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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter   : Dhr John Jacobs  

Secretaris   : Mw. Elly Ang 

Penningmeester  : Mw. Mayke Soeselonadi 

Algemeen bestuurslid : Mw. Sally Tee 

 

 

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: € 25,00 per jaar per echtpaar of € 15,00 per persoon 

 Met acceptgirokaart: € 2,00 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. 2015-3: 10 augustus 2015 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 11 

 

Clubmiddagen 

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

de achterkant van de Nieuwsbrief.  

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

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.  

Catering 

 

Bij 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. Ing Lwan Taga-Tan (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 

 

De winter is voorbij. Een nieuw seizoen, de lente is volop begonnen. Nieuwe 
bloesems aan de bomen en een nieuwe voorzitter voor De Vriendschap.  
Het wordt wennen voor de vereniging,  maar evenzeer voor mij als jonkie tussen 

senioren.  
 

De grote vraag rijst nu, gaan we onder het jonge voorzitterschap veranderen 
of gaan we op de oude voet verder. We ontkomen er niet aan dat ook de 
Vriendschap aan de verandering van de tijd onderhevig is. Niet voor niets bestaat 

de vereniging meer dan 25 jaar.  
Op de recente Algemene Vergadering heb ik geen vraag gehoord over het logo op 

de Nieuwsbrief.  Klaarblijkelijk is het velen ontgaan dat met ingang van januari 
2015 een zeer essentiële verandering binnen de vereniging heeft plaatsgevonden. 
De Vriendschap heeft een nieuw LOGO. Geen logo meer van een samengestelde 

driehoek, in de vorm van scherpe stanley-achtige mesjes. Maar een nieuw logo van 
handen die elkaar begroeten, handen die elkaar vasthouden. Een logo, dat eer 

geeft aan de naam van de vereniging. Dit logo was het eerst te zien op de flyer van 
ons 25ste lustrum. Echt heftig die verandering, maar wel awesome. Dank nogmaals 
aan Irene Beck, onze jonge getalenteerde ontwerpster.   

 
Verjonging is ook een vorm van veranderen. Alhoewel het nog ver in het verschiet 

ligt, heeft het bestuur Sinterklaas bereid gevonden om dit jaar zijn verjaardag met 
uw kleinkinderen te vieren. Meer informatie vindt u verder in deze Nieuwsbrief.  
 

En nu nog de gezelligheid. Het bestuur, sectieleiders, commissieleden, 
redactie/website leden en vrijwilligers gaan dit faciliteren. Belangrijk echter bent u 

die, als individueel lid met andere leden, aan die gezelligheid vorm moet gaan 
geven. 

 
Komende tijd zal ik mij moeten inwerken in de formele en informele structuur van 
de vereniging. Ik ben mij ervan bewust dat dit tijd en energie zal vergen.  

Het is echter de moeite waard. 
 

Tot ziens op de clubmiddag, 6 juni a.s. 
 
John Jacobs 

 
 

 
WWW.VERENIGINGDEVRIENDSCHAP.NL 

 
Bezoek onze vernieuwde website! U vindt alle recente nieuwsbrieven, verslagen en 
activiteiten ondergebracht in een overzichtelijk menu. Onder Fotos/Videos zijn vele 

prachtige foto's ondergebracht, met name van het lustrumfeest. U kunt ze op uw 
gemak bekijken en downloaden. 

Kijk regelmatig in de Agenda en op het Prikbord voor nieuwe activiteiten en 
oproepen.  
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CLUBMIDDAG 6 juni 2015 

 
Lezing: Nieuw Guinea Toen - Irian Jaya nu 

 
Onze clubmiddag activiteit voor 6 juni a.s. is een lezing van een gewaardeerd lid 

van onze club, Jean Louis Jansen, die een tijd lang in het voormalige Nieuw-Guinea 
heeft gewoond. Aan de hand van afbeeldingen vertelt hij over dit laatste 
Nederlandse gebiedsdeel in het Indonesische eilandenrijk. 

 
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! 

 
 

Maaltijd 

Sate ajam met lontong a € 8,00 p.p. 

Sate babi met lontong a € 8,00 p.p. 

 

 

Adverteren 

 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

Kosten per nieuwsbrief: 

een hele bladzijde € 50,00 

een halve bladzijde € 25,00 

 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566  

 
LEDENMUTATIES 

 
Nieuw ingeschreven 
Mevr. Y. Lie-Purwantara, Den Haag 

Dhr en Mevr. W. Sukandar, Amstelveen 
 

Uitgeschreven: 
Mevr. M. Hoogland-Verheul, Amsterdam 
Mevr. W. A. Stuyt-Lammers, Amsterdam 

Dhr en Mevr. H. Schild-Velleman, Amstelveen 
Dhr H.B. Hie, Amstelveen 

 
Overleden: 

Mevr. A.M. Metselaar-Nijhuis, Amstelveen 
Dhr Oei Hong Kian, Amstelveen 
Mevr. S.N. Tan-Liem, Amstelveen 

Dhr K.L. Tjia, Amsterdam 
Dhr S.T. Liem, Amsterdam 

Mevr. E. Tan-Kwee, Amstelveen 
Mevr. I. Marsidi-Ham, Enschede 
 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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FOTO'S-VERSLAG  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 
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Diamonds are a girls best friend 

 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering hield dhr. Ruben Greven een zeer 

informatieve lezing over diamanten voor een aandachtig publiek. Na zijn uitleg 

werd hij bestormd met vragen. Hoe onderscheid je een 'echte' diamant van een 

kunstmatige diamant? Wat is de waarde van een kunstmatige diamant? Het 

produceren van kunstmatige diamanten is zo duur, dat deze nooit de plaats in 

zullen nemen van de echte diamanten. Kunstmatige diamanten worden 

voornamelijk gebruikt in de industrie. Zo blijft de fascinatie en bewondering voor de 

schoonheid, zeldzaamheid en de onverwoestbaarheid van de diamant gelukkig 

voortbestaan. Vervolgens konden leden hun eigen kostbaarheden door de vader 

van dhr. Greven laten taxeren. En daar stonden de dames graag voor in de rij.  

 

Wilt u meer weten over diamanten? Bezoek dan eens het Diamantmuseum in  

Paulus Potterstraat 8, Amsterdam, vlakbij het Rijksmuseum, gratis met 

museumkaart. Het museum is klein, maar het geeft een mooi overzicht van de 

geschiedenis van de diamant. 
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Wandeling in het centrum van Amsterdam met YuLan Tjoa 
 

Datum: Vrijdag 12 juni 2015, van 13.30 – ca. 15.15 uur  
High Tea: 15.30 Kantjil & De Tijger, Spuistraat 291-293, 1012 VS Amsterdam  
Verzamelen: uiterlijk 13.30 vóór het Nationaal Monument op de Dam 

 
In de veertiende eeuw kreeg Amsterdam stadsrechten. Men mocht onder meer een 

eigen bestuur instellen, markt houden, belasting heffen en een omwalling rond de 
stad maken. Zo'n omwalling werd gemaakt van de grond die vrijkwam bij het 
graven van nieuwe grachten. Met de aanleg van de Voorburgwallen en de 

Achterburgwallen breidde de stad zich uit. De nieuwe grachten werden parallel aan 
de loop van de Amstel gelegd. 

 
Onze wandeling brengt ons in het oostelijke gedeelte van de Amstel en we zien dat 
de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal niet gedempt zijn zoals 

de NZ Voor- en Achterburgwal. Hier staat de oudste kerk van Amsterdam en hier 
stonden vroeger vele kloosters, het werd dan ook de ‘stille zijde’ genoemd.  

Kloosters hebben in Amsterdam twee eeuwen bestaan.  
 

 
 

Voor 1578 waren er in Amsterdam 21 

kloosters en het Begijnhof. Twee 
ervan bleven buiten de muren: het in 

1394 gestichte Kartuizerklooster, dat 
de mooie naam 'Sint Andries ter 
Zaliger Haven' had en het 

Regulierenklooster was een klooster 
van Reguliere kanunniken, ook in 

1394 gesticht. 
Na vele bezienswaardigheden lopen 

we langs de Bloemenmarkt en het 
Begijnhof en eindigen we bij Kantjil & 
De Tijger in de Spuistraat 291-293. 

 

 

We gaan bij Kantjil en de Tijger 

genieten van een Indonesische High 
Tea met zoete en hartige hapjes 
geserveerd met Jasili thee.  

Dit is optioneel.  
 

AANMELDEN 
Graag van te voren aanmelden voor 
de wandeling en High Tea indien 

gewenst, bij Hing Teng per email 
hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 

0108. Neem mijn mobielnummer mee 
en graag even bellen mocht u 
onverhoopt niet op tijd zijn.  

KOSTEN voor deze rondleiding bedragen 11,50 euro per persoon (niet-leden 13,50 
euro), inclusief luister-apparaatjes. Kosten voor de High Tea 19,50 euro. 

Vermeld bij de inschrijving of je mee wilt met High Tea of alleen wandelen. 
Het bedrag € 11,50 of € 31,00 pp (niet-leden plus € 2,00) vóór 1 juni 2015, ovv 
‘Wandeling Amsterdam’ overmaken op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De 

Vriendschap. 

mailto:hhteng@telfort.nl
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SINTERKLAASFEEST bij De Vriendschap op  

 
28 november 2015 

 

Zet deze datum alvast in uw agenda! 
 

Voor alle kinderen, kleinkinderen, nichtjes, neefjes, vriendjes en vriendinnetjes van 
de leden gaan wij een Sinterklaasfeest houden! Wij nodigen alle ouders en 

grootouders uit om gezamenlijk met de hele familie dit feest met ons te komen 
vieren!  
Er komt een Sinterklaas en natuurlijk de Pieten, er is een Band en we gaan met 

elkaar zingen, dansen, spelletjes spelen, lekker snoepen en we denken dat 
Sinterklaas vast wel met cadeautjes zal komen! 

Hij heeft ons trouwens in het oor gefluisterd dat hij het wel erg leuk zou vinden als 
de kinderen voor hem gingen optreden. Dus…. 

- Kun je dansen, zingen, goochelen, piano/keyboard spelen of speel je op een 

ander instrument? 

- Wil je liever een gedicht voorlezen of een andere act opvoeren, misschien 

met z’n 2-en of met meerdere vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en/of 

zusjes? 

- Vind je het leuk om 2 of 3 minuten voor Sinterklaas op te treden? 

Stuur dan een mailtje met je gegevens naar sinterklaas.vriendschap@gmail.com  

Naam: …………………………………………………..     Leeftijd:…………… 

Kind/Kleinkind van: …………………………………………………..Tel.:……………….. E-mail: 

………………………. 

o Ik ga:  dansen / zingen / ……….. spelen/ iets anders:………………………………………. 
o Ik ga met mijn groep optreden,  groepsnaam ……………………………………………… 

Namen en leeftijden: ………………………….……………….………............................... 

………………………………………………………………………………………………. 

Wij gaan: dansen / zingen / ………….  spelen/ iets anders:  ……………………………… 

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

Ik kom/wij komen gewoon! 

Naam/namen en leeftijd(en): …………………………………………................................... 

Kind(eren)/Kleinkind(eren) van: …………………………………………Tel.:……………… E-mail: 

………………… 

 

 

Info bij Hing Teng: 0622660108 of YuLan: 0627252126 of 
Ingkie The: 0650221980 

 
Een vrolijke pepernootgroet van het Sinterklaascomité, 

Hing Teng, YuLan Tjoa, Ingkie The, John Jacobs 

 

 

mailto:sinterklaas.vriendschap@gmail.com
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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 vergevorderden 

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 wil 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 

 
De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden, van januari  

t/m juni en van september t/m december.  
Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze van een 
half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom om op vrijdag te komen 
bridgen. 

Plaats:   Wijkcentrum Alleman                                                                                       
Den Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen. 

 

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 wilt 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:  

Paul Freedman en Koo Sioe Ling, Culture Cuisine Cooking. Meertalig boek met 

recepten in het Nederlands, Indonesisch en Engels. 

Dit bijzondere kookboek is de herinnering aan een plek: Malang, Oost-Java, een 

tijd: de 20ste eeuw, een gemeenschap: de Indonesisch-Chinese of Peranakan 

families. Het boek bevat 80 recepten van Ietje Go Pheek Thoo, geboren in 1911 in 

een Chinese familie die sinds de vroege 19de eeuw op Java resideerde. De eerste 

notities van mevrouw Go dateren uit 1930, het kookboek bleef bij haar tot ze in 

2000 in Nederland overleed. Paul Freedman is de Chester D. Tripp hoogleraar 

geschiedenis aan Yale University.  

 

Kiong Hoo Djie 

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

Adres: President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

 

SECTIE BILJART 

Namens alle biljarters wensen wij Dhr. Njoo Sioe Poen, ivm. zijn langdurige ziekte, 
het allerbeste en hopen op een spoedig herstel. Door haar man zelf te willen 
verzorgen is Mevr.Njoo-Hiem ook langdurig absent bij het biljarten. Onze jaarlijkse 

biljart lunch stellen wij hierdoor nog even uit. 
Nog steeds kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen biljarttafefs 

beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u. 
Met de financiële en presentie administratie word ik nu door Mevr.Tjoa - Inge, 
bijgestaan (dubbel check dus). 

De Zomerstop 2015 is vanaf dinsdag 23 juni t/m dinsdag 28 juli, dus dinsdag 4 
augustus beginnen we weer te biljarten. 

De Winterstop 2015 is vanaf dinsdag 22 dec. t/m dinsdag 29 dec., dus dinsdag 5 
jan. biljarten. 
Opmerking 

Ivm. mijn bezigheden bij andere clubs etc. is mijn overige tijd voor privé zaken 
zeer gering! Daarom zou ik mijn functie, sectieleider biljart, aan iemand anders 

willen overdragen. Zolang zich geen gegadigde aanmeldt, blijf ik voorlopig de 
biljartclub begeleiden. 
 

Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00 
Locatie: Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen. 

e-mail : martin34nuissenburg@live.nl 
    gsm : 06-37356872 
  prive  : 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 : 

24 april 

8 en 22 mei 

12 juni 

Op 26 juni wordt een uitstapje georganiseerd naar Rotterdam, met aldaar een 

heerlijke Chinese maaltijd ter afsluiting van het seizoen! 

 

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 GOLF 

 

Onze jaarlijkse Golfdag in samenwerking met Inisiatip wordt dit jaar gehouden op 
15 mei 2015 op de golfbaan van Burggolf Purmerend. Een goed onderhouden en 
veelzijdige golfbaan met goede faciliteiten en niet ver van de Randstad. 

Burggolf Purmerend heeft tevens een hotel dat in 2014 is uitgeroepen tot het beste 
Golfhotel van Nederland en men kan er ook uitstekend dineren. 

Mocht er onder onze leden nog mensen zijn die gráág willen deelnemen aan deze 
gezellige en sportieve dag, aarzel niet en reageer! Bekijk ook onze website, maar 
wacht niet te lang met aanmelden. 

 
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279, email: ks_tantjioe@hotmail.com 

Aylee Liem : telefoon 0620-676 875 
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com 
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REISCOMMISSIE 

 

FRIENDSHIPTOURS 

 
 

 

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

 

Wij vliegen met KOREAN AIR*****  

Vertrek op 28/8: 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 3*** of 4****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. Zuid-Korea 

is een moderne industriestaat. Wat dacht u van Hyundai, LG, POSCO, Shinhan 

Financial Group? 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.  

 

Wat is inbegrepen 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 omdat voor 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. 

Inschrijving verlengd tot 1 mei 2015. 

Wie eerst komt eerst maalt ! 

 

Reiscommissie 

Roy Ho Ten Soeng 

Email   : hotensoeng@multiweb.nl 

Telefoon  : 0228-544572 

mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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MIJN KINDERLEVEN IN MEDAN 1933-1940 

 

Herinneringen van Susan Tjen, dochter van een Chinese diplomaat, die een 
gedeelte van haar jeugd doorbracht in Nederlands-Indië. Mevr. Tjen was samen 
met haar man lid van De Vriendschap. na zijn overlijden is zij teruggegaan naar 

China en komt af en toe naar Nederland om oude vrienden op te zoeken. 
 

Toen ik zeven jaar was, woonde ik met mijn ouders en twee zusters, Helen en 
Janet, in Nanjing, destijds de hoofdstad van China. Ik ben de middelste zus. Mijn 

vader was ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in 1933 werd hij 
als vice-consul uitgezonden naar Medan, Sumatra, in toenmalige Nederlands-Indië. 
In die tijd reisde men niet veel naar het buitenland en er waren ook geen 

vliegtuigen voor verre reizen. Wij vertrokken met een groot passagiersschip vanuit 
Shanghai en de reis duurde drie weken. Onze reis was een sensatie voor ons en 

voor onze familieleden en vrienden. In Shanghai, mijn moeders geboortestad, 
namen we afscheid van de familieleden van moederskant. Mijn zus Helen was er 
niet bij, want ze ging niet mee naar Medan. Zij was al tien jaar en vader was er niet 

zeker van of er in Medan een goede Chinese school was. Zij bleef daarom achter in 
het gezin van een oudere broer van mijn vader. 

 
Aangekomen in Medan reden we in een auto van de haven naar de stad. Onderweg 
zag ik veel kokospalmen, mooie, statige bomen met een kroon van lange bladeren 

en trossen kokosnoten. Tussen de bomen waren houten huisjes op palen waar de 
lokale bevolking in woonde. De mensen droegen vreemde kleren. Een grote, 

gekleurde doek gewikkeld om het middel met daarboven een bloes of jasje. Ze 
spraken een taal die we niet verstonden. Mettertijd hebben wij deze taal beetje bij 
beetje kunnen leren en zodoende konden wij met de bevolking communiceren. Het 

klimaat was heel prettig, want het was altijd zomer. 
In Medan ging mijn vader op zoek naar een school voor mij en mijn zusje. Hij vond 

de Chinese school niet van voldoende niveau. Er waren ook een Nederlandse en een 
Engelse school. Hij vond het Engels nuttiger dan het Nederlands en besloot ons 
daarom in te schrijven bij de Methodist Girls' School. We kregen een degelijke 

Christelijke opvoeding, iedere ochtend beginnend met de 'Lord's Prayer: Our Father 
who art in heaven', het 'Onze Vader'. Mijn moeder ging na twee jaar terug naar 

China om mijn zus Helen te halen, omdat zij haar zo erg miste. Nu was de hele 
familie weer compleet. Mijn zus begon net met haar middelbare schoolopleiding en 
zette deze voort op de Chinese school. 

De buurtkinderen leerden me fietsen. Elke dag fietste ik naar school met twee 
zware schooltassen en met mijn zusje achterop. Zij was nogal mollig en het was 

zwaar trappen, vooral op een helling, dan moest ik afstappen en duwen. Ook mijn 
ouders leerden fietsen, dat was toen nog onbekend in China. Tijdens de 
schoolvakanties gingen we naar Brastagi, een mooi dorp in de bergen, waar het 

koel was en waar we op een pony reden. Soms gingen we naar het Tobameer om 
te varen en te zwemmen.  

 
Helaas werd mijn vader na een diensttijd van zeven jaar in 1940 teruggeroepen 

naar China, en wat een China! Een complete chaos, na een defensieoorlog van drie 
jaar tegen de Japanse invasie. De hoofdstad was verhuisd naar Chungking, diep in 
centraal China, tussen de bergen. Alle kustgebieden waren bezet. Wij moesten alles 

achterlaten en met weemoed het rustige leven in Medan vaarwel zeggen. Instappen 
op een 'slow boat to China', weer drie weken op een Italiaans passagiersschip. 

Dankzij de Britse concessie in Shanghai konden we daar aan land komen, de enige 
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haven die nog niet in Japanse handen was. De straten in Shanghai waren vol 

vluchtelingen uit bezette gebieden, mensen die alles hadden verloren. Elke ochtend 
reden vrachtwagens langs om de doden van de straten te verwijderen en naar 

massagraven te vervoeren.  
Er was grote woningnood. We konden voor ons gezin slechts een kleine kamer 
zonder sanitaire voorzieningen huren. En onder deze omstandigheden moest vader 

snel vertrekken naar zijn post in Chungking, op 3000 km afstand. 
Zo eindigde mijn fijne leven in Medan en dit betekende het einde van mijn 

zorgeloze jeugd! 
 
Susan Tjen 

 

 

Verslag clubmiddag 4 april: OUDER WORDEN, HOE DOE JE DAT? 

 

De Nederlandse bevolking zal in 2030 meer dan 40 miljoen 65 plussers tellen. Dat 

is een schrikbarende gedachte. Hoe kunnen we in de toekomst deze senioren-

tsunami gezond houden en waar nodig behandelen en bijstaan? Het is een 

probleem dat we niet voor ons uit kunnen schuiven, we zitten er al middenin. Het 

onderwerp van de lezing van Monique Nio-Tan, 'Ouder worden, hoe doe je dat?' is 

dan ook zeer actueel. Monique is arts en gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. 

Zij begeleidt en adviseert in de thuiszorg en bejaardenhuizen. Maar, zoals we 

allemaal om ons heen zien, de opvang voor de ouderen kalft steeds meer af. 

Daarom moeten we ervoor zorgen zo lang mogelijk gezond te blijven.  

 

Het meest voor de hand liggend is dat je begint bij jezelf: stoppen met roken, 

gezonder eten (laat het zoutvaatje staan) en voldoende bewegen. Elke dag een half 

uur matig intensief bewegen, bijv. door het maken van een wandeling waarbij je 

flink doorstapt, maakt al een wereld van verschil.  

Het lichaam in goede conditie houden is een, maar hoe staat het met de geest? 

Wees alert op eerste verschijnselen van dementie. Hierbij gaat het niet alleen om 

vergeetachtigheid, maar ook om vergissingen in plaats en tijd, het zich 

terugtrekken uit sociale activiteiten, vergissingen met woorden, onrustig gedrag, 

niet meer weten hoe je een voorwerp gebruikt of verandering van gedrag en 

karakter. Dementie is overigens een verzamelnaam van velerlei vormen van 

dementie waarvan de meest voorkomende zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire 

dementie en Parkinsondementie. Herkent u symptomen bij uzelf of uw partner? 

Neem dan contact op met uw huisarts.  

 

Het internet vormt een uitstekende bron van informatie. 

 

Onderwerp Link 

Gezonde voeding www.malnucare.nl; www.mijnvoedingscentrum.nl 

Ziekte van Alzheimer www.hersenstichting.nl/Alzheimer 

Belangenbehartiging 

van mantelzorgers 

www.mezzo.nl 

Zorg en ondersteuning www.regelhulp.nl 

Ziektebeelden www.npcf.nl 
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VERBINDING VAN CULTUREN: CHINEZEN UIT INDONESIË IN NEDERLAND 

 

17 april 2015 t/m 17 januari 2016, Museum van Volkenkunde 
 

 

 
 

 
Vanaf 16 april richt het museum van Volkenkunde de blik op Nederlanders die 

zowel Chinese als Indonesische wortels hebben, een groep die ook wel wordt 
aangeduid met de term Peranakan. 
Aan de hand van bijzondere voorwerpen uit de museumcollectie, persoonlijke 

interviews en foto’s, schetst het museum een beeld van het unieke culturele 
erfgoed van Chinese families uit Indonesië die in Nederland wonen. 

Chinezen in Indonesië 

Al eeuwen geleden emigreerden Chinezen, veelal handelaren afkomstig uit de 

Chinese provincies Fuijan en Guangdong, naar de Indonesische archipel. Ze huwden 
met vrouwen uit het immigratieland, kregen er kinderen en bleven voorgoed. Deze 
nakomelingen van Chinese en Indonesische voorouders werden vaak Peranakan 

Chinezen genoemd, een benaming die afgeleid is van het Indonesische woord anak, 
dat “kind” betekent. 

 

De tentoonstelling  

Nog niet eerder is het culturele erfgoed van de Chinezen uit Indonesië onderwerp 
voor een tentoonstelling in Nederland geweest. Maar dankzij een schenking die 

Museum Volkenkunde in 2013 ontving van de heer Sioe Yao Kan is dit nu mogelijk. 
Hij schonk het museum een collectie voorwerpen afkomstig uit zijn eigen familie. 
Een prachtig authentiek bruidskostuum (zie foto) maakt deel uit van zijn schenking 

en vormt het topstuk van de tentoonstelling, in samenhang met familiefoto’s 
waarop dit bruidspaar staat afgebeeld. 

(website Museum van Volkenkunde, Leiden) 
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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 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: 

 

6 juni : lezing van dhr. Jean Louis Jansen 

 

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

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

12 juni: wandeling in het centrum van Amsterdam met Yulan Tjoa 

 

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

 

28 november: Sinterklaasfeest 

 

12 december: Eet en Proef 'Potluck' 

 

 

ACTIVITEITEN ANDEREN 

 

17 april t/m 17-01-2016: Verbinding van culturen, Chinezen uit Indonesië 

in Nederland, Museum Volkenkunde Leiden.  

 

30 mei 2015: Inisiatip Muziekdag 

 

27 mei t/m 7 juni: Tong Tong Fair, Malieveld, Den Haag 

 

 


