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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




Deadline nr. 2014-1: 10/2 (mede tbv ALV); nr. 2014-2: 10/3;
nr. 2014-3: 10/8; nr. 2014-4: 10/12.
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.
NB: m.i.v. 2014 in PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 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

dhr. Tan Djoen Swan

Tel. 035 – 623 8840
E-mail: d.s.tan@xmsnet.nl
Maandag Bridge
dhr. Lionel Tan
Tel. 020-4535592
E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl
Sectie Mahyong
mevr. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: g.halim@telfort.nl
mevr. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
Sectie TaiJi/QiGong
mevr. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
Sectie Biljart
dhr. Martin van Nuissenburg Tel. 020-6437867/06-37356872
email:martin34nuissenburg@live.nl
Sectie Line dancing mevr. Kien Lo Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur)
E-mail swankiensie@hotmail.com
Bibliotheek
dhr. Kiong Hoo Djie
Tel. 020-3317382
E-mail: k.djie2@kpnmail.nl
Cateringcommissie
mevr. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
Clubmiddagen
mevr. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
Commissie Golf
mevr. Tan Kiem Sian
020-3377554
ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Hans Lumadjeng
Tel. 0348 – 690222
E-mail: lumadjeng@planet.nl
Reiscommissie
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
Evenementen
mevr. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
Website
mevr. Juul Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
juul@omnisys.nl
Redactie Nieuwsbrief
mevr. Lian Lim
E-mail: lianlim@kpnmail.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
Hallo De Vriendschap leden!
Wij moeten afscheid nemen van de Tuinzaal en onze clubmiddagbijeenkomst op
zaterdag 14 december 2013 met POT LUCK oftewel EET en PROEF zal de laatste zijn in
dit pand. Waar wij ook afscheid van nemen is Jan van Zanen, burgemeester van
Amstelveen, die met ingang van 1-1-2014 burgemeester van Utrecht zal worden.
Wij zullen hem node missen op het muziekuurtje van Lan Tan op 11 januari!
De flyer betreffende het muziekuurtje treft u in deze nieuwsbrief aan.
Ik kondig reeds nu de ALV aan die op 8 maart 2014 zal plaatshebben. Noteert u deze
datum alvast in u agenda!
Verderop in het jaar 2014 vieren we ons lustrumfeest. De feestcommissie is al heel
druk bezig met de voorbereidingen. De datum is gesteld op 11 oktober.
Het einde van het jaar nadert weer en met de afgelopen vergadering bij de sectie
bridge kom ik tot de conclusie dat het een goede zaak zou zijn wanneer ALLE
sectieleiders bij een Kerst of Oudjaars "borrel", samen met de leden van hun sectie, de
activiteiten en de financiële situatie van het afgelopen jaar doorpraten, opdat ieder
sectielid zich van de stand van zaken op de hoogte kan stellen en zich niet achteraf
onvoldoende ingelicht hoeft te voelen.
Aan ALLE Vriendschapsleden: Bedenk dat het HEEL MOEILIJK IS om sectieleiders te
vinden die de activiteiten stimuleren.
Afgelopen jaar zijn er TWEE sectieleiders opgestapt! BEDENK dat dit soort
enthousiastelingen HEEL DUN GEZAAID is en dat de sectie opgeheven zal moeten
worden als er geen goede opvolgers zijn.
Door wantrouwen van enkele bridge sectie leden heeft de voorzitter van deze sectie
aangekondigd af te treden. Indien deze sectieleden nu gewoon naar de sectieleider
waren gestapt met hun vragen was er niets aan de hand geweest. Nu moest er een
vergadering met mij als voorzitter van De Vriendschap belegd worden (tegen mijn wil)
met als resultaat dat er nog meer onrust is gekomen.
Opbouwende kritiek resp. positieve inbreng wordt zonder meer gewaardeerd en wordt
altijd besproken (ook om bijvoorbeeld een nieuw concept bridge reglement op te
stellen) maar breng dit rechtstreeks in bij de voorzitter van de sectie en ga eerst na
hoe een en ander is gekomen, bijv. historisch is gegroeid vanwege vorige (bridge)
voorzitters die allen het goede voor ogen hadden maar waarvan “met de kennis van
nu” (na ca 30 jaar) de inzichten wat verouderd zijn.
JONGE (sectie) leden (die pas ca. 1 jaar lid zijn) verzoek ik nog dringender om eerst
met de sectieleiding contact op te nemen en daarna pas met het algemeen bestuur te
bespreken waarom een en ander uitgevoerd wordt.
Er zijn bepaalde zaken (bijv. het woord wedstrijdleider) die in het verleden zo gegroeid
zijn en om daar dan veel ophef over te maken op onze leeftijd ??!! De beste stuurlui
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staan nog steeds aan wal! Sommige sectieleden hebben heel wat onrust doen ontstaan
bij twee secties!
Ik heb mevrouw Patricia Tjiook verzocht een interim-bestuur te vormen voor de
bridgesectie zodat de bridgemiddagen vanaf 1 januari 2014 in een goede sfeer kunnen
verlopen.
Ook wij als algemeen bestuur zouden het stokje graag willen overdragen, maar we
willen dit wel doen aan geschikt gebleken kandidaten omdat er in het verleden nogal
wat “lijken uit de kast” te voorschijn kwamen.
Laten we consequent te zijn en één lijn trekken voor alle secties, om te voorkomen dat
er met twee maten wordt gemeten. Indien er een niet-lid graag bij een activiteit van
een sectie mee wil doen of een tijdje mee wil proefdraaien, dan is dit mogelijk tegen
een introductie prijsje voor die enkele keer of een korte proefperiode. Dit mag de
sectieleiding zelf bepalen. Mocht hij/zij lid zijn van een andere Peranakanvereniging,
dan hoeft deze introductie niet (wel door mij laten checken of dit echt zo is), maar de
sectieleiding moet trachten hem/haar in de loop der tijd toch ook lid van onze
vereniging te laten worden.
Bij incidentele evenementen zoals golfdagen, (tennis)toernooien of reizen en excursies
zal de introducee wat meer moeten betalen dan een lid.
Ik hoop dat deze goedbedoelde "preek" van mij als voorzitter van De Vriendschap de
leden aan het denken zet en ik wens, mede namens het algemeen bestuur, ALLE leden
een voorspoedige en gezond jaar in 2014 toe onder toevoeging van de wens dat De
Vriendschap kan en wil overleven.
Tan King-Han

NIEUWE LOCATIE VOOR ONZE CLUBMIDDAGEN PER 2014
Onze nieuwe clublocatie heet:
Wijksteunpunt PLUSPUNT
Adres: Smeenklaan 1
1182 GC Amstelveen
t.o.v. Restaurant De Jong Dikkert, hoek Molenweg, Amsterdamseweg
Bushaltes voor de deur: bus tot 19.00 uur, daarna zijn er geen directe
busverbindingen meer. Er zijn redelijk voldoende parkeerplaatsen voor Pluspunt.
U kunt ook parkeren op de Molenweg en de Amsterdamseweg.
Route: Amsterdamseweg vanaf De Molen, linksaf Wilhelminastraat tot aan
Wilhelminaplein, weer linksaf en dan rechtsaf Katerstraat, de brug over linksaf dan
kom je op parkeerplaats voor Pluspunt. Info: als je Wilhelminastraat ingaat, staan
blauwe borden met Pluspunt, Smeenklaan, volg deze borden A.U.B.
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(advertentie)
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EEN KORTE TERUGBLIK en EEN KIJKJE VOORUIT
We kunnen met plezier terugblikken op de laatste 3 leuke, plezierige en boeiende
lezingen. Die van Ir. Peter de Moel over drinkwater toen en nu in Indonesië. Begeleid
door interessante foto’s uit eigen collectie. En die van Dr. Jan Stroop over de
Nederlandse taal, en hoe je er gevoelsmatig en grammaticaal mee omgaat. En als
laatste de lezing van Dr. Patricia Tjiook over de familiegeschiedenis als erfgoed. Hoe je
onderzoek doet, de gegevens verzamelt en samenvoegt. Het tweede deel van haar
lezing betrof de geschiedenis van de familie Sih en daarmee ook de economische
ontwikkeling en de achtergronden van het familiebedrijf (textiel). Een boeiende lezing!
Maar behalve deze en haar andere werkzaamheden en bezigheden heeft Patricia ook
een stichting opgericht, geheten “Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed”.
Op 14 december nemen wij – weemoedig - met Eet en Proef, afscheid van onze
vertrouwde Tuinzaal Patrimonium. Wij hebben er bijna 20 jaar lang onze clubmiddagen
gehouden. Om onze laatste bijeenkomst in de Tuinzaal op te luisteren, hebben wij het
een en ander voor u verzorgd.
Er komt een schilderijententoonstelling van mevrouw Ellen Bakker. Zij houdt
momenteel in Brentano, Klaasje Zevensterstraat te Amstelveen, een expositie die tot 6
december aanstaande duurt. Ter gelegenheid van onze laatste clubmiddag in de
Tuinzaal zal zij een kleine expositie van haar olieverfschilderijen voor u verzorgen!
Tevens zal de Mulan-waaier groep een korte demonstratie verzorgen. Misschien dat er
nog wat bij komt, maar dat wordt dan op de dag zelf nog medegedeeld.
Kom dus op 14 december proeven en eten. Zelfgemaakte etenswaren zijn altijd
welkom, gekochte ook (als u niet kunt koken/geen tijd hebt). En als u voor de
gezelligheid en nieuwsgierig naar de verrassing aan wilt schuiven is dat ook mogelijk,
maar dan betaalt u wel en bijdrage. Zie verderop voor de spelregels!
Op 11 januari beginnen we met het Muziekuurtje van Lan Tan in ons nieuwe
onderkomen Pluspunt, vlakbij de Tuinzaal, op de Smeenklaan 1. Wij hopen van harte
dat het een even gezellige en prettige ontmoetingslocatie zal blijken te zijn als de
Tuinzaal.
Een nieuwe start in het nieuwe jaar, op een nieuwe locatie, met nieuwe verwachtingen
en natuurlijk de hoop dat deze uitkomen!
Sally Tee
EXPOSITIE OLIEVERFSCHILDERIJEN
Van 4 november t/m 6 december 2013
ELLEN BAKKER
Verzorgingshuis BRENTANO
Klaasje Zevensterstraat 67
1183 NK Amstelveen

tel. 06-51499761
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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!
14 december POT LUCK “EET EN PROEF” met een verrassing als afscheid
van TUINZAAL PATRIMONIUM
Het begint traditie te worden om in december onze “eet en proef” middag te houden.
Het is als altijd 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, opdat wij op 14 december elkaars gerechten kunnen
proeven. Alleen een voorgerecht of hoofdgerecht of een toetje is prima. Iedere gerecht
is goed, het hoeft niet Indisch/Chinees te zijn.
Een gerecht uit een andere land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt
klaarmaken kan zeker ook. Maak iets klaar waarvan u denkt dat anderen het lekker
zullen vinden. Maak wel iets klaar dat verdeeld kan worden!
Wij verzoeken u vooraf aan ons te melden wat u meebrengt. De mogelijkheid bestaat
namelijk, dat we teveel aanbod hebben van bijvoorbeeld toetjes.
Dan zullen wij u verzoeken om bijv. een hoofd- of voorgerecht mee te brengen.
Iedereen is welkom, ook niet-leden, maar wèl wat meebrengen!
U wordt verzocht uiterlijk 7 december door te geven wat u meebrengt en in welke
categorie, aan:
Elly Ang - Tel. 020-4417566 of Susan Tjin - Tel.020-6958322.
BRENGEN VAN EETWAAR TUSSEN 13.30 – 14.00 UUR
OP ZATERDAG 14 DECEMBER
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!
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 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.
Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef-festijn van maken !!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 14 DECEMBER 2013
Elly Ang
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11 januari 2014
NIEUWJAARSBIJEENKOMST MET MUZIEKUURTJE van LAN TAN
Het traditionele muziekuurtje met Lan Tan is een jaarlijks terugkeren fenomeen op de
eerste clubmiddag van het jaar, waar we iedere keer weer heel dankbaar voor zijn!
Voor u treden op:
Dorus Groen, Aron Tringali, Arthur Rusanovsky, Alice Zulkarnain, Durk Hijma en Joey
Roukens. Meer informatie in de flyer!
Wij zullen met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar!
Na afloop kunt u met vrienden, familieleden en bekenden genieten van een heerlijk
Indonesisch hapje en een drankje.
Kom allen naar het gezellige ”Muziekuurtje” en neem uw familie en vrienden mee! Niet
leden zijn ook van harte welkom!
(Toegang voor leden gratis, voor niet-leden €6,--)
Maaltijd: Nasi Kuning €9,-Voor bestellen zie pag. 2

8 maart 2014
Algemene Ledenvergadering
met daarna een korte lezing van
JAN GREEFKES over WATER en wat voor leuke dingen men ermee kan doen!

LESSEN IN DE CHINESE TAAL
Had u allang zin om Chinees te leren? Wilt u dat nog? Dat kan!
Mevrouw Xia Li Wang geeft les op:
Woensdag 11.00 – 12.30u (deze lessen zijn in sept. begonnen) en 15.30 –17.00u of
Dinsdag 19.00 - 20.30u of 19.30 – 21.00u
De lessen worden gegeven in De Bolder, Winkelcentrum Groenhof, Amstelveen.
De prijs is €15 per les.
Aanmelding bij Sally Tee, e-mail: sallyteehols@hotmail.com of Tel 020-6194823
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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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9 november: Patricia Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als erfgoed
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Rijksmuseum 19 november 2013; Yulan Tjoa: Rembrandt, DE NACHTWACHT

Restaurant Taste of Culture, Dimsum lunch 19 november 2013

12

Rijksmuseum 19 november 2013, Aziatisch Paviljoen: SHIVA NATARAJA
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Rijksmuseum 19 november 2013, Aziatisch Paviljoen: GUANYIN

Rijksmuseum 19 november 2013, Bibliotheek
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AANKONDIGINGEN VAN DE SECTIES
VRIJDAG BRIDGE
De drives worden gehouden op de eerste en derde vrijdag van elke maand van
september tot en met juni in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
te Amstelveen.
Er wordt gespeeld van 11.30 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@xmsnet.nl
N.B. Als gevolg van het terugtreden van sectieleider Djoen Tan per 1-1-2014, zal Patricia
Tjiook-Liem op verzoek van de voorzitter van de Vriendschap voor de bridgesectie een
interimbestuur vormen. Tel. 020-6361956; e-mail: Patricia.Tjiook.Liem@gmail.com

KERSTDRIVE OP 20 DECEMBER 2013
Onze feestelijke Kerstdrive met een aantrekkelijke prijzentafel wordt dit jaar gehouden
op vrijdag 20 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 gezellig naborrelen.
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.
Voor
o
o
o

deelname aan de Kerstdrive kan men zich opgeven bij:
de kassa tijdens de bridgedagen
Ted Peters
telefoon: 020-6473233; email: peterslist@hetnet.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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MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand.
Hieronder volgen de speeldata tot eind 2013 en van de eerste helft 2014:
13 december (hierna geen mahjong meer tot januari 2014)
10 en 24 januari
14 en 28 februari
14 en 28 maart
11 en 25 april
9 en 23 mei
13 en 27 juni
Plaats:
Tijd:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
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

REIZEN
De reiscommissie is nog niet bijeen geweest om over het jaar 2014 te spreken.
Telefonisch overleg leerde dat de animo om te reizen tot het dieptepunt is
gereduceerd. Djoen Swan Tan organiseert van de maand een reis naar Tanzania
(Safarireis) en heeft zegge en schrijve maar 1 lid van de Vriendschap dat mee gaat!
Om het toch nog een keer te proberen is gesuggereerd om in 2014 een aanbod te
doen voor een reis naar Australië of Japan. De laatste bestemming is in ieder geval
veel duurder. Indien er mensen zijn die een groep kunnen vormen met een andere
bestemming, gelieve zich aan te melden bij de reiscommissie. Dan organiseren wij een
reis met deze bestemming. De reiscommissie wenst u in ieder geval fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling toe.
Roy Ho Ten Soeng

16

BILJART
De sectie biljart heeft dit jaar wat strubbelingen gehad (storm in het welbekende glas).
De rust en het plezier is nu gelukkig weer terug! Door ziekte etc. waren enkele leden
helaas niet altijd present. Ik hoop vurig deze biljartvrienden spoedig weer aan de
biljarttafel te zien.
Er zijn nieuwe leden bij gekomen, nu nog als aspirant, om het spel te leren en de
clubsfeer aanvoelen. I.v.m. het aantal tafels dat op dinsdag van 10.00 tot 12.00u
beschikbaar is, is het toe laten van nieuwe leden beperkt, want vol is vol.
Wij prijzen ons gelukkig dat de heer Goan Oei de functie van biljartcoach heeft
aanvaard om vooral de nieuwe maar ook de vaste leden de kunst van het biljarten bij
te brengen.
Biljarten is goed voor de lichaamsconditie in verband met de vele bewegingen en
lichaamshoudingen. Bovendien is het ook goed voor je denkvermogen!
Om mee te doen hoef je geen biljartspullen mee te brengen (alle benodigdheden zijn
aanwezig). Dus wat let je om het eens te komen proberen!
Wij biljarten elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 u.
Met uitzondering van:
- de winterstop vanaf de 3de dinsdag van december t/m de 2de dinsdag van januari
- de zomerstop vanaf de 3de dinsdag van juni t/m de 2de dinsdag van augustus
Kosten: per keer € 3,75; per 10 keer € 35,Locatie: Startbaan 4, 1185 XP Amstelveen
Martin van Nuissenburg
e-mail:martin34nuissenburg@live.nl
gsm: 06-37356872
privé: 020-6437867

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. 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 Bibliotheek:
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Geschonken door: Lian Lim
1.
Wim Aalbers, Amateurs door Indonesië
2.
Wim van Beek, Sayur , Rujak dan Lalap
3.
Spier, China Cadeau
4.
Punto Rico, Talks with Krishnamurti
5.
Margaretha Ferguson, China gewoon
6.
Lin Yu Tang, Als een blad in de storm
7.
Lin Yu Tang, Tragedie in de tuin
8.
Lin yu Tang, De dochters van Tao
De geïnteresseerden kunnen ook de volgende aangeschafte boeken uit de
privécollectie van de heer Djie lenen:
1. Darajadi, Geger Pacinan, 1740 - 1743
Darajadi is een lid van de familie Mangkunegoro (het paleis Mangkunegaran Solo ).
De schrijver onthult de strijd van de Chinezen samen met de Japanners tegen de
Nederlanders. Deze strijd was heviger dan de Diponegoro-oorlog en speelde zich in
bijna geheel Java af.
Na deze Geger Pacinan (Chinezenmoord) voerden de Nederlanders een regel in dat
de Chinezen alleen in de Chinese wijken mochten wonen. Als ze wilden reizen
moesten ze een pas aanvragen. Dit alles om een coalitie tussen Chinezen en
Japanners tegen de
de Nederlanders te voorkomen. Het boek is geschreven in het Indonesisch.
De schrijver heeft zich afgevraagd waarom Pangeran Mangkubumi
(Hamangkubuwono I) wel de titel Held van de Nationale Vrijheid van de Indonesische Regering kreeg in het jaar 2006 en zijn coalitie, de Chinese strijders, niet.
2. Lee Khoon Choy, Golden Dragon and Purple Phoenix, The Chinese and their multiEthnic Descendants in Southern Asia.
3. C.F. Yong, Tan Kah Kee, The making of an Overseas Chinese Legend.
Tan Kah Kee was de rubberkoning, de Henry Ford van Azië, en filantroop. Hij richtte
veel scholen op. Zijn schoonzoon Lee Kong Chean en zijn kleinzoon Lee Seng Gie
zijn ook filantropen, met veel aandacht voor onderwijs.
4. Lee Kuan Yew, One Man’s View of the World.
OPROEP
Het boek De Engel van Kebayoran van de schrijver Louis Zweers is helaas nog niet
terugontvangen na uitleen. Er is enige verwarring over de laatste lener aangezien
boeken ook wel worden doorgeleend. Wie heeft dit boek nog in zijn/haar bezit? Graag
even melden aan de bibliothecaris!
Kiong Hoo Djie
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TAI JI/ QI GONG
Wij hebben nu 32 leden, waarvan 15 op Taiji. Er zijn 2 leden bij gekomen, een bij Taiji
en de ander bij Qigong. Maar per november is een lid gestopt en per januari 2014
stopt er nog een lid wegens ouderdom en de afstand van haar huis tot Landtong.
Dus zijn we weer op 30 leden per januari 2014.
De tijden zijn enigszins opgeschoven bij Taiji.
Taiji op maandag begint nu om 15.15u en eindigt 17.15u.
De tijden van Qigong zijn onveranderd.
De lessen op het bekende adres LANDTONG 12, Amstelveen, zijn als volgt:




’s maandags :
15.15 - 16.15
16.15 – 17.15

sabel en korte stok
wandel stok en Yang/Wu style

’s woensdags :
12.45 – 14.00

diverse oude en nieuwe vormen van Qi Gong.

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Sally Tee - tel 020.6194823 - email sallyteehols@planet.nl

Rijksmuseum 19 november 2013
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LINE DANCE

ROOSTER voor 2014
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
Januari 2014 – 9 t/m 30; Februari 6 t/m 27;Maart 6 t/m 27; = 12 lessen
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 ver – gevorderden
Januari 2014 10 t/m 31; Februari 7 t/m 28; Maart 7 t/m 28 = 12 lessen
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 met
ons op. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de line-dance!

Rijksmuseum 19 november 2013
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VERSLAG GOLFDAG 10-5-2013
Het weerbericht had niet veel goeds voorspeld voor deze dag: kou, regen en veel wind
maar ook af en toe zon. Dat betekende voor mij een grote tas mee met warme
kleding, regenkleding en genoeg laagjes om uit te pellen voor als het zonnig zou
worden. Met daarnaast nog een tas met kleding voor het diner, de golftas, golfkar en
een tas met de lunch zat de auto aardig vol en nog was ik bang dat ik iets vergeten
was.
Er was een hoge opkomst met een mix van jong en oud en alles was prima
georganiseerd. Bij de eerste tee stond veel publiek om de golfers uit te zwaaien; dat
geeft altijd wat extra spanning voor de eerste slag.
De golfbaan van Nunspeet is een hele mooie bosbaan met smalle fairways die precieze
rechte slagen vereist en eenmaal in de bosjes was het ook moeilijk om de afgezwaaide
bal weer terug te vinden. Zo doken er links en rechts in de bosjes andere flights op,
zoekend naar een bal. En zelfs al had je je bal weer teruggevonden dan was het nog
een kunst om deze weer op de fairway te krijgen. Zo sloeg ik mijn bal uit de bosjes
tegen een losse tak die ik net uit de weg had geruimd!
Het weer viel uiteindelijk reuze mee, het bleef droog en het werd zelfs even zonnig
maar er was wel veel wind. Dus na 18 holes kwamen de spelers met een uitgewaaid
hoofd en verwaaid haar weer in het clubhuis terug. Na de telling van de punten volgde
de prijsuitreiking.
De winnaar van de wisselbeker was Arie Tan met een geweldige score van 43
stablefordpunten! Nog 8 andere spelers vielen in de prijzen.
Het diner daarna smaakte goed en was een gezellige afsluiting van een zeer geslaagde
golfdag. Heel veel dank aan Sian (en ook Tjik Sian), Giok Eng en Hans voor de
organisatie en graag tot volgend jaar!
Aylee Liem
WISSELBEKER WINAAR 2013: ARIE TAN – 43 punten
CAT. I
0-24.9

1. TJWAN TAN
2. LIE ING LIEM
3. CECILE LAUW

Hcp 22,4
Hcp 16,5
Hcp 6,8

36 punten
32 punten
29 punten

CAT II
25-36

1. ARIE TAN
2. YONG TAN
3. LIEM BIAN TIE

Hcp 26
Hcp 30,6
Hcp 32

43 punten
34 punten
32 punten

Longest drive heren: TAN SWAN LEE
Longest drive dames: AY LEE LIEM
Neary: JOHN JACOBS
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Golfdag 10 mei 2013

Rijksmuseum 19 november 2013, SCHEEPSMODEL
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Rijksmuseum 19 november 2013, Rembrandt: HET JOODSE BRUIDJE

Rijksmuseum 19 november 2013, Aziatisch Paviljoen, SHIVA
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Rijksmuseum, 19 november 2013
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Rondleiding Tentoonstelling Ming Dynastie in Museum De Nieuwe Kerk
Op 17 januari 2014 organiseren wij een rondleiding met een gespecialiseerde gids,
beschikbaar gesteld door het Museum De Nieuwe Kerk op de Dam te Amsterdam.
Het is een mooie tentoonstelling, niet alleen
over de hogere kunst voor het hof tijdens de
Ming Dynastie (1368-1644) doch ook
voorwerpen voor de gewone burger. Het is
zeer de moeite waard en het vertelt ook hoe
de samenleving in die tijd is. Met een gids
krijgen wij meer achtergronden te horen en
specifieke wetenswaardigheden.
Voor meer informatie over de tentoonstelling
kunt u de website bezoeken:
http://www.nieuwekerk.nl/
Om het nog gezelliger te maken, stel ik voor om de lunch gezamenlijk te nuttigen,
traditionele Chinese hapjes (dimsum), bij Oriental City op de Oude Zijdsvoorburgwal
177, hoek Damstraat, ongeveer 10 minuten lopen van de Nieuwe Kerk. Dit is
facultatief, graag wel opgeven in verband met de reservering. Het totaalbedrag wordt
ter plekke hoofdelijk omgeslagen. Graag contanten meenemen (ong. 16 euro).
Opgeven voor slechts de lunch is ook mogelijk, wel even aanmelden.
Programma:
10.45 Verzamelen na de toegangscontrole
11.00 Start rondleiding Ming (groep De Vriendschap, mw. Teng)
12.30 Verzamelen voor een wandeling naar restaurant Oriental City
12.45 Dimsum lunch (ook voor degene die slechts mee wil lunchen)
14.30 Gezamenlijk teruglopen naar het Museum, voor de liefhebbers
Aanmelden is nu reeds mogelijk bij: Hing Teng, liefst per email hhteng@telfort.nl of
mobiel 06-2266 0108.
Toegangskaarten, graag zelf van te voren aanschaffen aan de balie!
Met Museumkaart geld een toeslag van 3,50 euro en normaal is het 15,- euro.
Uiteraard kunt u ter plekke iemand van de groep die reeds in de rij staat, vragen een
kaart voor u te kopen.
Kosten voor de rondleiding bedraagt €7,50 euro voor leden en €9,50 euro voor niet
leden. Overmaken op rekeningnr. 607 7092 De Vriendschap o.v.v. Rondleiding Ming.
Aanmelden en betalen vóór 10 januari 2014.
Hing Teng
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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 2014 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 2013/2014 DE VRIENDSCHAP
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld
14 december: Pot Luck (Eet en Proef)!
+ expositie olieverfschilderijen Ellen Bakker
+ demonstratie Mulan waaier
11 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met Muziekuurtje van Lan Tan
8 maart: ALV
+ korte lezing Jan Greefkes over Water
Geplande clubmiddagen:
5 april, 7 juni, 6 september, 8 november en 13 december
-----------------------------------------------------------------------------------------Overige activiteiten:
8 december: Winterfeest Line Dance
20 december 2013: Kerst-Bridgedrive
17 januari: rondleiding Nieuwe Kerk met lunch
11 oktober: Lustrumfeest De Vriendschap!

(Overige) ACTIVITEITEN ZUSTERVERENIGINGEN
Vereniging Hua Yi Xie Shang Hui.
Chinees Nieuwjaarviering 2014
Onze zustervereniging Hua Yi Xie Shang Hui houdt op zaterdag 8 februari 2014 van
15.00 tot 24.00 uur een groots traditioneel Chinees Nieuwjaarviering van het Jaar van
het Paard. Het is wederom in Wokrestaurant De Mallejan, Gageldijk 81, 3602 AJ
Maarssen (bij Utrecht). U kunt genieten van een spectaculaire leeuwendans,
afwisselende dansshows en meedoen met spannende casino games voor jong en oud
met leuke prijzen. Er is een heerlijk, zeer uitgebreid buffet-diner en gelegenheid tot
stijldansen, line-dance en swingen op live-muziek van een bekende band. Verder is er
een loterij met prachtige prijzen (nieuwste tablet). De gasten, geboren in het Jaar van
het Paard en alle aanwezige kinderen ontvangen een leuke verrassing.
Toegangsprijs per persoon (incl. buffet-diner, excl. dranken) voor leden € 39,-, voor
introducees €49,-, voor kinderen (4 – 12 jr) € 20,-.
Info./aanmelden: www.huayixieshanghui.nl of 078-6174324 Oei Yok Siang.
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