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SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter:
Vice voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Dhr. Han Sing Liem,
Tel.31610579961,hansingliem@yahoo.com
Dhr.Oman Pao Han Tan,
Tel.31653417798,pthanoman@gmail.com
Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566,elly.ang@casema.nl
Dhr.Djoen Swan Tan, Tel.31681916724, dtan@xs4all.nl
Mevr.Lani Liem, nog inactief.

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: € 30,00 per jaar per echtpaar of € 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. 2022-1: 15 januari 2022
 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12
Clubmiddagen




Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de 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
Gelieve uw maaltijd en snacks vooraf per telefoon of e-mail te bestellen
bij Elly Ang (020-441 7566/0651354574) of Susan Tjin (020-695 8322).
Op de clubmiddag zullen wij geen losse verkoop meer hebben!
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van de Vriendschap, vrienden(innen),
Wij naderen het einde van 2021 en helaas is de Corona ellende nog niet
over, eerder verergerd. Toch hebben wij niet stilgezeten en gaan het
volgende doen:
- 26 November gaat de penningmeester Djoen Swan Tan met de collega’s
van de secties werken aan de begroting voor 2022.
- 18 december is Potluck met vooraf een voordracht over Slaap Apneu
door Kok Tjiang Njo. Verdere informatie vindt u in deze Nieuwsbrief.
- 12 februari 2022 vieren wij Cap Goh Meh met gezamenlijk eten, Lontong
Cap Goh Meh, verzorgd door Lian Kang. Ook hierover vindt u informatie in
de Nieuwsbrief.
- 19 maart 2022 A L V.
Verder is Oman met de feestcommissie bezig met de voorbereiding van
ons Lustrumfeest op zondag 22 mei 2022.
Toch moeten wij allen nog voorzichtig zijn en de maatregelen t.a.v.
Corona volgen. Helaas zijn in dit land veel mensen die tegendraads zijn en
voor de rest de zaak verpesten.
Tot ziens
Han Sing Liem
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord voorzitter – p 3
Potluck 18 december – lezing Apneu p 3-4
Cap Go Meh viering 12 februari – p 5
Reanimatiecursus 12 maart – p 6
Verslag Indiëlezing – p 7, 8, 9
Berichten uit de secties – p 10-11

ADVERTEREN?
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief:
een hele bladzijde €50,een halve bladzijde €25,Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-441756
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POTLUCK zaterdag 18 december 2021
Traditiegetrouw willen wij voor dit jaar 2021 een Potluck houden voor
onze leden en wel op Zaterdag 18 december 2021 in wijkcentrum
Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GD Amstelveen.
Vooraf hebben wij een voordracht over Slaap Apneu verzorgd door de
heer Kok Tjiang Njo. Waarschijnlijk zijn er veel ouderen onder ons die wel
geïnteresseerd zijn in deze voordracht Slaap Apneu van Kok Tjiang Njo.
Er is gelegenheid om vragen te stellen.
De lezing begint om 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
Als u deze lezing wilt bijwonen, gaarne melden bij Elly Ang,
Tel.020 4417566 of 0651354574 of email, elly.ang@casema.nl
De lezing zal tot ongeveer tot 15.30 uur duren, daarna gaan wij
gezamenlijk het eten proeven, die onze leden hebben meegebracht.
Ook voor de Potluck graag van te voren melden bij Elly Ang, en tevens
vermelden wat voor gerecht u van plan bent om mee te nemen:
voorafje, soep, groentegerecht, hoofdgerecht of nagerecht.
Ik zal voor genoeg rijst zorgen.
LEZING OBSTRUCTIVE SLAAP APNEU SYNDROOM (OSAS)

Obstructive slaap apneu syndroom komt vaker voor dan men aanvankelijk dacht.
Vóór 1990 was het nauwelijks bekend. Zelfs nu wordt er nog weinig aan gedacht
en pas laat gediagnosticeerd, terwijl het belangrijk is omdat als het onbehandeld
is gevolgen kan hebben zoals hartritmestoornissen. herseninfarct, hoge
bloeddruk. Maar eerst moet men weten wat apneu is. Als u langer dan 10
seconden niet ademt terwijl u slaapt, is dat officieel een apneu. Als dit meer
dan 5 keer per uur voorkomt, wordt het opletten. Bij meer dan 15 keer per uur
heeft u een serieuze aandoening.
Hoe weet ik of ik apneu heb?
Tijdens de nacht:
-zwaar snurken
-ademstilstanden
-wakker schrikken met het gevoel dat je stikt
-verminderde zin in seks en/of impotentie
-nachtzweten
-regelmatig ’s nachts moeten plassen
-een droge mond als je wakker wordt
Overdag:
-ochtendhoofdpijn
-grote moeheid
-pijn in je gewrichten
-concentratieverlies
-vergeetachtigheid
-beklemmend gevoel op de borst
-stemmingswisselingen
-hoge bloeddruk
-hartklachten.
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Wat nu?
Heeft u last van deze klachten ga naar de huisarts. Het probleem is dat
aanvankelijk de huisartsen deze aandoening niet kenden. Gelukkig zijn de
huisartsen tegenwoordig beter voorgelicht, zodat er nu minder niet behandelde
OSAS zijn. Behalve OSAS zijn er nog andere vormen, maar nu wordt er niet op
ingegaan.
Behandeling
De mogelijkheden zijn o.a.
-CPAP
-MRA
-Kaakoperatie
-KNO-ingreep
-Slaappositietrainer
-Tongzenuwstimulator
-Maagverkleining
Tijdens de presentatie wordt vooral besproken de CPAP: Continuous Positive
Airway Pressure. De andere vormen kunnen ter sprake komen tijdens het
vragenuurtje. Er zullen ook instructievideos worden getoond.

CAP GO MEH viering De Vriendschap
12 februari 2022
Na de komende jaarwisseling 31 december naderen we alweer het Chinese
nieuwe jaar, 1 februari 2022 om precies te zijn, Chinees Nieuwjaar 4719, het jaar
van de tijger! De Chinees nieuwjaar vieringen worden zoals bekend na 15 dagen
afgesloten met het z.g. Lantaarn Festival. Door invloed van de Hokkian Chinezen
wordt het in Indonesië CapGoMeh genoemd (“de vijftiende avond”) en dit wordt
traditiegetrouw in besloten familiekring gevierd of met een (grotere) groep
vrienden.
Vereniging De Vriendschap zal het wegens de thans nog geldende Corona
maatregelen zekerheidshalve niet in de avond maar in de middag vieren.
Save the date :
Locatie :

!

Kosten :

12 februari 2022
13:00 – 17:00 uur
Wijksteunpunt Pluspunt
Smeenklaan 1
1182 GC Amstelveen
€ 18,- p.p., inclusief Lontong CapGoMeh

Vooraf te betalen: ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006077092
t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen
Aanmelden : Elly Ang, elly.ang@casema.nl; 06 51354574
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de liveband No Limits.
Afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen kan er gedanst worden
met of zonder 1,5 m afstand.
Hopelijk gelden dan ook geen beperkingen m.b.t. het maximale aantal
bezoekers, daarom snel aanmelden bij Elly!
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Reanimatie- & AED cursus
Zaterdag 12 maart 2022 van 13:00 - 16:00 uur
In het voorjaar organiseert Vereniging De Vriendschap bovengenoemde
cursus voor haar leden waarvoor ook hun familieleden zich kunnen
inschrijven.
De cursus wordt gegeven door een ervaren, NRR-gecertificeerd instructeur
(Nederlandse Reanimatie Raad), in het dagelijks leven werkzaam op de
hartbewaking van het Zaans Medisch Centrum.
In een groepje van 8 – 10 deelnemers worden de cursisten gedurende ca.
3 uren getraind in reanimeren (hartmassages, beademen) en het gebruik
van een automatische externe defibrillator (AED).
Na een theoretische gedeelte met dia-presentatie volgt het praktische
gedeelte met gebruikmaking van geavanceerde beademings-en reanimatie
poppen èn een AED.
Kosten : € 35,- per persoon.
Locatie : het ons vertrouwde PLUSPUNT Amstelveen.
Info & aanmelden: Pao-Han Tan (Oman)
pthanoman@gmail.com.
Waarom deze cursus?
Elke week worden in Nederland gemiddeld 300 mensen buiten het
ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.
Dit gebeurt meestal rondom het huis of in openbare gebouwen zoals NSstations, bibliotheken, buurthuizen enz.
De laatste jaren staan bij deze publiek toegankelijke gebouwen AED's.
Ook bij ons in de Pluspunt hangt een kastje met een AED.
Standplaats (!) van deze AED en het gebruik/toepassing daarvan moeten
bekend zijn.
Hoe eerder begonnen wordt met reanimeren (en vooral als daarbij ook
een AED wordt gebruikt) des te groter de overlevingskans van het
slachtoffer.
Deze cursus leert u in 3 uren tijd hoe te handelen bij calamiteiten.
De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets, bij goed resultaat kan
desgewenst voor € 5,- een officieel certificaat worden aangevraagd.
Na de cursus krijgt u van de instructeur thuis een factuur toegestuurd,
Graag zien wij jullie op deze praktisch gerichte cursus,
Aanmeldingen tot uiterlijk 25 februari 2022
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INDIË LEZING 2021
Van ver gekomen. De migratie van Chinezen uit Indonesië naar Nederland
Op 25 september 2021 vond de tiende Indiëlezing plaats in de OBA (Openbare
Bibliotheek Amsterdam), georganiseerd door het 4/5mei Comité Amsterdam ZO
en het Indisch Herinnerings Centrum. Dit jaar viel stichting CIHC de eer te beurt
om de lezing te verzorgen. Twee leden van De Vriendschap hielden een
presentatie: Patricia Tjiook-Liem gaf een voordracht over de migratie van
Chinezen naar Indonesië vanaf de koloniale periode tot de naoorlogse migratie
naar Nederland en onze voorzitter Han Sing Liem en mevr. Twie Tjoa
illustreerden de inleiding van mevr. Tjiook met hun persoonlijke migratieverhaal.
Hieronder zijn samenvattingen opgenomen van de drie presentaties, maar als u
de gehele lezing wilt bekijken, kan dat via het Youtube kanaal van de OBA:
https://www.youtube.com/watch?v=_hCJv4RNpk0 Van harte aanbevolen!
‘Van ver gekomen, de geschiedenis van de migratie van Chinezen vanuit
postkoloniaal Indonesië naar Nederland’
Patricia Tjiook-Liem
Het doel van migratie van Indonesië naar Nederland in de koloniale periode was
studie, het vergaren van kennis. Deze ‘migratie voor studie’ was destijds
voorbehouden aan een kleine elite. In 1911, als de Chinese studentenvereniging
“Chung Hwa Hui’ wordt opgericht, telt Nederland ongeveer 60 Chinese
studenten. Tussen 1911 en 1962 waren 1300 studenten lid van de Chung Hwa
Hui, het overgrote deel van de Chinese studenten uit Indonesië.
Het definitieve einde van Nederlands-Indië betekende dat historisch gegroeide
verhoudingen moesten veranderen. Bij de aanvang van de Republiek hadden de
Chinezen een groot aandeel in de economie. Hun economische positie werd
gezien als obstakel voor de groei van de positie van de Indonesiërs. Ook het
Nederlandse bedrijfsleven, dat nog steeds een dominante positie innam, moest
geleidelijk een plaats inruimen voor de Indonesiërs. Maar dit beleid,
‘Indonesianisasi’: het voor Indonesiërs toegankelijk maken van hogere posities
en het management, leverde onvoldoende resultaat op. In 1957 volgde een
drastische maatregel: op 5 december werden Nederlandse bedrijven
genationaliseerd. Import uit Nederland werd verboden. Deze economische
maatregel staat bekend als ‘Zwarte Sinterklaas’, immers 5 december is een
feestdag in de Nederlandse traditie. Het leidde tot een uittocht van Nederlanders.
Samen met de Nieuw-Guinea kwestie vormde de periode tussen 1957 en 1963
een dieptepunt in de verhouding tussen Nederland en Indonesië, waarin de
diplomatieke betrekkingen verbroken waren. Voor de Chinese studenten in
Nederland brak een tijd van grote onzekerheid aan. Naarmate de Nieuw-Guinea
kwestie zich ongunstiger ontwikkelde werd hun situatie steeds moeilijker. Velen
moesten Nederland verlaten en uitwijken naar universiteiten in België en
Duitsland. Er kwam een einde aan de instroom van Chinese studenten naar
Nederland. Studiemogelijkheden werden sindsdien meer gezocht in de
Angelsaksische landen als Canada, de Verenigde staten en Australië maar ook in
China.
In 1959 werd een economische maatregel in werking gesteld die de Chinezen
zwaar zou treffen. Chinezen werd verboden om tussenhandel te drijven op het
platteland en kleinere steden. China reageerde heftig en zond schepen om
Chinezen te repatriëren. In 1963 braken ernstige anti-Chinese rellen uit op Java.
De coup op 30 september 1965 resulteerde in de sluiting van Chinese scholen en
het verbod van de Chinese pers. De viering van Chinese festival en Nieuwjaar in
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openbare ruimtes werd aan banden gelegd. Dit alles bracht een nieuwe
migratiestroom op gang. Men ging op zoek naar een betere toekomst, zonder
garantie op succes. Nederland kon men in die tijd niet binnenkomen, men moest
op zoek naar andere bestemmingen. Soms migreerde men vanuit China,
Suriname, Duitsland of België weer door en werd Nederland alsnog
eindbestemming.
‘Ik was enige Chinese jongen in de klas en kreeg verwensingen naar zijn
hoofd geslingerd: Je bent een vuile Chinees!’
Han Sing Liem
Liem telt onder zijn voorvaders een majoor der Chinezen in Semarang van
vaders kant, maar ook een slaaf van moeders kant, die vanuit China was
meegenomen naar Indië. Zijn grootvader was niet onbemiddeld: hij handelde in
kruiden, pala en widjen. Liems vader was beursstudent bij de NIAS (NederlandsIndische Artsen School) in Surabaya. Na zijn artsendiploma gehaald te hebben
werd hij tewerkgesteld in Blora. Daar zijn Liem en zijn broer geboren in de
Japanse tijd. Zijn vader werd verklikt en opgepakt, omdat hij luisterde naar radio
Australië. Hij zat opgesloten met 30 man in een kamertje. Toen hij vrijkwam
woog hij 34 kilo. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Jakarta, daar volgde
vader de opleiding chirurgie in Cikini ziekenhuis. Daarna werd hij door de
regering in Pontianak gestationeerd, de hoofdstad in West-Borneo, het huidige
Kalimantan, gelegen in het deltagebied van de rivier Kapuas. Het was daar
heerlijk vissen en jagen, maar de scholen waren niet op peil. Voor het onderwijs
verhuisde Liem naar Jakarta, waar hij in de kost ging bij een jongere zus van
vader. Liem ging naar een christelijk protestantse lagere school, maar
halverwege de middelbare school besloot hij over te stappen naar de
Indonesische middelbare school, de SMP. Hij was de enige Chinese jongen in de
klas en dat heeft hij geweten. Hij kreeg verwensingen naar zijn hoofd geslingerd:
‘Je bent een vuile Chinees!’. Liem verhuisde uiteindelijk naar het Canisius college
van de Jezuiten. Vervolgens studeerde hij aan de Geneeskundige Hogeschool in
Jakarta, aan de Universitas Indonesia. Daar ging het op zijn Amerikaans, hij was
binnen de kortste keren afgestudeerd. De regering bepaalde waar
afgestudeerden naartoe gingen. Liem was net geslaagd vóor de coup van 1965.
Hij was lid van de studentenvereniging Perhimi, die hoofdzakelijk bestond uit
Chinezen. Dat bleek domme pech, want de leden werden vereenzelvigd met
China en de communisten, die valselijk ervan beschuldigd werden de coup te
hebben gepleegd. De vereniging werd van de ene dag op de andere opgeheven.
Liem zat in een kamp in afwachting van een plaatsing als arts en moest meedoen
aan protesten tegen de PKI (Partai Komunis Indonesia). Toen hij besefte dat hij
ook tegen Perhimi, zijn eigen studentenclub waarvan hij in Jakarta zelfs in het
bestuur zat, moest protesteren, stopte hij daarmee. Hij werd teruggestuurd naar
zijn eigen daerah (provincie) Pontianak om daar zijn plaatsing als arts af te
wachten. Na een jaar van gedwongen ‘niksen’ had hij nog steeds geen oproep
ontvangen. Daarom vroeg hij zijn vader hem te helpen uit Indonesië weg te
komen. Hij voelde zich echt gediscrimineerd. Het lukte hem, samen met zijn zus,
die al derdejaars natuurkunde was aan de UI (Universitas Indonesia), naar
Duitsland te komen, waar zij haar studie kon voortzetten aan een universiteit in
Heidelberg. Liem vroeg een visum voor Nederland aan. Na acht maanden
wachten mocht hij Nederland binnenkomen. Hij kreeg een plek bij de interne
afdeling van het Maria ziekenhuis (het huidige Twee Steden Ziekenhuis), in
Tilburg. In de loop van zijn carrière specialiseerde hij zich tot chirurg. Liems
vader was bij zijn weten de eerste Chinees-Indische chirurg in Nederlands-Indië.
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Hij is trots en dankbaar dat hij zijn vader in diens voetsporen heeft kunnen
volgen.
‘Als ik ooit goed besefte wat vrijheid betekende, na alle gewelddadige
ervaringen in Indonesië, dan was het wel op dat moment in Suriname.’
Twie Tjoa
Twie, familienaam Tjoa, werd geboren in Surabaya, in 1943. Zij behoort tot de
zevende generatie van de Tjoa familie in Indonesië. Haar migratiegeschiedenis,
van oost naar west, hangt samen met de koloniale geschiedenis van Nederland.
Reeds in de koloniale periode was de relatie tussen Indonesiërs en Chinezen
gespannen. Na het vertrek van de Nederlanders in 1957 kwam de verhouding
helemaal op scherp te staan. Het leek alsof een nieuwe zondebok nodig was. Er
ontstond een hetze tegen Chinezen. In Twies ervaring werden Chinezen per
definitie verdacht van communisme. Zij werden zoveel mogelijk maatschappelijk
uitgesloten. Studeren aan de universiteit werd bemoeilijkt. Chinese winkeliers
moesten hun toko sluiten. Chinees nieuwjaar vieren was verboden. Chinezen
moesten hun naam wijzigen. Daarnaast was er veel geweld, moord en doodslag.
Vele peranakan Chinezen probeerden weg te komen uit het land. Zo ook het
gezin Tjoa. In 1962 vluchtten zij uit Indonesië. Twie en haar tweeelingzus waren
toen 19 jaar oud. In het diepste geheim vertrokken zij. Familie bracht naderhand
via een advertentie in de krant vrienden en bekenden op de hoogte van hun
vertrek. De bestemming was Suriname: de reis ernaartoe ging per vrachtboot en
per vliegtuig.
De aankomst in Suriname voelde als een warm bad, het gezin werd heel hartelijk
ontvangen. Er stond al een woning klaar, compleet ingericht en voorzien van
eten voor een week. De Surinaams-Chinese gemeenschap gaf alle hulp om in de
Surinaamse samenleving in te burgeren. Twies moeder kreeg een baan op de
middelbare missieschool, haar vader kon aan de slag als boekhouder. Suriname
voelde voor haar dan ook als haar tweede vaderland. De ruimte die ze weer
hadden, het besef dat ze tegen elkaar weer alles konden zeggen wat ze wilden,
zonder dat iemand op de loer ligt om je iets aan te doen, dat gevoel van vrijheid
leerde ze in de multi-etnische samenleving van Suriname kennen. Ze had niet
het gevoel dat ze een vreemdeling was. Ze hoorde er vanaf het begin bij en ze
voelde zich er ook meteen thuis. Zo’n warm onthaal zoals ze die toen gehad
hadden wenst ze iedere migrant toe.
(Verslag Ing Lwan Taga-Tan)
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Bibliotheek:
Sectie Biljart:
Sectie Bridge:

dhr.Edwin Liem e-mail:edwin.liem@vancampenliem.com
dhr.Bob Oei, Tel.020-6464774, email:boboei@khing.com
dhr.Bob Oei, Tel.020-6464774, email:boboei@khing.com
Mw.Ciska Goudsmit, Tel.0297-764312,
email:goudsmit@caiway.nl
Sectie Line – Dance: Mw.Ingkie The, Tel.0650221980,email:ingkie@gmail.com
Sectie Mahyong:
Mw.Grace Halim, Tel.0297-564477,
email:grace.halim@kpnmail.nl
Mw.Hilly Sie, Tel.020-6458398
Clubmiddag:
Mw.Mayke Soeselonadi, Tel.020-6102894,
email:msoeselo@gmail.com
Evenementen:
Mw.Hing Teng, Tel.020-6413859,
email:hhteng@telfort.nl.
Website:
Mw. Juul de Moel-Nitisusanta, Tel.0647774560,
email: juul@omnisys.nl
Redactie Nieuwsbrief: Mw Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
Mw.Elly Ang email: elly.ang@casema.nl
(doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/
Communicatie met de drukker)
BERICHTEN UIT DE SECTIES
Biljart
Verslag sectie biljart november 2021
Zoals in het vorige verslag reeds vermeld is een aantal leden ondanks de stop
door de Vriendschap voor eigen rekening en risico op dinsdag gaan biljarten. Op
de maandagen is een andere groep ook voor eigen rekening en risico gaan
biljarten.
In verband met Corona zijn in de zaal veel verbeteringen aangebracht, vooral
wat betreft de ventilatie en de regels wat betreft de 1,5 meter afstand!
Intussen heeft Han Sing officieel afscheid genomen van ons. Met dank voor zijn
diensten als voorzitter van onze sectie.
En ook Hiem heeft afscheid genomen van ons en heeft het bestuur gezorgd voor
een bloemetje en een woord van dank.
Hiem was met haar man Sioe Poen, ik heb hem altijd Harry genoemd, de
oprichters van onze biljartsectie. Helaas heeft Martin zijn linker boven arm
gebroken waardoor hij voorlopig niet kan biljarten. Gelukkig konden we een
nieuw lid verwelkomen, dit is reeds in het oktobernummer vermeld: Theresia,
echtgenote van onze Kiem Ay. We mogen haar ook gewoon Marie noemen!
Nogmaals Welkom Marie!
Op verzoek van vele leden is het oude systeem “niet komen is niet betalen”
gehandhaafd. En zodra er voldoende geld in kas is gaan we gezellig uit eten,
waarbij partners, niet-leden, voor eigen rekening meegaan. Wel is het systeem
van afrekenen van de eigen consumpties via de penningmeester gewijzigd: nu
dient men zelf met de bar af te rekenen. Het probleem van het zoeken naar
wisselgeld is nu eindelijk verleden tijd……
De sfeer bij onze sectie is altijd heel relaxed en vriendschappelijk.
Beginnelingen krijgen altijd goed bedoelde adviezen van de meer ervaren
leden……
Allen veel biljartplezier toegewenst!
Bob Oei, voorzitter biljartsectie
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Bridge
Verslag november 2021 sectie bridge.
De Corona maatregelen hebben de sectie bridge behoorlijk getroffen.
Belangrijkste reden is dat we bij bridge vrij dicht bij elkaar zitten, meestal ca.
80-100 cm van elkaar, en de kaarten en de biedboxen die alle een infectiehaard
kunnen vormen. Dus zolang de 1,5 m regel geldt is bridgen eigenlijk
uitgesloten!Ons idee om een Kerstdrive te houden is op de laatste
bestuursvergadering direct van tafel gegaan, helaas. We hadden eigenlijk een
oppepper nodig.Ook het feit dat de meeste leden 70 jaar of ouder zijn, waardoor
zij duidelijk een risicogroep vormt, helpt ook niet mee. Wij kunnen en mogen dat
risico niet nemen!
Het bestuur van de sectie bridge is nog steeds:
Bob Oei, voorzitter
Cisca Goudsmit, secretaris
Peter Agus, penningmeester.
Na het vertrek van Ernst is Ria Disseldorp onze spelleider.
Line Dance
Ondanks COVID19, hebben wij toch nog 48 deelnemers voor de Line-Dance, in
dit laatste seizoen van 2021 Oktober-December.
Voor volgend jaar 2022 hopen wij dat hetzelfde aantal deelnemers of zelfs meer
willen meedoen.
Rooster voor de Donderdagavond en Vrijdagavond – in Grote zaal –
Eerste lessen in 2022 beginnen op 6 januari en 7 januari 2022.
Februari / Maart/ April / Mei en Juni laatste les 30 juni 2022.
Exacte lesdata krijgen de Line – Dance deelnemers van mij via emails op hun
email-adressen.
Zolang wij restricties – vanwege Corona - hebben vanwege aantal deelnemers
per avond, kunnen wij helaas voorlopig geen nieuwe deelnemers aannemen.
Hierbij wensen wij iedereen een gezonde, gelukkige 2022 toe.
Kien, Ingkie en Elly.
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
Beste leden van de mahjongsectie,
Gezien de aangescherpte Corona maatregelen hebben wij tot onze spijt moeten
besluiten om het mahjong spelen in Alleman met onmiddellijke ingang stop te
zetten. Zodra wij weer kunnen starten laten wij dit jullie uiteraard weten.
Stay safe!
Grace Halim – Mahjongsectie
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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 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: 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

12

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