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EDITOR’S REPORT

Dear Readers,

Just had a look at the December issue of last year. (I always 
do that to see what happened last year) And I read that we 
just enjoyed the visit of King Willem Alexander and Queen 
Maxima to New Zealand. I could hardly believe that this
happened  twelve months ago.

A most important event that happened this month was the 
official opening of the Dutch Museum in Foxton. Annie van 
der Dussen; Jose Nijstad; Tinie Vos and I went there to
represent the NSC. Well, I can really recommend a visit to 
the Museum. It has been very well done and brings back 
many memories to all those who left the Netherlands long (or 
not so long) ago. Especially our children and grandchildren, 
who have been born in New Zealand, will enjoy and find 
many recognisable moments in the exhibition. It was fun to 
see, amongst many other members, Anna and Henk 
Stegehuis and Trudo Wijlaars smiling faces on the walls, with 
a description of their lives. While we were sitting in a little 
cubicle watching filmed interviews with many ‘Dutchies’ 
throughout New Zealand, we even came face to face with 
Annie, on the screen. 
Oops: A framed drawing of planes dropping food parcels 
over Rotterdam in 1945, donated by Echo Radio, was also 
on display, although a slight error was made who had 
donated the print.

The official unveiling of a plaque of 
Te Awahou Nieuwe Stroom Museum

on 18 November 2017 in Foxton 
(photo A van der Dussen)

I hope you have enjoyed this year’s Echo’s and I look
forward to be at your service again in 2018!
I wish you all a great holiday season.

Yoka Saris



December  2017 Page 3

ECHO

PRESIDENT’S REPORT
Dear Members,

The calendar-year is almost done, that can only mean one thing....Sinterklaas is coming!!! As 
usual he is beating Santa Claus to it. Who would have thought a horse is faster than a sleigh?
And like every other year it is going to be a very busy time for the (grand)parents of the children 
and the NSC entertainment committee to help the old ‘fellas’ out. So try not to get too stressed.

I am not going to get into the PC fight of having ‘Zwarte’ Pieten or not.
I’ve grown up in the knowledge that Zwarte Pieten were the kindest people around, so I will keep 
calling them Zwarte Pieten!

By the time you read this, I guess, we will already have had Sinterklaas visiting us at Spencer 
Park. I am always grateful that he takes the time to visit us early so he can make it to the 
Netherlands in time the celebrate his real birthday.

With this being the last Echo of the year, I like to wish you all a great ending of 2017. Don’t make 
promises you can’t (or want) to keep. Stay as healthy as you can and above all enjoy life!
Have a glass of champagne on the 31st of December at 23.59 with whoever is around you and 
wish them the very best for 2018.

Proost!!!

Ron
Een Sinterklaas verhaal uit lang vervlogen tijden

Het zal ongeveer 60 jaar geleden zijn. Sinterklaas kwam in ons dorp aan, dat was heel wat in die 
tijd.
Ik liep naar de dijk aan de haven. Na 2 uur wachten kwam het bootje aan. Ik kwam mijn vriendje 
Tieleman tegen, die wilde de Sint ook ontmoeten.
Sint stapte van de boot af. Tieleman en ik gaven hem een handje. Ik zei: “Jij bent mijn Ome Hein!” 
De Sint zei: “Brutale jongen,” en gebood Zwarte Piet mij een pak slaag te geven met de roe en in 
de zak te stoppen. Ik was de grote held onder mijn leeftijdgenoten. Later die middag viel Sint van 
zijn paard want hij was dronken. Ome Hein had te veel ‘ouwe klare’ op. Hij brak zijn arm en had 
een kapotte kop.
Tieleman, ik en alle andere kinderen moesten in de rij gaan staan voor een zak snoep. De 
plaatselijke postbode moest de snoep uitdelen omdat de Sint dat nu niet meer kon doen. 
Toen ik en Tieleman aan de beurt waren kreeg ik een zakje snoep maar Tieleman kreeg niets 
omdat hij uit een Protestants gezin kwam.
Toen heb ik mijn zakje maar met Tieleman gedeeld!

Mart de Rouw

Een lekker drankje voor Kerstmis zelf maken? 

Jose Nijstad stuurde ons het volgende ‘advokaat in de magnetron’ recept:

Benodigheden: 1 maatkan van 1 liter met deksel; 1 garde; magnetron op 700/750 Watt; bij 600 Watt 1 
minuut langer; 1 kopje basterd suiker; 2 zakjes vanille suiker; 5 losgeklopte eieren; 2,50 dl citroen- of 
inmaak brandewijn.
Doe de brandewijn (is nog lekkerder met citroen brandewijn) en de basterd- en vanille suiker in de 
maatkan. Even goed roeren en 1 minuut in de magnetron. Weer even roeren en dan voorzichtig de 
eieren toevoegen en weer 1 minuut in de magnetron. Goed roeren, waarschijnlijk wordt het nu dikker.
Kijken of het goed van dikte is (wordt nog iets dikker bij het afkoelen) als het niet dik genoeg is nog 20 of 30 
seconden terug in de magnetron.
SNOEP SMAKELIJK!
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Theo Boekel

PO Box 19614 Christchurch
New Zealand.

Phone 03 3181191
 

www.echo.org.nz

For advertising
get in touch with

Maarten Hollestelle
Phone 0221702904

We are a group of volunteers who give
help and support to people of Dutch

decent in situations of need and stress.

We visit sick people, walk with people
and talk (Dutch or English) with people.

Help or support is generally of a moral
rather than of a financial nature.

If you want to help as a volunteer or
know of someone we can help, please

contact:

Heleen van den Brink     Tel 359 5517
Trudi van Nobelen          Tel 383 1111

FriendlySupportNetwork 
(FSN)

IF WISHES WERE FISHES.....
(by Eric Bogle)

I wish I was home again at home in my heart again
It’s been a long time since my heart talked to me
Wastin’ my precious days wishin’ my life away

If wishes were fishes we’d all cast nets in the sea

And if wishes were fishes I know where I’d be
Casting my net in the dark rolling sea

And if my net’s empty when it comes back to shore
I’ll throw it away and go fishing no more

And I wish I was young again my song still to be 
sung again

The sweet tunes of my life have gone sour and off 
key

Writin’ my tired old rhymes tryin to turn back time
If wishes were fishes we’d all cast nets is the sea

I wish I could care again
Mend what’s been broken and let it run free

The older I get it seems the more wishin’ takes the 
place of dreams

If wishes were fishes we’d all cast nets in the sea.
------------------
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The Dutch are the least likely of all eurozone Europeans to use cash, according to a new 
report by the European central bank on the use of cash by households in the euro area.

The Dutch use cash in 45 % of shop transactions, compared with the average of 79 % in the 
entire eurozone. Cash is particularly popular in southern European states, Germany and 
Austria, the central bank said.

The Netherlands is the only country in the eurozone where cashless payments outstrip notes 
and coins. Estonia is next on the list, with payments split 50:50 between digital systems and 
cash.

The Netherlands has several retail chains which no longer accept cash payments, such as 
Marqt and the Vlaams Broodhuis. Supermarkets like Albert Heijn are introducing cash-free 
checkout desks and public transport in Amsterdam is poised to eradicate cash altogether later 
by 2018.

In 2015, Dutch banks and retailers signed a covenant to discourage the use of cash, which 
they say will boost the security and efficiency of the payment system.

___________

DUTCH LEAST LIKELY OF ALL 
EUROZONE RESIDENTS

TO USE CASH

NO CASH HERE
(Photo DutchNews.nl)
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COMING EVENTS IN DECEMBER 2017

TRADTIONAL DUTCH CHRISTMAS CELEBRATION
Sunday, 16 December, 12 o’clock at the Everglades

A Christmas celebration as many of us used to know while we were 
children in the Netherlands. With a decorated Christmas tree; small 
children acting the nativity scene; choir members leading us into all those 
favourite Christmas songs.
Why not spend a few hours of nostalgia with family and friends with us?
Let’s remember those Christmas celebrations of long ago together once 
more!

This afternoon will start with coffee/tea and a typical Dutch Christmas delicacy.
After the performance of the younger generation 

you will be served a lovely BBQ meal, prepaired by, 
the now well known, chefs Mr and Mrs Geerlofs.

First alcoholic drink will be free.
Members $15 per person; non-members $20.00 per person; 

children under 12 free
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KERSTBEZOEK
(By Mies Bouwman)

De lichtjes in de boom branden, op de radio zingt een heer met een bedenkelijk hoge stem, aan 
de  lamp hangt de enig overgebleven bal van vorig jaar en naast het stalletje staat de herder met 
de gebroken neus: het is de dag voor Kerstmis, vier uur in de middag, ik ben alleen thuis. En voor 
me op de aanrecht ligt een blote kalkoen. Z’n poten staan recht overeind, de nek ligt er los naast  
en te midden van veel kippevel prijkt een groot onsmakelijk gat dat gevuld moet worden. Dat vulsel 
heb ik. Ik verzamel dus al mijn moed, adem diep, pak een hand vol en wil aan de gang gaan.
Op dat moment gaat de bel.

Ik kwak de prak terug in de bak, mompel iets wat weinig met Kerstmis te maken heeft, spoel 
haastig m’n handen, veeg ze al lopend af en doe de voordeur open. 
En daar staat dan een zeer enge man. Z’n holle ogen kijken me gluiperig aan, z’n mond lacht 
gemeen. “Eigenlijk net Kees van Kooten als eng type, maar dan nog enger,” denk ik, zo’n man
waarvan je hoopt dat hij nooit aanbelt als je alleen thuis bent. Toch deed hij dat en zegt: “Heeft u 
misschien een emmertje water voor me, de motor van mijn auto kookt.” Ik denk dan heel snel heel 
veel: “Smoes,” denk ik, “is inbreker, wil zien wat er hier te halen is, niet binnenlaten, foute boel.”
Maar ik zeg: “Een ogenblikje” en wil de deur dicht doen. Te laat. Met een “Nee, niks d’r van, u mag 
niet met zo’n emmer sjouwen,” staat hij al achter me in de gang en loopt mee naar de keuken. 
Trillend draai ik de kraan open.

“Leuk,” zegt hij, terwijl hij rondkijkt en “lekker” als hij de kalkoen ziet en ik denk: “Die komt vannacht 
terug en neemt ook nog de kalkoen mee, ik vul ‘m niet.”
Weet u hoe lang het duurt voordat een emmer vol is? Heel lang. Uiteindelijk verdwijnt hij er mee 
naar buiten, ik bespied hem door de takken van de sparren voor het raam en zie inderdaad een 
auto die van voren open staat.

De enge man doet iets wat ik niet kan zien maar zelfs al had ik er goed zicht op, wat dan nog: ik 
snap niets van motoren.

“De boeviers” weet ik dan opeens, ik heb die arme mensverslindende schatten in de kennel 
gestopt omdat een ander beest in de oven ging. Ik verlaat dus schielijk mijn uitkijkpost, loop door 
de keuken op weg naar buiten, leg nog snel het broodmes naast de kalkoen, want een mes bij de 
hand kan nooit kwaad en wil me naar m’n hapgrage huisdieren begeven.

“Sorry,” zegt hij, “ik vind het vervelend om u iets te vragen, maar heeft u misschien een tang, want 
de dop van de watertank zit vast.”

Ik kan dan natuurlijk “die heb ik niet” zeggen of “ik mag van m’n man niet aan zijn tangen komen.” 
Maar dat zeg ik niet en vraag me later nou niet waarom. Tijdens een televisie-uitzending kan het 
hele decor in elkaar storten, een vrouw een kind krijgen, de premier van z’n geloof vallen of de 
studio worden gekraakt en enig vind ik het allemaal  zodat u tegen elkaar zegt: “Die Mies, als er 
iets mis gaat is ze op d’r best, hoor.”

Maar in dit geval moet ik u teleurstellen want ik kan niet liegen, zelfs niet tegen deze engerd.
“Een ogenblik,” mompel ik dus gebroken. En duik de kelder in alwaar mijn echtgenot ongeveer 
iedere sleutel die ooit bedacht werd, op volgorde van grootte aan haken langs de muur heeft 
hangen. Ik pak de grootste, vanwege je weet maar nooit en kom weer heel langzaam en naar mijn 
gevoel dreigend de keuken in. 

Maar daar is hij niet. Hij staat in de gang en kijkt in de kamer waar de overjarige tv staat en het 
waardeloze beeld dat duur oogt en de gepoetste kandelaar waarvan je alleen dichtbij ziet dat hij 
niet van massief zilver is. Maar weet die man veel. Ik kan wel huilen bij de gedachte dat dat 
vannacht allemaal weg gaat.
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“Mooi,” zegt hij, kijkend naar de tekening van een van de dochters die ingelijst inderdaad iets van 
een Appel heeft. Ik geef hem zwijgend de sleutel en wacht gelaten op de klap op m’n kop. 
Die komt niet.
“Dank u,” zegt hij en verdwijnt opnieuw door de voordeur.
Keek hij bij het passeren daarvan nog even goed naar de grendel, de ketting, de draadjes van de 
alarm installatie? 
Ik weet het bijna zeker en ga het nummer van de politie opzoeken. Maar het telefoonboek is weg, 
het ligt niet waar het hoort te liggen: waar zou het telefoonboek zijn?
Voordat ik dochter een of dochter twee heb kunnen verwensen gaat voor de derde keer de 
voordeur bel en de engerd die steeds enger wordt overhandigt mij vriendelijk de levensgevaarlijke 
tang.
“Heel veel dank voor u hulp,” zegt hij ook nog. Ik denk: “Hou toch op man,vannacht zie ik je weer.”
Het gezin komt dan thuis en lacht zich, tot mijn grote ergernis, kapot om Ma. Want Ma ziet 
spoken. Hoe zit het trouwens met de kalkoen?
Veel later lig ik rusteloos te woelen in bed, de lange nacht begint, de nacht dat de engerd zal 
komen. Is hij er al of verbeeld ik mij gestommel te horen? En waarom geven de bouviers geen kik? 
De een heb ik bij de voordeur gelegd, de ander bij de achterdeur, ze zijn afgericht om alles wat 
beweegt te verslinden. Maar misschien kregen ze vergiftigde pens, in een gedrogeerde lendelap 
happen ze vast ook gretig, paarden- of mensenvlees, boeviers kan ‘t niet schelen. Dus por ik drie 
achtereenvolgende keren m’n man wakker die moedig beneden gaat kijken terwijl ik met de 
croquetstok in aanslag recht overeind in bed de bovenverdieping verdedig. Maar niks.
De rest van de kerstnacht zie ik in het donker de enge man haarscherp voor me. En kom daar
om met diepe wallen onder de ogen aan het ontbijt. De hele huisraad staat er nog, op de aanrecht 
ligt de onthoofde kalkoen nog steeds te wachten op vulling.
“Lekker geslapen” vragen ze en ik knik, een leugentje om kerstwil mag best.
Jammer dat ik het dennegroen tussen de mandarijnen ben vergeten. De eitjes zijn ook iets te hard. 
Toch zitten we met z’n vijven zeer tevreden aan tafel, zeggen zelfs vriendelijke dingen.
Dan gaat de bel. “Laat maar,” zeg ik en loop naar de deur. Ik doe de deur open en verstijf, want 
voor me staat de enge man van gisteren en in zijn hand heeft hij een kerststukje vol dennegroen, 
met kaars middenin. Hij overhandigt mij dat en lacht, lacht hartelijk, bijna aardig zelfs, terwijl hij mij 
bedankt voor alle hulp en moeite. 

Ik kom ermee terug in de kamer. “Wie was dat?” vraagt m’n man “Die man van gisteren,” zeg ik.
“Die enge?” zegt hij.
Ik kijk naar het bakje in mijn handen, haal mijn schouders op en zeg “Ach, eng....”



Page 10 December  2017

ECHO

_________________________________________________________________________________________



December  2017 Page 11

ECHO

KLAVERJAS CLUB ‘ONS GENOEGEN’

YOUTH OF YESTERDAY

Terwijl ik door de supermarkt liep brak ik bijna mijn nek over de chocolade beesten en kerst manden. Ze zijn 
er weer vroeg mee om zeker te zijn dat we niet vergeten dat de kerst er aan komt. Maar daar heb ik hun 
reclame echt niet voor nodig!
De kaart club moet georganizeerd worden, dat is veel belangrijker. Dit jaar gaan we naar ‘The 
Garden Hotel & Restaurant om ons weer eens even te laten verwennen met al dat lekkere eten.
Daarna naar de Everglades voor een gezellig onderonsje en natuurlijk de jaarlijkse prijs uitreiking met een 
glaasje wijn en nog wat andere lekkernijen. Ik weet nog niet wat, maar dat komt wel goed.
De card drive gedurende het Labour Weekend was weer een geslaagd gebeuren. Er waren 24 
enthousiastelingen, die achter de prijzen aan zaten. Ja, je zou bijna zeggen ze speelden dat de vonken er 
van af vlogen! De winnaars waren uiteindelijk:
1) Agnes Stolp, 8675 punten; 2) Hermien van Lieshout, 8534 punten; 3) Thea Beulink, 8527 punten.
Het was dus een dag voor de dames en waarom ook niet?
Op 24 oktober was het resultaat als volgt:
1) Arda Hogendoorn, 5333 punten; 2) Agnes Stolp, 5156 punten; 3) Wim Nelis, 5063 punten.
Op 7 November:
1) Thea Beulink, 5550 punten; 2) Gerard van Wijngaarden, 5527 punten; 3) Henk Ritstier, 5232 punten.
Proficiat aan al de winnaars en voor alle anderen: Volgende keer is het jullie beurt om op het podium te 
staan!
Op 5 december houden we nog een prijs kaart dag en wie dan zal winnen horen jullie volgend  jaar. Wat het 
roster aangaat: er zijn nog twee roster dagen te gaan.
We wensen iedereen een goede gezondheid toe en veel geluk met het spel van het leven.
Verder natuurlijk ook allen een prettige kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst.
Wim

This is the last news from the YOY for this year as we break up on Friday, 15 December.
Yes, the final months have passed so quickly, it has been hard to keep up with everything. I think we all rush to 
get things done before the holiday season starts, I know I do.

I have just been told that our past treasurer, Mien Zwalue, has moved North to be closer to her family. I hope 
she will be happy. She had such a lovely new home here in Christchurch, but as we get older we need our 
family close by.

Hanna will be home on the 30th of November, just in time for her birthday and St Nick, she has been missed.
I am going to Invercargill on 4 December to visit a sick friend and spend time with my sister, brother and their 
families as I won’t see them over Christmas, but I will be back for the YOY break-up on the 15th. 
We will break up with a light lunch so there is no need to bring your sandwiches that day. There will be a small 
charge but I will let you know the amount when we take your name down for catering purposes.
Hanna and I will be away during January so our first Friday in the new year will be Friday, 2 February 2018.
On behalf of the Youth Of Yesterday I wish you a Holy and Happy Christmas and the best for the New Year.

Leona                                      Live for today, Yesterday is gone and Tomorrow unknown.
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“DEAR MR MAYOR, I AM SO GRATEFUL FOR WHAT YOU DID FOR ME AND MY SON.”

On 6 October 2017 the Amsterdam Mayor, Eberhard van der Laan died at 62 years of age.
How much loved he was  shows the following letter from a new Amsterdammer.

Amsterdammer Somaye Dehban remembers the mayor Eberhard van der Laan and the impact he 
has had on her life and family.
“I am an Amsterdammer who was truly affected by the news of your illness like many others, even 
the ones who have met you for a brief moment.

I am writing you this letter because I want you to know how grateful and appreciative I am for what 
you have done for me and my family - specifically my younger son.

You probably don’t remember shaking the little hand of my younger son (about 1 and a half old at 
the time) while he was in my arms. You, Mr Mayor, pronounced us both Dutch nationals in 2015. I 
couldn’t hold back my tears when you called up our names and when I testified on our behalf that 
we would be loyal citizens to the Netherlands: I cannot hold back my tears while writing you this 
letter either.
You have had many of these ceremonies during your career as Amsterdam’s mayor so this 
handshake will have been like many others you have had. Yet our backstory and ‘our’ moment with 
you, shows the importance of your trust in ‘us’ as newly pronounced nationals.

Stateless
Up until that hand-shake moment, my younger son did not have a nationality; in other words, as 
was mentioned on his ID card, he was stateless. I am originally from a country where, as a woman, 
I do not have the right to pass on my nationality to my children. Their biological father decided not 
to recognise our younger child so my second son could not receive a nationality from either of us.
So, after my son’s birth, I decided to apply to become a Dutch national and by the power of the 
Dutch constitution I could pass on my Dutch nationality to him.
For our family - me, my older son (who is Dutch from birth) my younger son - that moment in which 
you pronounced us as Dutch nationals was not only an integration moment but also a unifying 
instance; in that moment, we all ‘became Dutch’. For me in particular this was an empowering 
experience; to pass on a right to my son, as a woman, an experience and a right that I have been 
denied of my whole life.
Book
On that day you also gave my son a book which was his first gift as a Dutch national: Van Mug tot 
Olifant - every now and then we sit together and read this book. The book does not have much text 
but a lot of illustrations which we explore in our imaginations.
The book is a clever book about the diversity in the animal kingdom and how each member of this 
family has a role and duties within the community. You picked a very smart gift for the ones whom 
you pronounced as the new young Dutch nationals.
Dear Mr Van der Laan, for our family you were more than a mayor. For us, you were a public 
servant, an individual, who believed in the added value that we - the newcomers - offer Dutch 
society.
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SAINT NICHOLAS SURPRISED THE NSC CHILDREN AGAIN 
THIS YEAR WITH A VISIT TO SPENCER PARK!

(photos supplied by Annekatrien Verbraak & Desiree Ellery)

On Sinterklaas’ knee:
young and old love to be

Don’t be a fool
Go and play Marcel’s Footpool

Here we’re playing tug of war
were the girls outdid the boys by far!
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Van Dam’s Cafe & Shop

355 Riccarton Road (opposite The Lone Star)
Open Monday to Friday from 8.00 am to 4.00 pm

Saturday from 9.00 am to 4.00 pm
Sunday from 10.00 am to 4.00 pm

Lots of great specials selling at prices
which won’t be beaten by supermarkets!

Blue Biscottes $2.80; Yellow Biscottes $3.90
Coffee Waffles $3.90; Lange Vingers $2.00

Plus all Dutch delicacies like
Zoute Drop, Dutch Cheese and much more!
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Application form:
Name:    ___________________________________________Telephone: 

Address:   ________________________________________________________
  
Suburb:   ________________________      Postal Code: _____________

Email Address:   ________________________________________________________

Age Group: (Please add in the number applicable to each category)

0-16 yrs _____  17-29 yrs _____  30-49 yrs_____  50 yrs +_____

Please circle appropriate membership:

Family membership $36.00     Single membership $24.00
(includes children up to 16yrs of age)

NEW MEMBERS WELCOME
Are you or a friend considering becoming a member of the Society?

For more info contact the membership secretary, ph: 027 4898369 or email secretary.nsc@gmail.
com

Post Application to: Ron van Santen
 PO Box 1211, Christchurch 8140 or   
email application to: secretary.nsc@gmail.com  
                                     VISIT OUR FACEBOOK PAGE: 

Membership fees can be paid after receiving the 
confirmation letter from the treasurer.
Subscription year starts 1st April
 NETHERLANDS SOCIETY CHRISTCHURCH NZ
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President.nsc@gmail.com
Vice.President.nsc@gmail.com

Secretary.nsc@gmail.com
nsc.treasurer.nsc@gmail.com

Entertainment.nsc@gmail.com
Membership.nsc@gmail.com

Property.manager.nsc@gmail.com
yokasaris@gmail.com

Webmaster@nsc.org.nz
Committee.nsc@gmail.com

yokasaris@gmail.com

DISCLAIMER
The views and opinions expressed within the Echo are those of the individual author or other information 

source and do not 
necessarily represent the opinion of the Netherlands Society or the Editor.

All contributions are proofread for style and grammar.
We reserve the right to reject, abridge or edit letters for linguistic, spelling, style and other literary errors.

President    
Vice-president
Secretary
Treasurer/Advertising                              
Entertainment Manager
Membership
Property Manager
Editor Echo Newsletter          
Committee members
                       
                                  
                    
 

                                                        
 Website                             
Affiliated Clubs
Distributor Echo Newsletter

Ron van Santen      027 4898369
Yoka Saris                              384 9570
Desiree Ellery                         383 360
Maarten Hollestelle          022 1702904 
Annie van der Dussen            383 1594
Ron van Santen      027 4898369
Martin de Rouw                      389 9373              
Yoka Saris   384 9570
Ron van der Lem                   354 0459
Lilian van Elk                  381 0218
Marjon Stegehuis  352 8581
Jose Nijstad   337 6151
Isabel van de Berg  337 1694
James  Frapwell                     352 8581

Jan Hollestelle                  022 6775024
Samuel van Hout              022 6747830
Ron van Santen                027 4898369
Yoka Saris                              384 9570
Yoka Saris                  ,, 
 

Committee Members

Affiliated and other clubs

Bridge club
Costume and Hall hire
Friendly  Support Network
Klaverjas Club Ons Genoegen 
Neerlandia Choir Christchurch
Petanque Club
Toenail Culture Ale
Walking Club ‘De Landlopers’
Youth of Yesterday 
.Radio With Pictures (Echo)

Riet  Willems                          358 2783
Annie van der Dussen 383 1594
Heleen van den Brink             359 5517
Wim de Winter  352 5317
Yoka Saris, secretary  384 9570
Pieter Wever                         260 0812
Annie van der Dussen 383 1594
Joop Stokvis    322 8228
Leona Smid                       03 313 5305
Theo Boekel                      03 318 1191            
                                                                                                                            

Echo Material for the next issue of the Echo has to be in by the 20th of each month.
Although handwritten material is acceptable if clearly readable,

the editor will be very happy with typewritten articles.
You would, however, really make my day with your contributions as

an attachment to email or with an email.
Please send to: yokasaris@gmail.com or 

Yoka Saris, 4 Highbank Lane, Mt Pleasant, Christchurch 8081.


