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SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Voorzitter :  de heer Tan King-Han  K.H.Tan@xmsnet.nl  
Secretaris:  mevrouw 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 2013-2: 10 APRIL 
• 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:K.H.Tan@xmsnet.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/


3 
 

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. John Jacobs Tel. 020 – 6900306 

E-mail: jejacobs@online.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  
 mevr. Liani Wullur Tel. 020 – 640 0415 

E-mail: liani.wullur@gmail.com 
Clubmiddagen mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 
  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 
Commissie Golf 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 Nitisutanta Tel. 033-2536426/06-47774560 
          juul@omnisys.nl 
Redactiecommissie   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
mailto:jejacobs@online.nl
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:liani.wullur@gmail.com
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:lumadjeng@planet.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 hoogtepunt en begin van het jaar 2013, het muziekuurtje van Lan Tan, is weer 
vlekkeloos verlopen en het aantal  belangstellenden was weer hoog, inclusief de 
burgemeester van Amstelveen.  
Ook namens het bestuur onze dank aan de vrijwilligers die snel de drankjes en hapjes 
aan het einde van het muziekuurtje hebben rondgedeeld. 
 
We hebben dit jaar bewust geen Chinees Nieuwjaarviering. Enerzijds zijn we een open 
vereniging en anderzijds: twee zusterverenigingen organiseren dit feest al op 2 
zaterdagen in februari. 
 
Sally Tee heeft voor de eerste helft van dit jaar reeds een programma samengesteld 
dat zeer goed klinkt. 
 
Enkele secties hebben een kleine verandering qua bestuur ondergaan en hebben 
gelukkig weer ‘jonger’ bloed gevonden om de taak over te nemen.  
 
Graag roepen we alle leden op om de ALV op 16 maart bij te wonen, want het bestuur 
wil echt samen met de leden beslissen hoe De Vriendschap te continueren. 
 
Tot op de bijeenkomsten en de ALV! 
 
Tan King-Han 
 
 

Oproep 
Mijn vrouw Pim (Natthiwan) Phucksuwan heeft een cursus gevolgd in zowel Thai 
cooking als in decoraties maken uit fruit en groenten (bloemen, blaadjes etc. uit 
komkommers of tomaat etc.) 
Indien u belangstelling hiervoor heeft: meld u zich dan aan bij Sally Tee. 
 
Pim Phucksuwan en Tan King-Han 
    
 
 
 

Ledenmutaties  november 2012 
  
Nieuwe leden 
De heer en mevrouw F. Oei, Amstelveen 
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MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 
 
De contributie voor 2013 blijft ook dit jaar weer gehandhaafd op € 25,--per echtpaar 
en € 15,-- per persoon. 
In de laatste week van januari 2013 wordt de contributie voor 2013 geïncasseerd. 
Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven niets te 
doen; het bedrag van de contributie wordt van uw rekening afgeboekt. 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, kunnen nu nog deze machtiging aan 
het secretariaat inzenden (zie formulier achterin de nieuwsbrief).  
Indien wij u een acceptgirokaart moeten toezenden, zijn wij genoodzaakt  € 2,00  
extra voor administratiekosten te berekenen.  
Tot nu toe zijn er nog enkele leden die hun contributie voor 2012 nog niet hebben 
betaald. Deze leden wordt verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen! 
 
NB: Bij uw betaling van de contributie met de acceptgirokaart, of bij eigen 
overboeking, gelieve uw volledige adres te vermelden of veel beter nog: uw 
lidmaatschapnummer! Uw lidmaatschapnummer staat op de omslag van de 
Nieuwsbrief bij uw adres! Voornamelijk: de families Liem, Oei en Tan! 
 
Alvast onze dank! 
Sian Tan, penningmeester 
 
 

Uit de BLOG van de heer Van Zanen d.d. 12-1-2013: 
“Woon ’s middags op uitnodiging van secretaris Elly Ang van vereniging  De 
Vriendschap een groot deel van het jaarlijkse ‘muziekuurtje’ van mevrouw Lan Tan bij 
in De Tuinzaal in Patrimonium aan het Patriaplein. De opkomst is hoog. De zaal zit 
helemaal vol. Het is een soort grote familie-reünie van de Chinees-Indische 
gemeenschap in onze regio. Het muziekuurtje (‘East meets west’) opent dit jaar met 
een spectaculaire Leeuwendans, begeleid door tromgeroffel, door de heer Nelson Da 
Luz Bentes en zijn leerlingen. De heren Aron Tringali, Revi Siswanto en Florent Mourier 
spelen piano. Toptalent Arthur Rusanowsky viool. De heer Marlo Tringali geeft een 
Wu–Shu demonstratie. De dames Alice Zulkarnain (‘Quiet nights and quiet stars’) en 
Louise Kwong (sopraan!) zingen (prachtig) en Durk Hijma speelt op zijn jazz 
gitaar. ‘Wij mogen elkaar tot en met 10 februari – Chinees Nieuwjaar – gelukkig 
Nieuwjaar wensen’, vertelt een mevrouw lachend. Krijg na afloop een beetje nasi mee 
voor thuis. Lief.” 
 
Wij ontvingen de volgende bedankbrief van de heer Jan van Zanen, burgemeester Amstelveen 
 
Aan mevrouw Elly Ang 
14 I 2013 
Geachte mevrouw Ang, 
Ook langs deze weg veel dank aan u, de vereniging èn mevrouw Lan Tan voor de editie 2013 
van het muziekuurtje. 
Hartelijke groet, 
Jan van Zanen 
 
 

https://nl.sitestat.com/amstelveen/amstelveen/s?clickout.pageid404469_verenigingdevriendschap&ns_type=clickout&ns_url=http://www.verenigingdevriendschap.nl
https://nl.sitestat.com/amstelveen/amstelveen/s?clickout.pageid404469_verenigingdevriendschap&ns_type=clickout&ns_url=http://www.verenigingdevriendschap.nl
https://nl.sitestat.com/amstelveen/amstelveen/s?clickout.pageid404469_wushuamsterdam&ns_type=clickout&ns_url=http://www.wushuamsterdam.nl/over-ons
https://nl.sitestat.com/amstelveen/amstelveen/s?clickout.pageid404469_wushuamsterdam&ns_type=clickout&ns_url=http://www.wushuamsterdam.nl/over-ons
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Kook- en Eetfestijn 
 
Op 30 november kookten zestien leden onder leiding van Lian Kang een feestmaal 
voor de ouderen (tachtig plussers) in onze vereniging. Wij kookten traditionele 
peranakan gerechten en de gasten mochten proeven of we het wel goed hadden 
gedaan.  
Initiatiefneemster van dit evenement was Hing Teng. Zij en Lian Kang zorgden ervoor 
dat alles in goede banen werd geleid. Dankzij hen was dit eerste samen koken - 
samen proeven - samen genieten evenement een succes. 

 
Voordat de koks bij elkaar kwamen in het ruime kooklokaal van de 

Volksuniversiteit van Amstelveen was al heel wat werk verricht. De ruimte geurde naar 
de Aziatische markt door de kratten vol ingrediënten, kruiden en groenten. De 
organisatoren hadden niet alleen alles ingeslagen en vast naar de locatie gebracht, 
Lian Kang had voor ons ook een mooie hand-out verzorgd: ‘Resep Masakan Nostalgie’ 
met alle recepten keurig uitgeschreven. Sop merah, - tomatensoep op zijn baba -, kee 
kian goreng, pangsiet, bong cha kee, in pandan blad verpakte kip en ko lo bak: 
nostalgische gerechten en spannend om klaar te maken.  

Verdeeld over de vier kookeilanden gingen we snel aan de slag. Niet alleen 
kokkinnen, ook twee koks hanteerden vaardig het mes. Om zo veel mogelijk 
verschillende gerechten te kunnen proberen, maakte iedere groep een deel van 
hetzelfde recept. Het was voor Lian Kang een hele uitdaging om ons alle gerechten op 
dezelfde manier te laten klaarmaken. Het moest hetzelfde smaken en er ook hetzelfde 
uitzien! Zij hield onze verrichtingen dan ook nauwkeurig in de gaten en dook altijd 
precies op wanneer je haar het hardst nodig had. Van pangsiet vouwen tot het op 
smaak brengen van de sop merah, wat gaat daar een hoop suiker in, onder haar 
supervisie lukte het prima. ‘Dit ga ik thuis ook proberen’, zeiden we enthousiast tegen 
elkaar. Veel gerechten werden gefrituurd en we moesten ons behelpen met westerse 
pannen. Sommigen waren zo slim geweest om hun eigen wadjan van thuis mee te 
nemen!  

Na vier uur hard werken, veel gelach en stiekem elkaars gerechten proeven, 
waren we klaar en kon het keukengedeelte opgeruimd worden. Ondertussen werden 
de tafels aaneen geschoven tot een echt gezamenlijk diner. Hoog tijd: de eerste 
gasten kwamen al binnenstromen. Het was passen en meten, maar we konden toch 
met zijn allen aan tafel. En nu was het een race, om allen tegelijk de sop merah te 
serveren en de gerechten warm op te dienen. Onze gasten straalden van de warmte 
en de aandacht die ze kregen. Geproefd werd er kritisch en gelukkig goed bevonden. 
Koks en gasten maakten nieuwe kennissen en kwamen oude van vroeger tegen. Het 
bijzondere van deze kookworkshop was dat de oudsten in onze vereniging hiertoe in 
de gelegenheid werden gesteld, om te komen proeven. Voldaan en tevreden keerden 
de gasten huiswaarts. Daarna hielden koks en organisatoren een korte evaluatie.  
De uitslag was kort en krachtig: volgend jaar doen we dit weer!  
 
verslag Ing Lwan Taga-Tan
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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! 

 
23 februari:  
“Hoe zit het met de multiculturaliteit in de Nederlandse maatschappij”, door 
de heer Sie Dhian Ho, volkenkundige, geograaf en sociaal pedagoog. 
 
Maaltijd: Lontong Cap Gomeh, bestellen zie pagina 2 
 
16 maart (N.B. begint om 14 uur, zaal open 13.30 uur!):  

 
Algemene Ledenvergadering 

met daarna brainstormen over de toekomst van De Vriendschap 
 
en aansluitend gezellig gezamenlijk de maaltijd nuttigen in de Tuinzaal 
Maaltijd: Nasi Berkat – bestellen zie pagina 2. 

 
27 april 2013 De familiegeschiedenis als erfgoed, dr. Patricia Tjiook-Liem 
Stambomen, familiefoto’s en albums, levensgeschiedenissen, velen onder ons zijn 
bezig met een terugblik op hun verleden. Ook dr. Patricia Tjiook-Liem die deze middag 
zal spreken over 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 leven en werken in die tijd, te beschouwen als ons erfgoed. Zij zijn 
één van de middelen om onze eigen algemene geschiedenis beter te leren kennen. In 
haar 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 Power-
Point 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 Center’ 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: Nasi Uduk  - bestellen zie pagina 2. 

 

11 mei de heer Gandolfo Cascio over De Gouden Eeuw 

8 juni de heer Ernie Tee (onderwerp nog niet vastgesteld) 
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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 

      
LENTEFEEST IN DE PLUSPUNT 

 

    
 
Zondagmiddag 24 maart 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 en ook 
die  mee willen dansen!  
Entree: Euro 3,-- p.p. 
Komt U binnen bij ons kijken, blijft gezellig een drankje drinken, probeer eens 
een dansje mee te doen! 
 
Er is verkoop van Indonesische maaltijd: NASI KUNING –Euro 9,- p.p. 

En Indonesische snacks a Euro 1,50 p.st.  
 
Koude en warme dranken zijn tegen betaling aan de bar verkrijgbaar.  
 
Locatie: Wijksteunpunt  Pluspunt – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 
 
Informaties: 
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 

 

 

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@xmsnet.nl 
 
 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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MAHJONG 

 
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand. 
Hieronder volgen de speeldata tot medio 2013: 
 
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 
 
 
 
 
 

BILJART 
 
Het jaar 2013 is alweer een maand oud en naar ik hoop is het jaar voor alle leden 
goed begonnen. De Sectie Biljart begint het jaar 2013 letterlijk en figuurlijk met geheel 
iets nieuws.  We zijn op 22 januari jl. van start gegaan op een nieuwe locatie in 
Amstelveen aan de Startbaan 4. Midden tussen de tennishallen. Het was wel even 
wennen.  
De biljarttafels zijn anders opgesteld, een andere bar lay-out. 
Wennen zal het ook voor ons zijn nu wij door een langdurige ziekte onze biljartmentor 
en trainer, de heer Oei Oen Liang, wellicht dit jaar gaan missen. We wensen hem heel 
veel gezondheid en beterschap toe. 
Maar gelukkig zijn onze overige leden, biljartleden van andere verenigingen, en het 
faciliterende personeel gebleven. Weliswaar allen een jaartje ouder. 
 
Wat ook gebleven is, is de passie van onze leden voor het biljart.  
Ook in de nieuwe locatie is de lol en het gemak waarmee men zijn keu vastpakt 
onveranderd. Eveneens is niet verdwenen de bijna legendarische uitroep van 2012, 
alvorens men zijn speelbal stoot. 
 
“Wah Gampang !! ”, en na het stoten ziet men dan hoe de carambole niet wordt 
gemaakt. De gemiste kans wordt met een glimlach en stralende blik geaccepteerd. 
 
Als hoofd van de sectie biljart mag ik hieraan een voorbeeld nemen. Hoe anders is het 
met mijn gemoed gesteld wanneer ik op de 2e en 3e vrijdag van de maand met mijn 
echtgenote mee mag om te gaan bridgen.  U mag het best weten. Op die twee 
vrijdagen is het voor mij van begin tot het eind een en al “Susah”.  
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Een wereld van verschil, die twee woorden. In het jaar 2013 heb ik me bij de vrijdag 
bridge voorgenomen het voorbeeld te volgen van mijn biljart vrienden. Niks geen 
Susah meer, gewoon Gampang. Het is ook aardiger tegenover mijn lieve vrouw. Het 
maakt het leven wel wat gemakkelijker. 
 
Gampang is het ook om lid te worden van de Sectie Biljart. Gewoon bellen of e-
mailen  naar: 
John E. Jacobs 
E-mail: jejacobs@online.nl 
Telefoon: 06-53690696 of 020-6900306 
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Locatie: Startbaan 4, Amstelveen 
 
 
 

TAI JI/ QI GONG 
 
Met ingang van januari 2013 is het stokje van sectiehoofd van Ong Hwie Jang naar 
Sally Tee overgegaan. Zoals bekend, wordt momenteel hard gewerkt om deze 
overgang zo soepel mogelijk te laten geschieden. 
 
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. 
 
Zoals verwacht, is het aantal leden van de sectie door omstandigheden (ziekte, hoge 
leeftijd, enz.) verder gedaald met 5 personen. Totaal nemen slechts 28 personen deel 
aan de Taiji en Qi Gong lessen. 
 
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 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 
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LINE DANCE 
 

  
 
 
!!!!!....Attentie ….!!!!! Attentie ……!!! 
 
Opendag van Line-dance groep “De VRIENDSCHAP”op Donderdagavond 28 
maart 2013 
 
Binnenkort n.l. op Donderdagavond 28 maart 2013, hebben wij een gezellige open 
dag avond van 19.00 – 20.30 uur onder begeleiding van onze dans lerares Coby 
Damen. 
 
Kom langs met uw vrienden/familie en probeer het eens of Line – dance wat voor u is! 
Locatie: wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen. 
 
Informatie na 20.00 uur:    
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 
 
 
 
 

 
 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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ROOSTER LINE DANCE 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 10 jan. 2013 t/m 27 juni 2013  (9 mei Hemelvaartsdag GEEN LES!) 
 
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 
van 20.00 uur tot 22.00 uur – gevorderden en ver-gevorderden 
Vanaf  11 jan. 2013 t/m 27 juni 2013 – laatste les. 
 
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 line-
dance!!! 
 
 
 
 

 
                             

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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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 bibliotheek 
(collectie K.H. Djie, te lenen door leden van de Vriendschap ) 

• Joseph W. Esherick, The origins of the Boxer uprising 
• Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the transformation of China 
• Andre Vltchek, Indonesia, Archipelago of fear 

 
Uitnodiging van Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (de Stichting voor 
Indonesische Geschiedenis en Cultuur) in verband met de boeklancering  
Sons and Daughters of Bangka, geschreven door May Swan, plus 
Indonesische filmvoorstelling. 
 
Datum : Zondag, 31 maart 2013 
Plaats : gebouw “De Schakel”, Burg. Bickerstraat 46 A, 1111 Diemen 
Tijd : 11.00 – 16.00 
 
May Swan woont in Singapore en is geboren in Indonesië. Zij heeft tot nu toe 7 
boeken geschreven: 
Sons and Daughters of Bangka (de nieuwste),  
Montmartre in Bondowoso (met locaties van gebeurtenissen in China-Frankrijk-
Indonesië), 
Matahari di Tengah Malam (de enige in het Indonesisch geschreven ),  
Against the Wind,  
Fragranced Deception, 
Sisters in Paradise,  
Hidayat. 
Zij zal een paar boeken schenken aan de bibliotheek van De Vriendschap. 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.djie2@kpnmail.nl
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Nieuwe beheerder website stelt zich voor 
 
Beste leden van de Vriendschap, 
 
Vanaf 1 januari ben ik Hans Lumadjeng opgevolgd als beheerder van de website 
www.verenigingdevriendschap.nl . 
Hij heeft mij reeds geïntroduceerd in de geheimen hiervan. 
Ik hoop de website in het nieuwe jaar nieuw leven in te blazen. 
 
Maar eerst even iets over mezelf. 
Ik ben Juul Nitisusanta. Ik ben in 1951 in Surabaya geboren onder de naam Lauw Siu 
Li. Ik ben de dochter van wijlen Lauw Kwee Tjoen An (later Nitisusanta) en Hilly Tjioe, 
beiden leden van de Vriendschap van het eerste uur, en mijn moeder zelfs tot nu toe. 
Ik ben in 1968, op 17 jarige leeftijd, samen met mijn broer naar Nederland gegaan, en 
kwam in de 3e klas van de HBS in Oudenbosch. Hier woonden we ook, op het 
katholieke meisjes- resp. jongens-internaat. In 1969 hebben onze ouders zich in 
Nederland gevestigd, in Amstelveen. Daar heb ik de HBS afgerond, op het Casimir 
Lyceum. Na de HBS ben ik op de TU in Delft gaan studeren. 
Ik ben in Delft getrouwd met Peter de Moel. In 1980 zijn we daar klaar, kregen we 
beiden een baan in Amersfoort en zijn we naar Hoevelaken verhuisd. Hier wonen we 
nog steeds. 
In 1986 hebben we een eigen bedrijf opgericht (www.omnisys.nl). 
We hebben 2 kinderen, Erwin (28 jaar), en Evelien (26 jaar), die beiden al geruime tijd 
zelfstandig wonen. 
 
De afgelopen jaren ben ik wat vrijwilligerswerk gaan doen. 
Ik onderhoud o.a. de CIHC website (www.cihc.nl). 
Daarnaast werk ik als vrijwilligster bij de Stichting Afrikaanse Albino’s 
(www.afrikaansealbinos.nl). 
 
Mochten jullie suggesties, ideeën, vragen en/of “ingezonden stuk” hebben voor de 
website, dan kan je het mij per email toesturen (een brief of bellen mag ook). 
Plaatsing en redactie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Mijn email-adres is juul@omnisys.nl  
Mijn post-adres is : Eiberlaan 23, 3871 TG Hoevelaken 
Mijn telefoonnummer:  033-2536426 of mobiel  0647774560. 
 
Groeten, Juul 
(1 januari 2013) 
 
 
 
 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
http://www.omnisys.nl/
http://www.cihc.nl/
http://www.afrikaansealbinos.nl/
mailto:juul@omnisys.nl
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(advertentie)
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Golfdag Inisiatip & De Vriendschap 2013 
 
Beste golfvrienden, 
 
Allereerst willen we jullie een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar toewensen, met veel 
golfplezier. 
Tevens willen we jullie alvast informeren over  onze Golfdag 2013. Dit jaar houden we 
het op vrijdag 10 mei 2013. Zoals altijd de vrijdag ná Hemelvaartsdag.    
De locatie blijft nog even geheim, omdat we nog in onderhandeling zijn. Wel kunnen 
we jullie al verklappen dat het in Midden Nederland wordt gehouden, nu we in het 
oosten en zuidwesten des lands al hebben gespeeld. 
Zodra de zaken definitief zijn geregeld zullen we jullie op de hoogte brengen. 
 
We hopen jullie in grote getale te mogen begroeten, 
 
Namens de Golfcommissie, 
Giok Eng Tjiong. 
Sian Tan 
Liem Bian Hong 
Hans Lumadjeng 
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5-daagse vliegreis met verblijf in 4-sterren Hotel Villa Gabriele D’Annunzio in 
Florence 

Vertrek: Zaterdag  20 april 2013 – Terug: Woensdag 24 april 2013 

De prijs per persoon bedraagt € 685,-- 

Inbegrepen: 
Rechtstreekse vlucht Amsterdam –  Florence v.v. met Al Italia 
Luchthavenbelastingen à € 127,-- 
Transfer luchthaven - hotel v.v. per comfortabele touringcar 
4 nachten verblijf in 4-sterren Hotel Villa Gabriele D’Annunzio in Florence 
2–persoonskamer met bad of douche en toilet 
Hotelverzorging op basis van 4x halfpension  
Nederlandssprekende reisleider gedurende de gehele reis 
Stadswandeling Florence 
Dagexcursie Siena  
Overig programma in overleg met de reisleider samen te stellen. 

Niet inbegrepen: 
Niet genoemde maaltijden en drankjes, fooien en koffergelden, overige excursies en 
entreegelden, toeristenbelasting ca. € 4,-- p.p.p.n. (verplicht, ter plaatse te betalen) 
Reis-en annuleringsverzekering 

Optionele toeslagen: 
1-persoonskamer € 99,-- p.p. 
Reisverzekering € 1,60 p.p. per dag (basis) + € 3,50 poliskosten 
Annuleringsverzekering: 5,5% van de reissom + 9,7% assurantiebelasting over 
premie + € 3,50 poliskosten. 

Calamiteitenfonds: bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht)(per boeking van maximaal 9 
personen € 2,50) 

Heeft U interesse?  
Dan zo snel mogelijk in januari 2013 opgeven bij Elly Ang! 

Informatie bij Elly Ang – tel.020-4417566 – email: elly.ang@casema.nl 

Accommodatie: Hotel Villa Gabriele D’Annunzio in Florence 
Hotel Villa d’Annunzio bevindt zich in een vredige tuin van 6000 m2 uit het begin van 
de 19e eeuw en ligt op 10 minuten rijden van het historische centrum van Florence. 
Het hotel biedt een buitenzwembad en gratis WiFi. Op 70 meter van het hotel is een 
busstop. Bus nr. 10 en 17 gaan elke 10 minuten naar het centrum van Florence. Dit 
voormalige, historische klooster is gerenoveerd tot een elegant hotel met een stijlvolle 
hal en loungeruimte. In de mooie ontbijtzaal kunt u genieten van een royaal 
ontbijtbuffet. Gasten kunnen een drankje drinken in de bar.De kamers van het Best 
Western Hotel Villa d’Annunzio zijn voorzien van airconditioning en klassieke meubels. 
Ze hebben een satelliettelevisie, een minibar en uitzicht over het omliggende groene 
landschap. De accommodatie ligt in de wijk Campo di Marte en op 7,5 km van de A1. 
Het is 4,5 km naar Fiesole en de luchthaven van Florence is vanuit het hotel in 20 
minuten rijden te bereiken. 

 

mailto:elly.ang@casema.nl
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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 50 
 
 
 
 
 
 

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 
 
23 februari: de heer Sie Dhian Ho: Multiculturaliteit in de Nederlandse 
maatschappij 
 
16 maart 14 uur (zaal open 13.30 u): Algemene Ledenvergadering,  
met aansluitend brainstormsessie over de toekomst van De Vriendschap en 
daarna een gezamenlijke maaltijd! 
 
27 april: mevrouw dr. Patricia Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als 
erfgoed 
 
11 mei: de heer Gandolfo Cascio: De Gouden Eeuw 
 
8 juni: de heer Ernie Tee: (onderwerp nog niet vastgesteld) 
 
Overige activiteiten DV: 
16 februari: sectievergadering  
24 maart: Lentefeest Line-dance 
28 maart: Open dag Line-dance 
31 maart: boeklancering May Swan, Diemen 
20 april: 5 dg reis naar Florence 
10 mei: Golfdag DV + Inisiatip 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN ZUSTERVERENIGINGEN 

 

Vereniging Hua Yi Xie Shang Hui:  

Chinees Nieuwjaarsfeest 9 februari WOK restaurant De Mallejan, Maarssen 

Tjing Ming uitstapje: 6 april (info Alice Ma tel. 0317-417716) 

http://www.huayixieshanghui.nl 

 

Vereniging Lian Yi Hui:  

Chinees Nieuwjaarsfeest 16 februari CanDance Studios Aalsmeer 

http://www.vriendenkringlianyihui.com 

           

http://www.huayixieshanghui.nl/
http://www.vriendenkringlianyihui.com/
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