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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter :  de heer Tan King-Han  K.H.Tan@xmsnet.nl  

Secretaris:  mevrouw Elly Ang      elly.ang@casema.nl  

Penningmeester: mevr. Tan Kiem Sian  ks_tantjioe@hotmail.com 

Commissaris:  mevr. Lian Lim (Nieuwsbrief)  lianlim@kpnmail.nl 

 

Secretariaat De Vriendschap 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

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

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bankrekeningnummer : 6077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen 

KvK nummer 405 368 50 

Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven aan 

het secretariaat. 

 

Contributie 

 

 Met machtiging: € 25 per jaar per echtpaar of € 15 per persoon 

 Met acceptgirokaart: € 2 extra voor administratiekosten 

 De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag twee 

maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november. 

 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief 

 

 Uiterste inleverdatum kopij Nieuwsbrief nummer 2013-3: 10 augustus 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. één A4, in Word, Verdana 11 

 

Clubmiddagen 

 

 Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda.  

 Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.  

 Adres: Tuinzaal Patrimonium, Patriaplein 1, 1182 CW Amstelveen.  

 

CATERING BIJ DE CLUBMIDDAGEN 

 

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die keer 

kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en met de 

zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten informeren over de 

te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te bestellen. 

 

Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322). 

 

 

 

mailto:K.H.Tan@xmsnet.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES 

 

Sectie Vrijdag Bridge dhr. Tan Djoen Swan Tel. 035 – 623 8840 

E-mail: d.s.tan@xmsnet.nl 

Maandag Bridge dhr. Lionel Tan  Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

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

E-mail: g.halim@telfort.nl 

 mevr. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Sectie TaiJi/QiGong mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com  

Sectie Biljart dhr. John Jacobs Tel. 020 – 6900306 

E-mail: jejacobs@online.nl 

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

 E-mail swankiensie@hotmail.com  

Bibliotheek   dhr. Kiong Hoo Djie  Tel. 020-3317382 

  E-mail: k.djie2@kpnmail.nl 

Cateringcommissie mevr. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

 mevr. Liani Wullur Tel. 020 – 640 0415 

E-mail: liani.wullur@gmail.com 

Clubmiddagen mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 

Commissie Golf dhr. Hans Lumadjeng Tel. 0348 – 690222 

  E-mail: lumadjeng@planet.nl 

Commissie Reizen dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572 

 E-mail: hotensoeng@multiweb.nl  

Evenementen mevr. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

Website    mevr. Juul Nitisusanta Tel. 033-2536426/06-47774560 

          juul@omnisys.nl 

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

 

 

 

ADVERTEREN? 

 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

 

Kosten per nieuwsbrief: 

een hele bladzijde €50,- 

een halve bladzijde €25,- 

 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566 

 

 

 

 

mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:g.halim@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:jejacobs@online.nl
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:liani.wullur@gmail.com
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:lumadjeng@planet.nl
file:///G:/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/client/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3OLDN0W8/hotensoeng@multiweb.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden van de Vriendschap, 

 

Het is al weer bijna aan het einde van het seizoen en gelukkig hebben we de lange 

winter nu achter de rug. We snakken allemaal naar een mooie zomer! 

  

Intern hebben we veel besproken binnen de sectievergadering en op de ALV. We 

namen hierbij het besluit om minder clubmiddagen per jaar te houden. Zo vervallen de 

clubmiddagen van februari (vele Chinees Nieuwjaar vieringen van andere 

verenigingen) en mei (golfdag, familie-sportdag – samen met andere verenigingen).                                                                                                  

 

Daarnaast kregen we toestemming van de ALV om te onderzoeken of we met andere 

verenigingen zoals Hua Yi gezamenlijke  bijeenkomsten kunnen houden (wel in 

Amstelveen vanwege vele senioren onder onze leden) en of leden van andere 

verenigingen lid zouden kunnen worden van onze secties. 

Nadat wij een reactie op ons voorstel hebben ontvangen van het bestuur van Hua Yi 

wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Er staan weer interessante activiteiten op het programma: Gandolfo Cascio komt ons 

weer meer kunstkennis bijbrengen en Ernie Tee laat ons meer over filmmateriaal met 

een moderne insteek zien. 

Djoen Swan gaat met ons op safari en Hing Teng organiseert een wandeling met 

YuLan Tjoa door Amsterdam-Noord. 

De golfdag en de familie-sportdag staan voor de deur alsmede het bridge-weekend! 

  

En last but not least: we kunnen weer op Chinese les met Xiali Wang!!! 

 

Met de Stichting Nusantara Amsterdam hebben we in principe afgesproken elkaars 

activiteiten en evenementen via de Nieuwsbrief etc. door te geven aan de leden.  

De stichting werkt op vrijwillige basis zonder leden; iedereen die komt geeft een 

donatie. Zij organiseert tweemaandelijks een Soosmiddag/kumpulan met dans en 

thema's. 

 

Veel plezier en tot ziens op de diverse activiteiten! 

Tan King-Han 

 

Ledenmutaties  april 2013 

  

Nieuwe leden 

Mevrouw Yuk Yee Lee-Au, Amstelveen 

 

Uitgeschreven 

Dames Landegent-Hoefdraad 
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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! 

 

De lezing van 27 april 2013 van mevrouw dr. Patricia Tjiook-Liem GAAT NIET 

DOOR. De lezing is verplaatst naar 9 november 2013. 

 

11 mei de heer Gandolfo Cascio “Kunst in De Gouden Eeuw” 

In de Gouden Eeuw, een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels 

samenvalt met de 17de eeuw, maakte Nederland (toen Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden) een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten. 

Tijdens deze lezingen zullen wij verschillende schilders bestuderen: o.a. Hals, 

Rembrandt, Vermeer en de populaire genres: historiestukken, portretten, 

stadsgezichten en landschappen, stillevens en genrestukken ( alledaagse taferelen). 

Wij zullen door middel van een iconografische beschrijving onderzoeken wat de diepere 

betekenis, de symboliek en de historische context van de werken van deze 

kunstenaars zijn. De lezingen worden gegeven met behulp van veel beeldmateriaal. 

 

Maaltijd: nasi kuning à Euro 9,-- per persoon 

Voor bestellen zie pag.2 

 

8 juni de heer Ernie Tee lezing "Indonesië in Film" 

 

Vorige keer heeft Ernie Tee aan de hand van fragmenten van filmmateriaal  

uit de zwijgende periode (vóór 1927) laten zien hoe men het vooroorlogse 

Nederlands-Indië in beeld heeft gebracht. Ditmaal zal aan de hand van 

moderner filmmateriaal uiteengezet worden hoe verschillende filmmakers 

aankijken tegen het Indonesië uit heden en verleden. 

 

Maaltijd: nasi uduk à Euro 9,-- per persoon 

Voor bestellen zie pag.2 

 

 

7 september de heer ir. Peter de Moel "Drinkwater in Indonesië toen en nu” 

Peter de Moel is docent drinkwater TU Delft 

 

De drinkwatervoorziening in Indonesië is ontwikkeld in de "Nederlandsche tijd" . 

In de lezing wordt de ontstaans-geschiedenis besproken, vooral gebaseerd op artikelen 

uit "De Waterstaats-ingenieur" (1913-1933) en "De ingenieur in Nederlandsch Indië" 

(1934-1942). Daarnaast wordt de drinkwatervoorziening in hedendaags Indonesië 

gepresenteerd. Hierin zijn nog vele onderdelen uit de Tempo Doeloe zichtbaar. 
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Opening van de Tjibadakbron voor de drinkwatervoorziening van Bandung (1921) 

 

 
Bouw van de kalksteenfilters voor drinkwater van Bandung (1934) 
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 (advertentie) 

ASFALEA TRAVEL 
 
Asfalea Travel bestaat al sinds 1969 en is opgericht door Mr. Oei Tjien Kie. 

Wij zijn een zelfstandig opererend reisbureau waarbij wij zelf, zonder tussenkomst 

van andere organisaties, vliegtickets uitgeven. Wij zijn gespecialiseerd in het maken 

van (maatwerk) rondreizen in Azië.  

 

Voor alle leden van de verenigingen: De Vriendschap, Inisiatip, Hua Yi Xie Shang Hui 

en Lian Yi Hui en geven wij korting op het boeken van een vliegticket en/of (rond) 

reis. Wij berekenen u slechts een ticketing fee van € 15 per ticket. 

 

Asfalea geeft zelf de vliegtickets uit waardoor u verzekerd bent van de 

laagste prijs ! 

De laagste prijzen voor vliegtickets wereldwijd (ticketing fee : € 15 per ticket). 

Alle actietarieven van alle airlines (ticketing fee : € 15 per ticket). 

 

Cathay Pacific: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg) 

Bijv. ticket Jakarta vanaf € 811,-- (Amsterdam via Hongkong naar Jakarta) 

 

Garuda Indonesia: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg) 

Uniek: visumafgifte en controle aan boord van het vliegtuig. 

 

Bijv: ticket Jakarta vanaf € 869,- (rechtstreekse vlucht Amsterdam-Jakarta) 

Combinatietarief: ticket Amsterdam - Jakarta - Semarang vanaf € 869,- 

Combinatietarief: ticket Amsterdam- Jakarta - Menado vanaf € 869,- 

 

KLM: markttarieven naar alle bestemmingen wereldwijd (ticketing fee: € 10 per ticket) 

Bijv: ticket Jakarta vanaf € 995,- (rechtstreekse vlucht Amsterdam-Jakarta) 

 

Malaysia Airlines: markttarieven  

Bijv. ticket Jakarta vanaf € 904,- (Amsterdam via Kuala Lumpur naar Jakarta) 

 

Singapore Airlines: markttarieven plus speciale tarieven (met bagage 30 kg) 

Bijv. ticket Jakarta vanaf € 904,- (Amsterdam via Singapore naar Jakarta) 

Bijv. ticket Amsterdam - Singapore- Surabaya vanaf € 1.045,-  

 

Lid van ANVR , SGR en IATA (erkend IATA agent met ticket uitgifte bevoegdheid). 

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE  ! 

 

Asfalea Travel 

Nes 82, 1012 KE Amsterdam 

tel: 020-6239548  fax: 020-6209849 email: reservering@asfalea.nl 

Openingstijden: maandag - vrijdag : 09.00 - 17.30, zaterdag: op afspraak.  
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AANKONDIGINGEN VAN DE SECTIES 

      
VRIJDAG BRIDGE 

 

De drives worden gehouden op de eerste en derde vrijdag van elke maand van  

september tot en met juni in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaert 1  

te Amstelveen”. 

 

Er wordt gespeeld van 11.30 uur tot ongeveer 15.15 uur met een lunchpauze van een 

half uur. Tijdens de lunch zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

We hebben nog een beperkt aantal plaatsen voor beginners en gevorderden. 

 

Inlichtingen bij Tan Djoen Swan 

telefoon: 035-6238840; e-mail: d.s.tan@xmsnet.nl 

 

 

De Vriendschap Bridge 

 

Jubileum Bridgeweekend in Dwingeloo 

5 - 8 juli 2013 

 

Dit jaar wordt van vrijdag 5 tot maandag 8 juli a.s. voor de 10de keer ons 

bridgeweekend gehouden. In dit jubileumjaar is dan ook gekozen voor een wat luxere 

en daardoor ook iets duurdere locatie dan gebruikelijk, en wel: 

 

Hotel Spier in Dwingeloo 

 

Dit in het Nationaal Park Dwingelderveld gelegen 4-sterren Van der Valk hotel beschikt 

over een verwarmd binnenzwembad en wellness faciliteiten en is een ideale 

uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten door bos en heide en langs schilderachtige 

oude dorpjes. In de buurt zijn er diverse golfbanen, tennisbanen en maneges. 

  

Programma: 

Vrijdag:  Vanaf 14.00 uur zijn de hotelkamers beschikbaar. 

  17.00 uur: Welkomst- en kennismakingsborrel in de hotelbar 

  18.00 uur: Drie-gangen keuzediner in het restaurant 

  19.30 - ca. 22.30 uur: Bridgedrive 

Zaterdag:  07.30 - 10.00 uur: Uitgebreid ontbijtbuffet in het restaurant 

 s’Morgens en s’middags naar eigen inzicht te besteden. 

 18.00 uur: Drie-gangen keuzediner in het restaurant 

19.30 - ca. 22.30 uur: Bridgedrive 

Zondag: 07.30 - 10.00 uur: Uitgebreid ontbijtbuffet in het restaurant 

 s’Morgens en s’middags naar eigen inzicht te besteden 

 18.00 uur: Drie-gangen keuzediner in het restaurant 

19.30 - ca. 23.30 uur: Bridgedrive met na afloop prijsuitreiking 

Maandag:  07.30- 10.00 uur: Uitgebreid ontbijtbuffet in het restaurant 

De kamers moeten voor 12.00 uur worden verlaten. 



10 

 

 

De prijs bedraagt  € 215,00 per persoon. 

In deze prijs is begrepen 3 overnachtingen, 3x ontbijtbuffet, 3x drie-gangen 

keuzediner (keuze uit 6 gerechten per gang), koffie of thee voor de bridgedrives, 2 

rondes warme hapjes tijdens de drives, zaalhuur, toeristenbelasting, bekers voor de 1e 

en 2e prijs en een prijzentafel op de laatste avond. Dranken zijn voor eigen rekening. 

De prijs is gebaseerd op een standaard tweepersoonskamer. Voor een 

éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 105,00. Er zijn ook luxere comfort kamers 

aan de boskant beschikbaar voor een meerprijs van slechts € 24,00 per persoon. 

 

Niet-bridgende partners zijn van harte welkom en betalen € 5,00 minder. 

Voor dit jubileum bridgeweekend worden bridgers van onze zusterverenigingen 

Inisiatip, Hua Yi en Lian Yi Hui ook uitgenodigd om deel te nemen. 

 

Voor deelname aan dit bridgeweekend kan men zich opgeven bij: 

o de kassa tijdens de bridgedagen 

o Ted Peeters  telefoon: 020-6473233; e-mail: peterslist@hetnet.nl 

o Tan Djoen Swan telefoon: 035-6238840; e-mail: d.s.tan@xmsnet.nl 

 

Bij aanmelding dient een voorschot van € 15,00 per persoon te worden betaald.  

Het restantbedrag ad. € 200,00 per persoon of hoger moet voor 8 juni a.s. worden 

overgemaakt op ING Bank rekeningnummer 66.53.69.239 ten name van D.S. Tan te 

Hilversum. 

 

 

MAHJONG 

 

Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand. 

Hieronder volgen de speeldata tot eind 2013: 

 

12 en 26 april 

10 en 24 mei 

14 en 28 juni 

13 en 27 september  

11 en 25 oktober 

8 en 22 november 

13 december 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeienden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u vooral wat vroeger i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 
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BILJART 

 

Nederland heb ik even verruild voor Frankrijk in de hoop dat het weer in la douce 

France beter is. Het tegendeel is waar. Het is hier even koud en regenachtig. Een goed 

biljart heb ik nog niet gevonden, want in de omgeving waar ik verblijf snookeren ze en 

poolbiljart men. 

 

Maar de sectie Biljart is inmiddels gewend aan de nieuwe locatie op de Startbaan in 

Amstelveen. Het is er ruim en licht. De oude sfeer komt langzaam terug. Opmerkelijk 

is dat de leden van de sectie biljart makkelijker en veelvuldiger caramboles op de tafels 

maken. 

 

Tijdens mijn afwezigheid heb ik een e-mail gekregen waarin de leden mij melden dat 

zij nu pas gezien hebben dat de tafels waarop wij spelen kleiner van formaat zijn dan 

een wedstrijdtafel. Het biljarten is opeens erg Gampang geworden. De mythe dat het 

biljarten zo moeilijk is, is klaarblijkelijk niet waar.  

 

Gampang is het ook om lid te worden van de sectie Biljart. Gewoon bellen of e-mailen 

naar: 

John E. Jacobs 

e-mail : jejacobs@online.nl 

telefoon: 06 53690696 of 020 6900306 

Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Locatie : Startbaan 4, Amstelveen. 

 

 

 

TAI JI/ QI GONG 

 

De lessen op het bekende adres LANDTONG 12, Amstelveen, zijn als volgt: 

  

 ’s maandags  : 

                 15.00 - 16.00    sabel en korte stok 

                 16.00 – 17.00   wandel stok en Yang style 

                  

 ’s woensdags  : 

           12.45 – 14.00     diverse oude en nieuwe vormen van Qi Gong. 

 

De laatste les is woensdag 26 juni 2013. En ca. half september 

beginnen we weer.  

               

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: 

 

Sally Tee  - tel 020.6194823 -  email  sallyteehols@planet.nl 
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Een stukje over Qi gong, Tai chi en Mu lan geschreven door  Wang XiaLi 

 

QI GONG 

 

Qigong is een traditionele lichaamsoefening. Qi betekent adem of vitale energie 

en Gong betekent oefening of bekwaamheid. Qigong is dus een vorm van 

oefenen waarin de ademhaling wordt gecombineerd met meditatie, ontspanning 

en het laten stromen van energie door je lichaam. Door middel van Qigong 

werk je aan je houding, leer je je ademhaling beheersen en je beter 

ontspannen, en ook geestelijk word je energiek. 

In de Qigong-les oefenen we de 18-therapiën oefeningen (lian gong 18). Deze 

oefeningen zijn vooral ontworpen om spier- en gewrichtspijnen te verlichten of 

te voorkomen. We oefenen daarnaast ook andere oefeningen afhankelijk van 

het seizoen, op basis van de Chinese filosofische geneeskunst, zoals die in 

China beoefend worden. Een praktische toepassing voor het welzijn van je 

lichaam. In het voorjaar bijvoorbeeld worden oefeningen gedaan voor de lever. 

In de zomer voor het hart en de milt. In het najaar voor de longen en in de 

winter voor de nieren. 

 

TAI CHI 

 

Taichi is een eeuwenoude Chinese sport. Bekend zijn in China de beelden van 

groepen mensen die op pleinen of in parken de taichi oefeningen uitvoeren. 

Taichi bewegingen vereisen een hoge concentratie en ontwikkelen een goed 

evenwichtsgevoel. Het heeft ook een gunstig effect op gewrichten, hart, 

bloedsomloop en spijsvertering. Taichi brengt lichaam en geest in beter 

evenwicht met elkaar. 

In de lessen kunnen verschillende tai chi stijlen aan bod komen, b.v.: yang-

stijl, chen-stijl en wu-stijl, zowel traditionele als moderne varianten of met 

wapens. 

 

MU LAN 

 

In China doen mensen vroeg in de ochtend bewegingsoefeningen voor de  

gezondheid. Tegenwoordig is het niet meer allen tai chi die de mensen doen. 

Een van de in de afgelopen 20 jaar ontstane oefeningen is Mulan Quan, dat erg 

populair is geworden. De bewegingen van mulan zijn elegant en aantrekkelijk. 

Bij sommige mulan vormen worden ook waaiers en zwaarden gebruikt.  

Aan leden van de Vriendschap wordt ook al jaren mulan lessen gegeven, in 

verschillende vormen. Sommige komen voort uit Chinese volksdansen, andere 

zijn een combinatie van traditionele en moderne dans. In sommige vormen 

komen Oosterse en Westerse elementen samen. 
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LINE DANCE 

  
 

ROOSTER voor 2013 
 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg) 

U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote zaal, o.l.v. 

Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen!!! 

 

VERGEVORDERDEN – elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur 

Vanaf 10 jan. 2013 t/m 27 juni 2013  (9 mei Hemelvaartsdag GEEN LES!) 

 

BEGINNERS EN GEVORDERDEN elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – de 

groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers!! 

 

van 19.00 uur tot 21.00 uur - beginners 

van 20.00 uur tot 22.00 uur – gevorderden en ver-gevorderden 

Vanaf  11 jan. 2013 t/m 27 juni 2013 – laatste les. 

 

Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 

Ingkie The – ingkie@gmail.com  - Tel. 0252 – 221315 

Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566 

 

Heeft U interesse of weet u iemand die Line-dance wilt leren, neemt dan contact op 

met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de line-

dance!!! 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

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

 

Hierbij een aankondiging voor geïnteresseerden in het volgen van Chinese taallessen.  

De docent Xiali Wang komt uit China, heeft eens in het verleden journalistiek gewerkt,  

woont reeds vele jaren in Nederland en spreekt Nederlands en ook Engels. Zij is een 

bevoegde docent en heeft reeds jaren ervaring in het gebied van Chinese taalles en 

haar studenten hebben vele prijzen gewonnen bij Nederlandse en Internationale 

wedstrijden voor het opstellen van essays, verhalen en voordracht. 

Ze is van plan om zelf les te geven of ze trekt een andere  bevoegde leraar/lerares 

aan. 

Er is reeds een aantal belangstellenden: voor een beginnersgroep, gevorderdengroep 

en uitsluitend conversatie. Om het door te laten gaan hebben we nog een aantal 

cursisten nodig. 

Het is de bedoeling dat de lessen op woensdagmiddag of –avond plaats vinden, tijden 

en plaats in overleg. Bij voldoende aanmeldingen (min. 5 personen) is het mogelijk om 

tegen een gereduceerd tarief van 12 euro voor 1,5 uur, met de lessen te starten, in 

september 2013. 

De docent geeft aan ook graag aan kinderen(4 t/m 16jaar) les te geven bv. op de 

woensdagmiddag en het weekend. Bij voldoende aanmeldingen, kan dit voor 8 euro 

per leerling voor 1,5 uur les. 

Indien andere dagen gewenst zijn, graag ook even opgeven, bij genoeg belangstellig, 

kan dan een groep gevormd worden. 

U kunt zich aanmelden bij:  

Hing Teng, email: hhteng@telfort.nl of mobiel 06-22660108. 

Sally Tee,  email: sallyteehols@hotmail.com of Tel 020-6194823 

 

 

 

 

 

      

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 

 

 

 

 

mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
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Nieuwe aanwinsten bibliotheek 

 

Geschonken door de schrijfster Liong May Swan uit Singapore: 

 

 (1)   FRAGRANCED DECEPTION 

The book is based on the real life story of Lt.Col. Heru Atmodjo.  He held the position 

as Assistant Director of Indonesian Air Force Intelligence Production when he was 

incarcerated for fifteen years without proper legal procedures for a political crime he 

did not commit following the 1965 Movement in Indonesia that saw the massacre of 

over a million innocent people. The book follows his childhood life in a mountainous 

village in East Java, his military life started when he became a member of TRIP 

Student Soldiers of the Republic of Indonesia, involved in guerrilla warfare 

fighting for National Independence in East Java. To fulfill his lifelong ambition he 

trained as a fighter pilot in the Indonesian Air Force, and subsequently became a 

trainer in the air force. In 1961 he was sent to the US to attend a one year course on 

Air, Photo & Radar Intelligence at Sheppard Air Force Base, Wichita Fall, Texas. He had 

the prospect of becoming Chief of the Air Force when the abortive 1965 purge put a 

tragic end to his career. He was unjustly implicated and sentenced to life 

imprisonment by the Suharto military regime that took over power from the 

nationalist government of Sukarno. He was released after 15 years in detention in 

1980 following the intervention of International Human Rights. 

The book describes the courage of pro Sukarno senior military personnel in facing their 

final hours of execution by firing. It also gives hour by hour detailed testimony on the 

days before and after the 1965 purge which clearly proved President Sukarno and the 

Indonesia Air Force were not involved in the catastrophic movement. The book is a 

first-hand life witness to the intrigues, deceit and betrayal within the Indonesian army 

as well as the inner circle of Indonesian Air Force during the chaotic period that led to 

Heru's arrest.  

 

(2)   SISTERS IN PARADISE  

The book relates the abused childhood of Simon Lee, the son of a prostitute living in 

Lorong 5, Geylang, a red light district in Singapore in the 50s and 60s. He suffered 

humiliation throughout his young life, maltreated by his own family. He worked hard, 

determined to make a life for himself, and in the end managed to come to terms with 

his depressive past and moved in life. The novel describes the very nature of society at 

various levels, even within the family circle; of human courage, conflicting 

relationships, betrayal and deceit. The story covers real life situation in Batam, a mere 

half hour ferry journey across the Riau Straits from Singapore. The island has become 

a popular sexual retreat for young and old Singaporean males from students to 

wobbling grandfathers with walking stick looking for cheap sexual adventures taking 

advantage of strong Singapore dollar against the Indonesian rupiah. Batam is a 

paradise island for sexual adventure for Singapore customers. Meanwhile the booming 

sex industry is filled with tears, heartbreak, betrayal and exploitation for the villagers 

born into a life of poverty and misfortune.   
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( 3 ) HIDAYAT 

The story revolves around Hidayat,  the sole survivor of a brutal mob attack that killed 

his entire family. Hidayat was a young boy when he witnessed his father, mother and 

brother  butchered to death right in front of him in the living room of his  house. This 

happened one night during the chaotic period of the 1965 purge in a small town in 

Java.  The incident led to the mass killing of over a million innocent people that marked 

the infamous dark period in Indonesian history.  Hidayat  grew up full of hatred and 

vengeance feeling life had cheated on him. At school he became a bully, vented his 

frustration by picking on small and weak students. After leaving school he formed a 

group of pick pocket gang with his two friends. But they were caught by the local 

police who in turn exploited and made the gang work for them. With the security 

connection and backing from the police, the gang activities escalated from petty to 

serious crimes. In the meantime, his love life played havoc on his adult life as he hated 

and distrusted anybody who showed warmth towards him. His life took a turning when 

by chance he met Ariana on a train journey from Jakarta to Bandung, a lovely 

mountainous city known for its beautiful ladies. A relationship rapidly  developed 

between them, but unknown to him, the gorgeous Ariana had a problem of her own, 

and that further complicated his life even more.  

 

( 4 )    MONTMARTRE IN BONDOWOSO   

Soerono and Lee Lin were school-days sweethearts from Pah Chung Chinese School in 

the 50s in Jakarta the capital city of Indonesia. He was of Javanese stock and she was 

Chinese. Swept up in political fervor of the times, both went to the newly liberated 

China with the intention of furthering their education, but soon caught up in the 

turmoil of the Cultural Revolution as well as the impact of the bloody 1965 purge back 

home in Indonesia. With the help of a family friend they managed to leave China, 

got married and set up a new life in Paris. They set up live in a charming little suburb 

outside Paris spending time entertaining old friends, reminiscing the good old days.  

 

After years of regulated peaceful life Soerono became restless, resented the sedate 

provincial life that he associated with life stuck in stagnant waters. He went back to 

Bondowoso, the place of his birth in an attempt to connect with his roots and recover 

the vigour of youth which he desperately missed, and hoped to create a vibrant 

Bohemian lifestyle of Montmartre in Bondowoso. There, in the land of his birth he 

experienced a reversed cultural shock; things were not as they used to be. Cultural 

and social degradation were rampant, corruption and religious intolerance were the 

order of the day. And people were still living in fear affected by the shadow of past 

1965 mass murder. 

During his stay in Bondowoso Soerono had a whirlwind love affair and gratifying 

relationship with Marjora, a young drop dead gorgeous fashion journalist, a social 

activist with strong nationalistic bent. It was a life changing experience for Soerono 

who prior to his affair had been a faithful husband. In spite of his long married life he 

was emotionally a virgin when it comes to women. The only woman he knew all his life 

was his wife. His relationship with Marjora led him to question the sanctity of marriage 

that placed great single emphasis on sexual fidelity.  

He wondered if it could ever be a demarcation between marriage and love. The affair 

posed a threat to his marriage when inadvertently his wife found out about his secret. 

Faced with the situation, he was left wondering how to live with the dilemma.  
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( 5 )  SONS AND DAUGHTERS OF BANGKA 

Nooly was the product of abused neglect childhood and broken marriage. Her 

mother left the family home in Sungailiat, on the island of Bangka and set up a new life 

in Singapore. Nooly was left behind with her father and her paternal grandmother 

Apho Nyook who treated her cruelly. 

 

Ten years later when her father died, her mother came back and brought Nooly to 

Singapore to live with her and her new husband. She was given a new life and a new 

beginning. But she deeply resented her mother for abandoning her, the pain and 

humiliation of an unwanted child remained within her mind. 

There was a void within that made her constantly seeking others to make her life 

complete. Nooly grew up to be a great beauty with many admirers, one of them was 

William Khoo a young lawyer who was serious about her. Main male character Tony 

Foo was the son of a wealthy parit thew tin mining supervisor in Sungailiat. In the mid-

60s during the anti-Chinese racial policy of the time, together with tens of thousands 

of Chinese educated students, he went to China to further his study. He entered the 

prestigious Fudan University in Shanghai, and later caught up in the traumatic anarchic 

Cultural Revolution. The Red Guards categorized him as the enemy of the people 

simply due to his privileged family background. He was severely tortured and battered 

before sent to the countryside to be re-educated. At the end of the Cultural Revolution 

he managed to flee to Hongkong, and later to Singapore where he worked as manager 

at Singapore Hakka Clan Association. But he was no more the starry eyed gullible 

young man who left Bangka for China that many years ago as a student wanted to 

contribute in building the New China and the new world. He now looked at humankind 

and saw mainly its fragilities, weaknesses and self-interest. His bitter experiences in 

China greatly disillusioned and damaged his ability to trust.  

 

As fate would have it, Nooly was head over hill in love with Tony. She admired him, 

put him on a pedestal, looked at him as the man who would make her life complete. 

On the other hand, although very much attracted to Nooly, Tony was not into long 

term commitment, he was not ready for domestic tranquility. He had yet come to 

terms with himself.  

 

The situation came to a crossroad when Nooly told him she wanted to marry William 

Foo. Now Tony had to make a decision. Would he face the problem head on, or would 

he choose to run away? Meanwhile he still had an internal demon to fight.   

The story tried to portrait all the characters in the book as life like as possible. They all 

had flaws and far from perfect, just like what life is in reality. But they were all 

survivors in their own ways. In the meantime, some were still searching for the right 

path. 
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Geschonken door Mw. A. Schuytvlot- Boedrie: 

Dr. J. Presser, Ondergang, I 

Dr. J. Presser, Ondergang, II 

F.J. Goedhart, Indonesisch reisjournaal 

Abacus, The march of Folly, from Troy to Vietnam 

Paul Theroux, The Kingdom by the sea 

F. Forsyth, The day of the Jackal 

A.W. Verity, Hamlet. 

 

Namens De Vriendschap : HARTELIJK DANK VOOR DE BOEKEN 

 

Aangeschaft voor de bibliotheek De Vriendschap: 

 

Chen Menghong, De Chinese gemeenschap van Batavia, 1843 – 1865 

In 1991 werd in een oud pakhuis in Jakarta het verloren gewaande archief van de 

Chinese Raad van Batavia teruggevonden. Dit zogenoemde Kong Koan-archief is de 

basis van dit onderzoek naar de Chinese gemeenschap van Batavia in de jaren 1843-

1865. De Chinezen waren een belangrijke bevolkingsgroep in Nederlands-Indië en 

vervulden vaak intermediaire diensten, onder andere als belastingpachter. Hierdoor 

werden ze relatief welvarend en dit wekte jaloezie op bij de inheemse bevolking. 

Deze studie bespreekt het reilen en zeilen van de Chinese Raad tijdens het bewind van 

majoor Tan Eng Goan (1837-1865). Daarin besteedt de onderzoekster aandacht aan 

het officierenkorps, de belastingpachters, het Chinese zakenleven en tenslotte het 

familieleven van huwelijk, gezin en familierecht. Het boek bevat een Chinese 

woordenlijst, grafieken, tabellen en zwart-witfoto's en sluit af met bijlagen met 

naamlijsten, noten, literatuur en een index. 

 

Kees Kuiken, Chinese Roots / 7 Voorouders van verre 

Dit is het zevende boek in de serie Voorouders van Verre: Chinese Roots. Kees Kuiken 

schreef deze onderzoeksgids voor familiegeschiedenis voor alle in Nederland 

woonachtige mensen met Chinese voorouders. Niet alleen komen 

onderzoeksmethoden en verschillende archiefbronnen aan bod, het boek bevat ook 

een beknopte inleiding in de migratiegeschiedenis van Chinese mensen via 

verschillende routes naar Nederland, o.a. via Suriname en Indië. Veelvuldig haalt de 

auteur de onderzoekservaringen aan die hij opdeed toen hij samen met dhr. Lako Kao 

onderzoek deed naar diens roots.  
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11-DAAGSE SAFARI IN TANZANIA 

22 november t/m 2 december 2013 

 

Tijdens deze safarireis bezoeken wij de beroemde wildparken in Tanzania in één van 

de meest gunstige periodes. Eind november is het einde van de korte regentijd; we 

kunnen dan vrijwel zeker de migratie van gnoes en zebra's van Noord naar Zuid 

meemaken met een geringe kans op regen.  

We reizen per 4x4 Landcruisers met opklapbaar dak en verblijven in 4 sterren+ lodges. 

De tijd wordt zoveel mogelijk besteed aan het ontmoeten en observeren van zo veel 

mogelijk dieren (game drives) op een zo comfortabel mogelijke wijze (geen lange 

wandelingen en klimpartijen). 

De safarireis wordt verzorgd door de bekende safarispecialist Jambo Safari Club te 

Diemen (www.jambo.nl).  

 

Korte samenvatting van het programma: 

22/11: Vertrek met rechtstreekse KLM vlucht naar Kilimanjaro om 10.15; aankomst 

20.50. Overnachting in Serena Moutain Village Lodge in Arusha. 

 

23-24/11: Naar Tarangire National Park (ca. 3 uur rijden); game drive na de lunch. De 

volgende dag gamedrives in de morgen en in de middag. Twee overnachtingen in 

Tarangire River Camp. 

 

25/11: Na ontbijt ca. 2 uur rijden naar Lake Manyara. Een hele dag game drive met 

picknick-lunch. Een overnachting in Lake Mayara Serena Lodge. 

 

26-28/11: Naar Serengeti National Park via de Ngorongpro Conservation Area. Een rit 

van ca. 5 uur met picknicklunch; dus alle tijd om de dieren te observeren.  

Daarna elke dag s'ochtens en s'middags een game drive. Drie overnachtingen in 

Serengeti Serena Lodge. 

 

29-30/11: Na een laatste game drive in de Serengeti, na de lunch een rit van ca. 4 uur 

door prachtig gebied vol wild naar de Ngorongoro krater. De hele volgende dag game 

drive op de kraterbodem met picknicklunch. Twee overnachtingen in Ngorongoro 

Serena Lodge op de kraterrand. 

 

1-2/12: Naar Arusha. Lunch in Arusha Coffee Lodge. Vrije middag. 

Om 21.50 vlucht naar Amsterdam; aankomst volgende dag om 07.35 uur.   

 

Richtprijs: € 3250,-- per persoon (toeslag eenpersoonskamer € 300,--). 

In de prijs is inbegrepen alle vluchten, luchthavenbelastingen, toeslagen, alle 

maaltijden (m.u.v. diner laatste dag) en alle entreegelden en 1 liter water p.p. per 

dag. 

Voor deze reis geldt een minimum deelname van 16 personen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Tan Djoen Swan (telefoon: 035-6238840; email: d.s.tan@xmsnet.nl). 
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N.B. 

Om tijdig te kunnen vaststellen of de minimum deelname wordt gehaald en de reis kan 

doorgaan, wordt belangstellenden verzocht om zich zo spoedig mogelijk voorlopig aan 

te melden (graag naam, telefoonnummer en emailadres). Zodra blijkt dat er 

voldoende belangstelling is, zal het gedetailleerd programma en de vaste prijs worden 

bekend gemaakt en kan men zich definitief aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling met Yulan Tjoa: Een ontdekkingsreis door Amsterdam Noord 

De noordelijke IJ-oever van Amsterdam heeft een bijzondere geschiedenis. 

Datum: Zaterdag 20 juli 2013 

Tijd: 10.30 – 13.00, daarna dimsum lunch bij Bootrestaurant: Sea Palace 

Verzamelplaats: bij de pont richting NDSM achter het Centraal Station  

 

In de jaren 80 ging de NDSM-

werf failliet door een gebrek aan 

opdrachten. De leegstaande 

gebouwen van de NDSM werf 

werden in gebruik genomen door 

kunstenaars, ambachtslieden en 

allerlei ondersteunende bedrij-

ven die op zoek waren naar 

betaalbare werkruimtes. De 

scheepsloodsen, het buiten-

terrein en hellingbanen worden 

nu ook veelvuldig gebruikt voor 

culturele evenementen. 

 

De Toren Overhoeks (de 

“Shell-toren”) is in 1966 ont-

worpen door de Nederlandse 

architect  Arthur Staal in 

opdracht van Koninklijke Shell. 

In 2003 werden de eerste con-

crete plannen voor de ontwikke-

ling van het Shellterrein aan het 

IJ in Amsterdam-Noord gepre-

senteerd. Shell had niet langer 

behoefte aan de 27 hectare die 

zij in bezit had, en er kwam 20 

hectare ter beschikking voor een 

nieuwe stadswijk.  
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We nemen de pont (van 10.45) richting NDSM achter het Centraal Station. Deze gaat 

maar eens in het half uur, we verzamelen om 10.35 bij de pont! Er is heel wat te 

zien (o.a. het nieuwe Paleis van Justitie), en u krijgt heel wat wetenswaardigheden te 

horen tijdens de overtocht. Na een wandeling over het NDSM terrein drinken we een 

kopje koffie in de IJ-kantine. Om 12 uur nemen we de pont terug naar het CS en 

steken over naar het Overhoeks terrein. Daar bekijken we hét icoon van Amsterdam 

Noord: het EYE Film Museum.  

Na afloop nemen we de pont terug naar het CS en wandelen gezamenlijk naar 

restaurant Sea Palace (de beste dimsum in Amsterdam), voor een facultatieve lunch 

(de kosten worden hoofdelijk omgeslagen, reken op ong. 15 euro, incl. thee). 

Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 12,50 euro per persoon (niet-leden 14,50 

euro), incl. koffie en luister-apparaatjes. Het bedrag graag vóór 10 juli, overmaken op 

rekeningnr  607 7092 t.n.v. De Vriendschap met vermelding van: Wandeling 20 juli. 

Aanmelding is nu reeds mogelijk bij Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 

06 2266 0108. Neem mijn mobielnr. mee, en graag even bellen mocht uw onverhoopt 

niet op tijd zijn. We gaan naar de overkant en u kunt zich dan later voegen bij de 

groep. 

De wandeling is zeer eenvoudig, geschikt voor iedereen, dus schroom niet om mee te 

gaan. Indien U slechts mee wilt met de dimsum lunch, dat kan, graag even melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAMILIE/SPORT DAG 25 MEI 2013 
Tennis Toernooi en  

Rondvaart in Delft met bezoek aan de Porceleyne Fles. 
 

Op zaterdag 25 mei vindt van 12:00- 17:00 uur de jaarlijkse familiedag cq. sportdag 

plaats. Dit wordt gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen De Vriendschap, 

HuaYi XSH, Inisiatip,  en LianYi Hui. 

Adres Tennis Toernooi: Westvliet Fitness en Racket club 

mailto:hhteng@telfort.nl


23 

 

                                           Westvlietweg 55, 2491 ED Den Haag. 

De kosten zijn: € 17,00 per persoon. 

De sporters worden verzocht om 11.00 uur aanwezig te zijn in de kantine van het 

sport/tennis centrum. De tennissers moeten gepast schoeisel gebruiken. Met gravel 

vervuilde schoenen mogen  zeker de baan niet op! 

 

 

 

 

 
 

Voor de niet-sporters organiseren we een Rondvaart door het oude centrum van Delft 

met een bezoek aan de Porceleyne Fles met rondleiding.  

De kosten bedragen : 

- volwassenen € 15,50 per persoon. - kinderen t/m 12 jaar € 4 per persoon. 

We vertrekken om 13:45 u van uit de Koornmarkt 113, Delft. Dit arrangement duurt 

ongeveer 2 uur en 45 minuten. De dichtstbijzijnde parkeerplaats is Parking Phoenix. 

 

Na afloop (18.00 uur) kunt u deelnemen aan een gezamenlijk Grand buffet in  

Restaurant De Chinese Muur 

Jan Thijssenweg 16, 2495 AH Den Haag(Drievliet) 

Kosten buffet (excl. drank ): 

- Volwassenen € 19,50 p.p. 

- 65plussers     € 17,50 p.p. 

- Kinderen t/m 12 jaar € 10,50 p.p. 

 

Voor inlichtingen bel: 

Ong Hong Djien 06 21 52 43 86 

Liem Bian Hong 06 54 38 53 93 

Ingkie The  06-50 22 19 80  of  0252 221 315 

Kwan Young Thé 06-20 42 48 65.  

 

U kunt zich inschrijven tot 13 mei 2013. 

Het inschrijfformulier s.v.p. mailen naar ingkie@gmail.com of opsturen naar  

Kagerdreef 80, 2172 HM Sassenheim.  

Het verschuldigde bedrag s.v.p. tijdig overmaken naar  

ingkie@gmail.com
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Rekeningnummer 7332988 t.n.v. Inisiatip Activiteiten, Den Haag o.v.v. 

Familie/sportdag . 
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Inschrijfformulier FAMILIE/SPORTDAG  

zaterdag 25 mei 2013  
Achternaam : .........................................................................................Voorl. : ........................  

Adres  : ............................................................................................................................. 

Telefoon Nr.  : ......................................................Mobiel nr. :..................................................... 

E-mail  : ............................................................................................................................. 

 

 Naam Leeftijd M/V Tennis Eten Delft 

1       

2       

3       

4       

Aankruisen wat van toepassing is (Tennis, Delft, Eten) 

 
 

KOSTEN:    Totaal 

Tennis ..................... x € 17,00  € .................................. 

Eten  ........ Volw     x € 19,50 ..........Kinderen x € 10,50 € .................................. 

 ........ 65plus  x € 17,50  € .................................. 

Delft ........ Volw     x € 15,50 ..........Kinderen x €   4,00 € .................................. 

 
Totaal: € .................................. 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER SPORTDAG opsturen naar: 

 

Mevr. Ingkie The 

Kagerdreef 80 

2172 HM Sassenheim 

email: ingkie@gmail.com 

 

Het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar giro 7332988  

t.n.v. Inisiatip Activiteiten Den Haag o.v.v. “Familie/Sportdag”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Overige evenementen 

De stichting Nusantara Amsterdam organiseert op Donderdag 13 Juni weer een 

Soosmiddag met dans en eten in Ouderen zorgcentrum de Drecht (bij Metro halte 

Holendrecht; A'dam ZO; aan Niftrikhof 1 (blauwe parkeer zone);  

 
MOZESHUIS / MOZES & AÄRONKERK: 

12 mei: 3e editie Festival Kunst van het Vieren /Ode aan de Moeder 

16 juni: 4e editie Festival Kunst van het Vieren / Ode aan de Vader 

www.mozeshuis.nl  

Informatie: Twie Tjoa, email tgntjoa@upcmail.nl 
 

 

 

Enkele foto’s 23 februari 2013 

 

Sally and her boys!!! 

 

 

http://www.mozeshuis.nl/
mailto:tgntjoa@upcmail.nl
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TaiChi Waaier 

 

 

dhr. Sie Dhian Ho 
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INSCHRIJFFORMULIER 

 

De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het 

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

door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. 

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

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

De Vriendschap: 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

 

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

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

De contributie voor 2013 bedraagt €25,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen 

machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven zullen een 

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

Datum:        Handtekening: 

 

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

tel. 020-4417566 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank rekeningnummer: 607 7092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen; 

KvK nummer 405 368 50 

 

 

De Vriendschap 

 

 

 

 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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Aan 

de Penningmeester van vereniging De Vriendschap 

 

Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie 

 

Ondergetekende, 

 

Lidnummer: Geb. datum M / V 

Naam Voorletters 

Adres 

Postcode Woonplaats 

 

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de 

jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. 

 

Naam bank: Rekening nr.: Contributie hoogte: 

€ 25,00 

€ 15,00 

 

Datum:       Handtekening 

 

 

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te 

geven om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten. 

 

Opsturen aan: 

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

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank rekeningnummer: 607 7092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen 

KvK nummer 405 368 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VRIENDSCHAP 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/


30 

 

AGENDA 2013 DE VRIENDSCHAP 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

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

 

27 april GAAT NIET DOOR!!! De lezing mevrouw dr. Patricia Tjiook-Liem IS 

VERPLAATST NAAR NOVEMBER 2013 

 

11 mei: de heer Gandolfo Cascio: De Gouden Eeuw 

 

8 juni: de heer Ernie Tee: Indonesië in Film 

 

7 september: Peter de Moel: Drinkwater in Indonesië toen en nu 

 

9 november: mevr. dr. Patricia Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als 

erfgoed 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Overige activiteiten: 

 

10 mei: Golfdag DV ism Inisiatip 

 

25 mei: Familie Sportdag ism Inisiatip, Hua Yi, LianYiHui (tennissen Drievliet 

Den Haag, Rondvaart Delft, bezoek Parcelynen Fles en diner Chinese Muur)  

 

5 – 8 juli Bridgeweekend 

 

20 juli: Wandeling met Yulan Tjoa: Een ontdekkingsreis door Amsterdam-N 

 

22 nov-2 dec: 11 daagse Safarireis Tanzania met Tan Djoen Swan 

 

 

(Overige) ACTIVITEITEN ZUSTERVERENIGINGEN 

Vereniging Inisiatip: 

15 juni Ini Koempoelan 

15 september High Tea 

 

Vereniging Ou Hwa: 

culinair pakket golfreis Luxemburg 17 - 19 juni 2013 

informatie: Hwa Liang Tan, email: tanhl@ou-hwa.org 

           

mailto:tanhl@ou-hwa.org

