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Aan:

Afz:
Vereniging De Vriendschap
Secretariaat:
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen

SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter: Dhr Tan King-Han
Secretaris: Mw. Elly Ang
Penningmeester: Mw. Mayke Soeselonadi
Algemeen bestuurslid: Mw. Sally Tee
Commissaris: Mw. Lian Lim, Nieuwsbrief (tot 1-1-2015)
Secretariaat De Vriendschap
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
tel. 020-4417566 e-mail: 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
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




Deadline nr. 2015-1: 12 januari 2015
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

mw. Ineke Ompi

Tel. 020-6326237
E-mail: ineke.ompi@gmail.com
Mw. Leny Lie
Tel. 020-6436918
E-mail: lie.leny@gmail.com
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
/0637356872
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: Djiekh@gmail.com
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. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
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 de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
Redactie Nieuwsbrief
mevr. Juul de Moel-Nitisusanta E-mail: juul@omnisys.nl
mevr. Elly Ang
E-mail: elly.ang@casema.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 is tijd voor een voorwoord van alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Ik ben ervan overtuigd dat ik namens alle leden (en introducés) spreek als ik zeg
dat wij allemaal hebben genoten op ons lustrumfeest op 11 oktober jl. Het 25-jarig
bestaan van onze vereniging is op grootse wijze gevierd!
Zowel de entourage, het eten en drinken en de band waren geweldig en juist door
dit alles genoten we van het feest! Jammer voor de niet aanwezige leden: niet duur
en onbeperkt eten en drinken voor een zwaar “gesubsidieerd “ lustrumfeest met
een goede band een Indo cabaretier artiest, afgewisseld met allerlei “(sister)acts“
uit eigen geledingen.
Complimenten aan de feestcommissie die buitengewoon hard heeft gewerkt om tot
zo’n fantastisch resultaat te komen. John Jacobs, Kwan Young The, Ingkie The-Lim,
May Ling Thio, Irene Beck, Yulan Tjoa en alle andere vrijwilligers: bedankt!
De mooie flyer (ontwerp Irene, dochter van May Ling) was de aanleiding om een
mooi voorblad voor onze Nieuwsbrief te ontwerpen, dat vanaf januari 2015 de
Nieuwsbrief zal sieren.
Wist U dat……. de foto’s van ons Lustrumfeest te zien zijn op onze Website?
www.verenigingdevriendschap.nl
En klikt u ook eens op de volgende link: http://youtu.be/2tv08VZh0AM
Dan ziet u het optreden van onze eigen Sister Act!
We naderen weer het einde van dit jaar waarin vele gebeurtenissen zorgden voor
diepe dalen maar gelukkig ook hoogtepunten. De avonden worden weer korter en
diverse overwinteraars staan al klaar om te overwinteren in warmere streken.
Op 6 december hebben we nog een gezellige clubmiddag “Eet en Proef” voordat we
dit jaar beëindigen. Als verassing zal Peter Ho een korte lezing houden en treedt
een muzikale familie voor ons op!
In 2015 luiden we het nieuwe jaar in met ons traditionele muziekuurtje van Lan Tan
op 10 januari (zie flyer).
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Lian Lim haar taak als hoofdredacteur
van onze Nieuwsbrief per eind 2014 neergelegd. Gelukkig heeft Juul de Moel, die
onze website verzorgt, zich bereid verklaart om het stokje over te nemen, met de
onmisbare ondersteuning van Elly Ang. Lian, hartelijk dank namens de vereniging!
Aan alle leden: moge het nieuwe jaar u allen veel voorspoed / banjak rejeki
brengen en weinig tegenslag!
Tan King-Han
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REDACTIE NIEUWSBRIEF: WISSELING VAN DE WACHT!
Zeer geachte leden van De Vriendschap,
Na mij bijna 6 jaar te hebben ingezet voor de Nieuwsbrief van onze vereniging vind
ik dat nu het moment is aangebroken om het stokje over te dragen! Het wordt tijd
voor nieuw bloed, nieuwe ideeën en een nieuwsbrief in een moderner jasje.
Met ingang van januari 2015 neemt Juul de Moel-Nitisusanta de taak van
hoofdredacteur van mij over. Samen met Elly Ang zal zij de redactie van de
Nieuwsbrief voortzetten.
Ik heb mijn werkzaamheden voor de Nieuwsbrief met plezier en toewijding aan De
Vriendschap verricht en dank mijn mederedactieleden Kiem Sian Tan en Elly Ang
voor de altijd prettige en constructieve samenwerking. Tevens dank ik alle leden
van de secties en andere medewerkenden voor hun bijdragen.
Wij blijven elkaar natuurlijk ontmoeten op de clubmiddagen of andere activiteiten
van De Vriendschap!
Met hartelijke groet,
Lian Lim

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER
De contributie voor 2015 blijft gehandhaafd €25,-- per jaar per echtpaar; €15,-per jaar per persoon. In de laatste week van januari 2015/begin februari 2015
wordt de contributie voor 2015 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.
Indien wij u een acceptgirokaart moeten toezenden, zijn wij genoodzaakt €2,-extra voor administratiekosten te berekenen.
Bij uw betaling van de contributie met een acceptgirokaart, of bij eigen overboeking
gelieve uw volledige adres te vermelden of veel beter nog: uw lidmaatschapsnummer! Voornamelijk: de families Liem, Oei en Tan!
Uw lidnummer staat op de omslag van onze Nieuwsbrief bij uw adres!
Alvast onze dank!
Mayke Soeselonadi, penningmeester
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Ledenmutaties november 2014
Nieuw ingeschreven
Mevrouw King Lioe, Amstelveen
De heer en mevrouw R. Reijnhout, Diemen
De heer en mevrouw S.T. Go, Amstelveen
De heer F. Tan, Ugchelen
Mevrouw E. Tan, Apeldoorn
De heer en mevrouw J. de Graaff, Amstelveen
Mevrouw J. Liem, Antwerpen
De heer T.S. Na, Antwerpen
De heer F.J. Hermans, Amsterdam
Uitgeschreven
Mevrouw E. Singerling, Amsterdam
Mevrouw A.E. Stoppelman, Zandvoort
Mevrouw H. Tjiam-Sih, Nijmegen
De heer en mevrouw W. van de Vliet, Eerbeek
Uitgeschreven in 2015
Mevrouw B. Broenink, Utrecht
Mevrouw N. Rambocus, Utrecht
Mevrouw H. Njo, Amstelveen
Mevrouw K. Verkade, Amstelveen

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

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!
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LET OP, GEWIJZIGEDE DATUM!!!!
6 DECEMBER POT LUCK “EET EN PROEF”
2 EXTRA’S: LEZING PETER HO en OPTREDEN MUZIKALE FAMILIE
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 1 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 6 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 6 DECEMBER 2014

10 januari 2015
MUZIEKUURTJE MET LAN TAN (ZIE FLYER)
Maaltijd: nasi kuning voor € 9,-- per portie
Voor bestellen zie pagina 2
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INFORMATIE VAN DE SECTIES

SECTIE LINE - DANCE
ROOSTER voor 2015
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
8 januari 2015 t/m 25 juni 2015 - 24 lessen – daarna grote vakantie
Donderdag 14 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 22.00 uur - beginners
20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver – gevorderden
9 januari 2015 t/m 25 juni 2015 – 25 lessen – daarna grote vakantie

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!!!
Wij wensen U allen fijne Feestdagen en een Gezond en Goed Dansjaar in 2015 !
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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 heeft het boek “Confucius, de gesprekken”, vertaald door Prof. Kristofer
Schipper, onlangs voor zijn privécollectie aangeschaft.
Kiong Hoo Djie
E-mail: Djiekh@gmail.com
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 en in de kerstvakantie.
Hieronder volgen de speeldata t/m het eerste half jaar 2015:
28 november
12 december
9 en 23 januari
13 en 27 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april
8 en 22 mei
12 en 26 juni
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
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SECTIE VRIJDAG BRIDGE
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 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 plaats voor gevorderde en beginnende bridgers.
Inlichtingen bij Ineke Ompi
Telefoon: 020 6326237; email: ineke.ompi@gmail.co

SECTIE BILJART
Nog altijd is het heel gezellig om elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur met de
groep te biljarten. Dikwijls doen zich leuke dingen voor, zoals het vertellen van een
reisverhaal, een heerlijke traktatie als er een jarig is of jarig is geweest, een
gezellig praatje etc etc.
Wat betreft de speeldagen: er wordt nog gebiljart op de dinsdagen 18 en 25
november en 2 en 9 december 2014. Er wordt niet gebiljart op de dinsdagen 16 ,23
en 30 december 2014 !
Wij hervatten het biljarten weer op dinsdag 6 januari 2015 van 10.00 tot 12.00 uur
en vervolgens elke dinsdag tot de zomerstop 2015!
Kosten
Locatie
E-mail
Mobiel
Privé

per keer - €3,75 en per 10 keer €35.-Startbaan 4 - 1185 XP - Amstelveen
Martin34nuissenburg@live.nl
06-37356872
020 -6437867

Martin van Nuissenburg
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REISCOMMISSIE: JUBILEUMREIS “De Vriendschap” NAAR NIEUW ZEELAND
31 maart - 19 april 2015

Reissom €4799. 1-pers. toeslag €897

U vliegt met een van de beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld: Singapore
Airlines. Onnodig te zeggen dat de reis wordt uitgevoerd onder ANVR/SGRgaranties! Betalingen regelt u met de touroperator!
Een korte samenvatting van de reis:
31 maart: 11.15 u vertrek van Amsterdam naar Auckland
1 april: 23.20 u aankomst in Auckland. Een welkomstdiner wordt u aangeboden.
Verblijf: Auckland City Hotel.
2 april: een hele dag bezienswaardigheden bezichtigen in Auckland.
3 april: Auckland – Rotorua. Naar het hart van de geothermische activiteit. Ook
zult u de Maori cultuur leren kennen. Verblijf: Sudima Hotel Lake Rotorua.
4 april: Rotorua. Een volle dag de bezienswaardigheden van Rotorua bezichtigen.
5 april: naar Napier. Tijdens deze rit komen we langs Lake Taupo en Huka Falls.
Verblijf: Scenic Hotel Te Pania.
6 april: verder naar Wellington. Ervaar de Maori Cultuur en leer over de koloniale
geschiedenis. Verblijf: 2 nachten Ibis Wellington.
7 april: : vrije dag in Wellington: relaxen of kiezen voor optionele excursies.
8 april: met de boot ‘Interislander’ van Wellington naar Picton en verder naar het
stadje Nelson. De Interislander zorgt voor een verbinding tussen het Noordereiland
en het Zuidereiland. De 92 kilometer lange reis tussen Wellington en Picton duurt
slechts 3 uur en is beschreven als ‘een van de mooiste veerbootritten ter wereld’.
Verblijf: 2 nachten Trailways Motor Inn.
9 april: dagtrip naar Abel Tasman.
10 april: naar Greymouth. Verblijf: Ashley Hotel Greymouth.
11 april: gletsjers van de Fox Rivier. Verblijf: Heartland Hotel Glacier Country.
12 april: Fox Glacier - Queenstown. Verblijf: 2 nachten Tanoa Aspen Hotel.
13 april: Queenstown: vrije dag.
14 april: naar Anau via Milford Sound. Vandaag gaat u de Milford Sound Scenic
Cruise doen. Hierbij is het lunchbuffet inclusief. Milford Sound is een natuurwonder.
Nergens anders zijn de bergen zo hoog, gelijk uit de zee. Verblijf: The Village Inn.
15 april: Te Anau – Dunedin. Verblijf: 2 nachten Quality Hotel Cargills.
16 april: naar de stad Dunedin, waar u van alles gaat doen. Hierna naar het
schiereiland Otago Peninsula.
17 april: Dunedin – Christenchurch. Verblijf: Ashley Hotel Christenchurch.
18 april: 10.50 u Christchurch – Amsterdam Aankomst Amsterdam:
19 april om 0.7.15u.
U kijkt terug op een fantastische reis tegen een scherpe prijs, gelet op de kwaliteit
van vervoer en accommodatie. Misschien wel de mooiste reis ooit van “De
Vriendschap”! De volledige beschrijving van de reis (5 pagina’s) is aan te vragen
via hotensoeng@multiweb.nl of 06-51352915. Aanmelden per email tot
uiterlijk 31-12-2014. Er kunnen 25 mensen mee. Wie het eerst komt het eerst
maalt.
Roy Ho Ten Soeng
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SECTIE TAI-JI / QI-GONG
Het doet mij leed u mede te delen dat, per 10 december aanstaande de laatste les
van Qi-gong en op 15 december aanstaande de laatste les van Tai-ji zal worden
gegeven. Aangezien het aantal deelnemers voor deze sectie dermate is verminderd
is en de kosten niet opwegen tegen de baten, beëindigt de sectie Tai-JI / Qi-Gong
haar activiteiten en zal ophouden te bestaan. Wij hebben geprobeerd het tot het
laatste toe vol te houden, maar per eind dit jaar is de koek helaas echt op.
Wij danken de leraren voor hun trouwe inzet gedurende tientallen jaren: de heer
Tang Wei en mevrouw Xia Li Wang, die kort na de oprichting van deze sectie
aangetrokken werden als leraar Tai-ji en lerares Qi-gong.
Even terugkijkend naar de oprichting van deze sectie. Enkele jaren na de oprichting
van De Vriendschap werd de sectie Tai-ji opgericht door de heer Tjeng Tjong Djien.
Omstreeks de eeuwwisseling werd het stokje overgenomen door mevrouw Yve
Boen. Wij willen ook onze oud-voorzitters mevrouw Yve Boen en de heer Hwie Jang
Ong danken voor hun nijvere inzet en de opbouw van een bloeiende sectie. Dank zij
hen konden wij “jongeren” tot nu op hun succes teren.

Sally Tee
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HET RIJKSMUSEUM HERONTDEKKEN
RONDLEIDING DOOR DE VERBORGEN SCHATTEN IN HET RIJKSMUSEUM
Gids: dr. Gandolfo Cascio, kunsthistoricus, gepromoveerd op Michelangelo
Datum: 6 februari 2015, van 11-12.30
Lunch: Dimsum van 13-14.30, restaurant nog nader bekend te maken
Verzamelen: Informatiebalie in de hal van het Rijksmuseum te Amsterdam
Kosten: €9,50 (niet leden €11,50), exclusief toegangskaart
Iedereen is wel eens in het Rijksmuseum geweest en heeft vol
bewondering naar de meesterwerken van Hals, Rembrandt en
Vermeer gekeken. Tijdens onze rondleiding zullen we deze
kunstenaars bespreken, maar we gaan ook veel aandacht
besteden aan minder bekende werken, zoals die van
Avercamp, Bol, Everdingen, Verspronk en Crivelli.
Het zal dus zowel een ontdekkings- als een herontdekkingreis
worden.
Na afloop gaan wij onze traditionele gezamenlijke dim sum
nuttigen, het restaurant wordt nader bekend gemaakt (de
kosten worden hoofdelijk omgeslagen, neem contanten mee
ong. 16 euro, incl. thee).
1.

Kosten voor deze rondleiding zijn €9,50 per persoon (niet-leden €11,50), inclusief
luister-apparaatjes. Gelieve zelf voor een toegangskaart te zorgen, daar er diverse
soorten kortingen zijn.
Het bedrag graag vóór 30 januari 2015, ovv ‘Rijksmuseum Gandolfo’ overmaken op
IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch is nodig en nu 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 kunnen
zijn.
Indien U slechts mee wilt met de dimsum lunch, dat kan, graag even aanmelden
ivm reservering.
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VERSLAG RONDWANDELING DOOR DE JORDAAN
Vrijdag 25 september. Een mooie najaarsdag, niet te warm niet te koud met wat
dreigende wolken. Prima stapweer voor een rondwandeling door de Amsterdamse
Jordaan met een twintigtal leden van De Vriendschap onder leiding van een
deskundige gids: YuLan Tjoa.
Daar stonden we dan om 11.00 u. bij het Victoriahotel tegenover Amsterdam C.S.
Velen kenden elkaar en een aantal wat minder zoals Karin, mijn vrouw, en ik die de
afgelopen jaar de bijeenkomsten niet zo frequent bezochten. Maar een excursie
door de Jordaan leek ons aantrekkelijk om ons gezicht weer eens te laten zien.
We kregen een apparaat met een oortje waardoor we de informatie van de gids
goed konden volgen. Een uitkomst met al dat rumoerige verkeer om ons heen.
En daar ging het dan richting Haarlemmerstraat via een omweggetje langs de oude
Lutherse Kerk die nu een aangebouwde congreszaal van het aanpalende hotel was
geworden. Indrukwekkend die oude Hollandse huisjes en nieuwe gebouwen met
welluidende namen als Koggeschip. Interessant te horen hoe die ronde Lutherse
Kapel haar vormgeving heeft te danken aan het idee dat men de duivel wilde weren
en daarom hoeken en gangen zoveel mogelijk vermeed. Oude tijden deden de
Middeleeuwen weer herleven. Maar we hebben nog steeds profijt van dat schoons
dat de Gouden Eeuw opleverde, al weten we dat Hollands welvaren gepaard ging
met koloniale uitbuiting en slavernij. Zo passeerden we de Haarlemmersluizen,
waarmee nog steeds twee maal daags alle grachten met schoon IJsselmeerwater
worden doorgespoeld, en de prachtige herenhuizen aan de grachten met gevels in
Amsterdamse renaissancestijl. De gids kon er prachtige verhalen bij vertellen zoals
over de gevelsteen met het Venetiaans wapen uit de tijd dat Venetië nog een
machtige stadsstaat was met gekoloniseerde gebieden tot in Klein-Azië waarmee
menig Amsterdamse koopman ook handel dreef. En langs het West-Indisch huis
kwamen we bij de Brouwersgracht van waaruit de grachtengordel in de 17de eeuw
werd opgebouwd.
Maar waar het ons vooral om was te doen, was de nabijgelegen wijk die in 1685
nog buiten de stadsmuren lag: de Jordaan. Intrigerend is die naam, maar men weet
niet zeker waar deze van afstamt: van de Jordaan die in het beloofde land lag zoals
de joden achten of wordt ermee het Franse `jardin’ bedoeld van de gevluchte
Hugenoten? De tolerantie van Amsterdam trok vele buitenlanders van heinde en
verre, die hun kennis en ondernemingslust meebrachten.
En de rijken bouwden er toen lustig op los. Maar om de statige grachtenpanden was
het ons in eerste instantie niet te doen. Het ging nu om de Amsterdamse Jordaan
die destijds een toevluchtoord was voor arbeiders en werkplek voor menig
vervuilende industrie. Er was altijd veel bedrijvigheid, getuige de toenmalige
benaming van `het nieuwe Werck’. Want er was toen veel te doen, zoals we aan de
prachtige gebouwen konden zien. Ook waren er vele hofjes waarvan we er twee
bezochten. De hofjes werden gebouwd voor het personeel van de rijke Heren die
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het zagen als een oudedagsvoorziening. Een oase van rust in de rumoerige stad, zo
komt het anno 2014 nog over. Veel groen en middeleeuwse relikwieën, zoals een
oude pomp en prachtige gevelstenen. Van de middeleeuwse chaos is weinig meer
over, zoals de vervuilde straten die nu prachtige geplaveid zijn, het kerkhof van het
Karthuizerklooster dat nu is omgetoverd tot een speelplaats voor kinderen. Maar
her en der is nieuwbouw tussen de oude huizen zichtbaar. Dat duidt op vervallen
huizen die door hun houten palen waren gezakt of gewoon scheef hingen totdat een
storm ze velden. Niet alle nieuwbouw was even mooi. Maar wat opviel, was dat de
Jordaan flink was opgeknapt. Toen we op de Westermarkt koffie gingen drinken
vertelde de eigenaar dat vele Jordanezen die vanaf de jaren zestig uit de wijk
waren vertrokken nu weer graag zouden willen terugkomen indien de panden, die
nu minstens 1 miljoen euro kosten, betaalbaar waren. Nu wonen in de Jordaan
vooral veel yuppen zoals artiesten en beroemdheden, bijv. Matthijs van Nieuwkerk
van `De Wereld Draait Door’ die we voorbij zagen fietsen. Het leven is er rustiger
geworden na de paling- en aardappeloproer en de roerige zestiger jaren. Kortom,
een stadsdeel met een bewogen verleden.
Na een leerzame wandeltocht met steeds hoorbaar de informatie van de gids,
doorspekt met vragen van de wandelaars, eindigden we via de nauwe straatjes bij
het beeld van Multatuli. Weer iets nieuws geleerd: het beeld staat op een brug die
als gevangenis diende. Daar bedankten we met applaus onze gids en een groot deel
van de groep toog naar de Damstraat, waar we ons te goed deden aan een
heerlijke Dim Sum. Zo sloten we de dag tevreden af van deze door Hing Teng goed
georganiseerde tocht die ook voor de oudjes onder ons goed te doen was.
Menigeen is vastbesloten om een andere keer weer mee te gaan naar een ander
stadsdeel of - zoals wij besloten - om de Vriendschapsbijeenkomsten vaker te
bezoeken. Van de tocht bestaat een video die een impressie geeft en anderen
hopelijk aanspoort de volgende keer mee te stappen!
Edu Dumasy

Video: http://youtu.be/Ir9j_FyGcHA
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VERSLAG 5E LUSTRUM DE VRIENDSCHAP
Op zaterdag 11 oktober jl. heeft de Vriendschap haar 5e lustrum gevierd in de
Europazaal van Hotel Schiphol A4. Maar wat ging eraan vooraf en hoe verliep het
proces?
Na de formatie van de lustrumcommissie in het voorjaar van 2013 zijn de leden
gaan brainstormen over hoe, wie, wat en waar? Voor de voorzitter van de
commissie stond wel vast dat de locatie waar de viering van het lustrum plaats
moest vinden, reeds in het najaar van 2013 vastgesteld moest zijn. Eerst de locatie
en dan pas de invulling van het programma.
September 2013 gaf het bestuur de lustrumcommissie het akkoord en het budget,
om verder te gaan met haar activiteiten. We hadden vanaf september 2013 tot juli
2014 de tijd om aan het programma te sleutelen.
In een fantastische samenwerking met geen enkel onvertogen woord hebben we
aan het programma gewerkt. De deadline moest de maand juli 2014 zijn.
En in juli was dan ook de mooi gestileerde flyer, ontworpen door Irene Beck, gereed
en verstuurd. Het programma was in heel grote lijnen opgezet. En tot 11e oktober
konden wij de puntjes op de i zetten.
De 220 leden en niet leden hebben op 11 oktober jl. kunnen genieten van de
uitvoering van een traditionele stok Tai Chi vorm in Chen Stijl ontstaan in 1902
door leden van de sectie Tai Chi. Leden van de sectie Linedancing gaven acte de
présence door een demonstratie van hun kunnen op deze dansvorm.
Toko Pandora uit Hoofddorp zorgde voor een overheerlijk Indonesisch buffet dat
afgesloten werd door het fameuze Grand Dessert van Hotel Schiphol A4. Ook hier
een uitstekende samenwerking van het team van Toko Pandora en het team van
Hotel Schiphol A4.
De feest avond werd geleid door onze charmante ceremoniemeester, Yulan Tjoa,
die en passant tijdens het buffet ook de loterij presenteerde. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door de Count4band uit Amsterdam. Eindelijk een band die muziek
kan spelen waarbij je met elkaar kan converseren zonder tegen elkaar te hoeven
schreeuwen.
Het middelpunt van het programma was uiteraard de Dodol uit de Gordel van
Smaragd, Ricky Risolles. Een verfrissend optreden van een jonge, getalenteerde
Indo.
En dan die Sister Act. Wat moet de lustrum commissie hiervan zeggen…
Een echte eye opener! Wellicht een attractie voor komende feesten en partijen?!
De lustrum commissie heeft genoten van u allen, die op het feest aanwezig waren.
Wij danken de leden van de Tai Chi groep en de leden van de Linedancing groep
voor hun beider inspanning en geweldige bijdrage aan deze avond.
Dank ook aan een ieder die hun bijdrage hebben geleverd aan de mooie foto-slide
show. In het bijzonder dank aan allen die voor en achter de schermen hun bijdrage
hebben geleverd aan deze avond.
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Voor ons, leden van de commissie, was het een eer om dit 5e lustrum feest te
mogen organiseren.
Wanneer deze Nieuwsbrief bij u thuis op de deurmat valt, naderen weer die
bijzondere Feestdagen in december. Weliswaar met een andere dimensie, maar met
enigszins dezelfde sfeer van verbondenheid en gezelligheid, die wij hebben ervaren
met onze lustrumviering.
Wij wensen u en uw familie een heel goede afsluiting toe van dit lustrumjaar, met
vreugdevolle jaren in het vooruitzicht.
De Lustrumcommissie:
May Ling Thio, The Kwan Young, Ingkie The, Yulan Tjoa, John Jacobs
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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 2015 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:

IBAN 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 IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen.
KvK nummer 405 368 50
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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 december: POT LUCK (Eet en Proef)! LET OP GEWIJZIGEDE DATUM!!!
Extra: korte lezing Peter Ho en een optreden van een muzikale familie!
Zie voor entree de informatie in de nieuwsbrief
10 januari 2015: Muziekuurtje met Lan Tan
Noteer alvast in uw agenda de volgende clubmiddagen:
14 maart ALV
4 april 2015
6 juni 2015
Overige activiteiten:
6 februari 2015: Rondleiding door de verborgen schatten van het
Rijksmuseum olv Gandolfo Cascio
31 maart-19 april 2015: jubileumreis Nieuw Zeeland
Activiteiten anderen:
21 november – 4 januari 2015: China Light festival in de Botanische Tuinen
op de Uithof te Utrecht
t/m 8 maart 2015: Selamat Sjabat: Joden in Nederlands-Indië
Joods Historisch Museum
14 januari: Vereniging Verre Culturen: Petra van Loon: Lezing over Nias
16 januari: Vereniging Verre Culturen: Arne Hemkes: Lezing over NieuwGuinea
15 februari: Vereniging Inisiatip: lezing Jan Dulleman: architectuur
Surabaya en Semarang
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