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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter: Dhr Tan King-Han  

Secretaris: Mw. Elly Ang 

Penningmeester a.i.: dhr Tan King-Han  

Mayke Soeselonadi: 2de secretaris en Sally Tee: algemeen bestuurslid 

Commissaris: Mw. Lian Lim, nieuwsbrief     

 

Secretariaat De Vriendschap 

 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

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

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bankrekeningnummer: 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. 2014-3: 3/8; nr. 2014-4: 3/12. 

 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). 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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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: k.djie2@kpnmail.nl 

Cateringcommissie mevr. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Clubmiddagen mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 

Commissie Golf mevr. 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 Nitisusanta Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactiecommissie  mevr. Lian Lim  E-mail: lianlim@kpnmail.nl 

 

Contactpersoon maandag bridge: dhr. Lionel Tan  Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

 

Ledenmutaties 2014 

Nieuw ingeschreven 

Mevr. H. Knopper, Duivendrecht 

Mevr. H. Bouwens, Amstelveen 

Mevr. M. van Manen, Abcoude 

Mevr. A. Relyveld, Amsterdam 

Mevr. J. Hueguenin-Durr, Amstelveen 

Mevr. S. Soekander 

Mevr. R. Liem-Soelistio 

 

Uitgeschreven: Mevr. Ensering, Amsterdam 

mailto:ineke.ompi@gmail.com
mailto:lie.leny@gmail.com
mailto:g.halim@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
http://live.nl/
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
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Voorwoord van de voorzitter 

 

Hallo leden van de Vriendschap 

 

Het was een enerverende ALV 15 maart jl. waarbij vooral het dieptepunt werd 

gevormd door de “discussie“ met de heer Bob Oei (die te laat kwam).  

De leden van de Vriendschap hebben uiteindelijk voorgestemd om hem niet te 

royeren. Wel met de afspraak dat hij geen enkele negatieve acties of uitspraken 

binnen de vereniging zal doen. 

 

Ook het probleem van te weinig leden binnen sommige secties kwam aan de orde 

via mogelijke verandering in het Huishoudelijk Reglement. Uiteindelijk werd het 

probleem aan de notaris voorgelegd en die zei direct dat de vereniging De 

Vriendschap bestaat uit EEN vereniging met een centraal bestuur waarbij de 

penningmeester verantwoordelijk is voor ALLE financiën binnen de vereniging, dus 

ook van de secties. Anders zou er een federatieve constructie (en dus verandering 

van Statuten) geformeerd moeten worden. Daarom is er in principe geen 

mogelijkheid voor niet-leden van de Vriendschap om lid te worden van een sectie. 

Overigens hebben ALLE leden toegang tot alle secties (of activiteiten). 

Het woord “ballotage” is ook “verwijderd” (uit reglement bridge) en mag NOOIT 

meer toegepast worden. 

 

Twee leden, te weten Sally Tee en Mayke Soeselonadi hebben zich aangemeld om 

het bestuur te komen versterken. De functie van penningmeester heeft de 

voorzitter tijdelijk op zich genomen zodat alle functies nu vervuld zijn.  

 

Ik hoop van ganser harte dat NU de rust is teruggekomen binnen de vereniging. 

 

Behalve de lezingen van 5 april van de heer Henk Kooij over de bijenteelt en de 

heer Yap Kioe Bing over de totstandkoming van zijn boek “Mijn vader uit 

Semarang”, staat ons ook een interessante lezing te wachten op 7 juni aanstaande, 

de laatste clubmiddag voor de zomervakantie! De heer Soei Liong Liem zal ons 

zeker boeien met zijn lezing “Drie periodes voor de Chinezen in Indonesië vanaf de 

20ste eeuw”. 

  

Tan King-Han 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

EIGEN RISICO 

Leden van de vereniging DE VRIENDSCHAP, Amstelveen en hun introducees 
die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten, doen dat 

voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, 
in welke vorm dan ook, door haar leden en hun introducees geleden tijdens 

of in verband met de activiteiten van de vereniging. 
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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! 

 

5 april 2014 

 

Lezing de heer Henk Kooij, imker: De Bijenhouderij 

+ 

Lezing de heer Yap Kioe Bing. Titel: Mijn vader uit Semarang 

 

Maaltijd: nasi uduk voor € 9,-- per portie 

Voor bestellen zie pagina 2 

 

 

7 juni 2014 

 

Lezing de heer Soei Liong Liem: Drie periodes voor de Chinezen in 

Indonesië vanaf de 20ste eeuw 

 

Nadruk zal liggen op de laatste ontwikkelingen, vooral na de val van Suharto in 

1998. De heer Liem zal alle facetten behandelen die te maken hebben met 

emancipatie van de Chinezen in deze reformasi periode met nadruk op 

maatschappelijke en politieke participatie.  

 

Invloed in de politiek, 

Invloed op het sociale activiteiten,  

Invloed binnen het onderwijs, 

Invloed binnen pers en media. 

 

De drie periodes worden behandeld via concrete voorbeelden. 

1. De periode vanaf 1900, Nederlandse periode. 

Opkomst van THHK (Tiong Hoa Hwee Kwan) en HCS (Holland Chinese School).  

2. De periode van Indonesische Onafhankelijkheid.  

Opkomst van de PTI (Partai Tionghoa Indonesia), Baperki, LPKB etc  

3. De post-Suharto periode (vanaf 1998) 

     Opkomst van INTI, PSMTI (zie boven). 

 

 

Maaltijd: Laksa voor € 9,-- per portie 

Voor bestellen zie pagina 2 
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LUSTRUM DE VRIENDSCHAP !!!!! 

 

 

25 JAAR DE VRIENDSCHAP IN BEELD:  

 

WAT IS UW VRIENDSCHAP-MOMENT? 

 

In 2014 bestaat De Vriendschap 25 jaar! Een jubileum om trots op te zijn en dat op 

gepaste wijze zal worden gevierd. Een Lustrumcommissie is inmiddels al bezig met 

de voorbereidingen voor een mooi feest op  

 

zaterdag 11 oktober 2014 

 

Tijdens die gelegenheid willen we graag deze 25 jaren van de vereniging ook in 

beeld brengen met FOTO’S. Wie heeft foto’s die hij/zij met ons allen wil delen, 

zodat we tot een overzicht kunnen komen dat ongetwijfeld veel herinneringen zal 

oproepen en ook zal inspireren voor de toekomst?!  

 

De foto’s blijven vanzelfsprekend uw eigendom: we willen ze graag lenen om te 

scannen of als u ze zelf als scan naar ons wilt mailen, is dat natuurlijk helemaal 

mooi. Hopelijk begrijpt u dat we weliswaar niet alles zullen kunnen gebruiken. Eén 

en ander zal afhangen van het onderwerp en de kwaliteit van de foto’s, maar wees 

a.u.b. niet te selectief in wat u opstuurt. 

 

Graag ontvangen we een korte toelichting bij de foto’s: datum, namen van 

personen, activiteit. Vergeet niet uw eigen naam op de achterzijde van de foto’s te 

vermelden als u ze ons toestuurt!  

 

De foto’s kunnen worden gestuurd naar: 

- per post: Elly Ang, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen; 

- per email: vriendschap25@gmail.com . 

 

Hartelijk dank alvast voor de moeite, we kijken uit naar uw bijdrage. 

 

John Jacobs, Kwan Young The en May Ling Thio 

 

 

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:vriendschap25@gmail.com
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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INFORMATIE VAN DE SECTIES 
 

 

SECTIE LINE - DANCE 

 
 

 

Rooster 2014 

Bent u liefhebber van de hedendaagse moderne muziek en ook van de jaren ’70, 

dan bevindt u zich op het goede adres om line dance uit te proberen (geen partner 

nodig) 

Kom en probeer het, wie weet doen de bewegingen u goed! 

De lessen gaan door tot en met donderdag 26 juni 2014 

Elke donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur 

Beginners en gevorderden in de kleine zaal 

Elke vrijdagavond: de lessen gaan door tot en Donderdagavond 26 juni 2014 

                          Beginners van 19.00 – 21.00 uur 

                          Gevorderden 20.00 – 22.00 uur 

Vrijdag (Goede Vrijdag) 18 april GEEN LES 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT 

             Smeenklaan 1 

             1182 GC Amstelveen 

Inlichtingen: over de lessen ( de kosten en tijden) 

 Elly Ang – Tel. 020-4417566 

                   Email: elly.ang@casema.nl 

 

 

 

 

mailto:elly.ang@casema.nl
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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 e-

mail toegezonden krijgen. Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap 

kunt u ook boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi 

zijn op de website terug te vinden en te downloaden. 

 

Kiong Hoo Djie 

E-mail : k.djie2@kpnmail.nl Telefoon : 020 – 33 17 382 

Adres : President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

 

Nieuwe aanwinst: 

Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën 

Marion Bloem: Het Java van Bloem 

 

Geschonken door Mw. Lian Lim: 

George Orwell: Burmese days 

Onghokham: The thugs, the Curtain thief, and the Sugar Lord 

Oost Azië en Oceanië. 

 

 

SECTIE GOLF 

 

Onze jaarlijkse Golfdag zal dit jaar gehouden worden op 30 mei 2014 op Golfbaan 

Naarderbos. 

Sinds de flyer en het inschrijfformulier zijn verzonden aan de trouwe deelnemers, 

lopen de aanmeldingen gestaag. We kunnen nog een aantal deelnemers erbij 

hebben, maar wacht er niet te lang mee, want doordat deze Golfdag samenvalt met 

de Amsterdamse Golfshow is er beperkte speel capaciteit. 

 

Alle informatie hieromtrent kunt u vinden op onze website 

www.verenigingdevriendschap.nl of met mij contact opnemen:  

Sian Tan tel. 020 3377554. 

Tevens kunt u ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com. 

 

Sian Tan 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.djie2@kpnmail.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
mailto:golfevenement@gmail.com
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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 ook 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. 

Hieronder volgen de speeldata tot aan de zomervakantie: 

11 en 25 april 

9 en 23 mei 

13 en 27 juni 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  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 

 

 

 

 

SECTIE VRIJDAG BRIDGE 

 

De drives worden gehouden op de 1e en 3e vrijdag 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 tot ongeveer 15.15 uur met een lunchpauze van een 

half uur. Tijdens de lunch zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

We hebben nog plaats voor een aantal gevorderden en beginners. 

 

Inlichtingen bij Ineke Ompi 

Telefoon: 020 6326237; email: ineke.ompi@gmail.com 
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REISCOMMISSIE 

 

24 – Daagse Jubileumreis Australië en Nieuw-Zeeland 

14 oktober t/m 6 november 2014 
 

Deze Jubileumreis ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Vereniging De 

Vriendschap is een zeer indrukwekkende reis, die je niet snel zult vergeten. 

Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen binnen gehad  om deze reis door te 

laten gaan en heeft de eerste kennismakingsbijeenkomst reeds plaats gevonden. 

Desalniettemin kunnen nog enkele personen deelnemen aan deze reis, hoewel dit 

niet gegarandeerd is. Uitgebreide gegevens over deze reis kunt u lezen op onze 

website www.verenigingdevriendschap.nl 

U kunt ook altijd informatie inwinnen bij mij. 

 

Reisdata 14 oktober t/m 6 november 2014 

Reissom (indeling in een tweepersoonskamer)              €  5.645,- per persoon               

             (toeslag éénpersoonskamer)                          €  1.375,- per persoon 

 

 

Sian Tan 

Telefoonnummer :   020 3377554 

Email  :  ks_tantjioe@hotmail.com 

 

 

 

 

10-27 april 2015: Jubileumreis naar Panama en Costa Rica 
 

Nu de Jubileumreis naar Australië een groot succes is geworden wat het aantal 

deelnemers betreft, is het goed te vermelden dat er voor de reislustigen onder ons 

in april 2015 een reis naar Panama en Costa Rica is gepland, ook in het kader van 

het jubileum.  

 

De reiscommissie heeft beide reizen bewust gespreid over een jaar, om zoveel 

mogelijk leden de gelegenheid te geven aan beide reizen deel te nemen.  

 

De prijsindicatie voor de Panama / Costa Rica-reis voor 18 dagen zal neerkomen op 

€2250,- incl. ontbijt.  

 

Een uitgebreide reisbeschrijving is nu al verkrijgbaar bij de reiscommissieleden. 

Blokkeer deze periode alvast in uw agenda: 10-27 april 2015 

 

Roy Ho Ten Soeng  hotensoeng@multiweb.nl 

 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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SECTIE TAIJI / QI GONG 

 

Het totaal aantal leden is gereduceerd. Bij Tai-Ji is het aantal leden nu 13. Een lid is 
uitgeschreven wegens privé omstandigheden.  
De lange vorm is per eind maart vervallen en wordt niet meer beoefend. Nu wordt 
Tai-Ji beoefend met korte stok, speer en pa-kua. 
 
Bij Qi-Gong is het aantal leden nu 14, want er hebben zich 3 leden laten  
uitschrijven vanwege vorderende leeftijd en lichamelijke klachten. 
 
De tijden zijn: Tai-Ji maandag  15.15- 17.15u 

                     Qi- Gong woensdag 12.45- 14.00u 
 
Let op: 
Bij het begin van het nieuwe seizoen in september, wordt de lestijd voor Tai-Ji 
15.30- 17.00u. 
 
Het adres is Landtong 12, te Amstelveen. 
 
Informatie bij Sally Tee tel. 020-6194823. E-mail sallyteehols@hotmail.com  

 

 

SECTIE BILJART 

Het doet mij goed dat tijdens de ALV van 15 maart jl. de heer B. Oei, lid van de 

kascommissie en gewaardeerd lid van de sectie biljart, na een open debat 

zijn lidmaatschap heeft mogen behouden! Het is een fijn gevoel dat deze 

uitstekende biljarter voor de biljartclub behouden is. 

 

I.v.m. het aantal tafels dat op dinsdag van 10.00 tot 12.00u beschikbaar is, is het 

toe laten van nieuwe leden beperkt, want vol is vol.  

Wij prijzen ons gelukkig dat de heer Goan Oei de functie van biljartcoach heeft 

aanvaard om vooral de nieuwe maar ook de vaste leden de kunst van het biljarten 

bij te brengen.  

 

Wij biljarten elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 u. 

Met uitzondering van de zomerstop vanaf de 3de dinsdag van juni t/m de 2de 

dinsdag van augustus. 

 

Kosten: per keer € 3,75; per 10 keer € 35,- 

Locatie: Startbaan 4, 1185 XP Amstelveen 

 

Martin van Nuissenburg  

e-mail:martin34nuissenburg@live.nl 

gsm: 06-37356872 

privé: 020-6437867 

 

 

mailto:sallyteehols@hotmail.com
http://live.nl/
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Jaarverslag 2013 Evenementen 

 

Hartje zomer, op 20 juli, hebben wij Amsterdam Noord verkend met Yulan Tjoa 

als gids. Er zijn 25 deelnemers mee geweest. Ook deelnemers uit de regio Den 

Haag en Rotterdam, vonden het heel interessant om dit nieuw ontwikkelde gedeelte 

van Amsterdam te bekijken.  

 

Wij vertrokken met de pont vanuit achter het 

Centraal Station, een prachtig gezicht om Noord 

en de bijzondere nieuwe gebouwen vanuit het 

water te zien. Met name het Eye Museum is een 

belevenis. Na de wandeling hebben we van een 

dimsum bij het bootrestaurant genoten. Dit is 

altijd een hoogtepunt van de dag. Stiekem gaan 

leden alleen mee voor het gezamenlijk kunnen 

dimsummen.  

 

In november hebben wij het nieuwe Rijksmuseum bezocht. Opnieuw heeft Yulan 

ons rondgeleid. De renovatie is een plezier voor het oog, en het museum is licht en 

alles ziet er stralend uit. De Nachtwacht heeft een prominente plaats gekregen en 

komt zo helemaal tot z’n recht.  

 

Op uitnodiging van de Vereniging Voor 

Aziatische Kunst (VVAK) hebben wij hun 

Oosterse schatten in het Aziatisch Paviljoen 

kunnen bezichtigen. Met name de 

halfliggende Kuan Yin is een 

bezienswaardigheid! 

 

Er zijn 2 groepen op verschillende dagen 

geweest, de opkomst is opnieuw heel goed, 

gemiddeld 24 personen hebben 

deelgenomen. 

 

 

Voor de dimsum hebben we een klein 

maar fijn chinees restaurant in de buurt 

bereid gevonden om de deuren te openen 

voor heel aparte Chinese hapjes en in eigen 

huis bereidde peking eend. 

 

Bedankt voor jullie enthousiasme, dat 

maakt het voor mij heel dankbaar om het te 

mogen organiseren. Hoop jullie in 2014 

opnieuw te mogen begroeten. 

 

Hing Teng 
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Rondleiding op de tentoonstelling van de Expeditie 

Zijderoute in de Hermitage te Amsterdam op 2 en 6 mei 

 
Op veler verzoek, gaan wij een rondleiding organiseren met een speciale gids, op 

de tentoonstelling over de Expeditie Zijderoute. 

 

Er worden 250 objecten van zeldzame 

schoonheid getoond van verdwenen 

beschavingen langs de Zijderoute. U reist als 

het ware in de voetsporen van de karavanen 

die eeuwen geleden van Constantinopel, via 

Samarkand en Khara-Koto naar Noord-West 

China trokken, langs koningssteden en 

kloosters. 

Er worden 2 rondleidingen gehouden: op vrijdag 2 mei en dinsdag 6 mei. 

Op vrijdag 2 mei start de rondleiding om 11.15 uur en op dinsdag 6 mei om 11.00. 

Adres Hermitage: Amstel 51, Amsterdam. 

 

De (traditie geworden) gezamenlijk Chinese lunch/dim sum, vindt plaats in 

restaurant Hoi Tin, Zeedijk 124, 1012 BB Amsterdam. Dit is facultatief, wel 

opgeven in verband met de reservering. Het totaalbedrag wordt ter plekke 

hoofdelijk omgeslagen. Graag contanten meenemen (ong. €16). Vanaf Museum 

Hermitage gaan we gezamenlijk lopen naar het restaurant, ongeveer 15 minuten. 

Het is ook mogelijk om met de Metro te gaan: vertrek halte Waterlooplein 

uitstappen halte Nieuwmarkt (1 halte). Deelnemen aan slechts de lunch is ook 

mogelijk, wel even aanmelden. 

 

Programma: 

11.00 (10.45) Verzamelen bij de informatiebalie van het museum 

11.15 (11.00) Rondleiding van één uur 

12.15 (12.00) Bezichtigen tentoonstelling op eigen gelegenheid 

13.15 (13.00) Vertrek naar restaurant Hoi Tin vanaf informatiebalie 

13.30 (13.15) Lunch bij restaurant Hoi Tin, Zeedijk 124 

 

Aanmeldingen bij: 

Hing Teng, email: hhteng@telfort.nl of mobiel: 062266 0108 

 

Toegangskaarten, graag zelf van te voren aanschaffen bij de balie!  

Met Museumkaart gratis en anders is het €15,-. 

 

Kosten voor de rondleiding bedragen €7,50 voor leden en €9,50 voor niet leden.  

Overmaken naar De Vriendschap op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 onder 

vermelding van: Zijderoute en de namen van de deelnemers. 

 

Aanmelden en betalen vóór 21 april 2014! 

 

mailto:hhteng@telfort.nl


 14 

 

Op 12 juli 2014 organiseert De Vriendschap een gezamenlijk 

bezoek aan het Polderdorp Nagele voor de Chinese 

Tentoonstelling: 

“Kunst uit China:  schilderingen en Blanc de Chine 

porselein” 

 

Naar aanleiding van een uitnodiging van Mw. Drs. I Hong Tan voor het bezoeken 

van de door haar samengestelde tentoonstelling, organiseren wij een gezamenlijke 

dag naar Nagele.  

Speciaal voor ons wil zij op Zaterdag 12 juli een uitgebreide rondleiding op deze 

speciale tentoonstelling geven.  

 

Er wordt kunst tentoongesteld van de volgende kunstenaars: 

- Zhang Ren Xi  (1918-2008), schilder uit Xiamen. 

Het werk van Zhang Ren Xi (1918-2008) wordt gekenmerkt door een 

combinatie van traditionele Chinese schilderkunst en de frisse en nieuwe 

elementen, die karakteristiek zijn voor zijn stijl. Behalve in schilderen, is hij 

tevens een meester in de Chinese kalligrafie en in het zegelsnijden. Zijn 

schilderingen zijn tentoongesteld in binnen- en buitenland. 

- Su Xian Zhong (1968), Dehua, provincie  Fujian . 

Hij zet de porselein techniek van zijn beroemde overgrootvader voort. Hij 

werkt niet alleen in traditionele stijl maar ook op vernieuwende moderne 

wijze. Met zijn werk heeft hij meerdere gouden en zilveren prijzen gewonnen 

in China. Ook heeft hij geëxposeerd in het buitenland, o.a in Hong Kong, 

Singapore en Zuid-Korea. 

 

Deze expositie is samengesteld door gastconservator mw. drs. I H. Tan.  

De opening wordt verricht door Prof. dr. W.R. van Gulik op zondag 1 juni 2014 om 

15.00 uur. 

De tentoonstelling wordt gehouden van 1 juni - 31 augustus 2014 in het Museum 

Nagele, Ring 23 te Nagele (Noordoostpolder) en is geopend op donderdag t/m 

zondag van 13.00 – 17.00 uur. Een aantal objecten is ter verkoop. Voor meer 

informatie: www.museumnagele.nl.  

Natuurlijk zijn jullie vrij om de tentoonstelling en de opening door Prof. dr. W.R. 

van Gulik  op eigen gelegenheid te bezoeken. 

 

In combinatie met het bezoek aan de tentoonstelling gaan wij, na de Hollandse 

broodlunch, wandelen met een gespecialiseerde gids door het dorp Nagele 

dat een bijzondere Stedebouw en Architectuur heeft. 

 

 

 

http://www.museumnagele.nl/
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Nagele is een dorp dat flink verschilt van de andere dorpen in de Noordoostpolder. 

In Nagele mochten in de jaren vijftig de aanhangers van de Opbouw en De Acht, 

vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen, hun plannen proberen te 

verwezenlijken. Bij deze groep architecten hoorden bekende namen als Aldo van 

Eyck, Gerrit Rietveld, Mien Ruys en vele anderen.  

Bij het binnenkomen van het dorp valt de grote centrale parkachtige ruimte op, 

daarin zijn de scholen, de kerken en het wijk-sportgebouw gesitueerd. 

 

Daar omheen bevinden zich een aantal hofjes, die op hun beurt weer om een 

centrale parkachtige ruimte liggen. Alle gebouwen en woningen hebben platte 

daken. Om Nagele heen is een grote parkachtige bomengordel geplant. Nu na bijna 

een halve eeuw begint het dorp door het volgroeien van de aanplant steeds meer 

karakter te krijgen. Eén van de principes is binnen en buiten, wonen en natuur met 

elkaar te verbinden, zodat de kwaliteit van leven beter zou worden. 

 

Programma 12 juli: 

11.00   Ontvangst met koffie/thee in het Museum Nagele 

11.30   Rondleiding door Mw. I Hong Tan  

12.45-14.00  Broodlunch (met soep en kroket) 

14.00-15.00  Wandelen door Nagele, met museumgids 

 

Niet ver van Nagele, in Luttelgeest, is de Orchideeën Hoeve het bezoeken waard, 

voor degene die nog verder willen. 

 

Deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar Nagele. Het voorstel is om te gaan 

carpoolen, indien je plaats hebt in je auto of graag wilt meerijden, wil je het dan bij 

de aanmelding vermelden. Wij proberen dan voor de match te zorgen. 

 

Aanmelden en betalen vóór 29 juni 2014!  

Aanmelden bij: 

Hing Teng, liefst per email: hhteng@telfort.nl of mobiel: 062266 0108 

Kosten voor deze dag incl. lunch en koffie bedragen €27,50 voor leden en €29,50 

voor niet leden.  

 

Helaas is er geen Chinees restaurant in de buurt. De lunch wordt via de coördinator 

van het Museum verzorgd. Eventueel is het ook mogelijk om geen lunch te nemen, 

de kosten zijn dan €15 resp. €17. Graag bij de aanmelding vermelden. 

Overmaken naar De Vriendschap op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 onder 

vermelding van: Nagele en de namen van de deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hhteng@telfort.nl
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JAMBO! 

REISVERSLAG TANZANIA REIS DE VRIENDSCHAP nov-dec 2013 

 

Jambo (spreekt uit als djambo) betekent hallo op zijn Swahilisch. Dat spreken ze in 

Tanzania. Karibu, welkom! Het Tanzaniaanse avontuur was begonnen voor ons, t.w. 

Chuen Kwee-Lie, Khe Siang Lie (Stefan Limantoro) en Inge,  

Hok Sioe Liem en Giok Hiang, Giok Mae Ong, Swan-Hway Sie en Fay,  

W. Siphanto (Swie Khing Han) en Meg, Frank Tan en Miao Ling Tjoa, onder leiding 

van Djoen Swan Tan. Het vergde wel wat werk vooraf, want bij de voorbereiding 

stond dat je geen hardschalige koffers mocht gebruiken (wegens het krappe 

vervoer in jeeps), stevige BH voor de dames (wegens de hobbelige wegen), de 

nodige vaccinaties en dat je geen donkere kleuren (zwart, blauw en rood) mocht 

dragen (wegens aantrekken van muskieten, vliegen etc.). Dat werd dus vooraf 

shoppen voor de dames, want ze hadden alleen kledij in de onjuiste kleuren. Het 

leek wel of ze zich voorbereidden op een damescontest. 

Op de heenvlucht, eind november 2013, naar vliegveld Kilimanjaro van de stad 

Arusha werden we opgeschrikt, omdat Miao Ling tijdens de slaap pijn kreeg op haar 

borst met wat verhoogde bloeddruk en aangezien in haar familieanamnese wat 

hartklachten voorkwamen, was er beroering. Swie Khing, als anesthesist, werd erbij 

gehaald. Gelukkig bleek alles loos alarm te zijn na onderzoek in het lokale 

ziekenhuis in Arushia. Vies ziekenhuis! Wegens het vuile ziekenhuis was zij nu bijna 

geneigd om wel een hartinfarct op te lopen. Als beloning kreeg Swie Khing een 

tegoedbon van € 100,- van KLM. Singapore Airline gaf € 250,- in zo'n geval, maar 

de KLM is niet zo rijk zei de hoofdstewardess. 
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In Arusha (tweede grote stad van Tanzania) logeerden we in de 4* Serena 

Mountain Village, een goed hotel. De volgende dag reden we naar het Tarangire 

National Park en het Tarangire River Camp Logement. 4* noemden ze zichzelf, naar 

onze mening een 2* of 3-*. Het bestond uit een grote tent op een verhoogd houten 

constructie met spleten in de houten planken vloer (insecten dus!). We logeerden 

hier 2 nachten, waarbij waarschijnlijk bedorven voedsel werd opgediend, want 

zowat iedereen kreeg gedurende enkele dagen als nawee buikloop. Onderweg 

schreed een van ons, NN met een gelukkig gezicht naar de wc (blij, dat er een wc 

was). Klop klop: bezet! Na 5 minuten met een zuur gezicht en gedwongen kleine 

pasjes wederom naar de wc! Klop klop, nog steeds bezet. 5 minuten verder, nu 

wijdbeens met een vies gezicht en een onhemelse geur, wederom naar de wc. 

Gelukkig leeg! Wat leeg is? Mag U raden! De managers/eigenaars van het 

logement, Afrikaanders, beweren stoïcijns, dat ze het zelfde voedsel hebben 

gegeten en dat er niks aan de hand was. Door de nare ervaring was iedereen wat 

voorzichtiger geworden, want in de parken waren er niet zo veel wc's voorhanden. 

En dus, voordat we de parken ingingen bezochten velen van ons de kleinste kamer 

om wat te broeden. Resultaat was of hard gekookte of nog dun lopende eieren. 

In 2 jeeps (in elke jeep een gids/chauffeur met de mooie namen Azaria en Saturo) 

reden we door het Tarangire National Park, waar veel acacia- en baobabbomen te 

zien waren. Baobabs (Apenbroodbomen, bavianen en andere 

apen zijn dol op hun vruchten) kunnen tot 25  m. hoog 

worden en hebben een dikke stam met een diameter tot 11 

meter, hol van binnen. Olifanten eten de zachte bast, waar 

veel water in zit. Volgens een legende van 

de Bosjesmannen (het San-volk) is de boom voor straf door 

de goden uit de hemel op de aarde gegooid en op zijn kop 

terechtgekomen. Daardoor het lijkt alsof de wortels in de 

lucht steken (en de kruin in de grond). De bomen kunnen 

erg oud worden. Ik nam op die eerste safaridag plaats naast 

Azaria, achter de voorruit op de voorste stoel. Het was die dag heel erg heet, zodat 

ik zowat een zonnesteek opliep. Mijn kop was knalrood en stond op barsten, mijn 

huid was zo warm, dat je met gemak een eitje erop kon bakken. Zelfs een koude 

douche bij terugkomst hielp niet, het eitje op mijn huid werd nu niet helemaal 

doorbakken, maar ik teken wel voor een sunny-side-up eitje. 

Verschillende diersoorten, die in dit Tarangire National park en andere volgende 

parken leven, te weten Lake Manyara National Park, het Serengeti National Park en 

de Ngorongoro Krater, zijn: de olifanten, zebra's, giraffen, gnoes, impala's, 

gazelles, cheeta's, luipaarden, hyena's, jakhalzen, leeuwen, nijlpaarden, 

krokodillen, waterbokken, wilde buffels, warthogs (wrattenzwijnen), apen, 

bavianen, 1 neushoorn, struisvogels (hadden hun kop deze keer niet in het zand, 

maar kunnen desondanks niet vliegen), aasgieren etc. Niet te vergeten de vele 

prachtig gekleurde vogels met zo vele namen, dat mijn kleine hersens het niet 

allemaal kunnen bevatten. Ik herinner me alleen de perkoetoet, tjiep-tjiep enz. en 

de secretaris-vogel met een "decent" aangeklede bruine short. Je zag honderden 

migrerende gnoes en zebra's. De migratie begint in de regentijd van maart/april. 

Verschillende groepen trekken samen op; er migreren 3 miljoen gnoes en 2½ 

miljoen zebra's. Deze twee gaan altijd samen, want de gnoes kunnen gemakkelijk 

http://nl.wikipedia.org/wiki/San_(volk)
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water vinden, ze zijn echter slecht van zicht en dus dienen de zebra's als 

uitkijkposten voor gevaarlijke jachtdieren. Al grazende liepen ze langzaam en 

vredig naar hun eindbestemming. Een idyllische aanblik, zodat ik soms waande dat 

ik in het Hof van Eden vertoefde. De gnoes hadden bijna allemaal een volwaardige 

sik, behalve een enkeling die net uit de haarsalon kwam. We zagen ook hoe één 

wilde buffel een troep leeuwen weg joeg. Uit de kudde buffels, had waarschijnlijk 

hij het (geluks)lotje getrokken en moest hij in zijn eentje een troep leeuwen 

wegjagen. Hij hypnotiseerde van op korte afstand de leeuwen. Omdat de leeuwen 

op heterdaad betrapt waren en niet stiekem meer konden aanvallen, kozen ze voor 

het hazenpad of beter gezegd het leeuwenpad. Daarna keerde de dapperling naar 

zijn medegenoten terug, om te zeggen dat de weg veilig genoeg was om verder te 

trekken. Alle dieren werden door hun kroost vergezeld. We zagen ook een luipaard 

met zijn gedode prooi in een boom. Luipaarden kunnen goed in 

bomen klimmen. Na het doden van zijn prooi, scheurt de luipaard 

de buik van het dier open, en eet het hart, longen en lever op. De 

rest, zoals de darmen laat hij op de grond achter voor de andere 

aasjagers, zoals de aasgieren en wat later de jakhalzen (jakhalzen 

leven vaak met z'n tweeën). Het lichaam van zijn prooi, dat lichter 

in gewicht is geworden, neemt hij mee de boom in, zodat hij het op zijn gemak kan 

verorberen. Luipaarden zijn egoïstisch en verstoppen hun prooien. Ze leven vaak 

solitair, bakenen hun territorium af met hun urine, ontlasting of krabsporen. 

Cheeta's (jachtluipaarden) leven vaak als 2 broers voor de rest van hun bestaan bij 

elkaar, na door hun moeder te zijn verlaten (na 1-2 jaren). Hij is het snelste 

landdier ter wereld, haalt soms een snelheid van 105 km/uur, maar houdt zo'n 

snelheid niet lang vol, is zeer slank van uiterlijk en gespierd. Een zuster wordt 

meestal na acht maanden weggezonden. De cheeta's  kunnen niet in de bomen 

klimmen. Qua gedrag vertonen ze heel veel overeenkomst met de luipaarden. Als 

het vrouwtje paringsbereid is, heeft haar urine een speciale geur die 

mannetjesluipaarden aantrekkelijk vinden. De wrattenzwijnen (knobbelzwijnen) 

met hun tweeparige slagtanden kunnen heel hard rennen en worden daarom in het 

Serengeti Park benoemd tot de "Serengeti Express" en in het Ngorongoro Krater tot 

"Crater Express". Leeuwen leven in groepen. De volgegeten leeuwen kunnen bij 

deze hitte lui liggen in een schaduwplek. Als mannelijke leeuwen op hun luie rug 

liggen met geëxposeerde geslachtsdelen, leidde dat tot hilarische discussies, vooral 

bij de dames. "Waar, waar, waar? Ik heb niks gezien of nog niet genoeg gezien!". 

Wanneer een leeuw alleen is, doodt hij slechts kleine prooien, maar in een grote 

groep vallen ze gezamenlijk ook grotere prooien aan. Mannelijke leeuwen leven 

korter dan de vrouwen, omdat, volgens onze gids/chauffeur, hun liefdesleven veel 

energie kost. Gazellen verliezen wel eens hun gewei door onderlinge gevechten. 

Nijlpaarden drogen makkelijk uit, want hun huid is erg delicaat en daarom blijven 

ze heel lang ¾ onder water of besproeien zichzelf met modderbaden. Hun dode 

vlees is niet lang houdbaar en wordt wel daarom al gauw door de krokodillen 

opgegeten. Ze leven vaak samen in vrede met krokodillen, die ze niet als vijanden 

beschouwen. Maar o wee, wanneer iets anders hun terrein overschrijdt, bv. een 

mens in een bootje. Het bootje kieperen ze om en de mens kunnen ze met één 

beet met hun grote kaken in tweeën halveren. Weliswaar zijn ze planteneters. Er 

zijn twee soorten hyena's te vinden, de ene is gevlekt en de ander is gestreept. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bronsttijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Urine
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Olifanten leven in een groep met een man als stamhoofd. Haar zwangerschap duurt 

22 maanden en de kleine mag 2 jaar lang bij de moeder zogen. Om zich te 

beschermen tegen stekende vliegen wentelen ze graag in modderbaden, zoals ook 

bij andere dieren. Één van de olifanten raakte wat gefrustreerd door de niet 

betaalde portretfoto's die Giok Mae van hem maakte op een wat dichtere afstand. 

Hij begon plotseling op zijn trompet te blazen, waardoor Giok Mae bijna van haar 

stoel viel. Als giraffen willen drinken, moeten ze hun hoofd van zo vele meters hoog 

naar het wateroppervlakte beneden brengen, waardoor plotseling hun bloeddruk 

enorm toeneemt. Zonder een speciale mechanisme zou "hun hoofd uit elkaar 

springen". Onze gids/chauffeur kon me niet vertellen of zebra's een zwarte huid 

met witte strepen hebben of omgekeerd een witte huid met zwarte strepen. Wel 

kon hij vertellen, dat als je een zebra van zijn vel ontdoet het vlees vlak onder de 

huid nog het streepjes patroon vertoont. Er zijn 2 soorten neushoorns in Afrika 

(totaal zijn er 5 soorten in de wereld, o.a de Javaanse neushoorn), de ene is donker 

gekleurd met 2 hoornen en de ander is lichter van kleur en heeft 1 hoorn op zijn 

neus. De neushoorn heeft een slecht zicht (bijziend), maar hun reuk is subliem. Er 

zijn in Tanzania alleen iets meer dan 10 neushoorns te vinden en dus het opsporen 

is bijna een wonder. We zagen er één in de verte in het Ngorongoro Park, een 

donkere. Luipaarden met hun gewilde bontjassen zagen we ook langs de jeep 

paraderen. Zo doende hebben we de "Big Five" gezien (leeuw, olifant, buffel, 

luipaard en neushoorn). En dan nog de kleine dieren, torren, kakkerlakken, 

muskieten, vliegen, paardenvliegen, oorwormen, rupsen, etc. Te veel om op te 

noemen. De "Little Five" hebben we bewust of onbewust ook gezien. De "Little Five" 

bestaat uit de olifantspitsmuis (gezien), mierenleeuw (doodgetrapt), ik hoop niet 

dat dit een reïncarnatie van mijn grootmoeder is, roodsnavel buffalo wever (weet 

niet, zo veel vogels gezien), panterschildpad (onder onze jeep gekropen, op zoek 

naar schaduw) en neushoornkever (de kamer uitgeschopt). Het duizelt mij door al 

die beesten en beestjes. En nog wel honderden andere insecten, die vooral in de 

avonduren hun concerten ten gehore brengen. Ook zag je vaak vogels op de 

ruggen van de dieren om als schoonmakers te dienen door vlooien, luizen etc. te 

pikken. 

De parken. Het Tarangire National Park is één van de mindere natuurreservaten, 

minder toeristen en dankt zijn naam aan de Tarangire rivier. In het Lake Manyara 

National Park verbleven we in het Lake Manyara Serena Lodge. Alle Serena hotels 

zijn goede 4* hotels. We logeerden steeds in hotels van het Serena keten, behalve 

het Tarangire River Camp Logement (hierboven genoemd). De Serena hotels 

hebben helaas geen airco's, wat soms wat hinderlijk is bij die hitte. Het Lake 

Manyara Park bestaat deels uit bossen en deels uit steppe. In de verte zagen we 

een kolonie flamingo's. We logeerden verder in het Serengeti National Park in het 

Serengeti Serena Lodge.  Daar vroeg een medewerker van het hotel aan Hok Sioe, 

hoeveel 600 Indonesische Rupiah waard was. Hij had dat bedrag onlangs van een 

Indonesische toerist als tip gekregen. "Schiet die toerist maar dood, als hij zich 

weer laat zien, want Rp. 600,- is nauwelijks 5 Euro centen waard". In het Serengeti 

Serena Lodge heeft Khe Siang zijn verjaardag gevierd met champagne voor allen. 

Het voltallige keukenpersoneel heeft hem toegezongen. De Serengeti, de naam is 

afgeleid van de Maasai-taal en betekent letterlijk "Eindeloze vlaktes", bestaat uit 

savannes en boslandschappen, verdeeld over het noorden van Tanzania en het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Savanne_(landschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tanzania
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zuiden van Kenia, over een oppervlakte van ongeveer 30.000 km². Tachtig procent 

ligt in Tanzania. Er leven miljoenen planteneters en duizenden roofdieren in het 

gebied. De meest algemene dieren in deze streek zijn de gnoes, Thomsongazellen, 

andere gazellen, steppenzebra's en kafferbuffels. De streek is beroemd door 

de migratie die elk jaar plaatsvindt rond oktober, waarbij ongeveer anderhalf tot 

vijf miljoen planteneters zich omwille van de droogte verplaatsen vanuit de 

noordelijke heuvels naar de zuidelijke vlaktes. Daarbij moeten ze de rivier de Mara 

oversteken. Na de regens rond de maand april gaan ze dan terug via een westelijke 

omweg. Dit verschijnsel wordt een cirkelvormige migratie genoemd. Het Serengeti 

National Park is op het Paul Kruger Park in Zuid-Afrika na, het grootste natuurlijke 

dierenreservaat ter wereld. Echt de plaats om een safari te ondernemen. Safari is 

afkomstig van het Maasai woord safariya (reis, trip). De rijen gnoes en zebra's zijn 

ongeveer 40-50 km. lang met in hun kielzog de roofdieren. In de maanden januari 

en februari worden de kalveren geboren. De Ngorongoro Krater ontstond door een 

eruptie van een hoge berg, circa 3 miljoen jaar geleden. Het Ngorongoro Park is 

een onderdeel van het Serengeti Reservaat. Op de kraterbodem leven vele dieren. 

In de droge tijd verdampt deels het water van de kleine beekjes en plassen, 

waardoor je een witte zoutneerslag ziet. Er is over de rim, de rand van de krater, 

een weg aangelegd, waar ook ons hotel Ngorongoro Serena Lodge zich bevindt met 

een prachtig uitzicht op de kraterbodem. Deze is de allergrootste natuurlijke 

amfitheater ter wereld, de grootste intacte caldera (ingestorte vulkaankegel) ter 

wereld. De kraterbodem heeft een doorsnee van 16-20 km met vele diersoorten. 

De giraf komt hier niet voor, omdat de helling te steil is en hij hier geen geschikt 

voedsel kan vinden. Ook krokodillen, impala, antilopen en nog een paar diersoorten 

komen niet in de krater voor. De gnoes en zebra's hier zijn permanente bewoners, 

hoewel ze af en toe wel bezoek krijgen van hun migrerende soortgenoten. Door 

inteelt zijn er veel leeuwen. Ook zie men regelmatig zwart/donkerblauwe doeken 

verspreid in de parken. Deze kleuren trekken voornamelijk de Tsetse vliegen aan 

en aangezien de doeken met dodelijke chemicaliën zijn bewerkt, is dit dus goed ter 

verdelging van de slaapziekte. In de parken zag je regelmatig pokdalige 

boombasten. Dat kwam omdat olifanten met hun slagtanden wat insecten 

probeerden uit te peuteren. Ook veel geknakte bomen en takken door de olifanten, 

op zoek naar lekkere jonge bladeren. 

De regering heeft alleen de Maasai's toestemming gegeven om hier in het 

Ngorongoro gebied te wonen. De Maasai's hier zijn herders van koeien en geiten. 

Hun ronde hutten zijn in een kring gebouwd, met een heg van giftige planten als 

omheining om het dorp. In het centrum worden de dieren gehuisvest en eventueel 

verdedigd tegen roofdieren. Natuurlijk vind je buiten het Ngorongoro gebied ook 

Maasai mensen. Ze zijn meestal lang en slank, 

kunnen hoog springen en hebben hun eigen fleurige 

klederdracht, vaak rood als kleur van de 

overwinning. Wij zagen af en toe wat opgemaakte 

jonge jongens. Dit was een onderdeel van een 

besnijdenisceremonie. De kandidaten moesten heel 

vroeg een tijdje in heel koud water ondergedompeld 

worden. Daarna vond de besnijdenis plaatst met 

lokale kruidentherapie. Twee weken mochten ze niet thuis komen en daarna werd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planteneter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predator
http://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caldera_(geografie)
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er feest gevierd, afhankelijk van de rijkdom van de familie. Dan zijn ze volwassen 

en worden in de stam opgenomen. De aangeklede jongeren zijn opgemaakt met 

soms zwart smeersel op hun lichaam (een super zwarte Piet), witte strepen over 

het gezicht, zwarte kledij of hun traditionele kledij met een speer in de hand. De 

besnijdenis van de meisjes vindt in het geheim plaats, dus geen ruchtbaarheid. 

Buiten het Ngorongoro gebied woont Laiboni, een soort Maasai'sche koning. Hij 

bezit grote landerijen, heeft 22 vrouwen, 150 kinderen en ca. 500 kleinkinderen.  

Bij aankomst in het Serengeti Serena Lodge werden we verwelkomd door een 

zingende groep dansers. Meg, die bij het horen van muziek, zich niet stil kon 

houden, danste mee. In meerdere logementen werd 's avonds, na het diner, een 

volksdans opgevoerd. Omdat je in de parken niet zo maar restaurants kon vinden, 

waren alle maaltijden in onze verschillende onderkomens, in de reissom 

inbegrepen. De souvenirwinkels zaten vol met maskers, kralen, schilderijen, 

stoffen, koffie, houtsnijwerken in de vorm van vooral dieren (de giraf is het logo 

van Tanzania), en de kostbare tanzaniet, een doorzichtige diep blauwpaarsachtige 

edelsteen, die steeds schaarser wordt en daardoor steeds duurder. Tanzaniet vind 

je uitsluitend in Tanzania en er zijn 3 mijnen, waarvan 2 mijnen reeds uitgeput zijn. 

De derde loopt tegen zijn einde. 

In één van de parken tijdens onze lunch, sprong een aap, hup, stap, sprong, op 

tafel en griste een broodje weg. Ik geloof dat we meer zijn geschrokken dan de aap 

zelf. In een ander park, toen onze gids onze entreetickets in orde maakte, en 

ondanks dat hij zei om de deuren van de auto gesloten te houden, heeft Chuen 

toch een deur open gelaten. Gevolg was dat een aap naar binnen sprong op zoek 

naar iets lekkers. Maar omdat in de auto toch wel mensen zaten was hij zo 

geschrokken, dat hij al poepende uit de auto vluchtte. Een stinkende smurrie liet hij 

achter op de deksel van de koelbox en op de buitendeur.  

Omdat de KLM-vlucht pas laat in de avond vertrok, hebben enkelen van ons een 

dagkamer besteld bij het Arusha Coffe Lodge, een 5* hotel echter zonder airco. Op 

weg naar het vliegveld Kilimanjaro hadden we de berg Kilimanjaro moeten zien, 

ware het niet hij zich hulde in een dikke mist en nevel. Kilimanjaro is de hoogste 

berg in Afrika. Nog wat moeilijkheden aan de KLM-balie 

omdat we de plaatsen, die wij vooraf geboekt en bevestigd 

gekregen hadden, niet kregen, waardoor ik op een andere rij 

zat dan Fay. Al met al, het was een leuke en leerzame reis 

geweest mede dankzij of ondanks het bonte gezelschap en 

het Jambo reisburo met de lokale Leopard Tours. Baadaye, 

good bye! 

 

Swan-Hway Sie 
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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 2014 bedraagt €25,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen 

machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven zullen 

een acceptgiroformulier ontvangen, waarvoor €2,00 extra in rekening wordt gebracht. 

Datum:        Handtekening: 

 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,  

tel. 020-4417566 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank rekeningnummer: NL85 INGB 0006 077092 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: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te 

Amstelveen 

KvK nummer 405 368 5 

 

 

 

DE VRIENDSCHAP 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA 2014 DE VRIENDSCHAP 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld                                                      

 

5 april  

Lezing dhr. Henk Kooij, imker. Titel: De Bijenhouderij 

Lezing dhr Yap Kioe Bing. Titel: Mijn vader uit Semarang 

 

7 juni  

Lezing de heer Soei Liong Liem: Drie periodes voor de Chinezen in 

Indonesië vanaf de 20ste eeuw 

 

Geplande clubmiddagen: 6 september, 8 november en 6 december 

================================================ 

Overige activiteiten DV: 

 

2 mei en 6 mei: rondleidingen Zijderoute in Hermitage 

30 mei: Golfdag DV en Inisiatip 

12 juli: Nagele (FL): Kunst uit China:  schilderingen en Blanc de Chine 

porselein 

 

11 oktober: Lustrumfeest De Vriendschap!  

 

Reizen: 

14 oktober 2014 24-daagse DV-reis Australië en Nieuw Zeeland 

10-27 april 2015 18 daagse DV-reis Panama en Costa Rica 

 

Activiteiten zusterverenigingen: 

 

Inisiatip: 13 april: lezing: “Wat kan ik allemaal met smartphone of tablet” 

www.inisiatip.nl 

 

Hua Yi Xie Shang Hui: 12 april: Tjing Bing uitstapje naar Lelystad met 

fotoworkshop 

 

5 okt: 12-Daagse Rondreis Vietnam: De vereniging Hua Yi Xie Shang Hui 

organiseert dit jaar een luxe opgezette 12-daagse rondreis in Vietnam met o.a. 

bezoek aan de fascinerende natuurgebieden, prachtige panorama's en natuurlijk de 

specifieke Vietnamese cultuur. Uitstekende hotels, een luxe cruiseschip en 

tourbussen. Reiskosten voor leden €2450,- p. pers. en voor introducés €2550,- p. 

pers. op basis van een 2- pers. kamer. Vertrek op zondag 5 oktober 2014.  

Er kunnen maximaal 25 personen mee, Vol = Vol. 

Voor meer details zie www.huayixieshanghui.nl 

 

 

http://www.inisiatip.nl/

