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maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november.
Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief




Deadline nr. 2014-4: 10 november 2014
Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 11
Clubmiddagen




Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC 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 bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Vrijdag Bridge

Sectie Mahyong

Sectie TaiJi/QiGong
Sectie Biljart

Sectie Line dancing
Bibliotheek
Cateringcommissie
Clubmiddagen
Commissie Golf
Commissie Reizen
Evenementen
Website
Redactie Nieuwsbrief

mw. Ineke Ompi

Tel. 020-6326237
E-mail: ineke.ompi@gmail.com
Mw. Leny Lie
Tel. 020-6436918
E-mail: lie.leny@gmail.com
mevr. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: g.halim@telfort.nl
mevr. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
mevr. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
dhr. Martin van Nuissenburg Tel. 020-6437867
/0637356872
email:martin34nuissenburg@live.nl
mevr. Kien Lo
Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur)
E-mail swankiensie@hotmail.com
dhr. Kiong Hoo Djie
Tel. 020-3317382
E-mail: k.djie2@kpnmail.nl
mevr. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
mevr. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
mevr. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mevr. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mevr. Juul Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
mevr. Lian Lim
Tel. 033-4941779
E-mail: lianlim@kpnmail.nl

Contactpersoon maandag bridge: dhr. Lionel Tan

Tel. 020-4535592
E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl

MEDEDELING VAN HET BESTUUR
EIGEN RISICO
Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en introducés
die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat voor
eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de
leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten
van de vereniging.
Zie art. 16 van H.H.R.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van de Vriendschap,
Het nieuwe seizoen staat ons weer te wachten na alle vakanties.
Hiermee meld ik u dat, nadat in de afgelopen ALV de vergadering reeds heeft
ingestemd met de versteviging van het bestuur door Mayke Soeselonadi en Sally
Tee, na intern beraad Mayke ermee heeft ingestemd om de functie van
penningmeester te vervullen. Als voorzitter heb ik haar in deze functie benoemd.
Sally Tee zal Elly Ang bijstaan met de ledenadministratie. Welkom bij deze!
Ook hebben we in het huishoudelijk Reglement wat kleine wijzigingen ingebracht
onder andere om onze aansprakelijkheid te verkleinen; het concept ligt ter inzage
en zal bij een volgende ALV officieel ter goedkeuring worden voorgelegd.
De heer Oei Hong Kian, wie kent hem niet, heeft de stoute schoenen aangetrokken
en reisde af naar Jakarta om handen te schudden met de heren Ahok en Jokowi!
Een leuk verhaal werd door zijn dochters, tezamen met een paar foto’s,
aangeleverd voor de nieuwsbrief.
Helaas is door te weinig aanmeldingen de lustrumreis naar Australië niet
doorgegaan. Hopelijk melden zich voldoende leden aan voor de 2de lustrumreis in
april 2015 naar Panama en Costa Rica.
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en we hebben opnieuw interessante en
feestelijke activiteiten voor u in petto! Onder meer zeer interessante lezingen in
september en november, gehouden door respectievelijk de heren Tee Hay Tjoe en
Gandolfo Cascio! Natuurlijk wordt ook dit jaar de traditionele Eet en Proef-middag
in december gehouden en … last but not least …:
Ons Lustrumfeest op 11 oktober (zie flyer)!!!
11 oktober wacht ons een heerlijk en warm onthaal bij het vd Valk hotel bij
Schiphol.
Achter de coulissen en tussen alle vakanties door heeft de lustrumcommissie veel
werk verzet om dit lustrumfeest perfect te laten verlopen en de leden te trakteren
op een heerlijke Indonesische maaltijd en onbeperkt gratis drinken! Vergeet dus
niet deze dag te reserveren. Bekijk ook de mooie flyer in deze nieuwsbrief,
gemaakt door Irene, de dochter van MayLing.
Ik hoop jullie allen met jullie vrienden en kennissen bij ons lustrum op 11 oktober
welkom te mogen heten!
Tan King-Han
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De heer Oei Hong Kian met Pak Ahok

De heer Oei Hong Kian met Pak Joko Widodo, de 7de president van Indonesië
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De heer OEI HONG KIAN ontmoet Pak JOKOWI en Pak AHOK
In december 2013 kwamen we op het idee om naar Indonesië te gaan. Onze vader,
de heer Oei Hong Kian, toen 92 jaar oud en zwaar hartpatiënt, wilde heel graag pak
Ahok, een man van Chinees afkomst, en pak Jokowi ontmoeten.
Hij had veel gelezen over deze twee heren die een totaal ander aanpak hebben in
het besturen van de stad Jakarta. Joko Widodo, voorheen burgemeester van Solo,
en Ahok, voorheen burgemeester van Belitung, nu respectievelijk burgemeester en
loco-burgemeester van Jakarta, willen een grote bezem door de stad Jakarta halen
waardoor het weer een aantrekkelijke stad zou worden.
O.a. Tanah Abang waar het altijd een grote chaos was door de straatventers
hadden ze schoongeveegd en een overdekte verzamelplaats gegeven waar ze hun
waar kunnen verkopen. Er zijn appartementen gebouwd waar arme mensen tegen
een gering bedrag met hun gezin kunnen wonen.
Ze streven naar een transparant beleid en een transparant inkomen. Op de website
is te lezen hoeveel ze verdienen! Mannen met goede bedoelingen voor het volk die
niet in eigen belang een regeringspositie innemen.
Eind januari 2014, vlak voor Chinees nieuwjaar, zijn we met Garuda naar Jakarta
gevlogen. Met de hulp van pak Bambang Soetedjo is er contact gelegd met de staf
van pak Ahok om deze te ontmoeten. Na twee dagen in Jakarta te hebben
verbleven kregen we bericht dat we door pak Ahok onvangen zouden worden.
Groot was onze vreugde, want niet lang daarna zouden we naar Magelang gaan
voor een familiereünie.
De ontvangst zou 20 minuten duren. In het kantoor van de wakil gubernur in de
Balai Kota werden we hartelijk door pak Ahok ontvangen. Het was twee uur 's
middags en het eerste wat hij vroeg was “of we al gegeten hadden”! Heel
bijzonder.
In dit kantoor heeft de heer Oei Hong Kian zijn boek, Dokter Gigi Presiden
Soekarno, aan pak Ahok aangeboden. Een zeer plezierig gesprek volgde, waarin
pak Ahok uitgebreid vertelde over hun plannen betreffende de stad Jakarta en de
plannen om pak Joko Widodo verkiesbaar te stellen als president van Indonesië,
indien ibu Megawati dit steunde.
Een zeer enthousiaste man deze pak Ahok, die door zijn adjudant gewaarschuwd
moest worden dat hij de tijd al ver overschreden had.
Van onze kant hadden we gevraagd of er misschien hulp aangeboden kon worden
om de situatie in Indonesië te verbeteren op medisch of ander gebied.
Ze staan open voor elk suggestie en je kunt naar hun website schrijven.
Na ons verblijf in Magelang waren we op een vrijdag vroeg in de ochtend naar de
Balai Kota gegaan.
Jokowi, zoals Joko Widodo ook genoemd wordt, komt om zeven uur 's morgens
naar de Balai Kota van zijn residentieel huis aan de Taman Soeropati, op de fiets!
Deze maatregel heeft hij uitgevaardigd: een keer in de maand op een vrijdag
moeten alle ambtenaren op de fiets of met openbaar vervoer naar de Balai Kota
komen.
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En daar kwam hij aangefietst met een heel gevolg. Nam zijn fietshelm af en gaf de
heer Oei Hong Kian een hand.
Een kort gesprek volgde. Het boek van de heer Oei Hong Kian was reeds eerder
aan pak Jokowi aangereikt.
Moe maar voldaan gingen we naar huis: alle wensen waren in vervulling gegaan.
Na de laatste uitslag van de presidentsverkiezingen in Indonesië is ook hun grote
wens in vervulling gegaan:
JOKOWI wordt de 7de president van Indonesië en AHOK de eerste Indonesische
burger van Chinese afkomst, burgemeester van Jakarta.
Giok Latumaerissa
Sioe Yang Liem-Oei
(dochters van de heer Oei Hong Kian)

Bedankt Iko
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan! Je hebt het catering-team jarenlang
geholpen met het klaarmaken van de telefonische bestellingen en ook met de vrije
verkoop van snacks en hapjes. Omstreeks eind vorig jaar heb je aangegeven dat je
niet meer beschikbaar was om het catering-team te helpen.
Ik wil je via deze weg namens het hele team heel hartelijk bedanken voor al je
inzet gedurende de afgelopen jaren met alle leuke (en soms minder leuke)
voorvallen en grapjes onderling!
Ik wens je veel plezier met je tripjes samen met je man in binnen- en buitenland.
Mayke Soeselonadi

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

Ledenmutaties
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Nieuw ingeschreven
Mevrouw C.M. Vink, Amsterdam
De heer J. Lauw, Alphen ad Rijn
Mevrouw E. Lauw-Kwan, Alphen ad Rijn
Mevrouw M. Ritzema van Ikema, Amstelveen
De heer L.H. Gouw, Heemskerk
Mevrouw M. Gouw-Lie, Heemskerk
Mevrouw M. van der Maas, Amstelveen
Overleden
Mevrouw E. Oen, Amsterdam
Mevrouw C. Postema, 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!
6 september 2014

Lezing van de heer Tee Hay Tjoe, met de titel:
“Goed geregeld afscheid voorkomt problemen en bespaart kosten”
Het is een interactieve lezing, er kunnen tussendoor ook vragen gesteld worden.
Maaltijd: nasi kuning voor € 9,-- per portie
Voor bestellen zie pagina 2

8 november 2014
Lezing van de heer dr. Gandolfo Cascio, met de titel:
“Moderne Italiaanse kunst”
Deze lezing behandelt de moderne en hedendaagse Italiaanse kunstgeschiedenis
vanaf de periode van de Eenwording (1861) tot de jaren vijftig van de XX eeuw. In
het bijzonder zullen we ons bezighouden met de meesters van de zogenaamde
«Macchiaioli» beweging (Lega, Fattori), daarna met Amedeo Modigliani (18841920) en Giorgio Morandi, het Magisch realisme van Antonio Donghi, het Futurisme
(Boccioni, Balla) en de Metafysische schilderkunst (De Chirico, Carrà) en tenslotte
met de kunstenaars van de «Scuola romana» (Scipione, Mafai, Cagli, Guttuso). Bij
de analyse van de verschillende werken zullen ook politieke en sociaalmaatschappelijke aspecten van het toenmalige Italië en de relatie met Europa aan
bod komen. Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van
beeldmateriaal.
Maaltijd: bami goreng voor € 9,-- per portie
Voor bestellen zie pagina 2
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13 december POT LUCK “Eet en Proef”
(en wat erbij komt is een verrassing)
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 13 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 6 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 13 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 13 DECEMBER 2014
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INFORMATIE VAN DE SECTIES

SECTIE 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!!!

VER-GEVORDERDEN – elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
4 september t/m 18 december 2014 – laatste les in 2014!!!

BEGINNERS EN GEVORDERDEN elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – de
groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers!!
van 19.00 uur tot 22.00 uur - beginners
20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver–gevorderden
5 september r/m 18 december 2014 – laatste les in 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 wilt leren, neemt dan contact op
met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de linedance!!!
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SECTIE 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 email 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

SECTIE MAHJONG
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) zijn
aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen als vraagbaak bij
ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers.
In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze lekker
opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u
bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit.
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden.
Hieronder volgen de speeldata voor de rest van dit jaar:
12 en 26 september
10 en 24 oktober
14 en 28 november
12 december
Plaats:
Tijd:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
Voor 12 september i.v.m. vakantie van Grace Halim afmelden bij Hilly Sie.
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SECTIE VRIJDAG BRIDGE
De slotdrive op 20 juni j. was erg gezellig. De bridgeclub Inisiatip was met een
groot aantal leden vertegenwoordigd. De dag werd afgesloten met een diner in
Restaurant New Peking City te Amstelveen. Het was een zeer geslaagde dag!
De drives worden gehouden op de 1e en 3e vrijdag van de maand, van januari t/m
juni en van september t/m december, 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 plaats voor gevorderde en beginnende bridgers.
Inlichtingen bij Ineke Ompi
Telefoon: 020 6326237; email: ineke.ompi@gmail.com

SECTIE BILJART
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.
Er zijn de afgelopen tijd wat berichten ontvangen van personen die lid willen
worden om bij ons te komen biljarten. Ik heb nog niets kunnen toezeggen omdat
het aantal beschikbare tafels beperkt is. Meer dan ca. 18 deelnemers wordt echt te
veel! Ik zal proberen (als de ledenaanwas daadwerkelijk groter zal worden) een
grotere biljartzaal te vinden in Amstelveen of Amsterdam.
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.
Wij biljarten elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 u en zijn 5 augustus jl. al weer
begonnen!
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
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SECTIE TAI-JI / QI-GONG
Vooraf wil ik u graag melden dat onze Tai-Ji groep optreedt op ons
lustrumfeest van 11 oktober a.s. Tevens zal de zelfstandige Mu Lan groep
een demonstratie geven.
De Tai-Ji lessen beginnen maandag 8 september a.s. weer en de Qi-Gong lessen
beginnen op 10 september a.s.
Bij Tai-Ji is het aantal leden nu 13. De lange vorm is per april vervallen en wordt
dus niet meer beoefend. Er wordt nu geoefend met korte stok, speer en pa-kua
Gelukkig heeft Tang Wei besloten om nog even door te gaan.
Let op:
DE LESTIJD VOOR TAI-JI IS NU MAANDAG 15.30 - 17.00u.

Bij Qi-Gong is het aantal leden 14 gebleven. Nog steeds leren we nieuwe vormen.
We zijn blij dat Wang Xia Li vooralsnog onze lerares blijft, ondanks haar
pensionering.
De lestijd voor Qi-Gong is woensdag 12.45 -14.00u

Het adres is Landtong 12, te Amstelveen.
Informatie bij Sally Tee tel. 020-6194823. E-mail sallyteehols@hotmail.com

REISCOMMISSIE

10-27 april 2015: Jubileumreis naar Panama en Costa Rica
Zeer tot onze spijt is de eerste Jubileumreis niet doorgegaan door gebrek (!) aan
deelnemers. Zoals reeds aangekondigd organiseert de reiscommissie in april 2015
de tweede jubileumreis naar Panama en Costa Rica. Uiteraard hopen wij dat we nu
wel het vereiste aantal van 20 deelnemers halen.
Belangstellenden kunnen het reisprogramma opvragen via
hotensoeng@multiweb.nl Er is voor hen ook een bestand beschikbaar getiteld
“Landeninformatie Panama en Costa Rica”.
Roy Ho Ten Soeng
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Wandeling met YuLan Tjoa naar de Jordaan in Amsterdam
Datum: Vrijdag 26 september 2014, van 11- 13 uur
Lunch: 13.30 Dim sum in Oriental City in de Damstraat
Verzamelen: uiterlijk 11 uur bij het Victoria Hotel tegen over het Centraal Station
Wandeling in de Jordaan
Eén van de populairste en meest bezongen
wijken in Amsterdam is ongetwijfeld de
Jordaan, beroemd om zijn pittoreske
grachtjes, cafeetjes, winkeltjes en hofjes.
Vierhonderd jaar geleden werd dit gebied
gebouwd voor arbeiders, ambachtslieden en
kleine bedrijfjes. Het ontwikkelde zich tot
een overvolle volksbuurt met een roerige
sociale geschiedenis. Nu is het een favoriete
wijk voor studenten, artiesten en jonge
ondernemers.
We wandelen vanaf het Victoria Hotel t.o.
het Centraal Station, door een van de
leukste winkelstraten van Amsterdam, de
Haarlemmerstraat.
Dan gaan we de Jordaan in. Uiteraard gaan
we ergens koffie drinken met naar eigen
keuze iets lekkers erbij!
We eindigen bij het Paleis op de Dam.
Na afloop gaan wij gezamenlijk lopen naar restaurant Oriental City (Oudezijds
Voorburgwal 177-179) voor onze traditionele gezamenlijke dim sum (de kosten
worden hoofdelijk omgeslagen, neem contanten mee ong. 16 euro, incl. thee).
Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 12,50 euro per persoon (niet-leden
14,50 euro), incl. koffie en luister-apparaatjes.
Het bedrag graag vóór 12 september, ovv ‘Wandeling Jordaan’ overmaken op
IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch is nodig en reeds mogelijk, bij
Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108. Neem mijn
mobielnummer mee en graag even bellen mocht u onverhoopt niet op tijd zijn.
De wandeling is zeer eenvoudig, geschikt voor iedereen, dus schroom niet om mee
te gaan. Indien U slechts mee wilt met de dim sum lunch, dat kan, graag even
aanmelden ivm reservering.
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Verslag Golfdag 2014 De Vriendschap/Inisiatip
Dat het niet scheiden van afval voordelen heeft voor golfers, is bewezen op
golfbaan Naarderbos. Op deze mooie baan aan het Gooimeer vond namelijk de De
Vriendschap/Inisiatip Golfdag 2014 plaats. Dit is een prachtige golfbaan die
gedeeltelijk op een oude vuilnisbelt aangelegd is. Dit zorgde voor flinke
hoogteverschillen in de baan in het vlakke Nederland.
Dankzij de aanwezigheid van Giok Eng was het prachtig golfweer.
Het feit dat de Amsterdam Golfshow op golfbaan Naarderbos was neergestreken
zorgde voor extra entourage.
Dit jaar deden 28 personen mee: om gezellig te golfen, maar toch ook wel om een
gooi naar de wisselbeker te doen. Deze werd vorig jaar in Nunspeet bemachtigd
door Arie Tan. Om 12.00 uur ging de eerste flight van 4 personen de baan in.
In de baan lagen de greens er perfect bij. Golfbaan Naarderbos is een afwisselende
golfbaan met op de eerste negen holes wat meer bos en op de tweede negen meer
hoogteverschillen. Ook werden de holes zonder water afgewisseld door holes met
water. De eerste 9 holes werden door de meesten als het lastigste ervaren. De
tweede negen ging de meesten beter af.
Na binnenkomst in het clubhuis en een frisse douche konden we gezamenlijk
beginnen aan de belangrijkste hole, namelijk hole 19 in het restaurant. Hier
genoten we van een heerlijk 3-gangen diner en elkaars gezelligheid. Op deze hole
vond tevens de prijsuitreiking plaats.
Op hole 8 werd gestreden om de longest drive. Bij de dames viel deze prijs in
handen van Mimi Garritsen die hiervoor niet eens een driver nodig had. Bij de heren
ging deze prijs naar The Hok Sien.
De Neary was dit jaar op hole 17. Dit bleek een verraderlijk lange par 3 waarop
menigeen te kort kwam. Dit gold niet voor Arie Tan, die als enige de green wist te
bereiken en hiermee dus ook de Neary won.
In de categorieën hoge en lage handicap waren elk 3 prijzen te winnen. De prijzen
werden als volgt verdeeld:
Lage handicap (hcp 24 en lager):
1. The Hok Sien
28 Stfd punten – hcp 14.3
2. Ay Lee Liem
28 Stfd punten – hcp 23.2
3. Alex Siem
27 Stfd punten – hcp 23.8
Hoge handiap (hcp 24.1
1. Liem Bian Tie
2. Liem Bian Hong
3. Joyce Sie

en hoger):
31 Stfd punten – hcp 32.0
26 Stfd punten – hcp 30.6
26 Stfd punten – hcp 31.8
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De wisselbeker ging derhalve naar Liem Bian Tie die deze ontving uit handen van
de winnaar van 2013: Arie Tan.
Pechvogel van de dag was Max Yap, wiens trolley in een sloot terecht kwam
waardoor hij zich genoodzaakt zag om na 10 holes te stoppen.
Desondanks kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en uitstekend
georganiseerde Golfdag 2014.
Sian Tan

Verslag Dagje Nagele
Zaterdag 12 juli 2014 was het zover. Vierentwintig deelnemers verzamelden zich in
het polderdorp Nagele voor een rondleiding van I Hong Tan, conservator van de
tentoonstelling
“Kunst uit China: Schilderingen en Blanc de Chine porselein”
We wisten niet wat ons te wachten stond: modern porselein, wat is dat?
Wij stonden versteld van de combinatie van de mooie vormgeving met het oude
ambacht van porselein maken. Prachtig wit, gebruikmakend van geglazuurd en
ongeglazuurd porselein. Vooral de fijne vingertjes van de geboetseerde dames zijn
bijzonder mooi, gemaakt door Su Xian Zhong, derde generatie porseleinkunstenaar.
Daarnaast zagen wij heel bijzondere Chinese schilderingen en kalligrafieën van
Zhang Ren Xi .
De uitleg van I Hong Tan, vooral haar kennis over Chinese symboliek, was boeiend
en smaakte naar meer.
Na een goed verzorgde Polderlunch: groentesoep, kroket en nog veel lekkers,
werden we door de gidsen opgehaald voor een wandeling door Nagele. Het ontwerp
van dit dorp is heel speciaal, omcirkeld door een weg en een gracht; dit zorgt
ervoor dat je een besloten gemeenschap krijgt. De huizen ogen modern, veel glas
en hout, echter wat klein voor moderne begrippen. Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld,
Mien Ruys en vele anderen legden de basis voor dit dorp, met overal veel groen,
torens, en baldakijnen om te schuilen.
Het was een mooie zonnige lentedag. We hebben genoten en het nuttige met het
aangename gecombineerd. Tevreden keerden we huiswaarts. Een aantal van ons is
verder gegaan naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
Ik ben heel blij dat het carpoolen is gelukt. Mijn dank voor de deelnemers die
bereid waren om anderen mee te nemen!
Hing Teng
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Foto’s Nagele
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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 IBAN: NL85 INGB 0006 077092 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:

Rekening nr.:

Datum:

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 IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen.
KvK nummer 405 368 5
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP
CLUBMIDDAGEN
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld
6 september: lezing van de heer Tee Hay Tjoe: “Goed geregeld afscheid
voorkomt problemen en bespaart kosten”
8 november: lezing de heer Gandolfo Cascio: “Moderne Italiaanse Kunst”
13 december: POT LUCK (Eet en Proef)!
10 januari 2015: Muziekuurtje met Lan Tan

Overige activiteiten:
26 september: Wandeling naar de Jordaan, Amsterdam
11 oktober: Lustrumfeest De Vriendschap! Zie flyer voor informatie!
10-27 april 2015 18 daagse DV-reis Panama en Costa Rica
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