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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter   : Dhr Tan King-Han  

Secretaris   : Mw. Elly Ang 

Penningmeester  : Mw. Mayke Soeselonadi 

Algemeen bestuurslid : Mw. Sally Tee 

Commissaris   : Mw. Lian Lim 

 

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. 2015-2 : 17 februari 2015 (mede t.b.v. ALV) 

 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 Bibliotheek  dhr. Kiong Hoo Djie Tel. 020-3317382 

  E-mail: Djiekh@gmail.com 

Sectie Biljart    dhr. Martin van Nuissenburg Tel. 020-6437867  

/0637356872 
  email:martin34nuissenburg@live.nl   

Sectie Bridge Vrijdag 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 Bridge Maandag dhr. Lionel Tan   Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

Sectie Line dancing mw. Kien Lo Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur) 

 E-mail swankiensie@hotmail.com  

Sectie Mahyong mw. Grace Halim Tel. 0297 – 564 477 

E-mail: g.halim@telfort.nl 

 mw. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Cateringcommissie mw. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Clubmiddagen mw. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 

Commissie Golf mw. 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 mw. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

Website   mw. Juul de Moel-Nitisusanta  

Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactie Nieuwsbrief  mw. Juul de Moel-Nitisusanta (doet ALLEEN de opmaak) 

mw. Elly Ang  E-mail: elly.ang@casema.nl 

 (doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/ 

 communicatie met de drukker) 

 

 

 

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. 

mailto:Djiekh@gmail.com
http://live.nl/
mailto:ineke.ompi@gmail.com
mailto:lie.leny@gmail.com
mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:g.halim@telfort.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:elly.ang@casema.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden van de Vriendschap, 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook heeft het bestuur samen gezeten met de 

besturen van onze secties; alleen bij de sectie bridge waren we nogal kritisch 

vanwege hun uitgaven patroon en het terugstorten van de lening. Ook zullen de 

secties wat intensiever met elkaar communiceren om gezamenlijk uitstapjes te 

organiseren 

Bij de volgende ALV zijn we zo gelukkig om John Jacobs over te halen om zich als 

kandidaat voorzitter te melden . 

Eigenlijk valt er weinig schokkends verder te melden ; de secties draaien goed en 

er heerst rust in de tent . 

  

Wel zijn we naarstig op zoek naar een redacteur die op zich wil nemen om de 

nieuwsbrieven te redigeren want Lian Lim heeft wegens persoonlijke 

omstandigheden haar taak moeten opgeven en Juul doet dit slechts tijdelijk (alleen 

de opmaak), in samenwerking met Elly die de andere taken op zich neemt, zoals 

de.organisatie, de planning, de teksten verzamelen en de communicatie met de 

drukker. Dus graag ALLE teksten voor de nieuwsbrief naar Elly sturen ! 

 

Tot ziens op de ALV in maart 2015 ! KOM ALLEN ! 

Tan King-Han 

 

 

14 maart 2014 
 

Algemene Ledenvergadering 

 

met daarna een korte lezing van 

RUBEN GREVEN over DIAMANTEN en legt het verschil uit tussen een 

diamant uit de mijn en een diamant uit het laboratorium! 

(DIAMONDS ARE A GIRLS BEST FRIEND) 

 

Maaltijd : 

Lontong Rames Euro 9 p.p. 

 

 

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:info@verenigingdevriendschap.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst, Muziekuurtje met Lan Tan, 10 januari 2015 

 

We kunnen weer terugzien op een geslaagde muziek-middag op 10 januari j.l.. Het 

inmiddels traditionele, maar wellicht het laatste muziekuurtje. Als dit inderdaad zo 

zou zijn zullen we het wel erg missen. Wie weet is er misschien iemand die deze zo 

vrolijke en genoeglijke traditie oppakt en voortzet. 

Tijdens het uitdelen van het drankje en het hapje, ook al traditie, hebben wij ook 

een inzameling gehouden voor een goed doel, dit is ook een traditie. Dit keer was 

het goede doel de Dierenbescherming. We hebben welgeteld, 230,07 euro 

opgehaald. Alle aanwezigen : HARTELIJK DANK! 
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10 Januari 2015 was het laatste Muziekuurtje met Lan Tan. 

Het muziekuurtje zal voortbestaan onder een andere leiding. 

Hiermee wil ik mijn dank betuigen aan: 

- De trouwe fans van het Muziekuurtje 

- En de vele vrijwilligers, die hun medewerking hebben verleend aan het  

 Muziekuurtje alsmede aan 

- Het bestuur van De Vriendschap, die het Muziekuurtje altijd heeft gesteund!  

 

Me vriendelijke groeten,  

Lan Tan 
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CLUBMIDDAGEN 

Geïnteresseerden voor de lezingen worden verzocht zich tevoren op te geven bij 

het secretariaat (bij voorkeur per e-mail), opdat wij u bij eventuele 

annulering/wijziging tijdig kunnen berichten! 

 

4 april 2015 

 

Lezing van Mw. Monique Nio met als titel : 

“Ouder worden, hoe doe je dat ?” 

 

Perikelen om gezond te blijven op oudere leeftijd. Wat kan er misgaan? 

Valkuilen in dit proces. 

 

 

Verslag Pot Luck “Eet en Proef” dd. 6 december 2014 

Zoals gewoonlijk begonnen we om half drie. Maar al voor die tijd kwamen de 
deelnemers die gekookt hadden en hun bijdrage wilden leveren vanaf 13.00u. 

Inmiddels hadden Elly en haar medewerkers en Dario, de tafels al opgesteld, de 

stoelen en tafels gegroepeerd en ook hier en daar decoraties aangebracht. Ook 

Nora was weer present om koffie, thee en water te schenken. Dit keer waren er 

veel inzendingen en zoals later bleek was er meer dan voldoende.  

Voor het eten hadden we iets extra’s, want Peter Ho, o.a. sinoloog en hoogleraar 
aan de universiteit van Leiden was aanwezig om ons wat te vertellen over het 

hedendaagse China. Hij gaat er meermalen per jaar naar toe. Zijn lezing met 

bijbehorende presentatiebeelden was heel interessant en boeiend. Ook 

introduceerde hij zijn boek in pocketvorm met de titel “Dat is Chinees voor mij” een 

jubileumuitgave van uitgeverij De Geus, die al 25 jaar bestaat. (Dit boekje kunt u 

lenen uit onze bibliotheek, die door Djie Kiong Hoo wordt beheerd).  Zijn ouders 

komen van Medan, dus het eten liet hij zich na afloop van zijn lezing goed smaken. 
Daarnaast was er ook een optreden van de celliste Eko van Dun, een Japanse, met 

een Nederlander gehuwd. Zij speelde klassieke stukken. 

Al met al mag ik constateren dat het een heel geslaagde middag was geweest en 

we hadden ook een vrij grote opkomst. 
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INFORMATIE VAN DE SECTIES 
 

 

SECTIE LINE-DANCE 

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 

Let op : 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 

Op DONDERDAGAVOND van 18.45 – 19.30 kunnen beginners les krijgen om de 

eerste stappen van de Line-dance onder de knie te krijgen. 

 

SECTIE BRIDGE VRIJDAG 

Ook in 2015 wordt er tot 1 juli 2015 op de 1e en 3e vrijdag van de maand 

gebridged. Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.30 uur, met een 

lunchpauze van 30 minuten. Tijdens de lunch zijn Indonesische snacks 

verkrijgbaar.  

Evenals in voorgaande jaren zal er dit jaar een bridgeweekend georganiseerd 

worden. De exacte datum is nog niet bekend.   

Voor beginners en gevorderden zijn er nog plaatsen beschikbaar. 

 

Inlichtingen bij Ineke Ompi 

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

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

Nieuwe aanwinst :  

Peter Ho, Dat is chinees voor mij  (geschonken door Mw. Sally Tee) 

 

Kiong Hoo Djie 

E-mail: Djiekh@gmail.com Telefoon : 020 – 33 17 382 

Adres: President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

 

 

SECTIE BILJART 

Zowel biljart technisch als financieel was 2014 een bemoedigingsjaar geweest voor 

de club De meeste leden waren altijd present op de Dinsdagochtenden. 

Door de extra biljartlessen, die Dhr. Raymond Tjon op elke Maandagochtend wordt 

gegeven is het biljart niveau van enkele leden merkbaar beter op geworden ! 

Dhr. Raymond Tjon is een zeer ervaren biljarter, heeft diverse tournooi prijzen 

gewonnen en was ook nog biljart kampioen van Amsterdam geweest ! 

De biljartlessen op Maandag is prive en is dus buiten de Vriendschap om 

De gezelligheid op de biljartclub is nog altijd no.1. Al met al, het gaat om de club, 

zoals bedoeld is. Namelijk: ontspannend, gezellig en altijd goed geluimd. 

 

Kosten (nog altijd) per keer - €3,75  en per 10 keer €35.-- 

Locatie Startbaan 4 - 1185 XP - Amstelveen 

E-mail  Martin34nuissenburg@live.nl 

Mobiel 06-37356872 

Privé  020 -6437867 

 

Martin van Nuissenburg  

 

mailto:Martin34nuissenburg@live.nl
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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 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 de zomervakantie : 

13 en 27 februari 

13 en 27 maart 

10 en 24 april 

  8 en 22 mei 

12 en 26 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 
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REISCOMMISSIE 

De verwoede pogingen van de reiscommissie om een Jubileumreis te organiseren 

zijn vergeefs geweest. Eerst probeerde Sian Tan een Australiëreis te organiseren. 

De belangstelling was redelijk, maar toen het op aanmelden aankwam bleef het stil. 

Daarna probeerde Roy Ho Ten Soeng vergeefs een Nieuw Zeelandreis te 

organiseren.  

De commissie komt tot de conclusie dat we een Jubileumreis nu moeten vergeten. 

Waarschijnlijk speelt de economische crisis ook een grote rol. 

Hierbij nu een hernieuwde poging om een reis te organiseren : 

 

 

 

 

 

 
 

FRIENDSHIPTOURS 
 

Reis naar ZUID KOREA van 28 AUGUSTUS tot en met 13 SEPTEMBER 

Wij vliegen met KOREAN AIR*****  

Vertrek op 28/7 : Schiphol KE 926 om 21.40u. 

Aankomst de volgende dag in Seoel om 15.20u.  

Terug op 13/9 : Incheon KE 925 om 14.05. 

Aankomst in Amsterdam om 18.55 dezelfde dag 

 

REISSOM: €3850 bij 20 personen (1-pers.toeslag €829) 

Uitstekende 4**** of 5*****hotels inclusief Ontbijt + Lunch en Diner  

+ alle Entreekosten 
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Gaat u ook mee naar het land waar Guus Hiddink tot ereburger uitgeroepen is. 

Korea is puur natuur! Geen massatoerisme, wél een hoge conjunctuur.  

Een land met een enorme economische groei door toonaangevende technologieën: 

een ieder heeft wel een SAMSUNG apparaat telefoon of televisie in huis of een KIA 

voor de deur (7 jaar garantie!) staan.  

Zuid-Korea is een moderne industriestaat. Wat dacht u van Hyundai, LG, POSCO, 

Shinhan Financial Group? 

Wat is inclusief in de prijs ? 

- Internationale vluchten naar en van Seoel met KOREAN AIRLINES***** 

- Alle binnenlandse vluchten 

- Ontbijt, lunch en diner inclusief een drankje  

- Rondreis door Zuid Korea 

- Alle excursies 

- Alle entreekosten 

- Een digitale REISWIJZER KOREA 

- Nederlands sprekende reisleiding 

- Alle transfers gedurende de reis 

 

Belangstellenden kunnen het complete reisprogramma van 5 pagina’s ontvangen 

door te mailen naar hotensoeng@multiweb.nl. 

De reissom is gebaseerd op deelname in een 2- persoonskamer. Er kunnen slechts 

20 personen mee daar er ook dat aantal tot 15 maart is gereserveerd bij de 

luchtvaartmaatschappij.  

Dit is een KOSTPRIJSREIS om het toerisme naar Korea impulsen te geven. 

Info kunt u krijgen via 0651352915. 

Wie eerst komt eerst maalt ! 

 

De HOTELS : 

Seoul   : Hotel Aloft   (4 star)**** 

Mt Seorak : Hotel Hanwha  (4 star)**** 

Tempel stay : Yangsansa Tempel 

Andong : traditional hotel *****( this is 5 star Hotel tclass raditional Hotel in  

Terms of rate ) 

GURUME : traditional hotel 

Gyeongju : Hyeundai Hotel ***** (5 star) 

Busan  : Nongshim Hotel *****(5 star) and also hot spring has been included 

Yeosu  : MVL Hotel *****(5 star) 

Gwangju : Ramada Hotel *****(5 star) 

Byeonsan : MVL Hotel ***** (5 star)  

 

Reiscommissie 

Roy Ho Ten Soeng 

Email   : hotensoeng@multiweb.nl 

Telefoon  : 0228-544572 

mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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INSCHRIJFFORMULIER 
De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het 

bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te 

bereiken door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten. De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus 

oogmerk. 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging  

De Vriendschap: 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

Meldt hierbij ook partner als lid/donateur:  ja / neen 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

De contributie voor 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 

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: 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 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA 2015 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 

 

Noteer alvast in uw agenda de volgende clubmiddagen: 

14 maart : ALV met een korte lezing van Ruber Greven over Diamanten 

4 april : lezing van Mw. Monique Nio (“ouder worden, hoe doe je dat ?”) 

6 juni : lezing nog onbekend 

5 september : lezing van dhr. Gandolfo Cascio (onderwerp volgt nog) 

 

Overige activiteiten: 

 

6 februari : Rondleiding door de verborgen schatten van het Rijksmuseum 

olv Gandolfo Cascio  

 

28 augustus tm 13 september : DV-reis naar Zuid Korea 

 

Activiteiten anderen: 

 

15 februari : Architectuur Surabaya en Semarang - lezing Jan Dulleman bij 

Inisiatip 

 

21 februari : ChineesNieuwjaars Feest met Hua Yi, in de Mallejan te 

Maarssen 

 

28 februari : Chinees Nieuwjaars Diner met Lian Yi Hui, te Den Haag 

 

t/m 8 maart : Joden in Nederlands-Indië (Selamat Sjabbat) - Joods 

Historisch Museum te Amsterdam 

 


