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Aan:

SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
: Dhr Han Sing Liem, Tel: 31610579961:hansingliem@yahoo.com
Vice-voorzitter: Dhr.Oman Pao-Han Tan, Tel.31653417798:
pthanoman@gmail.com
Secretaris
:Mw. Elly Ang, Tel. 020-4417566, elly.ang@casema.nl
e
1 Penningmeester :Dhr.Sim Tjiang Lie, Tel.31644844162:stlie@ziggo.nl
2e Penningmeester :Dhr.Fred Oei, Tel.31621865589: fredoei@yahoo.com
Secretariaat De Vriendschap
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
tel. 020-4417566-e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092
t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen
KvK nummer 405 368 50
Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven
aan het secretariaat.
Contributie



Met machtiging: E 30,00 per jaar per echtpaar of E 15,00 per persoon.
De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag
twee maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1
november.

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief
 Deadline nr. 2020-1: 15 januari 2020
 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12
Clubmiddagen




Voor exacte data zie agenda op de laatste/achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.00 uur, de zaal is dan open vanaf 13.30 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en met de zondag vóór de
clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten informeren over de te verkrijgen
maaltijd en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te bestellen bij Elly Ang (020-441
7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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ADVERTEREN
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00
Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566

EIGEN RISICO
Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en introducés
die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat voor
eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de
leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten van
de vereniging. Zie art. 16 van H.H.R.
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POT LUCK – “eet en proef”- 7 december 2019

Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 7 december 2019
onze “eet en proef” te houden. Het is nog steeds de bedoeling hapjes van elkaar
te proeven, een beetje van dit, een beetje van dat !
“Eet en proef” betekent, dat iedereen mee kan doen, u maakt een gerecht klaar
voor 4 personen en brengt dat mee, zo kunnen wij op 7 december elkaars
gerechten proeven. Alleen een voorgerecht of hoofdgerecht of een toetje is prima.
Iedere gerecht is goed, het hoeft niet alleen Indisch/Chinees te zijn.
Een gerecht uit een andere land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt
klaarmaken. Maakt iets klaar waarvan u denkt dat anderen het vast lekker zullen
vinden. Maakt wel iets klaar dat verdeeld kan worden!
Wij verzoeken u vooraf aan ons te melden wat u meebrengt. De mogelijkheid
bestaat namelijk, dat we misschien teveel aanbod hebben van bijvoorbeeld
toetjes.
Dan wordt u verzocht om misschien een hoofd- of voorgerecht mee te brengen.
Iedereen is welkom, ook niet-leden, maar wel wat meebrengen!
U wordt verzocht uiterlijk 2 december door te geven wat u meebrengt en in welke
categorie, aan:
Elly Ang - Tel. 020-4417566 of 0651354574 – email: elly.ang@casema.nl
BRENGEN VAN EETWAAR VANAF 14.00 UUR
OP ZATERDAG 7 DEC.2019
Locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te brengen of breng het mee in
een pannetje, zodat wij dat op het vuur kunnen opwarmen en warm kunnen
houden op een rechaud! Wij zorgen voor gekookt rijst.
Bij opscheplepels etc. gelieve uw naam erop te zetten!!!
Kunt uzelf niets klaarmaken, het mag ook uit de TOKO komen. Als u maar iets
meebrengt, die wij kunnen verdelen.
En als u niets hebt meegebracht en toch mee wilt proeven, wordt er entree
geheven van € 5,-- p.p. Wel tijdig van te voren meedelen aan Elly Ang, dan
kunnen wij er rekening mee houden, met het eten.
Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van maken !!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 7 DECEMBER 2019
Elly Ang
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Aankondiging
Op zondag 8 december 2019 wordt in de stijlkamers van het monumentale
grachtenpand “Huis de Visscher” (Keizersgracht 269, Amsterdam) een culturele
bijeenkomst georganiseerd met als doel om bekendheid te geven aan een nieuwe
publicatie door het CIHC en deze financieel te ondersteunen.
De Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) verzamelt, onderzoekt en
publiceert over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Tevens zet
het CIHC zich in om het cultureel erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland niet
verloren te laten gaan en de kennis over de geschiedenis van deze bevolkingsgroep te
bevorderen. Het CIHC zal een boek uitbrengen over die geschiedenis. De opzet is om een
algemeen overzicht te geven, te beginnen met de komst van de Chinezen vanuit China
naar de Indonesische archipel, daarna van de ontwikkeling van hun positie gedurende de
VOC-periode en de koloniale staat, hun postkoloniale geschiedenis dat heeft geleid tot
hun migratie naar Nederland, en sluit af met de situatie in Nederland.
Programma
16.00 uur

Ontvangst

16.30 uur
Sanders)

* Welkom en introductie over Huis de Visscher (Edwin Liem en Judith
* Introductie over het CIHC en het nieuwe boek (Patricia Tjiook-Liem,
Voorzitter Chinese Indonesian Heritage Center)
* Lezing over Peranakan Kunst (Dr. Renée Steenbergen, kunsthistorica,
verzamelaar en bestuurslid Koninklijke Vereniging Vrienden der Aziatische
Kunst)
* Muziek Anna Zhu - Guzheng (Chinese citer)
* Peranakan Diner (buffet)
* Muziek Sinta Wullur – Piano / zang & Daniel van Huffelen - Contrabas

22.00 uur

Afsluiting

Kosten deelname (ter financiering van het door het CIHC uit te geven boek): EUR 125 per
persoon
Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan! In verband met de unieke locatie en de opzet van
de bijeenkomst zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. RSVP per e-mail aan
Inghango@gmail.com
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CV van nieuwe bestuursleden:
Voorzitter: Dhr.Han Sing Liem
-

Geboren te Blora, Java, 14 maart 1942
Opgegroeid in Jacarta, middelbare school: Canisius College, Jacarta.
Studie geneeskunde: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jacarta,
afgestudeerd 1965.
1967 naar Nederland gegaan, opleiding heelkunde in Tilburg gevolgd.
2 jaar in het Gemeente ZH te Sliedrecht gewerkt, hierna verhuisd naar Boxmeer.
te Boxmeer tot aan mijn pensioen in 2006 als algemeen chirurg gewerkt. Een tijd
voorzitter van de medische staf geweest.
Na mijn pensioen2x naar Garissa, Kenia geweest om als vrijwilliger te helpen in het
ZH aldaar.
Ook 8 jaar op en af in Nieuw Nickerie, Suriname, in het streek ZH gewerkt.
Was lid en voorzitter geweest van de Rotary club Cuijk, hierbij het
Paul Harris-schap gekregen.
Van Suriname door President Desi Bouterse, geridderd tot “Officier van de Ere-Orde
van de Palm”.
Partner van Okky Oey, samen 5 kinderen en 12 kleinkinderen

Vice – Voorzitter: Dhr. Oman Pao-Han Tan
CURRICULUM VITAE
Naam
Roepnaam :
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Burgelijke Staat

:
:
:
:
:
:

Pao Han TAN.
Oman.
21-08-1945
Cheribon (Tjirebon) , Indonesië.
Nederlands.
Gehuwd.

Lager Onderwijs :

6- jarige lagere school , St. Ignatius School in Jakarta,
(Nederlands Concordante School) ,

Middelbaar Onderwijs:

Christelijke HBS (jl. Salemba Jakarta) , halverwege het 1e jaar
wegens sluiting van alle Nederlandse scholen in Indonesië het
middelbaar onderwijs voortgezet op het 6-jarige Indonesische
Middelbare Schoolsysteem :
1958 – 1961 SMP Canisius College in Jakarta,
1961 – 1964 SMA Canisius College in Jakarta

Hoger Onderwijs:

1964 – 1965 Geneeskundige Faculteit (Univ. Res Publica,
Jakarta),
vervolgens 1966 in Wenen (Oostenrijk) opnieuw gestart met de
studie geneeskunde aan de Medizinische Fakultät der Universität
Wien.
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Nevenactiviteiten
tijdens studie in Wenen: Secretaris van de Indonesische Studentenvereniging PPI in
Oostenrijk
Diverse studentenbaantjes w.o. van 1967-1970 vaste
invalskracht /reserve chauffeur op de bestelwagen van de Fa.
Felten & Guilleaume..
1970 – maart 1974 : subhoofd resp. later hoofd (Heimleiter) van
een katholieke Studentenheim AAI waarbij de verantwoording
voor de dagelijkse administratie en leiding over 75 studenten.
Maart 1974 op eigen verzoek van deze functie ontheven ter
voortzetting en afronden van mijn studie geneeskunde.
Arts examen

November 1975 arts examen en gepromoveerd aan de Staats
Universiteit van Wenen.

Specialistische loopbaan Januari 1976 in Nederland (St. Antonius Ziekenhuis Utrecht)
gestart met de opleiding tot cardioloog onder Prof. Dr A.V.G.
Bruschke.
April 1981 – febr. 2010 in maatshapverband als vrijgevestigd
cardioloog werkzaam in Ziekenhuis De Heel/Zaans Medisch
Centrum te Zaandam. Gestart met een 2-mans maatschap was
de praktijk bij mijn pensionering in 2010 gegroeid tot een 5mans maatschap.
1998 heb ik samen met 2 collega's “Medisch Diagnostisch
Centrum Zaanstreek” opgericht, een privé praktijk waar wij
cardiologische diagnostiek en keuringen verrichten naast onze
werkzaamheden in het ziekenhuis.
Tot heden ten dage werk ik nog steeds 2 halve dagen in mijn
laatst genoemde praktijk in samenwerking met het SALT
(Stichting Artsen Laboratorium & Thrombosedienst) voor wie ik
cardiologische diagnostiek en consulten doe t.b.v. de 1e lijn
(huisartsen.)
Hobbies :

Paardensport , muziek / bassist in een band, tennis en reizen.

1e Penningmeester : Dhr. Sim Tjiang Lie
-

Geboren in Indonesië, 26 september 1946
Gehuwd met Kang Soat Liem
Sinds 1974 werkzaam als tandarts op de verschillende Tandheelkundige klinieken
en Ouderen centra in Amsterdam
1987 – tot pensionering werkzaam als tandarts in eigen praktijk in Uithoorn
Thans gepensioneerde tandarts
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2e Penningmeester : Dhr. Freddy Oei
-

Geboren te Bandung (Indonesië) in 1945
Gehuwd met Ien Gouw
Kwam in augustus 1964 in Nederland en studeerde elektrotechniek.
Daarna werkzaam in het bedrijfsleven tot 1978, waarna ik van koers
veranderde en z z p -er werd.
Ik had een winkel/galerie in Indonesische Cultuur en kunstnijverheid in
Amsterdam tot eind 2013.
Hierna geniet ik van mijn pensionering en probeer actief te blijven.
Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen in het bestuur van de Vereniging
“De Vriendschap”.

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER
De contributie voor 2020 blijft gehandhaafd Euro 30,-- per jaar per echtpaar;
Euro 15,-- per jaar per persoon. In de laatste week van Januari 2020/begin
Februari 2020 wordt de contributie voor 2020 geïncasseerd.
Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven
niets te doen; het bedrag van de contributie wordt van uw rekening afgeboekt.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, kunnen nu nog deze machtiging
aan het secretariaat inzenden.
Bij uw betaling van de contributie bij eigen overboeking gelieve uw volledige
adres te vermelden of veel beter nog: uw lidmaatschap nummer! Voornamelijk: de
families Liem, Oei en Tan!
Uw lidnummer staat op de omslag van ons Nieuwsblad boven uw adres!
Alvast onze dank!
Sim Tjiang Lie, penningmeester
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Muziekuurtje

van de VRIENDSCHAP

Zaterdag 11 januari 2020 om

14.00

HHHappy Girls; een hip-hop dansgroepje
Pianoleerlingen van Aron en Alice

Dorothy Bank (zang ) en

Daan vd Velde (piano)

Piazzola meets Bach: Aubrey Snell(Saxofoon) & Margreet Markerink(piano)
Arthur Rusanovsky ( viool)

Het Jacob Strecker Trio: Jacob Strecker(clarinet) -Richard Nacinelli(bass) en
Jan Sapega(drums)
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT - Smeenklaan 1 - 1182 GC Amstelveen
Entree: leden GRATIS – introduces Euro 6,-Na afloop van het Muziekuurtje zijn wij nog een klein uurtje gezellig bij elkaar om na te kletsen
met drankjes en lekkere hapjes door de Vriendschap aangeboden!
Info: Elly Ang – 020-4417566-email:elly.ang@casema.nl
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EXTRA INFO UIT DE SECTIES
Bridge

KERSTDRIVE VRIJDAG 20 DECEMBER 2019
UITNODIGING
Bridgesectie Vereniging De Vriendschap
Op vrijdag 20 december wordt onze jaarlijkse Kerstdrive gespeeld.
We beginnen om 11.30 uur en u wordt verzocht uiterlijk 11.15 uur aanwezig te zijn.
Na 3 rondes spelen is er een halfuur pauze, aan de bar zijn broodjes en tosti’s
te bestellen.
Door de club worden zoete versnaperingen en borrelhapjes verzorgd.
Met de uitslag en een feestelijke cadeautafel waarbij aan iedereen is gedacht sluiten we
de dag rond 16.00 uur af.
Deelname voor leden is gratis, voor belangstellenden (dus niet leden) bedragen de kosten
€10.00 per persoon.
Betaling kan plaatsvinden bij aankomst.
U kunt zich aanmelden bij;
Secretariaat De Vriendschap sectie bridge
Cisca Goudsmit
goudsmit@caiway.nl of telefoon 0297 764312
Graag tot ziens op 20 december.
Speellocatie:
Wijkcentrum Alleman
De Bloeyenden Wijngaerdt 1
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Line Dance
ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG September/December 2019
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen !
Donderdagavond : van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen!
Vrijdagavond
: van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen!
Vanaf September t/m 19 december 2019 zijn er weer line dance lessen op
Donderdagavonden en Vrijdagavonden!
–laatste lesavond gezamenlijk op Donderdagavond 19 december 2019
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 06 50221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574

Mahjong
Resterende Speeldata 2019:
8 en 22 november
13 december
Kerstvakantie, Na de kerstvakantie starten wij weer op 10 en 24 januari 2020.
Voor meer informatie en contactgegevens zie Sectie Mahjong (Algemeen)
--------------------------------------------------------------------------------------------
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Bibliotheek

dhr. Edwin Liem

E-mail: edwin.liem@vancampenliem.com

Sectie Biljart

dhr. Han Sing Liem

Sectie Bridge

mw. Cisca Goudsmit
dhr. Bob Oei

Sectie Line dancing

mw. Elly Ang

Sectie Mahyong

mw. Grace Halim
mw. Hilly Sie
mw. Elly Ang

Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

Tel. 06-10579961
email:hansingliem@yahoo.com
Tel. 0297-764312
E-mail: goudsmit@caiway.nl
Tel. 020-6464774
E-mail:boboei@khing.com
Tel. 020 – 0651354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
Tel. 020 – 645 8398Sectie Clubmiddag
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl

mw. Hing Teng

Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
mw. Elly Ang
E-mail: elly.ang@casema.nl
(doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/
communicatie met de drukker)

SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES – CONTACTGEGEVENS

BILJART
De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog steeds
kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen biljarttafels beschikbaar
zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.
Locatie: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:
gsm : +31.6.10579961
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BRIDGE
De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden, van
januari t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli en
augustus.
Er wordt gespeeld van 11.30 to ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze van
een half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar.
Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom om op vrijdag te
komen bridgen.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen.
Contact
Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:
Ciska Goudsmit, Tel. 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl
-------------------------------------------------------------------------------------LINE DANCE
LINE - DANCE GROEP DE VRIENDSCHAP
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen!!!
Elke DONDERDAGAVOND en VRIJDAGAVOND
BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN – van 19.00 tot 22.00 uur –
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen ( na 20.00 uur) bij onderstaande
personen.
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0650221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 0651354574

MAHJONG
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de zomermaanden en de
kerstvakantie, spelen wij Mahjong.
Instructeurs zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen
als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers.
In de pauze zijn Indonesische snacks tegen betaling verkrijgbaar.
Koffie, thee, glaasje sap, wijn etc. zijn te koop bij de bar.
Plaats:
Tijd:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
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INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur bij vereniging De Vriendschap
en verklaart kennis te hebben genomen van het Privacy Statement (zie website),
en geeft derhalve toestemming tot het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens t.b.v.
de ledenadministratie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lidnummer: (in te vullen door secretariaat) …………………………….
Naam:

M/V

Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. nr.:
E-mailadres:
Meldt hierbij partner: n.v.t. / ja, als lid/donateur
Naam:

M/V

Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. nr.:
E-mailadres:
De contributie voor 2019 bedraagt € 15,00 per persoon en dient per omgaande te worden voldaan
op:
IBAN NL85 INGB 000 6077 092 t.n.v. Vereniging De Vriendschap o.v.v. uw lidnummer.
Jaarlijks dient de contributie vóór 1 maart te zijn voldaan.
Gemakshalve kunt u een machtiging voor automatische incasso verstrekken middels een
machtigingsformulier. Dit is op te vragen bij het secretariaat.
Opzeggen dient vóór 1 november van het lopend kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier s.v.p. scannen of opsturen naar:
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Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen. Tel.: 020-4417566
E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl - KvK nummer: 405 368 50

MACHTIGING voor
automatische incasso van de jaarlijkse contributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

M/V

Naam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

machtigt hierbij de penningmeester van Vereniging De Vriendschap tot wederopzegging
om de jaarlijkse contributie t.b.v. 1 persoon / 2 personen af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

IBAN:

Datum: ……………………………….………....Handtekening:…………………………………….

U heeft 56 dagen de gelegenheid om bij uw bank de automatische incasso in te trekken zonder
opgaaf van reden.

Deze machtiging s.v.p. scannen of opsturen naar:
Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen.
E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
KvK nummer: 405 368 50
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

LAATSTE CLUBMIDDAG in 2019
7 dec. 2019 (zaterdag)

– Potluck

20 dec. 2019 (vrijdag)

– Bridge Kerstdrive

11 januari 2020 (zaterdag)– Muziekuurtje
28 maart 2020 (zaterdag) – Clubmidag – invulling clubmiddag
in volgende Nieuwsbrief
2 Mei 2020 (zaterdag)

– Algemene Leden Vergadering

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.00 uur
(zaal open 13.30 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders
vermeld

AFZ: VERENIGING DE VRIENDSCHAP
Secretariaat
Mr.Troelstralaan 21
1181 VD AMSTELVEEN
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