Wandeling met YuLan Tjoa naar de Jordaan in Amsterdam
Datum: Vrijdag 26 september 2014, van 11- 13 uur
Lunch: 13.30 Dim sum in Oriental City in de Damstraat
Verzamelen: uiterlijk 11 uur bij het Victoria Hotel tegen over het Centraal Station
Wandeling in de Jordaan
Eén van de populairste en meest bezongen
wijken in Amsterdam is ongetwijfeld de
Jordaan, beroemd om zijn pittoreske
grachtjes, cafeetjes, winkeltjes en hofjes.
Vierhonderd jaar geleden werd dit gebied
gebouwd voor arbeiders, ambachtslieden en
kleine bedrijfjes. Het ontwikkelde zich tot
een overvolle volksbuurt met een roerige
sociale geschiedenis. Nu is het een favoriete
wijk voor studenten, artiesten en jonge
ondernemers.
We wandelen vanaf het Victoria Hotel t.o.
het Centraal Station, door een van de
leukste winkelstraten van Amsterdam, de
Haarlemmerstraat.
Dan gaan we de Jordaan in. Uiteraard gaan
we ergens koffie drinken met naar eigen
keuze iets lekkers erbij!
We eindigen bij het Paleis op de Dam.
Na afloop gaan wij gezamenlijk lopen naar restaurant Oriental City (Oudezijds
Voorburgwal 177-179) voor onze traditionele gezamenlijke dim sum (de kosten
worden hoofdelijk omgeslagen, neem contanten mee ong. 16 euro, incl. thee).
Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 12,50 euro per persoon (niet-leden
14,50 euro), incl. koffie en luister-apparaatjes.
Het bedrag graag vóór 12 september, ovv ‘Wandeling Jordaan’ overmaken op
IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch is nodig en reeds mogelijk, bij
Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108. Neem mijn
mobielnummer mee en graag even bellen mocht u onverhoopt niet op tijd zijn.
De wandeling is zeer eenvoudig, geschikt voor iedereen, dus schroom niet om
mee te gaan. Indien U slechts mee wilt met de dim sum lunch, dat kan, graag
even aanmelden ivm reservering.
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.

