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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 

 

 

 

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. 2017-3: 15 augustus 2017 

 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  

 

 

 

Verslag Golfdag De Vriendschap/Inisiatip 2017 p. 5 

17 juni - clubmiddag Lezing 'Joan Nieuhof', daarna dansen p. 6 

2 juli - Line Dance Feest p. 7 

7 juli - Wandeling door de Pijp met Yulan Tjoa p. 8 

2 sept - clubmiddag Lezing 'Chinese strijdgroepen en de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950' 

p. 9 

7 okt - 'De Chinese kunstmarkt, van zero tot booming' p. 10 

Nieuws uit de secties p. 11, 12 

Zomertips p. 13, 14 

 

 

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 

 

 

 

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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Voorwoord van de voorzitter:  John Jacobs is met vakantie! 
 

 

 

ZOEKT U NOG STEEDS MEE VOOR EEN PENNINGMEESTER VOOR DE 

VRIENDSCHAP….???? 
 

 

Contributie voor 2017 
 
Wij verzoeken onze leden die de contributie voor 2017 nog niet hebben betaald 

het zo spoedig mogelijk te willen doen. 

 
Zoals u weet er komen GEEN acceptgirokaarten meer! 

 
U kunt voor volgend jaar 2018 een “Machtiging tot automatische afschrijving van 

de jaarcontributie” insturen aan het secretariaat. 
Contributie voor een echtpaar bedraagt euro 30,-- en voor een enkel lidmaatschap 

euro 15,--. 
Gelieve op rekening van de Vriendschap te doen overmaken: 

IBAN: NL 85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen. o.v.v. 
contributie 2017, naam en adres! 

 
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 

 
Elly Ang  

 

Foto uitstapje Giethoorn, 27 mei  
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Golfdag De Vriendschap/Inisiatip 2017 

 
Ook dit jaar stond op de vrijdag na Hemelvaartsdag de gezamenlijke golfdag van 
De Vriendschap en Inisiatip weer op de agenda. Dit keer werd er gespeeld op Golf- 

en Countryclub Midden Brabant in het Noord-Brabantse Esbeek vlakbij Tilburg. 
Deze golfbaan is uitgeroepen tot golfbaan van het jaar. Daarom was dit voor de 

organisatie reden om dit jaar voor deze baan te kiezen. Het clubhuis is 
ondergebracht in een oude boerderij uit 1926 die verbouwd is tot clubhuis. De 

baan ligt in alle rust, ver weg van alle snelwegen, aan een onverharde weg. 
Rond de klok van 10 kwamen de eerste spelers aan, voor een kop koffie met cake, 

om in te slaan op de driving range en om te putten op de oefengreen. Rond het 
middaguur vertrok de eerste van 7 flights. Alle flights werden voor vertrek nog 

door Hans Lumadjeng, die zelf helaas niet mee kon golfen, op de foto gezet, 
waarvoor dank! Vermeldenswaardig is Flight #4 die eigenlijk ook wel de 

President’s flight genoemd kan worden. Hierin namen de voorzitter van De 
Vriendschap, John Jacobs, en 7-voudig oud-voorzitter van Inisiatip, Bian Hong 

Liem, deel. 

Vanwege het warme weer reed de Brabants gemoedelijke Marshall rond met een 
watertank. Met zo’n 29 graden Celsius op de thermometer, was het namelijk een 

erg warme dag geworden. De traditionele cabe die door Kiem Sian Tan op het 
balkon wordt geplaatst om hiermee goed weer af te dwingen, was dit jaar wellicht 

wat te ‘pedes’. 
De golfbaan was met name voor degenen die van de gele tee speelden een relatief 

korte baan, waardoor de playing handicaps laag waren. Uitdagend was 
bijvoorbeeld de 13e hole. Dit is een lange par 3 waar je kan kiezen om, zoals op 

de pro’s op de televisie, in één ruk over al het water naar de green te gaan, met 
alle risico’s van dien, of korter, meer op zeker, laf, maar wellicht verstandiger, via 

de fairway aan de rechterkant. 
Holes 8, 9 en 10 liggen parallel aan elkaar. Hier werd door sommige spelers 

handig gebruik van gemaakt en dit zorgde ervoor dat er op de fairway van de 10e, 
die in het midden lag, op zeker moment wel 8 ballen lagen, terwijl er in 3-ballen 

werd gespeeld! 

Eén van de belangrijkste holes deed aan geen enkel klassement mee. Dat was 
natuurlijk de spreekwoordelijke 19e hole op het terras en in het clubhuis. Hier 

werd gezellig nagepraat over de geslaagde golfdag en van-alles-en-nog-wat, 
onder het genot van een drankje en een 3-gangen maaltijd. Hier vond ook de 

prijsuitreiking plaats. 
Dit jaar werden er maar liefst 3 birdies gemaakt en wel door Lay Liem, Swan Lee 

Tan en Alex Siem. De prijs voor de hole-in-one kon ook dit jaar niet worden 
uitgereikt. 

De top 3 in het Stableford klassement zag er als volgt uit. 
1. Djiang Haris  36 Stfd punten – hcp 14.8, 

2. Alex Siem   36 Stfd punten – hcp 20.8, 

3. Ping Hoen Ong  30 Stfd punten – hcp 15.9. 

Op de wisselbeker mag dit jaar dus Djiang Haris worden bijgeschreven. 

Naast de Stableford wedstrijd waren er netals altijd ook prijzen voor de birdies, de 

holes in one, de neary en de longest drives bij zowel dames als heren. 
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De neary was dit jaar voor Lay Liem die de bal al in de eerste flight heel knap, 
zeer dichtbij de hole, op een niet te verbeteren plek wist te plaatsen. 

De longest drive bij de dames was voor Mei Lieng Teng. 

De altijd prestigieuze longest drive bij de heren ging dit jaar wederom naar Swan 
Lee Tan, die de bal met een zeer lage, maar wel effectieve balvlucht, op zo’n 210 

meter van de gele tee-box topte en bovendien op de fairway wist te plaatsen. 
Vanwege de prestige rondom deze prijs, werd geopperd om ook een wisselbeker 

voor de longest drive te introduceren. De organisatie loopt hier echter nog niet 
warm voor. 

Wederom kunnen we met dank aan mede-organisatoren Kiem Sian Tan en Aylee 
Liem, terugkijken op een geslaagde golfdag en uitkijken naar de volgende! 

Alex Siem 
 

 
Clubmiddag zaterdag 17 juni 

14.30 - 15.15 Lezing door Ing Lwan Taga-Tan, 'Joan Nieuhof'  
 

In het Frans Hals museum in Haarlem wordt op dit moment de tentoonstelling 

Barbaren en wijsgeren: het beeld van China in de Gouden Eeuw gehouden.  
Wat voor beeld hadden de 17de eeuwse Hollanders van China en hoe keken de 

Chinezen aan tegen de 'roodharige barbaren' die het verre China bezochten?  
Naar aanleiding van de tentoonstelling leek het me een goed idee een praatje te 

houden over mijn doctoraalscriptie Het beeld van China in de 17de eeuwse 
boekillustratie. Ik zal daarbij ingaan op de meest succesvolle publicatie over het 

keizerrijk China dat in de Nederlanden verscheen: Het gezantschap der 
Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den Keizer van China, 1655 tot 

1657, door Joan Nieuhof (1618-1672).  
Nieuhof was lid van het eerste gezantschap van de VOC naar Peking. Hij reisde 

mee als verslaggever en tekenaar van de havens, steden en waterwegen in China, 
maar ook van de bewoners, hun kleding, flora en fauna. In 1665 gaf hij een 

reisverslag uit met 149 illustraties. Het boek was een doorslaand succes: in 
minder dan 15 jaar beleefde het boek negen herdrukken en verscheen in 

verschillende talen.  

Ook heden ten dage blijft Nieuhof fascineren. Carolijn Visser, de bekende 
reisverslaggeefster, reisde in het spoor van Nieuhof door China en beschreef haar 

reis in Buigend Bamboe. Prof Leonard Blussé wijdde een studie aan de tekeningen 
van Joan Nieuhof en onlangs promoveerde Jing Sun, uit Peking, aan de 

Universiteit Leiden. Haar thesis was gewijd aan Joan Nieuhof: De illusie van 
waarschijnlijkheid, Joan Nieuhofs verbeeldingen van China. 

Aan de hand van vele illustraties reizen we nog eens samen met Nieuhof van 
Canton naar Peking. 

 
 

 
 

Na de lezing  is er gelegenheid  om te dansen!!!! 
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         LINE DANCE FEEST - ZONDAG  2  JULI  2017 
 
 
Aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur…!!!               Met COBY…. 
 
 
Voor onze leerlingen – GRATIS ENTREE 
IEDEREEN IS WELKOM…… 
INTRODUCES -  ENTREE Euro 5,-- p.p. 
 
 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg) 

 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen ( na 20.00 uur) bij onderstaande 

personen. 

Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 
Ingkie The – ingkie@gmail.com  - Tel. 06 5022 1980 

Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 5135 4574 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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Wandeling door de Pijp, met gids Yulan Tjoa 
 

Datum:     Vrijdag 7 juli 2017 

Start om 11 uur:    op het Cornelis Troostplein 
Einde om 13 uur:            Marie Heinekenplein 

Daarna dimsum (lunch) bij:  Nam Kee, Marie Heinekenplein 4 
 

Deze keer wandelen wij door De Pijp, een voorbeeld van 19e-eeuwse 
'revolutiebouw', het opzetten van nieuwe wijken vaak zonder planmatige aanpak 

of oog voor de lange termijn. 

 

In de tweede helft van de 19e eeuw was 

stadsuitbreiding nodig vanwege de 
bevolkings-explosie. In de geest van 

Sarphati maakte de jonge stadsingenieur 
Van Niftrik een plan (1866) voor een 

complete uitbreidings-gordel in het 
poldergebied langs de rand van Amsterdam. 

Volgens het plan kwam er in het midden, 

het Centraal Station van Amsterdam, en 
langs de huidige Ceintuurbaan een moderne 

spoorlijn.  
Dit plan had een grandeur die zich kon meten met die van de nieuwe wijken van 

Parijs en Wenen. De gemeenteraad wees het plan echter af.  
Van Niftriks stratenplan vereiste een omvangrijke herverkaveling, en onteigenen 

per kavel zou duur en tijdrovend worden. 
Een nieuw plan werd opgesteld door Jan Kalff, de directeur van Publieke Werken 

(plan-Kalff, 1876). Hij handhaafde slechts het ophogen van het poldergebied met 
ongeveer anderhalve meter, ten behoeve van de afwatering, en het 

rioleringsstelsel. Hij zag af van herverkaveling, zodat het stratenpatroon een kopie 
werd van het oude polderslotenpatroon. De spoorlijn verviel, en het Centraal 

Station zou later aan het IJ worden gebouwd. 
De officiële naam van de buurt was YY. De gewone naam was al spoedig de Pijp. 

Waar die naam vandaan kwam en nog veel meer hoort u tijdens de wandeling. 

 

Doordat er veel studenten, kunstenaars en 
prostituees in de nieuwe wijk kwamen 

wonen, werd De Pijp al snel het Quartier 
Latin van Amsterdam genoemd. De wijk is 

één van de meest populaire locaties in 
Amsterdam vanwege de leuke kroegjes, 

winkeltjes en natuurlijk de Albert 
Cuypmarkt.  

 
Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 9,50 euro per persoon (niet-leden 

12,50 euro). Wij wandelen heel rustig en nemen voldoende pauze. De wandeling 
eindigt voor het restaurant Nam Kee alwaar wij onze gezamenlijke dim sum 

nuttigen (de kosten worden hoofdelijk omgeslagen, neem contanten mee ong. 16 
euro, incl. thee). 

Het bedrag graag vóór 30 juni, ovv ‘Wandeling de Pijp’ overmaken op IBAN NL85 

INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Sarphati
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_van_Niftrik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ceintuurbaan_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalff_(stedenbouwkundige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(water)
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHz56S__7TAhUJalAKHStqCwQQjRwIBw&url=http://marktmanagement.amsterdam/&psig=AFQjCNFwoHDQysURTGbzhj11wcYQ4HD_3w&ust=1495387595462526
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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. 

 

 

 

Clubmiddag zaterdag 2 september 

 
Lezing door Anne van der Veer, 'Chinese strijdgroepen en de 

Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950' 

 

Vaak wordt gedacht dat de Chinese gemeenschap in Indonesië zich zo min 
mogelijk probeerde te mengen in het conflict tussen Nederland en de Indonesische 

republiek. Dat zou anders maar geweld uitlokken van Indonesische strijdgroepen. 
Dat er ook strijdgroepen door Chinezen werden opgericht, is veel minder bekend. 

Deze lezing bespreekt twee van die strijdgroepen, de Pao An Tui (PAT) uit Jakarta 
en de Angkatan Muda Tionghoa (AMT) uit Surabaya en Malang. 

 
Beide groepen werden opgericht vanuit de Chinese (peranakan) gemeenschap, 

maar ze stonden ieder aan de andere kant van het conflict. De Pao An Tui was een 

bondgenoot van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en probeerde de 
Chinese gemeenschap te beschermen tegen Indonesisch geweld. De Angkatan 

Muda Tionghoa werkte samen met het Indonesische leger (TNI) en volksmilities 
(laskar rakyat) om zo de vijandelijkheden tussen Chinezen en Indonesiërs te 

doorbreken.  
 

In de lezing wordt nagegaan in hoeverre beide strijdgroepen de Chinese 
gemeenschap konden beschermen tegen geweld. Daarbij zal uitvoerig gekeken 

worden naar de oprichting, de omstandigheden in Jakarta en Surabaya, de leiders 
en de activiteiten van de strijdgroepen. Ook zal hun optreden in breder kader 

geplaatst worden van de rol van Chinese strijdgroepen in Indonesie als geheel. 
 

 
Anne van der Veer 

Promovenda Universiteit Leiden 

a.l.van.der.veer@hum.leidenuniv.nl  

 

 

 

mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:a.l.van.der.veer@hum.leidenuniv.nl
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Clubmiddag zaterdag 7 oktober 

Lezing door mw. drs. Feng-Chun Ma, 'De Chinese kunstmarkt, 
van zero tot booming' 

  

Feng-Chun Ma, kunsthistorica, gespecialiseerd in Chinese en Japanse kunst, 
vertelt over de enorme ontwikkelingen die in de afgelopen 30 jaar in de Chinese 

kunstmarkt hebben plaats gevonden. Zo’n 20 jaar geleden was het een min of 
meer westerse aangelegenheid om Chinese kunst aan te schaffen. Nu zijn het 

vooral Chinezen van het vasteland die deze kunst aankopen en wel in die mate dat 
de westerse potentiële koper nauwelijks meer aan bod komt. Deze grote 

veranderingen hebben alles te maken met de enorme economische groei in China 

met als gevolg een explosieve vraag door deze ‘nieuwe rijken’ naar hun eigen 
kunst.  

Waarom hebben deze welgestelde Chinezen zich op de kunstmarkt gestort en 

waarom zijn zij bereid daar fortuinen aan uit te geven ? Om wat voor soort 
kunstwerken gaat het ? Wat zijn de gevolgen van deze enorme vraag naar 

Chinese kunst en van de exorbitante prijzen die hiervoor worden neergeteld ?  

Al deze vragen komen in de lezing aan de orde, terwijl er na de pauze gelegenheid 

is om objecten uit eigen bezit te tonen en door Feng-Chun te laten beoordelen. 
Wie weet wat voor (onvermoede) schatten U in huis blijkt te hebben !  

Feng-Chun Ma heeft sinds 35 jaar ervaring op het gebied van Chinese en Japanse 

kunst en de daarbij behorende markt.  Zij was van 1988-2003 werkzaam als hoofd 
van de Chinese en Japanse afdeling bij het veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam. In 

2003 vestigde zij zich als zelfstandig consultant en vanuit haar bedrijf adviseert zij 
haar cliënten wereldwijd bij de aan- en verkoop van toonaangevende Chinese en 

Japanse kunst,  

Daarnaast verricht zij taxaties voor zowel verzekeringsmaatschappijen als 

particulieren en adviseert zij beginnende en gevorderde verzamelaars in het 
uitbreiden van hun verzamelingen.   

De Vriendschap kent Feng-Chun Ma van haar eerdere en boeiende lezingen over 

Chinese kunst voor de vereniging. Met het bijzonder interessante onderwerp 

waarover zij op 7 oktober zal spreken belicht zij een actueel aspect van de 
Chinese kunst. 
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Berichten uit secties en commissies 
 
Biljart 

 
Beste Biljart Vriendinnen en Vrienden, 

 
Zoals beloofd hier de data van onze zomer stop : vanaf de 3de dinsdag van juni 

dus: 20 juni, en na het biljarten gaan wij gezamenlijk lunchen, ditmaal bij New 
Peking City, Binnenstr. 2, Stadshart, Amstelveen, tel 020-6419637. 

 

Herstart : 1ste dinsdag van september: 5 september. 
 

 Groet, 
 

Han Sing. 
 

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: 

9 juni 

23 juni GEEN MAHJONG IN ALLEMAN!!! 

Zomervakantie 

Wij starten weer in september: 

8 en 22 september 

13 en 27 oktober 

10 en 24 november 

8 en 22 december 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 
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ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG september/December 2017  
 

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, o.l.v. Coby Damen 

leert u diverse passen en nieuwe dansen !  
 

Donderdagavond : van 19.00 uur tot 21.00 uur voor beginners en ook de 
gevorderden beginnen om 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor de beginners!! 
Vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en van 20.00 uur tot 23.00 uur 

Lesdata:  
Vanaf 7 september t/m 22 december 2017 voor Donderdagavond lessen. 

Donderdagavond 21 december GEEN LES !!!!! 

 
Vanaf 8 september t/m 22 december 2017  voor Vrijdagavond lessen. 

–laatste avond is op VRIJDAGAVOND – 22 december 2017 . 
Gezamenlijk Donderdagavond en Vrijdagavond!!!!!! 

 
Uitgebreid rooster voor de de lessen komt midden Augustus op de email!!! 

 
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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Zomertips: tentoonstellingen 
 
 

 
 
Drents Museum 

 
The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) 

 
De grote archeologische tentoonstelling 'The Great Liao - Nomadendynastie uit 

Binnen-Mongolië (907-1125)' vertelt het bijzondere verhaal van de machtige Liao-

dynastie in de 10de en 11de eeuw over hoe een klein nomadenvolk uitgroeide tot 
een supermacht in Azië. 

Bij de tentoonstelling The Great Liao is een speciale familieroute ontwikkeld. Super 
leuk voor jong en oud! Je vindt de route deze keer in de tentoonstelling zelf. Ga in 

de zaal op zoek naar de stickers op de vitrines en de muur. De familieroute zit 
vol verrassende kijk,- doe-, denk- en speelopdrachten. Als je deze route volgt, 

ontdek je allerlei dingen die voor andere bezoekers verborgen blijven! Heb je hem 
voltooid, dan kun je een leuk aandenken ophalen bij de informatiebalie in het 

museum. 
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Frans Hals museum 

Barbaren en wijsgeren - Het beeld van China in de Gouden Eeuw 

 

 

 

De tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren belicht de wederzijdse beeldvorming 

tussen China en Nederland in de zeventiende eeuw. Nederlanders waren 

gefascineerd door de cultuur van het ‘Hemelse Rijk’, Chinezen verbaasden zich 

over de Nederlandse ‘roodharige barbaren’. Een keur aan schilderijen, tekeningen, 

porselein en modellen brengt de culturele uitwisseling in kaart. De tentoonstelling 

is te zien in het Frans Hals Museum van 25 maart tot en met 20 augustus 2017. 

In de zeventiende eeuw was Nederland een spil in een wereldwijd netwerk van 

handelsrelaties. Dit kwam tot uitdrukking in wat er in de Republiek werd verkocht, 

gemaakt, getoond en ervaren. Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem nodigt 

met de focustentoonstelling Barbaren & Wijsgeren uit tot een mondiale blik op de 

Gouden Eeuw. Centraal staan de eerste contacten tussen Nederland en China. 

 

 

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zet zich in om het erfgoed 

van de Chinezen uit Indonesië, en daarmee het materiaal dat kenmerkend is voor 

hun geschiedenis en vertelt over hun dagelijks-, beroeps- en familieleven, voor 

verlies te behoeden. Oude familiefoto’s en films, archieven, een dagboek, een 

receptenschrift, huwelijksaankondigingen, brieven en ook voorwerpen: als men er 

niet op let worden zij (als waardeloos) weggegooid en gaat dit materiaal voor 

altijd verloren. Laat dat niet gebeuren, behoud het voor volgende generaties, 

neem contact op met het CIHC, dat samenwerkt met het wetenschappelijk 

instituut  KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), de 

Universiteitsbibliotheek en het Museum Volkenkunde, alle in Leiden.  

 

Voor informatie en contact: cihc.kitlv@gmail.com; patricia.tjiook.liem@gmail.com  

www.cihc.nl    

Facebook: chineseindonesianheritagecenter.com 

 

mailto:cihc.kitlv@gmail.com
mailto:patricia.tjiook.liem@gmail.com
http://www.cihc.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. Han Sing Liem         Tel. 06-10579961  

  email:hansingliem@yahoo.com 

Sectie Bridge Vrijdag mw. Cisca 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  

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: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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 SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS 
 

 

LINE DANCE 

Donderdagavond  - grote zaal  
19.00 uur tot 21.00 uur beginners 

19.00 uur tot 22.00 uur gevorderden en ver gevorderden    
Vrijdagavond - kleine zaal 

19.00 uur tot 22.00 uur – beginners en gevorderen 
20.00 uur tot 23.00 uur - 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. 0650221980 

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 2017 bedraagt €30,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen 

machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven, worden 

verzocht zelf voor de betaling te zorgen. 

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 
 
 

 

zaterdag 17 juni 

 

Lezing door Ing Lwan Taga, 'Joan Nieuhof, het gezantschap 

van de VOC naar het keizerlijke hof in China, 1655' 

 

zaterdag 2 september 

Lezing door Anne van der Veer, 'Chinese strijdgroepen en de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950' 

 

zaterdag 7 oktober 

Lezing door mw. drs. Feng-Chun Ma, 'De Chinese kunstmarkt, 
van zero tot booming' 

 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur  

(zaal open 14.00 uur) 

Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders 

vermeld 

 

 

 

 
 

 
 


