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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter         Dhr John Jacobs, tel. 020-6900306/0653690696,  

                                    jejacobs@upcmail.nl 

Secretaris         Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566, elly.ang@casema.nl 

Penningmeester  Mw. Mayke Soeselonadi, tel. 020-6102894, 

                          msoeselo@gmail.com 

Alg. bestuurslid   Mw. Sally Tee, tel. 020-6194823, sallyteehols@hotmail.com 

 

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: € 30,00 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. 2016-3: 12 Augustus 2016 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12 

 

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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INHOUDSOPGAVE 

 

 

 4 Line-Dance start nieuwe cursus op 1 september 

 5 Voorwoord van de voorzitter 

 6-8 Foto's van de Algemene Leden Vergadering 

 9 8 Juli: Westelijke eilanden Amsterdam, wandeling met Yu Lan  

10 Reis naar Japan met Roy Ho Teng Soen 

11 Verslag golfdag met Inisiatip  

12-13 Verslag Evenementen 2015 

14 Overzicht secties en commissies 

15 Nieuws uit de secties 

  

HET THEMA VAN DE CLUBMIDDAG OP 11 JUNI 
 
Chinese Theeceremonie met Professor Zhang Xinmin, Chinese Ambassade in Den 

Haag, afdeling Wetenschap en Technologie. 
De heer Zhang Xinmin zal met zijn vriend op zaterdag 11 juni a.s. een 

theeceremonie houden. Eerst zal zijn vriend, de heer Wang Gang, die 
theehandelaar is, een verhandeling houden over verschillende soorten thee, 

daarna zal dhr. Zhang de theeceremonie houden.  
We hopen op een grote opkomst! 

 

 
 
 

   

 
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.  

 

 

 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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NIEUWS  - Op 1 September 2016 willen wij een cursus beginnen voor beginners 

in Line dance op donderdagavond van 19.00-21.00 uur (2 uren les). 
In het eerste uur van 19.00 – 20.00 uur zullen de beginstappen van de Line dance 

worden uitgelegd door Coby, onze Line dance instructrice, daarna, tot 21.00 uur, 
kunnen de beginners proberen om mee te dansen met de gevorderden. 

De gevorderden van donderdagavond beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur (ook 2 
uren les). 

Bent u geïnteresseerd om met Line dance te beginnen, geeft u dan op, bij 
onderstaande personen. 

De kosten voor de lessen zijn indien u lid bent van de Vriendschap E 2,-- per uur, 
dus 2 uren x E 2,-- is E 4,-- per avond, bij een blok van 16 lessen voor het laatste 

kwartaal in 2016. 
De lesavonden zijn: 

Sept.1-8-15-22-29;Okt.6-13-20-27;Nov.3-10-17-24;Dec.1-8-15 = totaal                  
16 lesavonden. 15 december 2016 is de laatste lesavond voor 2016. 

Bent u geen lid van de Vriendschap, dan kosten de lessen E 2,50 per uur, dus 2 x 

E 2,50 is E 5,- per avond. 
Lidmaatschap van de Vriendschap kost  E 15,-- per kalenderjaar per persoon.  

Het is wel wenselijk dat u lid wordt van de Vriendschap. 
Ingkie The – ingkie@gmail.com – Tel.0252 – 221315 

Elly Ang   - elly.ang@casema.nl – Tel.020-4417566 
Wij kunnen met deze cursus doorgaan bij een minimaal aantal van 6 personen! 

 
Even terugkijken op 9 april jl 

We zijn wat later begonnen, omdat ik eerst mijn laptop van huis moest ophalen, 
want de spreker was die van hem vergeten. De lezing werd gegeven door de heer 

Peter Lefeber van Kelapa Muda. Het gaat over een bouwproject in wording. 
Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de heer Lefeber zelf, te 
bereiken op tel. nr. +31 655540441 of kelapamuda2010@gmail.com. 

Het gaat over een wooncomplex in wording en Peter Lefeber, bijgestaan door een 

collega van hem, Peter Vermeulen, vertelde hoe je eigen voorkeur ten aanzien van 
je woonwensen gerealiseerd kan worden. Het complex is in Leidschendam en zal 

worden gerealiseerd op een groot parkachtig terrein, met als middelpunt een 
activiteitencentrum, waarbij actief kan worden ingespeeld door bewoners en/of 

buitenstaanders/leden. Het was een korte interactieve lezing, waar luisteraars 
tussendoor hun vragen konden stellen, die dan door Peter Lefeber werden 

beantwoord. Tot slot was er nog een korte enquete over je eigen wensen.  
  

Sally Tee 
 
Adverteren 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566 

 

mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:kelapamuda2010@gmail.com
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Zo de kop is eraf. Het verenigingsjaar 2016 is 16 maart jl. geopend met mijn 
eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter. Het bestuur had op vele fans 

gerekend maar er kwamen zegge en schrijve slechts 45 stemgerechtigde leden. 
Het quotum van 10 procent werd in ieder geval gehaald waardoor eventuele 

besluiten konden worden geaccordeerd. 
Het element om na de vergadering een gezamenlijk maaltijd te nuttigen gaf ook 

niet de doorslag om en masse te komen. Was de prijs van € 5,00 voor de maaltijd 
te hoog, en/of de tentoonstelling: “Verbinding tussen twee culturen” in het 

Museum Volkenkunde te Leiden en de hierbij horende rondleiding er debet aan dat 

de opkomst zo laag was? Wie zal het zeggen? 
Maar het was na afloop van de vergadering erg gezellig getuige de foto’s die het 

echtpaar The Kwan Young hebben geschoten. Zie de volgende pagina’s. 
De poging van het bestuur om de jaarrekening en de balans over het jaar 2016 

inzichtelijker te maken was niet geheel geslaagd mede gelet op de vragen die uit 
de vergadering kwamen. De opmerkingen en suggesties zijn genotuleerd en het 

bestuur heeft hier goede nota van genomen. 
Naar de stand op 1 april jl. hebben wij een ledental van 394.  

Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de actieve en niet actieve leden 
binnen de vereniging. Zo ziet u dat binnen de sectie biljart er éen is die biljart en 

danst, één die biljart en bridget en drie die het nobele mahjong spel en biljart 
spelen. 

 
 Aantal 

 leden 
Biljart Bridge Line  

Dancing 
 

 
 

 

Mahjong 

Vriendschap 392 
 

    

Sectie biljart 15 
 

 1 1 3 

Sectiebridge 67 
 

1    

Sectie line 
dancing 

49 
 

1   6 

Sectie 

Mahyong 

35 

 

3 4 6  

 
Een exact gemiddelde leeftijd kan ik u niet geven. We hebben van veel leden niet 

de geboortegegevens. Mijn schatting is dat het gemiddelde tussen de 75 en 80 

ligt. Echter het bestuur heeft zich nog niet verzoend met het feit dat we niet 
kunnen verjongen. We geven de hoop niet op.  

De winter ligt achter ons en het voorjaar dat guur van start is gegaan begint 
inmiddels weer normale temperaturen te tonen. Ik hou me aan de 

meteorologische methode van seizoensbepalingen en volgens deze bepaling 
eindigt deze koude lente op 31 mei  en begint de zomer op 1 juni a.s.  

 
U allen zonnige perioden toegewenst, 

 
John E. Jacobs 

   
EIGEN RISICO Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en introducés 

die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat voor eigen risico. 

De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de leden, niet-leden en introducés 

geleden tijdens of in verband met de activiteiten van de vereniging. Zie art. 16 van H.H.R. 
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FOTO'S ALGEMENE LEDENVERGADERING  2016  

Met dank aan Ingkie en Kwan Young The 
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Wandeling naar de 

Westelijke Eilanden van 

Amsterdam 

met gids YuLan Tjoa 
 

Datum: 8 juli 2016 van 11.00 tot 13.00 uur 
Verzamelen: Haarlemmerplein voor de Hema, bereikbaar per tram 3, vanaf CS bus 18, 

21 en 22 (10 minuten). Per auto afslag S103 op ringweg West. 
De wandeling eindigt op het Centraal Station, waarna wij gezamenlijk naar het restaurant 
lopen (10 minuten) 

Lunch: 13.30 in Restaurant Sea Palace (dimsum) 
 

De Westelijke Eilanden: 
het Bickerseiland, Prinseneiland en Realenei-

land zijn een drietal eilanden in het centrum 
van Amsterdam. Ze liggen ten zuiden van 
het IJ en de Zeeheldenbuurt, ten noorden van 

de spoorlijn tussen het Centraal Station en 
Amsterdam-Sloterdijk en ten westen van 

het Westerdok.  
Tussen 1611 en 1615 werden hier drie grote 
kunstmatige eilanden aangeplempt.  

Dit was onderdeel van de 3e Vergroting van 
Amsterdam, waarvan de eerste plannen 

dateren uit 1610. 

 

Met het project Westerdokseiland heeft 
Amsterdam (in het begin van de 21e eeuw) 

zijn sterkste staaltje verdichte stedenbouw uit 
de geschiedenis neergezet. Met 175 tot 300 

woningen per hectare is de nieuwbouw aan 
het IJ waarschijnlijk het dichtst bebouwde 
stukje Nederland. Westerdok bestaat uit vier 

forse bouwblokken doorsneden door smalle 
straten. De noordwestpunt heeft een 

ijzingwekkend scherpe gevelhoek. 
 

Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 9,50 euro per persoon (niet-leden 12,50 
euro), incl. luister-apparaatjes. Wij wandelen heel rustig en nemen voldoende pauze. Na 

afloop lopen wij gezamenlijk naar restaurant Sea Palace, Oosterdokskade 8, voor onze 
gezamenlijke dim sum (de kosten worden hoofdelijk omgeslagen, neem contanten mee 

ong. 16 euro, incl. thee). 
 
Het bedrag graag vóór 30 juni, ovv ‘Wandeling Westelijke eilanden’ overmaken op 

IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.  
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch kan bij Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of 

mobiel 06 2266 0108.  
Neem op de dag zelf mijn mobielnummer mee en graag even bellen mocht u onverhoopt 
niet op tijd zijn. Indien U slechts mee wilt met de dimsum lunch, dat kan, graag even 

aanmelden ivm reservering. 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeheldenbuurt_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Sloterdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerdok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Vergroting_van_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Vergroting_van_Amsterdam
mailto:hhteng@telfort.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.peritusnetwork.nl/wp-content/uploads/2014/02/Westelijke-Eilanden.jpg&imgrefurl=http://www.peritusnetwork.nl/projecten/peritus-reizen/&docid=JCbVzx5Dj9ZhfM&tbnid=6gVuqZAk9irjoM:&w=630&h=244&bih=746&biw=1440&ved=0ahUKEwiWu7zRmsHMAhWECMAKHTv8AL8QMwgrKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://imagene.youropi.com/westelijke-eilanden-wijken-3(p:location,2848)(c:0).jpg&imgrefurl=http://www.youropi.com/nl/amsterdam/locations/westelijke-eilanden-2848&docid=3XF0qxdTlL8rNM&tbnid=9rTQLWExHvRYXM:&w=700&h=468&bih=746&biw=1440&ved=0ahUKEwiWu7zRmsHMAhWECMAKHTv8AL8QMwgmKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm0KeRnMHMAhVDmBoKHV8-DAgQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/birdseye_nl/albums/72157621167927762/&psig=AFQjCNHKV8Gjn2lPhZvMtX_oDJHPsOU-Dg&ust=1462478375186790
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Roy Ho Teng Soen 
VAN DE REISCOMMISSIE:  

  
Beste vrienden, 

  
Een reis naar JAPAN! Wie wil dat niet tegen deze prijs. En vliegen met de KLM 

met vertrek op 19 oktober.  €2850,00 Goedkoper met dezelfde kwaliteit bestaat 
niet! 

Inbegrepen 

 • Vlucht Amsterdam-Tokyo en Osaka-Amsterdam met KLM 

• Handbagage en ruimbagage 

• Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag  

• Rondreis per touringcar en hogesnelheidstreinen 

• 2 x bagagetransport (o.b.v. max 20 kg bagage per persoon) 

• Nederlandssprekende reisleiding  

• Lokale Japanse, Engelssprekende gidsen 

• 13 nachten verblijf in genoemde toeristenklassehotels (of gelijkwaardig) 

• 13 x ontbijt 

• Stadsbezoeken Tokyo, Hiroshima en Kyoto 

• Dagexcursie Kamakura en Nara 

• Bezoek aan Shirakawago, Kanazawa en Miyajima 

• Wandeling Takayama 

Aanmelding vóór 1 juni via hotensoeng@multiweb.nl    

Vereiste aantal deelnemers voor deze prijs minimaal 15 personen! 

    

  

Kamakura 

https://www.kras.nl/javascript;
https://www.kras.nl/javascript;
https://www.kras.nl/javascript;
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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Verslag Golfdag De Vriendschap/Inisiatip 

 
Ook dit jaar werd op de vrijdag na Hemelvaart traditioneel de Golfdag gehouden. 

Dit jaar werd er gespeeld op golfbaan Liemeer. Deze golfbaan ligt precies in het 

midden van de denkbeeldige driehoek Amsterdam – Den Haag – Utrecht. Dit is 
qua ligging dan ook perfect voor een golfdag van de twee verenigingen uit regio’s 

Amsterdam en Den Haag. 
Met de koudste Koningsdag sinds de invoering hiervan 3 jaar geleden nog vers in 

ons geheugen, was de 22 graden met volop zon een werkelijke verademing. Op 
deze eerste zomerse dag van het jaar gingen we met 30 deelnemers, verdeeld 

over 10 flights vanaf 12.30 uur de baan in. Er werd gestart vanaf hole 10. 
Liemeer is een jonge baan die pas sinds 2007 wordt bespeeld. Hierdoor zijn de 

geplante bomen nog relatief kort, waardoor de wind een factor van het spel wordt 
die de moeilijkheidsgraad van de baan erg kan bepalen. In ons geval had de wind, 

met windkracht 4, een matige maar zeker niet te onderschatten rol. Liemeer bleek 
ook een baan met een gebruiksaanwijzing. Zo heeft het zwart-witte en rood-witte 

paaltjes die maar vanaf één kant out-of-bounds aangeven, witte lijnen die je niet 
mag overschrijden met je kar, groene lijnen en speciale dropping zones. Van 

Marijke de Marshall kregen we hierover nauwkeurige instructies, die iedereen 

meteen weer vergat tijdens het spelen. 
Na zo’n 5 uur in de baan en een frisse douche, ging de prijsuitreiking van start in 

het clubhuis. Ook dit jaar waren er prijzen voor de longest drive. Bij de dames 
werd de longest drive geslagen door Floor Yo. Bij de heren maakte John Jacobs 

hardste rechte beuk met de driver. 
De neary werd gewonnen door Djiang Harris die de neary al in de eerste flight 

neerlegde en die daarna door niemand meer verplaatst kon worden. 
Birdies waren dit jaar gemaakt door Nancy The, John Jacobs en Alex Siem. 

Traditioneel waren er twee Stableford-klassementen: handicaps hoger dan 25 en 
handicaps t/m 25. De prijswinnaars waren als volgt. 

Lage handicap (hcp 25 en lager) 
1. Djiang Harris   35 Stfd punten – hcp 14.1 

2. Floor Yo            35 Stfd punten – hcp 18.8 

Hoge handicap (hcp 25.1 en hoger) 

1. Lie Sim Tjiang   42 Stfd punten – hcp 33.5 
2. Oei Tjioe Lan   35 Stfd punten – hcp 33.3 

De wisselbeker ging derhalve naar Lie Sim Tjiang, die zijn naam hierop mag laten 

bijgraveren. Tot slot kon er genoten worden van een heerlijk drie-gangen diner in 
restaurant De Heeren van Liemeer. 

Quote van deelnemer Victor Tjia: “De golfdag was fan-tas-tisch en zeer relaxed. 

Van de vriendelijke ontvangst, de supergezellige flight tot aan het lekkere diner 
aan toe, alles was prima. Een dag als deze bewijst maar weer dat de mensen het 

verschil maken. Iedereen bedankt!”. 
Een quote van deelnemer Zoe Tan, dochter van Arie Tan: “Ik vond het superleuk 

en gezellig om mee te doen. We hadden mooi weer en de baan was ook een goede 
keuze. Niet te moeilijk maar ook zeker niet te makkelijk! Volgende keer wil ik ook 

wel weer mee doen. :-)”. Nou, die inschrijving staat dan genoteerd Zoe! 
Uit deze quotes blijkt weer dat het een zeer geslaagde golfdag was, met dank aan 

alle deelnemers en met name mede-organisatoren Tan Kiem Sian, Aylee Liem en 
Liem Bian Tie. 

                                                                                              Alex Siem 
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Evenementen verslag 2015 

 
Hierbij onze activiteiten die in het jaar 2015 hebben plaats gevonden.  

Hoop dat jullie hiervan kunnen meegenieten en nagenieten. 

 
Op 6 februari zijn wij met een rondleiding door de verborgen schatten van het 

Rijksmuseum geweest, met dr. Gandolfo Cascio, kunsthistoricus, gepromoveerd 
op Michelangelo. 

 

Tijdens onze rondleiding hebben 
wij een aantal minder bekende 

kunstenaars aan de hand van 
bijbehorende schilderijen 

besproken, zoals die van 
Avercamp, Bol, Everdingen, 

Verspronk en Crivelli. Door de 
uitleg kijk je met andere ogen 

naar deze schilderijen en raak 
je meer bekend met de 

Hollandse meesters. Ook de 

symboliek erbij is heel erg 
interessant. Weer heel veel 

geleerd.  

 

Daarna hebben wij een dimsum 

lunch gehad bij Restaurant 
Taste of Culture, op 

loopafstand. 

 
 
 

Op Vrijdag 12 juni 2015 hebben 24 
personen onder begeleiding van gids 

YuLan Tjoa gewandeld door het 
centrum van Amsterdam. Het was 

prachtig weer en gezellig druk in de 
stad. De tocht begon bij het 

nationaal monument op de Dam, 
voor het Paleis en ging langs 

verschillende interessante gebouwen, 

zoals het smalste grachtenhuis, VOC-
gebouw, Hotel The Grand (oude 

stadhuis), Universiteit en eindigend 
op het Begijnhof.  
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Zo leren we al wandelend  dat voor 1578 er in Amsterdam 21 kloosters waren en 
ook 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 dat een klooster was van Reguliere kanunniken, ook in 1394 

gesticht.  

  
Voor de lunch zijn wij ditmaal naar Kantjil en de Tijger op het Spui gegaan. Wij 
hebben hier een overweldigende Indonesische High Tea genuttigd, met eerst een 

torentje met hartige hapjes en daarna een assortiment zoete hapjes. Hoop dat 
jullie het op de foto’s kunnen zien. 

Er zijn twee echtparen speciaal voor de High Tea gekomen, heel gezellig. 

 
Wederom met dr. Gandolfo Cascio hebben wij een bezichtiging van de speciale 

tentoonstelling met werken van van Gogh en Munch georganiseerd in het Museum 
van Gogh te Amsterdam. Ditmaal zijn er 36 deelnemers, leden en introducés. Er is 

een extra gids van het Museum ingehuurd, met ook een heel leuk en informatief 
verhaal. 

Dit was op Vrijdag 23 oktober 2015. Het is verplaatst van de ochtend naar de 
middag van 14.30-16.00, op verzoek van Gandolfo. Dat had enige organisatie 

gevergd. We hebben eerst gelunched, Dimsum van 12.30-14.00, opnieuw in 
Restaurant Taste of Culture, Korte Leidsedwarsstr. 139-141, 1017 PZ Amsterdam . 

Toch altijd weer lekker met als specialiteit de Peking eend met flensjes uit eigen 
keuken. Helaas geen foto’s hiervan, iemand anders misschien? 

 
Bedankt voor jullie deelname, de evenementen kunnen slechts een succes zijn als 

jullie meedoen en tot de volgende keer! 

 
Hing Teng 
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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. Han Sing Liem         Tel. 06-10579961  
  email:hansingliem@yahoo.com 

Sectie Bridge Vrijdag mw. Ciska Goudsmit Tel. 0297-764312  

  E-mail:goudsmit@caiway.nl  

 mw. Patricia Tjiook-Liem Tel. 020-6361956 

                                     E-mail:patricia.tjiook.liem@gmail.com 

Sectie Line dancing Elly Ang Tel. 020 – 0651354574 

 E-mail : elly.ang@casema.nl  

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

E-mail: grace.halim@kpnmail.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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Djiekh@gmail.com
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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NIEUWS UIT DE SECTIES  

 

Biljart 

De Sectie Biljart heeft na een enigszins slepende en chronisch lichamelijke 
achteruitgang maar tot het einde helder en scherp van geest zijnde, zeer 

gewaardeerde lid en oud-voorzitter verloren, Lionel Tan Gwan Liang. Hij was , 

voor zover je je in een biljartclubje als die van ons kunt ontwikkelen, een goede 
biljarter. Door zijn zeer ruime ervaring op velerlei gebied had hij een goede kijk op 

de zaken en had hierdoor goed bijgedragen aan de club. Wij zullen hem missen en 
wensen Lan, zijn echtgenote, heel veel sterkte toe. 

 Ons ledental is verder stabiel , 15 leden, maar helaas is er vanwege het beperkt 
aantal tafels dat ter beschikking is, weinig mogelijkheid tot groei. 

 Deze zomerstop is van de derde week van juni tot de eerste week van september, 
dus 28 juni niet meer en 13 september weer. 

Tussen de Gemeente Amstelveen en andere instanties zijn momenteel 
onderhandelingen gaande betreffende de exploitatie van de "Startbaan", de locatie 

waar wij dinsdag's spelen en een definitief besluit, zoals dat bij dit soort zaken 
gaat, is nog niet gevallen. 

Han Sing Liem 

 

Vrijdag bridge 

De sectie Vrijdagbridge begon het nieuwe jaar 2016 met een nieuw initiatief. Op 

vrijdag 18 maart werd een bridgeworkshop georganiseerd onder leiding van 
bridgedocente mw. Els Hamer. De kennismaking met het bridgespel bleek zeer te 

bevallen en vier personen besloten direct met een bridgecursus voor beginners te 
starten. Gezien hun vorderingen zullen wij hen op onze slotdrive op 17 juni als 

medespelers kunnen begroeten. 
 

Mahjong 

De speeldata: 

13 en 27 mei 

10 en 24 juni 

zomerstop 

 

 

9 en 23 september 

14 en 28 oktober 

11 en 25 november 

9 en 23 december 

 

Line-Dance Rooster 2016 

Donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur voor gevorderden 
Vrijdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur voor beginners – gevorderden en ver-

gevorderden. 
Tot 30 juni zijn er elke Donderdagavond en Vrijdagavond Line dance lessen in 

PLUSPUNT – Amstelveen. Wij hebben 2 maanden vakantie, dan gaan wij in 

September weer beginnen. Heeft U interesse of weet u iemand die Line-dance wil 
leren? Wij hebben nog plaats op donderdagavond! 
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS 

 

 

LINE DANCE 

 
Donderdagavond  Gevorderden - grote zaal 

19.00 tot 22.00 uur     
Vrijdagavond Beginners en Gevorderden - kleine zaal 

de groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers.  
19.00 uur tot 22.00 uur – beginners  

20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver - gevorderden 
 

Locatie: Wijksteunpunt Pluspunt 
Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – 

Amsterdamseweg/Molenweg) 
 

Docent: Coby Damen 
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote 

zaal, o.l.v. leert u diverse passen en nieuwe dansen! 
 

Contact  
Wilt U graag bewegen, dansen is gezond en heeft U interesse om het te 

leren of weet U iemand die ook interesse heeft, neem dan contact met 
onderstaande personen (na 20.00 uur) 

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; 06-51354574 
 

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, geen bridge in juli 

en augustus. 
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. 
 

Locatie:  Wijkcentrum Alleman   
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen                                                                              

Contact 

Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:  
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312;  email: goudsmit@caiway.nl 

GOLF  
 

Contact 
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,  

email: ks_tantjioe@hotmail.com 
Aylee Liem : telefoon 0620-676875 

U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com 

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

De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. 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.  
Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00 

 

Locatie: Startbaan Tennispark 
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen 

 
Contact 
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:  

gsm    : +31.6.10579961 
 

MAHJONG 
 

Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2 

zomermaanden en in de Kerstvakantie.  
 

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. 
 

Locatie: 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) 
Contact  

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

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. 

Adres 
President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

Contact 
Kiong Hoo Djie 

E-mail: Djiekh@gmail.com;  Telefoon : 020-3317382 
 

 

mailto:martin34nuissenburg@live.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 2016 bedraagt €30,00 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: 

€ 30,00 

€ 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 € 3,00, tenzij anders vermeld 
 

 
11 juni: Chinese Theeceremonie met Professor Zhang Ximin, van de 

Chinese Ambassade in den Haag, afdeling Wetenschap en Technologie 

 
ACTIVITEITEN 

 
8 juli: Wandelen met Yulan naar de Westelijke eilanden in Amsterdam 

 

 

ACTIVITEITEN ANDERE VERENIGINGEN & INSTELLINGEN 

 

12 februari - 14  augustus: De Boeddha, Museum Volkenkunde, Leiden 

 

28 mei t/m 5 juni 2016: Tong Tong Fair, Den Haag 


