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Met machtiging: € 25 per jaar per echtpaar of € 15 per persoon
Met acceptgirokaart: € 2 extra voor administratiekosten
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

•
•

Uiterste inleverdatum kopij Nieuwsbrief nummer 2013-1: 10 JANUARI
Ingezonden stukken te beperken tot max. één A4, in Word, Verdana 11
Clubmiddagen
• Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda.
• Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.
• Adres: Tuinzaal Patrimonium, Patriaplein 1, 1182 CW Amstelveen.
CATERING BIJ DE CLUBMIDDAGEN

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die keer
kunt bestellen. 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 snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te bestellen.
Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Vrijdag Bridge
Maandag Bridge
Sectie Mahyong

Sectie TaiJi/QiGong
Sectie Biljart
Sectie Line dancing
Bibliotheek
Cateringcommissie

Clubmiddagen
Commissie Golf
Commissie Reizen
Evenementen
Redactiecommissie

dhr. Tan Djoen Swan

Tel. 035 – 623 8840
E-mail: d.s.tan@xmsnet.nl
dhr. Lionel Tan
Tel. 020-4535592
E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl
mevr. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: digrhanl@worldonline.nl
mevr. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
dhr. Ong Hwie Jang
Tel. 020 – 698 1634
E-mail: jangong@planet.nl
dhr. John Jacobs
Tel. 020 – 6900306
E-mail: jejacobs@online.nl
mevr. Kien Lo
Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur)
E-mail swankiensie@hotmail.com
dhr. Kiong Hoo Djie Tel. 020-3317382
E-mail: k.djie2@kpnmail.nl
mevr. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
mevr. Liani Wullur
Tel. 020 – 640 0415
E-mail: liani.wullur@gmail.com
mevr. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
dhr. Hans Lumadjeng
Tel. 0348 – 690222
E-mail: lumadjeng@planet.nl
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mevr. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mevr. Lian Lim
E-mail: lianlim@planet.nl

ADVERTEREN?
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief:
een hele bladzijde €50,een halve bladzijde €25,Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden van de Vriendschap,
We naderen alweer de donkere dagen van het jaar, maar dit zijn vooral voor de
grootouders drukke dagen vanwege allerlei feestdagen.
De Vriendschap heeft gepoogd de laatste twee themadagen van het jaar af te sluiten
met een workshop en eet-en-proef. In november waren de workshops voornamelijk
voor de dames, maar kennelijk is het niet meer in de stijl van onze damesleden want
er was weinig opkomst voor al dit “priegelwerk”, helaas. Ook het vertonen van films
voor de “anderen” was geen succes; dit vanwege diverse redenen.
Het bestuur hoopt dat de laatste clubmiddag van het jaar op 8 december, namelijk EET
EN PROEF, een veel groter succes wordt! Komt u vooral, het is altijd heel gezellig!!
Helaas is een aantal leden ons ontvallen door overlijden. Vrienden en familie van de
heer Dr Lim Tek Giauw hebben een In Memoriam ingestuurd; deze treft u verderop in
deze nieuwsbrief aan. Wij wensen alle nabestaanden sterkte toe met het verwerken
van hun verlies.
Aangezien dit de laatste Nieuwsbrief is van 2012 wenst het bestuur alle leden een goed
uiteinde en een sprankelend begin van het nieuwe jaar: laten we vooral het
Muziekuurtje van Lan Tan op 12 januari 2013 met z’n allen bijwonen om elkaar
een Gelukkig Nieuw jaar toe te wensen!
Tot ziens in het nieuwe jaar!
Tan King-Han

Ledenmutaties november 2012
Nieuwe leden
mevrouw S.L. Ong, Amstelveen. mevrouw T.D. Bult-Tan, Amsterdam,
mevrouw N. Rambocus, Utrecht, mevrouw B. Broenink, Utrecht,
mevrouw L. Kwee, Kudelstaart, de heer F. ten Kate, Kudelstaart,
mevrouw L Jodha, Amstelveen, de heer T.H. Go, Zaandam.
Uitgeschreven per 1-1-2013
mevrouw L. Boen, Amsterdam, mevrouw L.Y. Lie, Hilversum
mevrouw T. Steen, Amstelveen, mevrouw E. Weyl, Amsterdam
mevrouw T.N. Oen, Amstelveen, de heer F. Verhofstad, Amstelveen,
de heer G. Vos, Amersfoort.
Overleden
Mevrouw L. Lowenhardt-Hirch, Amsterdam, de heer Lim Tek Giauw, Zeist
De heer K.P. Lie, Hilversum, de heer F.B.T. Liem, Amstelveen.
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IN MEMORIAM LIM TEK GIAUW

Lim Tek Giauw werd geboren in december 1919 in Tasikmalaya, West-Java. Hij
overleed vredig in zijn slaap in de ochtend van 29 september 2012 in de woning van
zijn dochter in San Jose, California, USA, waar hij het laatste jaar verbleef.
Hij was zeer toegewijd aan zijn familie en vrienden. Hij was geliefd bij eenieder en
ontroerde veel mensen met zijn vriendelijke persoonlijkheid. Hij zal daarom pijnlijk
gemist worden door eenieder die hem kende.
Zijn basiskennis Mandarijn-Chinees had hij geleerd op de THHK school in Tasikmalaya,
die door de heer Tan Hok Tin was opgericht. De THHK was een organisatie die het
bewustzijn van de Chinese identiteit aanmoedigde via onderwijs, opvoeding en kennis
van het Confucianisme.
Tijdens zijn studie op resp. de HBS en de Technische Hogeschool/Facultas Ilmu Pasti
Ilmu Alam (Faculteit van Wis- en Natuurkunde) woonde hij bij de opa van Tan Tjoan
Gie, die een goede vriend was van Tek Giauw’s vader.
Hij was lid van de Chinese studentenvereniging Ta Hsueh Hsueh Sheng Hui, die later,
in 1957, Perhimi (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) werd.
Daarna emigreerde hij van Indonesië naar Nederland, studeerde hier verder en
ontving zijn PhD in Natuurkunde. In 1959 publiceerde hij zijn thesis, Investigation on
The Nuclear Potential for the K+ - Meson.
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In 1961 emigreerde Tan Tek Giauw naar de USA en vestigde zich in Fort Lee, NJ en
doceerde aan de New York University. 5 jaar later ging hij naar Nederland terug, gaf
colleges en deed research aan de Universiteit van Nijmegen. Naar aanleiding van zijn
researchwerkzaamheden kreeg hij een aanstelling bij CERN (Europese organisatie voor
kernonderzoek) in Zwitserland.
In het Bay gebied van Californië was hij medeoprichter van de Chinese Culture Centre
of San Francisco. Daar hangt het portret van Dr Lim Tek Giauw naast dat van Dr Han
Su-Yin, de schrijfster van “Love is a many Splendored Thing” (ook zij is onlangs
overleden).
Hij was zeer belezen en beleefde plezier aan muziek en Chinese kalligrafie. Hij kon
goed zingen en leuke gedichten voordragen, sprak vloeiend een aantal Europese talen
en was bedreven in het lezen en schrijven van de Chinese en Japanse taal. Hij was
autodidact in piano en viool spelen, hield van Chinese geschiedenis, Chinese
uitvindingen en kon Chinese legenden goed navertellen.
Lim Tek Giauw was een zeer voorkomend mens, altijd bereid te vertellen of adviezen
te geven over de Chinese geschiedenis, literatuur, cultuur en taal. Hij had een zeer
hoge morele standaard. Tijdens het opvoeden van zijn drie kinderen herhaalde hij
vaak het gezegde: ”Als een tijger doodgaat, laat hij zijn mooie pels achter, als een
persoon doodgaat, laat hij zijn naam achter.”
Een paar jaar geleden richtte Lim Tek Giauw samen met een aantal vrienden een
discussiegroep genaamd C-3 op (Chinese Cultural Club) teneinde regelmatig bij elkaar
thuis te komen om over een bepaald Chinees onderwerp te spreken. Dit gebeurde om
de 3 à 4 maanden bij één van de deelnemers thuis, waarna gezellig werd gedineerd.
De gastheer besprak dan een bepaald Chinees onderwerp, zoals Chinese gebruiken,
Chinese taal, Chinese schilderijen, filosofie etc. Ook werden regelmatig gastsprekers
gevraagd om over hun hobby te spreken, veelal hoogleraren die een bezoek aan een
Nederlandse Universiteit brachten, maar ook andere China- kenners. De laatste jaren
was de discipline echter wat verslapt wegens het overlijden van enkele leden en de
verslechterende mobiliteit van Lim Tek Giauw zelf.
Lim Tek Giauw was tevens actief in de Culturele Vriendenkring Amstelveen en was lid
van de verenigingen Hua Yi Xie Shang Hui en De Vriendschap.
Hij zal altijd in onze herinnering blijven!
Mary Ng-Lim, Djie Kiong Hoo, Go Sik Tiat, Sie Swan Hway, Tan Tjoan Gie,
Lim Giauw Hoey, Lim Soen Lian
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CLUBMIDDAGEN
Geïnteresseerden voor de lezingen worden verzocht zich tevoren op te geven bij het
secretariaat (bij voorkeur per e-mail), opdat wij u bij eventuele annulering/wijziging
tijdig kunnen berichten!
De Creativiteitsworkshops 3 november 2012 was toch geslaagd!
Tijdens deze gezellige workshop werd er getekend, gewerkt aan cadeautjes,
Kaarten werden gemaakt, er werd gevouwen, en de beginselen van patchwork werden eigen gemaakt. De sfeer was gemoedelijk en in de andere zaal
werden een paar natuurfilms vertoond. Ondanks de geringe belangstelling
was het toch een geslaagde middag.
Eet en Proef 8 december 2012 komt er weer aan!
Ik kijk uit naar deze middag, want dan kunnen we gezamenlijk genieten van
de gerechten die onze clubgenoten bereid hebben. Ik ben ook van plan om
wat in te brengen. Komt u ook proeven en eten?
Graag een telefoontje aan Elly wat u meebrengt i.v.m misschien dubbele
inbreng of teveel desserts.
Sally Tee

AANKONDIGING
NIEUWJAARSVIERING MET HET TRADITIONELE MUZIEKUURTJE VAN LAN TAN
12 januari 2013
Komt allen genieten van de prachtige muziek, de flitsende Wu Shu show, de hapjes en
drankjes en vooral: de gezelligheid!!! VOOR MEER INFORMATIE:
ZIE DE FLYER IN HET MIDDEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF!!!
Maaltijd: Nasi Kuning € 9,-- p.p.
Voor bestellen zie pagina 2
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POT LUCK – “eet en proef”- 8 december 2012
IEDEREEN ETEN MEENEMEN, GEEN ETEN NIET MEE-ETEN!!!!!
Het begint traditie te worden om in december en wel op 8 december 2012
onze “eet en proef” te houden. Het is nog steeds de bedoeling van elkaars hapjes 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 neemt dat mee, zo kunnen wij op 8 december van elkaar de 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 ander land, dat uzelf heel erg lekker vindt en graag wilt
klaarmaken. Maak iets klaar waarvan u denkt dat anderen het vast lekker zullen
vinden. Maak wel iets klaar dat verdeeld kan worden!
Wij verzoeken u om 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 Susan Tjin - Tel.020-6958322.
INBRENG VAN EETWAAR TUSSEN 13.30 – 14.00 UUR
OP ZATERDAG 8 DEC.2012
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te nemen of neemt het mee in een
pannetje, zodat wij dat op het vuur kunnen opwarmen en warm kunnen houden op
een rechaud! 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! En als u niets hebt meegenomen en toch mee wilt proeven, wordt er
entree geheven voor euro 5,-- p.p. Wel tijdig van te voren meedelen aan Elly Ang
!!!!! Dan kunnen wij er rekening mee houden.
Laten wij met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van maken !!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 8 DECEMBER 2012!
Elly Ang
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(advertentie)

ASFALEA TRAVEL
Asfalea Travel bestaat al sinds 1969 en is opgericht door Mr. Oei Tjien Kie.
Wij zijn een zelfstandig opererend reisbureau waarbij wij zelf, zonder tussenkomst
van andere organisaties, vliegtickets uitgeven. Wij zijn gespecialiseerd in het maken
van (maatwerk) rondreizen in Azië.
Voor alle leden van de verenigingen: De Vriendschap, Inisiatip, Hua Yi Xie Shang Hui
en Lian Yi Hui en geven wij korting op het boeken van een vliegticket en/of (rond)
reis. Wij berekenen u slechts een ticketing fee van € 15 per ticket.
Asfalea geeft zelf de vliegtickets uit waardoor u verzekerd bent van de
laagste prijs !
De laagste prijzen voor vliegtickets wereldwijd (ticketing fee : € 15 per ticket).
Alle actietarieven van alle airlines (ticketing fee : € 15 per ticket).
Cathay Pacific: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg)
Bijv. ticket Jakarta vanaf € 811,-- (Amsterdam via Hongkong naar Jakarta)
Garuda Indonesia: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg)
Uniek: visumafgifte en controle aan boord van het vliegtuig.
Bijv: ticket Jakarta vanaf € 869,- (rechtstreekse vlucht Amsterdam-Jakarta)
Combinatietarief: ticket Amsterdam - Jakarta - Semarang vanaf € 869,Combinatietarief: ticket Amsterdam- Jakarta - Menado vanaf € 869,KLM: markttarieven naar alle bestemmingen wereldwijd (ticketing fee: € 10 per ticket)
Bijv: ticket Jakarta vanaf € 995,- (rechtstreekse vlucht Amsterdam-Jakarta)
Malaysia Airlines: markttarieven
Bijv. ticket Jakarta vanaf € 904,- (Amsterdam via Kuala Lumpur naar Jakarta)
Singapore Airlines: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg)
Bijv. ticket Jakarta vanaf € 904,- (Amsterdam via Singapore naar Jakarta)
Bijv. ticket Amsterdam - Singapore- Surabaya vanaf € 1.045,Lid van ANVR , SGR en IATA (erkend IATA agent met ticket uitgifte bevoegdheid).
BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE !
Asfalea Travel
Nes 82, 1012 KE Amsterdam
tel: 020-6239548 fax: 020-6209849 email: reservering@asfalea.nl
Openingstijden: maandag - vrijdag : 09.00 - 17.30, zaterdag: op afspraak.
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AANKONDIGINGEN VAN DE SECTIES

VRIJDAG BRIDGE
De drives worden gehouden op de eerste en de derde vrijdag van elke maand tot en
met juni in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeienden Wijngaerdt 1 te Amstelveen.
Er wordt gespeeld van 11.30 uur tot ongeveer 15.15 uur met een lunchpauze van een
half uur. Tijdens de lunch zijn Indonesische snacks verkrijgbaar.
We hebben nog een beperkt aantal plaatsen voor beginners en gevorderden.
Inlichtingen bij Tan Djoen Swan
telefoon: 035-6238840; e-mail: d.s.tan@xsmnet.nl
KERSTDRIVE OP 21 DECEMBER 2012
Onze feestelijke Kerstdrive met een aantrekkelijke prijzentafel wordt dit jaar gehouden
op vrijdag 21 december a.s. in
Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen.
De drive begint om 11.30 uur precies; deelnemers dienen uiterlijk om 11.15 uur
aanwezig te zijn. Na afloop van de drive en de prijsuitreiking om ca. 16.30 uur, kan
men na de borrel deelnemen aan een 4-gangen Kerstdiner om ca. 18.00 uur in de
Amstelzaal van
BarRestaurant, Amstelzijde 37, Ouderkerk a/d Amstel
Het restaurant ligt aan de Amstel en heeft een eigen parkeerterrein.
Voor de vaste leden van de sectie is deelname gratis. Belangstellenden die geen lid zijn
van de sectie, kunnen met partners en introducés deelnemen tegen een
deelnamebijdrage van € 10,00 per persoon met vermelding van de namen van beide
partners en de speelsterkte.
Het Kerstdiner (4-gangen keuzemenu) kost € 40,00 per persoon.
Voor
o
o
o

deelname aan de Kerstdrive met/zonder diner kan men zich opgeven bij:
de kassa tijdens de bridgedagen
Renee Keijer
telefoon: 035-6931450; email: renee812@upcmail.nl
Tan Djoen Swan
telefoon: 035-6238840; email: d.s.tan@xmsnet.nl

Betaling voor de drive aan de kassa of vooraf overmaken op ING Bank
rekeningnummer 66.53.69.239 t.n.v. D.S. Tan te Hilversum.
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BILJART
Het jaar loopt teneinde en dit is het laatste artikel van de sectie biljart in de
Nieuwsbrief van dit jaar. Terugblikkend, een jaar van nieuwe zaken en blijvende feiten.
Het blijvende feit is dat het erg gezellig is binnen de sectie. Altijd gelach en de leuke
verhalen van leden die weer eens op reis zijn geweest. Traditie is ook de gezamenlijke
maaltijd in oktober waar de partners eveneens aanwezig mogen zijn. Alom gezelligheid
ten top.
Maar tussen de bedrijven door moeten de doelstellingen op de dinsdagmorgen voor
het thuisfront ook nog worden waargemaakt. Namelijk het maken van caramboles. En
zo hoort het ook.
Nieuwe zaken die in dit jaar zijn geweest, de voorzitterswisseling, nieuwe leden. We
zijn blij dat bij de nieuwe leden ook een dame uit de sectie Bridge zich heeft
aangemeld, mw. Dorien Bult-Tan. Klaarblijkelijk werkt de oproep onderaan dit artikel.
Dus dames van de Vriendschap wees sportief en sluit u aan.
Nieuw is ook dat de sectie biljart afscheid neemt van het Biljart en Snookercentrum
Bankras Amstelveen. Vanaf medio januari 2013 hebben we een spiksplinternieuw
onderkomen op het Tennispark Startbaan, adres Startbaan 2-4 Amstelveen. De nieuwe
biljartzaal ligt tussen de twee tennishallen. Sportiever kan het niet.
De sectie Biljart wenst alle leden van de Vriendschap een Prachtige en Fijne
Decembermaand toe en in het bijzonder Gezondheid in 2013.
O ja, lid worden in 2013? Voor informatie:
John E. Jacobs
e-mail: jejacobs@online.nl
telefoon: 06-53690696 of 020-6900306
U bent van harte welkom.
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TAI JI/ QI GONG
Het jaar loopt bijna ten einde. Onze reguliere activiteiten eindigen – zoals reeds eerder
gemeld – resp. op 10 december (maandag taiji ) en 12 december 2012 (woensdag
qigong en mulan waaier). In 2013 zullen onze lessen worden hervat op maandag 7
januari (Tang Wei) en woensdag 9 januari.(Wang Xiali).
Beide leerkrachten hebben ooit te kennen gegeven dat ze te zijner tijd willen stoppen
met les geven. Echter, de exacte datum is nog niet bekend. Wij gaan dus gewoon
verder met deze lessen, als volgt:
•

•

’s maandags:
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30 - 17.00
’s woensdags:
12.45 – 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

sabel
korte stok
wandelstok
Yang-style

Qi Gong (diverse vormen)
herhaling oude vormen zwaard en Mulan waaier
Kungfu en Mulan waaier.

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij :
Ong Hwie Jang – tel 020.6981634 – email jangong@planet.nl
Sally Tee
- tel 020.6194823 - email sallyteehols@planet.nl
NOOT: voor inlichtingen inz. de inhoud vd nieuwe vormen van Kungfu- en Mulanwaaier: Teng Hwie Hing – tel: 020-6413859 - email hhteng@telfort.nl
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MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand.
Hieronder volgen de speeldata tot medio 2013:
14 december
11 en 25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
12 en 26 april
10 en 24 mei
14 en 28 juni
Plaats:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeienden Wijngaerdt 1, Amstelveen
Tijd:
12.30 - 16.30 uur (komt u vooral wat vroeger i.v.m. registratie)
Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398

OPROEP
Wilt u meedoen met zingen of leren zingen met live muziek?
U kunt hiervoor 1x per maand bijelkaar komen in Lisse.
Informatie:
Kian Bo Widjaja
06-51589868
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LINE DANCE

ROOSTER voor 2012 - 2013
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 in de grote zaal, o.l.v.
Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen!!!
VERGEVORDERDEN – elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
T/m 20 dec. 2012 en 3 jan. 2013 t/m 27 juni 2013
BEGINNERS EN GEVORDERDEN elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – de
groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers!!
van 19.00 uur tot 21.00 uur - beginners
20.00 uur tot 22.00 uur – gevorderden en vergevorderden
T/m 21 dec. 2012 en 4 jan. 2013 t/m 27 juni 2013
I.v.m. vakantie afzeggingen:
1 maand van te voren, bij een vakantie vanaf 4 weken!
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0252 – 221315
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566
Heeft U interesse of weet u iemand die Line-dance wilt leren, neemt dan contact op
met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de linedance!!!
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BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong Hoo Djie. Als u
boeken wil lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of telefoon) contact op om een
afspraak te maken. De catalogus is bij de bibliothecaris thuis op te halen, tegelijk met
het lenen van de boeken. Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-mail toegezonden
krijgen. Mevrouw Tong Kien Liem-The is bereid om door u bestelde boeken mee te
brengen en terug te ontvangen als zij op de 2de en 4de vrijdag van de maand naar de
mahjong gaat.
Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap kunt u ook boeken lenen uit
de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi zijn op de website terug te vinden
en te downloaden.
Kiong Hoo Djie
E-mail : k.djie2@kpnmail.nl Telefoon : 020 – 33 17 382
Adres : President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam
Nieuwe aanwinsten
Gekocht:
Reggie Baay: De Ogen van Solo
Korte samenvatting :
De Ogen van Solo is de geschiedenis van een vader, verteld door zijn zoon, soms
pijnlijk, dan weer ontroerend. Maar het is meer dan een persoonlijk verhaal, door
detail en toon is het zeer herkenbaar, niet alleen voor lezers die een band met de oude
kolonie Nederlands-Indië hebben, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in migratie
en ontworteling. Reggie Baay raakt een snaar uit het verleden die vandaag nog natrilt
en opnieuw bezighoudt. Een roman die je aankijkt en meesleurt.
Geschonken door:
De heer Yap Kioe Bing (auteur): Mijn vader uit Semarang
Korte samenvatting:
Mijn vader uit Semarang is de biografie van Yap Tjok King, die naar Nederland ging om
Farmacie te studeren, zijn betrokkenheid met de ondergrondse beweging tijdens de
Duitse bezetting, zijn relatie met een Nederlands meisje en zijn twijfel of zijn vader
een huwelijk met haar zou accepteren. Verder wordt verteld over zijn terugkeer naar
Indonesië met zijn vrouw, zijn werk in Malang en zijn terugkeer met zijn vrouw naar
Nederland. Deze biografie is geschreven door zijn zoon, Yap Kioe Bing.
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Veel boeken zijn geschonken door de heer Njoo Sioe Poen. Na selectie zijn de
volgende boeken in de bibliotheek opgenomen:
• Dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog,
deel 10a, 2de helft
• Dr. H. van Mook: Indonesië, Nederland en de wereld
• H.C. Beynon: Nederland staat terecht in Indonesië
• Marco Polo: The Travels
• John Toland: The Last Days
• Leonard Cottrell: The Tiger of Ch ‘in
Mevrouw Lian Lim:
• Bhagawat Gita as it is
• Pearl Buck: Mandala, roman over India
Namens De Vriendschap: HARTELIJK DANK VOOR DE BOEKEN !

REISCOMMISSIE
Het mooiste van Patagonië – 15-daagse “de Vriendschaps”groepsreis
ARGENTINIË-CHILI
Vertrek 27 februari 2013
PRIJS €3195,-De reis wordt uitgevoerd door NRV-Holidays uit Rijswijk (ANVR/SGR garanties)
Het tempo en de inhoud van de reis is op ouderen afgesteld. Dus geen klim-en
klauterpartijen en alles in een rustig tempo. De bussen zijn Pullmanbussen: zeer
comfortabel Een ieder doet rechtstreeks zaken met NVR-Holidays uit Rijswijk
Dag 1: vertrek Amsterdam naar Buenos Aires
Dag 2: aankomst Buenos Aires
Dag 3: Buenos Aires
Citytour: U bezoekt Puerto Madero, La Boca, San Telmo en Microcentro. U ziet de
verschillende architectuurstijlen. Puerto Madero is de opkomende wijk van Buenos
Aires en groeit heel snel. La Boca is een populaire wijk onder de toeristen, met het
bekende kleurrijke Caminito en optredens van tangodansers. San Telmo is de oudste
wijk van Buenos Aires. In Microcentro komt u langs Plaza de Mayo met het bekende
Casa Rosada. De rest van de dag ter vrije besteding.
’s Avond kunt u een echte tango-show bijwonen, inclusief tangolessen, en waar ook
het diner plaatsvindt (optioneel).
Dag 4 Buenos Aires – El Calafate per vliegtuig
Hier staat u midden in de Patagonische hoogvlakten, omgeven door een wonderschoon
landschap van hooggebergte, gletsjers en ijs. U bevindt zich in het uiterste zuidwesten
van de provincie Santa Cruz, waar het meest spectaculaire berggebied van Argentinië
zich bevindt. Tientallen meters dikke ijsmassa’s schuiven langzaam van de Andestoppen naar lager gelegen valleien en hebben langgerekte gletsjermeren doen
ontstaan.
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El Calafate is één van de bekendste uitvalsbasissen om het Argentijnse deel van
Patagonië te verkennen. Prachtig gelegen op de Patagonische hoogvlakte aan het
azuurblauwe Lago Argentino en beginpunt van een bezoek aan de Perito Moreno
gletsjer.
Dag 5 El Calafate & Perito Moreno
Geweldige excursie naar de beroemde Perito Moreno gletsjer. Een kilometer voor het
bereiken van de uitkijkpunten heeft u de mogelijkheid het pad langs het Kanaal de los
Témpanos te volgen zodat u een prachtig uitzicht heeft over een zijarm van Lago
Argentino waar u normaalgesproken vele ijsbergen tegen komt. Aan het eind van het
pad heeft u drie uur de tijd om van het spectaculaire uitzicht te genieten en rond te
lopen.
Dag 6 El Calafate
U kunt vandaag een spectaculaire boottocht maken door de noordelijke arm van Lago
Argentino (optioneel)! Tijdens deze tocht bezichtigt u de magnifieke Upsala,
Spegazzini en Perito Moreno gletsjer per catamaranboot.
Dag 7 El Calafate – Puerto Natales, Chili (ca. 268 km)
Vandaag gaan we per (openbare) bus naar Puerto Natales in Chili. Gesitueerd aan de
kust van het Patagonische fjord (Laatste Hoop), Puerto Natales is de perfecte
uitvalsbasis voor een bezoek aan het beroemde Torres del Paine Nationaal Park en de
Cueva del Milodón grot.
Dag 8 Torres del Paine Nationaal Park
Met een professionele gids naar het Torres del Paine Nationaal Park, dat haar naam
dankt aan drie door ijs gepolijste monolieten omgeven door ijsstromen en beroemd is
om haar gletsjers, turquoise meren en bijzondere dierenwereld. U vertrekt ´s morgens
vroeg vanuit El Calafate naar de Chileense grens, waar u de grens overgaat en een
pauze heeft in Cerro Castillo. De tocht gaat verder naar het Lago Sarmiento meer. Bij
aankomst bij Laguna Amarga passeert u de entree van het Torres del Paine Nationaal
Park. Vanaf hier brengt de excursie u verder naar het Lago Nordenskjol meer. Hier
heeft u een fantastisch uitzicht op de imposante monolieten. Bij Pudeto bezoekt u de
Salto Grande waterval.
Dag 9 Van Puerto Natales – Punta Arenas (ca. 238 km)
Het levendige Punta Arenas ligt aan de Straat van Magellan en is de meest zuidelijk
gelegen stad van Chili en de toegangspoort tot de zuidelijke regio, ook wel bekend als
´Het Einde van de Wereld´.
Dag 10 Punta Arenas – Ushuaia (ca. 653 km)
We reizen verder van Punta Arenas naar Ushuaia in Argentinië, de meest zuidelijke
stad ter wereld en gelegen op Vuurland! Het is een levendig plaatsje met veel houten
huizen en beschilderde golfplaten en omgeven door prachtige natuurgebieden zoals
het Tierra del Fuego Nationaal Park.
Dag 11 Ushuaia
Deze dagen kunt u naar eigen keuze invullen. U kunt bijvoorbeeld een mooie boottocht
maken over het beroemde Beagle kanaal (optioneel). U vaart door Paso Chico dat het
begin vormt van dit mythische kanaal. Vlakbij deze plaats is het Sea Lions Island
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gelegen, waar u een unieke gelegenheid heeft zeeleeuwen van dichtbij te
aanschouwen.
Dag 12 Ushuaia
Vandaag brengen we een bezoek aan het Lapataia Nationaal Park, ofwel het Tierra del
Fuego Nationaal Park (optioneel). Het heeft een grootte van 63000 hectare waar u
een grote schat aan flora en fauna tegenkomt, zoals de rode vos, de guanaco en de
zwartoog albatros. U maakt een mooie trekking door het gebied, onder andere langs
het beroemde Beagle Kanaal, Lago Roca, Río Lapataia en Bahía Lapataia, het eindpunt
van de wegen in Zuid-Amerika.
Dag 13 Ushuaia – Buenos Aires
U vliegt terug naar Buenos Aires. De rest van de dag is ter vrije besteding.
Dag 14 Buenos Aires – Amsterdam
Terugvlucht naar Amsterdam
Dag 15 Amsterdam
Aankomst op de luchthaven Schiphol. Einde van de mooiste reis van uw leven!
Inclusief
- Vluchten Amsterdam – Buenos Aires v.v.
- Stadstour Buenos Aires, Torres del Paine Nationaal Park,
- Luchthavenbelasting, brandstofheffingen en veiligheidstoeslagen
- Twee binnenlandse vluchten
- Overnachtingen in goede driesterrenhotels
- Iedere dag ontbijt
- Vervoer per airco bus (m.u.v. dag 7, 9 & 10 publieke touringcar met airco &
toilet)
- Nederlandssprekende reisleiding van dag 2 t/m 14
Exclusief
Overige maaltijden, fooien, optionele excursies, entreegelden en vertrekbelastingen.
Toeslagen vluchtklassen, indien de klasse is volgeboekt!
Wie het eerst komt, het eerst maalt ten aanzien van de goedkope tickets!
AANMELDING KAN VIA:
hotensoeng@multiweb.nl met opgave van naam, adres etc. of via
R. Ho Ten Soeng
Padland 16
1606 NL Venhuizen
NB Zij die zich als eerste hebben aangemeld krijgen uiteraard de prijs die bij het
aanbod geldt. Als de vliegtarieven omhoog gaan gaat de reissom ook omhoog voor de
late aanmelders. Daar kunnen wij niets aan doen!
===============================================
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(advertentie)
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Chinese Indonesian Heritage Center
Aan alle geïnteresseerden in het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC)-KITLV.
Na onze Publieksdag op 1 juni j.l. hebben wij niet stil gezeten. De op die dag
gelanceerde website van het CIHC www.cihc.nl heeft steeds meer vorm gekregen. Wij
willen proberen via dit communicatiekanaal tegemoet te komen aan de door velen
geuite wens voor contact en informatie. Om te beginnen treft u op de website een
verslag met foto’s aan van de Publieksdag. Ook de door Patricia Tjiook-Liem
gepresenteerde power-point evenals de fotoselectie uit de albums van de familie Kan
zijn daarop te zien.
Vervolgens zijn wij in augustus gestart met een nieuwe rubriek, de rubriek ‘Foto met
Verhaal’. Wij begonnen met twee foto’s met verhalen, de derde volgde op 1
september. Dat en hoe foto’s tot leven komen door het verhaal dat erbij hoort is
hiermee verrassend duidelijk geworden. Want u alleen kan het verhaal vertellen dat
uw ene of meerdere foto’s zo bijzonder of wetenswaardig maakt. Zoals deze drie
eerste inzendingen laten zien is er een grote vrijheid in de onderwerpkeuze. Voor
iedereen is dit de gelegenheid om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan het
behoud van onze geschiedenis. Wij hopen regelmatig een Foto met Verhaal te kunnen
publiceren omdat wij bij u een rijke bron vermoeden waaruit wij kunnen putten. Met
uw inzendingen op cihc.kitlv@gmail.com hopen wij er een gevarieerde en interessante
rubriek van te maken.
In september is ook de eerste bijdrage te lezen van Jan van Rosmalen, coördinator
Bijzondere Collecties van het KITLV. Hij laat ons een Japans propaganda-pamflet zien
uit de tijd van de Japanse bezetting. Jan van Rosmalen zal regelmatig uit de collecties
en het archief van het instituut een keuze maken en ons in de rubriek ‘Uit de KITLVcollecties’ bijzondere en misschien onbekende stukken tonen en daarover vertellen.
Vanzelfsprekend zal hij bij zijn keuze aandacht schenken aan onze geschiedenis.
Over de Stichting Vrienden van het Kong Koan Archief, met wie het CIHC samenwerkt,
schrijft de voorzitter van de stichting Dr. Chen Menghong in de rubriek Bevriende
Organisaties.
Wij zijn blij dat wij voor een goed beheer van onze website kunnen rekenen op Juul de
Moel-Nitisusanta.
Enige tijd na de lancering van de website is ook op Facebook de CIHC-pagina
www.facebook.com/chineseindonesianheritagecenter van start gegaan. Maya Liem en
Wiwi Tjiook, die zich beiden eerder als leden van de ‘werkgroep Publieksdag’ hebben
ingezet voor de organisatie van die dag, zijn onze actieve beheerders op Facebook.
Maya en Wiwi streven ernaar op een laagdrempelige en interactieve wijze een forum te
bieden voor en over het erfgoed van de Chinezen van Indonesië en daarmee de
website van het CIHC aan te vullen. Op de Facebookpagina van het CIHC vindt u
bijvoorbeeld foto’s waarvan een aantal op thema zijn gerangschikt (zoals over het
dagelijks leven, over straatverkopers, over Chinese officieren). Daarnaast vindt u er
informatie over onze geschiedenis (tradities en cultuur) en over diverse actuele
evenementen zoals lezingen, tentoonstellingen en publicaties.
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U bent van harte uitgenodigd om zowel de website als de Facebookpagina te
bezoeken.
U ziet, het CIHC is actief bezig met u te informeren. Maar, wij hebben u en uw inbreng
nodig voor een levendige en interessante communicatie. Stuurt u om te beginnen ons
uw Foto's met Verhalen, wij kijken er naar uit !
Met vriendelijke groet, namens het CIHC,
Patricia Tjiook-Liem
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De Vriendschap

INSCHRIJFFORMULIER

De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het
bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te bereiken
door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.
De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus oogmerk.
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging
De Vriendschap:
Naam:
M/V
Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
Meldt hierbij ook partner als lid/donateur: ja / neen
Naam:

M/V

Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
De contributie voor 2012 bedraagt €25,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen
machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven zullen een
acceptgiroformulier ontvangen, waarvoor €2,00 extra in rekening wordt gebracht.
Datum:
Handtekening:
Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,
tel. 020-4417566
email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank rekeningnummer: 607 7092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen;
KvK nummer 405 368 50
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DE VRIENDSCHAP

Aan
de Penningmeester van vereniging De Vriendschap

Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

Geb. datum

M/V

Naam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de
jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

Datum:

Rekening nr.:

Contributie hoogte:
€ 25,00
€ 15,00

Handtekening

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te
geven om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten.
Opsturen aan:
Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen
email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank rekeningnummer: 607 7092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen
KvK nummer 405 368 5
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AGENDA 2012/2013 DE VRIENDSCHAP
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld
8 december: EET en PROEF
12 januari 2013: Muziekuurtje met Lan Tan
9 februari: nog in bespreking
16 maart: Algemene Ledenvergadering, daarna brainstormsessie
6 april: mevrouw mr Dr Patricia Tjiook, onderwerp nog niet bekend

ACTIVITEITEN ZUSTERVERENIGINGEN
Vereniging Hua Yi Xie Shang Hui: 15 december: De nacht van het zilver
9 februari: Chinees Nieuwjaarsfeest
Vereniging Lian Yi Hui: 16 februari 2013: Chinees Nieuwjaarsfeest
Vereniging Inisiatip: 16 december Kerstmatinee
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