
 

 

       
    

 

VERENIGING  

DE VRIENDSCHAP 
 

 

NIEUWSBRIEF  
 

AUGUSTUS 

2013 

JAARGANG 24, NUMMER 3 
 

 

 

Aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afz: 

Vereniging De Vriendschap 

Secretariaat: 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

 

 

 

Post.NL 

Port betaald 

Port payé 

Pays-Bas 



2 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter :  de heer Tan King-Han   tankh39@xmsnet.nl  

Secretaris:  mevr. Elly Ang       elly.ang@casema.nl  

Penningmeester: mevr. Tan Kiem Sian   ks_tantjioe@hotmail.com 

Commissaris:  mevr. Lian Lim (Nieuwsbrief) lianlim@kpnmail.nl 

 

Secretariaat De Vriendschap 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

tel. 020-4417566 e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bankrekeningnummer : 6077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen 

KvK nummer 405 368 50 

Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven 

aan het secretariaat. 

 

Contributie 

 

 Met machtiging: € 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 2013-4: 10 november 

 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). 

 

 

 

mailto:tankh39@xmsnet.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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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 

Commissie Reizen 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 

          E-mail: 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 

 
 
 

mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:g.halim@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
http://live.nl/
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:lumadjeng@planet.nl
file:///G:/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/client/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3OLDN0W8/hotensoeng@multiweb.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste leden van de Vriendschap, 

 

Het nieuwe seizoen 2013-2014 staat weer voor de deur. 
 
Er staan ons diverse veranderingen en manifestaties te wachten. Zo zullen we 

moeten verhuizen en het pand van Patrimonium moeten verlaten want dit wordt 

kennelijk gesloopt .  
 
Onze actieve secretaris Elly Ang is actief bezig geweest om een nieuw pand voor 
ons te vinden. Het nieuwe onderkomen voor de clubmiddagen wordt per 2014 

Pluspunt aan de Smeenklaan 1te Amstelveen. Voor bijzonderheden (parkeren bijv.) 
zie verderop in deze Nieuwsbrief. 

 
Ook is een commissie al druk bezig om ons lustrumfeest voor te bereiden ergens in 

sept/oktober 2014; zodra we een datum weten geven we u dit zo snel mogelijk door 
zodat u dit in uw agenda kunt reserveren. 
 
Er zijn echter ook secties waar het niet zo goed loopt of heeft gelopen zowel 

financieel als op andere gebieden. We hopen dat dit goed wordt opgelost en dat “de 
leden ” zich hiervan bewust zijn. Het bestuur vraagt iedereen om mee te werken 
aan een goed seizoen zonder  “rimpels”. 
 

Hieronder treft u een zeer dringende (herhaalde) oproep aan voor een opvolger van 
onze penningmeester. Wij kunnen niet zonder! Dus reageert u s.v.p. zodat de 
continuïteit van ons financieel beheer kan worden gewaarborgd.  
 

Ten slotte wil ik Juul de Moel hartelijk danken dat ze de website op zich heeft 
genomen; het ziet er zeer keurig uit (ik raad alle leden aan onze website een keer 
te bezoeken). 
 

Het bestuur wenst iedereen een goed seizoen! Laten we allen hieraan meewerken.      
 
Tan King-Han 
 

 

DRINGENDE HERHAALDE OPROEP!!!!! 

 

MET SPOED GEVRAAGD EEN PENNINGMEESTER! 

 
Na ruim 6 jaar dit werk met plezier te hebben gedaan, ben ik nog steeds op zoek 
naar een opvolger. 

 
Vereiste   : affiniteit met het verenigingsleven met name Ver. De Vriendschap. 

Beloning  : héél veel dankbare leden, omdat er een penningmeester is die er op 
toeziet dat de gelden goed worden besteed en de activiteiten kunnen    

worden gecontinueerd. 
Informatie omtrent de werkzaamheden kunt u bij mij krijgen: 

 
Sian Tan–Tjioe Telefoon : 020 3377554 Email: ks_tantjioe@hotmail.com 

 

 

mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
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NIEUWE LOCATIE VOOR ONZE CLUBMIDDAGEN PER 2014 

 
De Stichting De Tuinzaal gaat per 31 december 2013 de deuren van de Tuinzaal 
sluiten! 
Wij hebben intussen een nieuw locatie gevonden voor het jaar 2014, niet ver van 
de Tuinzaal vandaan. 

 

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. 
 
Wij beginnen in het nieuwe jaar 2014 in Pluspunt, met het muziekuurtje van Mevr. 
Lan Tan, op Zaterdag 11 januari 2014. In de Nieuwsbrief van november ontvangt u 

meer informatie hierover. 
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Ledenmutaties  augustus 2013 

  

Nieuwe leden 

Mevr. Ieneke Ong-Tan, Amsterdam 

Mevr. Ching Goei, Almere 

Dhr. Djien Tjoa, Almere 

Mevr. M.E. v.d. Vliet, Amsterdam 

Dhr. S.T. Lie, Uithoorn 

Mev. K.S. Lie-Liem, Uithoorn 

Dhr. G. Randeraad, Amstelveen 

 

Uitgeschreven 

Mevr. Budiman-Ko, Amsterdam 

 

Overleden 

Dhr. H.G.Tan, Amstelveen 

Mevr. M. van Os-Hamel, Amsterdam 
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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! 

 

 

EEN KORTE TERUGBLIK OP HET EERSTE HALFJAAR CLUBMIDDAGEN 

 
Januari begon met een geslaagd Muziekuurtje onder auspiciën van Lan Tan. 

Februari hadden wij dhr. Sie Dhian Ho met zijn lezing over o.a. multiculturaliteit. 
In maart hadden wij de Algemene Ledenvergadering, waarin het besluit werd 

genomen om in 2014 7 clubmiddagen te hebben in plaats van 10, waarvan er 3 een 
vast programma hebben. 

April viel af door omstandigheden in verband met de abdicatie van Koningin Beatrix 
en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. 
In mei, tijdens de clubmiddag met dhr. Gandolfo Cascio over kleine aanwijzingen 
en de bedoeling ervan in diverse schilderijen, heeft zich aan het einde van de dag 

een vervelend incident voorgedaan.  Het bleek dat 4 betaalde nasi kuning 
maaltijden waren meegenomen door een onbekend persoon, terwijl de naam van 
degene die deze had besteld en betaald erop stond. Dus de afdeling catering stond 

met een mond vol tanden en was genoodzaakt deze maaltijden te vergoeden. Er zal 

in het vervolg beter en strenger moeten worden opgelet.  
We zijn toch vrienden onder elkaar en zoiets mag toch eigenlijk niet gebeuren.  
U mag uw mening hierover aan het bestuur ventileren. 
In juni hadden we Ernie Tee met een lezing over de film. Ondanks wat technische 

storingen was dit toch een hele leuke en interessante lezing. 
 

Sally Tee 
 

Lieve mensen, 
 
Het seizoen is weer begonnen, we starten met frisse moed en hopen dat de 
clubmiddagen weer als vanouds gezellig zullen zijn. Ik heb weer wat voor u in 
petto en denk dat het best interessante onderwerpen zullen zijn.  
 
Omdat sommige leden graag het een en ander over hun doelstellingen willen 
vertellen, zullen de lezingen vooraf worden gegaan door een korte toelichting 
over een bepaald onderwerp. Ik zal het op de bewuste middagen vooraf 
toelichten.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sally Tee 
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CLUBMIDDAGEN 

 
7 september: de heer ir. Peter de Moel, docent drinkwater TU Delft: 

"Drinkwater in Indonesië toen en nu” 

 
De drinkwatervoorziening in Indonesië is ontwikkeld in de "Nederlandsche tijd" . 

In de lezing wordt de ontstaansgeschiedenis besproken, vooral gebaseerd op 

artikelen uit "De Waterstaats-ingenieur" (1913-1933) en "De ingenieur in 

Nederlandsch Indië" (1934-1942). Daarnaast wordt de drinkwatervoorziening in 

hedendaags Indonesië gepresenteerd. Hierin zijn nog vele onderdelen uit de Tempo 

Doeloe zichtbaar. 

 

Maaltijd: Laksa  € 9,-- 

Voor bestellen zie pag. 2 

 
 

5 oktober: de heer Dr Jan Stroop, taalkundige en gastonderzoeker aan de 

Universiteit van Amsterdam: “Wat je kan kun je niet zeggen (waarom 
taalverloedering niet bestaat)” 
 
Over taalfouten winden veel Nederlanders zich op, maar is alles wat ze fout 

noemen, wel echt fout? Misschien hebben hun wel ongelijk! Wat honderdduizenden 

dagelijks zeggen kan toch niet fout zijn. Iemand die zijn moedertaal spreekt, maakt 
nooit fouten. Over wat wel en niet màg, verschillen ze van mening, maar over wat 
wel en niet kàn, zijn alle Nederlanders het volledig eens. Dat hoopt spreker u te 

laten zien. 
 

Maaltijd: Lontong Rames € 9,-- 
Voor bestellen zie pag. 2 

 

 
9 november: mevrouw Dr Patricia Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als 
erfgoed 

 
Familiegeschiedenissen, in het bijzonder wanneer zij in de context van de tijd 
worden geplaatst, zijn als bron van informatie over het te beschouwen als ons 
erfgoed. Zij zijn één van de middelen om onze eigen algemene geschiedenis beter 

te leren kennen. In de lezing zullen ook de praktische overwegingen aan de orde 

komen die te maken hebben met het schrijven van de geschiedenis van de eigen 
familie. Zoals: over welke bronnen beschik je, voor wie schrijf je, hoe, waar en 

waarmee begin je, wat doe je wel en wat doe je niet. Het zijn vragen die eenieder 

zich stelt die zich heeft voorgenomen of bezig is de eigen familiegeschiedenis vast 
te leggen. 
Tot slot zal er een korte PowerPoint presentatie zijn van de door haar beschreven 
geschiedenis van haar moeders familie(de familie Sih) in Semarang (1880-1970). 

Het vastleggen of schrijven van de familiegeschiedenis ligt in het verlengde van 
Patricia Tjiook-Liem’s activiteiten voor het ‘Chinese Indonesian Heritage Centrum 

van het KITLV in Leiden. Dat centrum zet zich in om het familie-erfgoed  van 
Chinezen uit Indonesië en daarmee de geschiedenis van deze bevolkingsgroep  te 

bewaren en te behoeden voor verlies. 
 

Maaltijd: Twie Mie €4,50 en Tahu telor €4,50 

U kunt tezamen bestellen: Twie Mie en Tahu telor voor de prijs van € 8,50 
Voor bestellen zie pag. 2 
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14 december POT LUCK “eet en proef”  

 
Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 14 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 wel 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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RONDLEIDING HET NIEUWE RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM 

 

Datum: Naar keuze op dinsdag 19 of vrijdag 22 november 2013 
Programma (geplande tijden): 
10-12 Rondleiding door YuLan Tjoa, Architectuur en Gouden Eeuw 
12-14 lunch op nog te bepalen locatie 

14-15 Rondleiding door een conservator van VVAK door Aziatische Collectie 
Verzamelen: 9.45 in de Passage aan de kant van het Museumplein.  
 

 
 
 

 
 

Het Rijksmuseum onderging de grootste renovatie 

en restauratie in zijn geschiedenis. Het gebouw 
van architect Cuypers dateert uit 1885 en is een 
uniek historisch monument. Na de verbouwing 
is het een modern gebouw voor een 

miljoenenpubliek en behoort het weer tot de 
internationale top van toonaangevende musea. 

Het vernieuwde Rijks-museum toont in 80 zalen 
ruim 8000 voorwerpen van kunst en geschiedenis 

die 800 jaar geschiedenis van Nederland vertellen 
van 1200 tot nu. We maken ook een reis door de 
17e eeuw die we in Nederland de Gouden Eeuw 
noemen, omdat ons land in deze periode een van 

de rijkste en machtigste landen ter wereld was 
waardoor de cultuur tot grote bloei kwam. 

 

Het tweede gedeelte van de rondleiding is op 
uitnodiging van De Vereniging van Vrienden der 

Aziatische Kunst (VVAK). Opgericht in 1918 en 
inmiddels ruim 600 leden tellend. Zij bezit een 
collectie van bijna 1700 kunstvoorwerpen. Deze 
zijn in permanente bruikleen bij het Rijksmuseum 

ondergebracht.  Sinds begin van dit jaar is een 
belangrijke selectie uit deze brede verzameling, 
tezamen met Aziatische kunst van het 
Rijksmuseum zelf, tentoongesteld in het 

gloednieuwe Aziatische paviljoen van dit museum. 
De VVAK viert in oktober de opening van dit 
paviljoen, met een groots opgezet open 
symposium. Voor meer informatie hierover, het 

VVAK blad Aziatische Kunst en de vele activiteiten 

van de VVAK, kijk op http://vvak.nl/ 
 

Aanmelding, met vermelding van de gekozen datum, is nu reeds mogelijk bij  
Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108.   
Er kunnen maximaal 20 personen mee per keer. 
 

Kosten voor deze speciale rondleiding bedraagt voor leden: 

€ 14,50 indien in het bezit van Museum Jaarkaart of € 29,50 inclusief 
toegangsbewijs. 
Niet-leden zijn welkom en betalen € 16,50 resp. € 31,50.  

Het bedrag graag vóór 12 november, overmaken op rekeningnr  607 7092 t.n.v. De 
Vriendschap met vermelding van: Rondleiding Rijksmuseum en gekozen datum. 
 
De lunch is facultatief. We zoeken nog naar een gezellige locatie op loopafstand.  

Het is toch telkens weer gezellig om gezamenlijk de lunch te nuttigen. Graag wel 
vermelden of je meegaat i.v.m. reservering. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=uN_TT93V2Q9uSM&tbnid=IGYMWHWzKjtytM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.villapalladio.nl/tag/cruz-y-ortiz/&ei=DzgBUv_EAoKyPNedgNAL&psig=AFQjCNGjntrg4QOWCojTheEBYimIIFhhZg&ust=1375897999091764
mailto:hhteng@telfort.nl
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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 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 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@xmsnet.nl 

 

 

 

 

 

 

MAHJONG 

 

Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand. 

Hieronder volgen de speeldata tot eind 2013: 

 

13 en 27 september  

11 en 25 oktober 

8 en 22 november 

13 december 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden 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 

Aan- of afmeldingen 13 september s.v.p. bij Hilly Sie! 
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BILJART 

 

De functie van sectieleider biljart heb ik overgenomen naar aanleiding van het 
neerleggen hiervan door sectieleider de heer John E. Jacobs. 
De reden waarom ik deze heb overgenomen is simpel! Indien zich geen sectieleider 
biljart aanmeldt, wordt deze sectie door de Vriendschap geschrapt en heeft er dus 

geen gezellige dinsdagochtend meer plaats voor de huidige biljarters. 
Ik ben al heel wat jaartjes lid van deze club en heb de leden leren kennen als meer 

dan alleen goede vrienden. Vandaar! 
Als voorwaarde heb ik gesteld dat mevrouw H. Njoo mij inwerkt in het reilen en 

zeilen van de financiële administratie en dat 2 secondanten t.w. de heer B. Oei en 
de heer D. Khoe mij bijstaan en adviseren. 
 

Het imago dat biljarten een oude mannen sport is, is reeds achterhaald. 
Deze vorm van sport wordt heden ten dage door zowel mannen als vrouwen van 

jong tot oud enthousiast bedreven. Het is goed voor de conditie in verband met de 
vele bewegingen en lichaamshoudingen. Bovendien is het ook goed voor je denk 

vermogen! 
En als er een jarig is trakteert zij/hij ons op zelf gemaakt lekkers of 
hapjes/drankjes van de bar. 
Dus wat let je om het eens te komen proberen! Je hoeft niets mee te brengen. 

 
Het biljarten start weer op dinsdag 27 augustus 2013 van 10.00 tot 12.00 u. 
Met uitzondering van de winterstop 2013 en zomerstop 2014 (dit wordt ter plekke 
besproken) biljarten wij elke dinsdag van 10.00 u tot 12.00 u. 

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 

 

http://live.nl/
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
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TAI JI/ QI GONG 

 

Met ingang van januari 2013 is het stokje van sectiehoofd naar Sally Tee 

overgegaan.  

Overigens gaan de Taiji en Qigong lessen op resp. maandag en woensdag gewoon 

door (zie hieronder), zij het dat de sub-sectie Mulan waaier verder gaat als 

zelfstandige “unit”, buiten de sectie om. 

 

Het aantal leden van de secties is nu totaal 30 personen . 14 nemen deel aan Taiji 

en 16 aan Qi Gong lessen. ER IS PLAATS VOOR BEIDE ACTIVITEITEN. MELDT U 

AAN!!! 

 

De lessen op het bekende adres LANDTONG 12, Amstelveen, zijn als volgt: 

  

 ’s maandags  : 

                 15.00 - 16.00    sabel en korte stok 

                 16.00 – 17.00   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 

 

 

 

 

mailto:sallyteehols@planet.nl
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LINE DANCE 

 

  

 

                                ROOSTER voor 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 

Vanaf  5 september 2013 t/m 19 december 2013 – daarna Kerstvakantie!!  

 

Wij beginnen weer op 9 januari 2014 !!! 

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 

Vanaf  6 september t/m 19 december 2013 – daarna Kerstvakantie!! 

Wij beginnen weer op 10 januari 2014 !!! 

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 wil leren, neemt dan contact op 

met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de line-

dance!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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WINTERFEEST IN PLUSPUNT 
 

  
 
Zondagmiddag  8 december  2013 van 14.00 uur tot 16.30 uur 
Leerlingen van Line – dance  De Vriendschap entree gratis! 
Voor belangstellenden, vrienden en bezoekers die alleen willen kijken of ook  mee 

willen dansen!  
                              Entree: € 3,-- p.p. 
Komt binnen bij ons kijken, blijft een drankje drinken, probeer  een dansje mee te 
doen! 

Verkoop Indonesische maaltijd:  à € 9,- p.p.  
Diverse soorten Indonesische snacks à € 1,50 p.st.                                                                                                                                         

                      
Koude en warme dranken zijn tegen betaling aan de bar verkrijgbaar.  

Locatie: Wijksteunpunt  Pluspunt – Tel.020-6458141 

Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen-  
                Line – dance groep De Vriendschap - Amstelveen 
 Elly Ang- Tel.020-4417566- elly.ang@casema.nl 

                                    

 

mailto:elly.ang@casema.nl
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VERSLAG FAMILIE/SPORTDAG 25 MEI 2013 

 

Als onderdeel van de jaarlijkse Familie/Sportdag van zusterverenigingen  

De Vriendschap, Inisiatip en Lian Yi Hui, is dit jaar het Hua Yi tennistoernooi 
toegevoegd. Door deze samenwerking was het mogelijk een gezamenlijke dag te 
organiseren met voor elk wat wils. 
 

Ook nu werd gespeeld in Racketcentrum Westvliet in Den Haag. Rond 11:00u waren 
de vroegste vogels al present. En terwijl de wedstrijdtafel nog werd opgebouwd 

waren vrienden en oude bekenden alweer de laatste nieuwtjes aan het uitwisselen. 
Uiteindelijk waren alle 22 deelnemers keurig op tijd om 11:45u het welkomstwoord 

en de spelregels voor deze dag aan te kunnen horen. Hoewel het de naam van een 
tennistoernooi draagt, staat gezelligheid voorop: er werd gespeeld in perioden van 
40min, waarbij je telkens naast en tegenover nieuwe spelers stond. In totaal 
speelde iedere deelnemer 3 perioden, maar omdat er nog 2 plaatsen over waren in 

het speelschema, konden de enthousiastelingen met een invalbeurt nog verder 

spelen. 
 

Om 16:00u stipt werd het eindsignaal gegeven. Voor wie nog niet had gedoucht, 

tevens het signaal om snel de kleedkamer op te zoeken. Om 16:30u was het dan 
tijd voor het slotwoord en de prijsuitreiking. De poedelprijs, een tin tennisballen, 
ging bij de dames naar Renske Lonhard. Bij de heren mocht Tan King Hoen deze in 
ontvangst nemen. Bovenaan de lijst bij de dames was Ineke Boogermans op de 2e 

plaats geëindigd en Puck Goei op de 1e. Bij de heren waren Tan Tjwan Gie en 
Lysander Liem met een gelijk aan punten en een gelijk saldo op de 2e plaats 
geëindigd. Helaas was er maar één prijs voor de 2e plaats beschikbaar! Een muntje 
bracht uitkomst: Lysander mocht de trofee mee naar huis nemen. De prijs voor de 

1e plaats bij de heren viel plaats aan de coördinator van het tennisevenement: Ong 
Hong Djien. 
 
Daarna was het tijd voor het laatste evenement van de Familie/Sportdag: Chinees 

buffet bij De Chinese Muur in Rijswijk waar we de deelnemers van de 
stadsrondgang te Delft weer zouden ontmoeten. Al met al een gezellig en geslaagd 
toernooi. 

 
Tot de volgende keer! 
 
Ong Hong Djien 

 

 

Dames   punten saldo 

Goei Puck  30 23 

Boogermans Ineke  26 20 

Portier Wilma  25 15 

Ng-A-Tham Lilian  17 -4 

Oei Lee 
Hiang 

 15 -5 

Tan Saskia  13 -3 

Kho Swanny  8 -22 

Lonhard Renske  8 -24 
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Heren   punten saldo 

Ong Hong 
Djien 

 29 22 

Tan  Tjwan Gie  25 15 

Liem Lysander  25 15 

Liem Hwie 
Liong 

 24 16 

Ijsseldijk, 
van 

Leo  18 2 

Goei Thwan 
Bing 

 18 2 

Oei Sien Giap  15 -1 

Tan Hoan Leng  13 -11 

Tan King Han  12 -10 

Ng-A-
Tham 

Leon  11 -6 

Lie Ing Liem  10 -12 

Portier Roy  9 -17 

Tan King Hoen  7 -23 
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VERSLAG  RONDVAART IN DELFT EN BEZOEK AAN DE PORCELEYNE FLES 

 

In het kader van de familiedag voor de “niet-sporters” was op 25 mei jl. een 
rondvaart georganiseerd door het oude centrum van Delft. 
Onder leiding van gids en captain Micha vertrokken wij om ca. 13.45 uur van de 
afvaartplaats de Koornmarkt. Het was prachtig weer en het zonnetje scheen! 

Een paar wetenswaardigheden: Delft is een grote handelsstad, vroeger met name 
bekend van de boter. Een boterpakhuis laat helemaal bovenin een 
boterkarntonnetje zien als bewijs. De Boterbrug die met 100 meter de langste brug 

van Delft is, vormt nog zo’n bewijs.  

Delft is de stad van Willem van Oranje, van Anthony van Leeuwenhoek, van Khader 
Abdollah! De beschermheilige van Delft is St. Hypolitus van Rome.  
We passeren de zaterdagse rommelmarkt die druk bezocht werd. En aantal van ons 
keek in het voorbijgaan verlangend naar de brocante en andere hebbedingen.     

Delft is een studentenstad: 17% van de inwoners is student!  
We passeren een kerk waarvan het bijzondere is dat Johannes Vermeer hier 

staande is begraven, vanwege te weinig geld!  
In 1536 heeft in Delft een grote stadsbrand gewoed. 80% van de huizen heeft deze 

grote brand niet overleefd. Een grijs gebouw uit 1521 heeft als een van de weinige 
huizen de brand doorstaan.  
Delft is een 17de eeuwse bierbrouwerstad; het Delftse grachtenbier had een zeer 

bijzondere smaak (!), maar was desondanks heel populair. 

We passeren de St. Stevensbrug. St. Stevens is de beschermheilige van de 
bierbrouwerij, dus een zeer belangrijke heilige in die tijd.  
De Kolk was vroeger een binnenhaven; vroeger stonden hier 3 windmolens 

waardoor bij harde wind het kolkje ontstond.  
Gids Micha lichtte het aantal ramen in de huizen toe. Volgens de toenmalige 
belastingwet werd men voor de belasting aangeslagen per raam. Het werd als 
statussymbool gezien om een groot raam in kleine raampjes onder te verdelen, dan 

kon men zien dat de bewoner voldoende geld had om belasting te betalen op basis 
van het grote aantal ramen.  
Als fenomeen werd ons de Scheve Toren van de kerk van het Begijnenklooster 
gewezen. Deze staat werkelijk behoorlijk scheef! Om deze scheefstand optisch op te 

heffen zijn de rechtertoren lager, de rechter leeuw groter en de versiering rond de 
klok bij de 9 langer gemaakt. Deze klok wordt alleen geluid bij een begrafenis van 
de Koninklijke familie.  
We passeren het Prinsenhofmuseum en we zien in de gracht kleine vluchtpoortjes 

die naar de Prinsenhof leiden.  
 

Ruim 400 jaar geleden werd de VOC opgericht en met de vestiging van een kamer 
in Delft kwam de handel met verre landen op gang. Naast specerijen, koffie en thee 

vond Chinees porselein de weg naar Nederland. Door de Spaanse overheersing in 
België waren beroemde plateelbakkers uit Antwerpen overgekomen naar Delft. Zij 
waren de grondleggers van de Delftse aardewerkindustrie. De plateelbakkers gingen 
het Chinese porselein namaken. Het Delfts blauw groeide uit tot een zeer gewild 

product onder de rijke klasse. 

 
We meren af bij De Koninklijke Porceleyne Fles, opgericht in 1653. Het is de enige 
overgebleven Delfts aardewerkfabriek uit de 17de eeuw. Hier wordt nog steeds het 

wereldberoemde Delfts aardewerk volledig met de hand beschilderd volgens 
eeuwenoude tradities. We worden rondgeleid en krijgen toelichting op enkele 
tentoongestelde stukken. Naast de indrukwekkende stukken van Delfts blauw en 
Delfts zwart zagen we ook het productieproces en een Meesterschilder aan het 

werk.  
Enkelen van ons kochten een origineel souvenir in de Museumwinkel.  
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De terugtocht ging snel. We meerden weer af op de Koornmarkt en ieder ging zijns 
en haars weegs. Een groot deel van het gezelschap trof elkaar – met de tennissers 

– bij restaurant De Chinese Muur, waar we ons tegoed deden aan een gezamenlijk 
Grand buffet met allerlei Aziatische heerlijkheden. 
 
Een voortreffelijke dag met mooie en interessante indrukken. Met dank en 

complimenten aan de organisatoren! 

 
Lian Lim  
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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 2013 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 

 

De Vriendschap 

 

 

 

 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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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: Rekening nr.: Contributie hoogte: 

€ 25,00 

€ 15,00 

 

Datum:       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 

 

 

 

 

 

 

 

DE VRIENDSCHAP 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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AGENDA 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 

 

7 september: Ir Peter de Moel: Drinkwater in Indonesië toen en nu 

 

5 oktober:  Dr Jan Stroop: Wat niet kan, kun je niet zeggen 

(waarom taalverloedering niet bestaat) 

 

9 november: Dr Patricia Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als erfgoed 

 

14 december: Pot Luck! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Overige activiteiten: 

 

19 en 22 november: Rondleiding Rijksmuseum o.l.v. YuLan Tjoa 

 

22 nov-2 dec: 11 daagse Safarireis Tanzania met Tan Djoen Swan 

 

8 december: Winterfeest Line Dance 

 

 

 

(Overige) ACTIVITEITEN ZUSTERVERENIGINGEN 

 

Vereniging Inisiatip: 

15 september: High Tea 

17 november: lezing over Genealogie 

Informatie: www.inisiatip.nl 

 

Vereniging Hua Yi Xie Shang Hui: 

29 september: Symposium East meets West: Wonen, Ondernemen, Investeren in 

Nederland en Azië 

Aanmelden en informatie: Wim Ma 06-23164665 email wimchunma@gmail.com 

www.huayixieshanghui.nl 

 

Vriendenkring LianYiHui: 

23 november: Eerste Lustrum Line Dance feest 

Informatie: www.vriendenkringlianyihui.com 

http://www.inisiatip.nl/
mailto:wimchunma@gmail.com
http://www.huayixieshanghui.nl/
http://www.vriendenkringlianyihui.com/

