supper.
The Netherlands America Association of the Delaware Valley has a membership
of about 300 families. An annual membership fee entitles you to receive the
club’s quarterly newsletter “De Brug” and notification of all club events, such as
Sinterklaas, Koninginnedag, and the Rijsttafel.
Membership types available:
Student $15, Single $20, Family $25, Patron $50 or more.
To become a member, or renew your membership, make
checks payable to NAADV and send to:
Stefan Lint (Treasurer NAADV)
121 Earlington Road, Havertown, PA 19083
To join the NAADV - Electronic Mailing List
please contact: Antonia Tripp at info@naadv.org
Name (Year of Birth): _____________________________________________
Children (Year of Birth): ___________________________________________
Street Address: __________________________________________________
City, State, Zip Code: _____________________________________________
Phone Number with area code: _____________________________________
Roots (town/city): ________________________________________________
Email address: ___________________________________________________
________ Yes! I (We) like to be on the Electronic Mailing list
Hobbies:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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