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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

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

email : jejacobs@upcmail.nl 

Secretaris          Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566,  

Email : elly.ang@casema.nl 

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

                         email : msoeselo@gmail.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. 

 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. 2017-2: 12 april 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  

 

 

 

Mutaties p. 4 

Voorwoord voorzitter p. 5 

Foto's Muziekuurtje p. 6 

18 feb. Workshop Shu Bao p. 7 

26 mei Golfdag 2017 - inschrijfformulier p. 8-9 

27 mei Dagexcursie Giethoorn en Elburg p. 10 

Reizen met De Vriendschap: 

Madeira, Vietnam, Indonesië 

p. 11-12 

Nieuws uit de secties  p. 14 - 15 

Secties: locaties, contactgegevens p. 16 

 

 

De Algemene ledenvergadering wordt op 25 maart a.s. om 14.00 
uur gehouden in het: 

Het wijkcentrum Pluspunt 
Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.  

Na de vergadering is er een gezamenlijk diner en dansant. 
 

 

 

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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LEDEN-MUTATIES per JANUARI 2017  

 

 
Nieuw ingeschreven: 

 
Mw.A.Landegent, 

Amsterdam 
Mw.M.Firdiany, Amsterdam 

Mw.J.Snijders, Amstelveen 
 

 

Overleden: 
 

Dhr.E.Pang, Amsterdam 
 

 

 

Uitgeschreven: 

 Mw.G.L.Baars-Kwee, 

Amsterdam 
Mw.T.D.Bult--Tan, 

Amsterdam 
Dhr.K.Y.Chiam, Amstelveen 

Mw.B.Djie, Amsterdam 
Dhr.F.Hermans. Amsterdam 

Mw.S.L.Liem, Amstelveen 
Mw.I.Muller, Amstelveen 

Dhr. En Mw.L.Ng-A-Tham, 
Castricum 

Mw.E.Nie, Amstelveen 
Dhr. En Mw.T.Peeters, 

Amsterdam 

Mw.N.N.Schoonhoven, 
Amstelveen 

Mw.B.J.Schutte-Groenier, 
Amsterdam 

Mw.W.Sindhunata, 
Amstelveen 

Mw.S.T.Tee, Amsterdam 
Dhr. En Mw.K.G.The, 

Amstelveen 
Mw.K.L.Tjan, Amstelveen 

 
 

 

 

 

MEDEDELING BETALING CONTRIBUTIE 2017 voor leden die geen 

incassomachtiging hebben afgegeven aan vereniging de Vriendschap 

 

U wordt verzocht om na 31 december 2016 uw contributie over te maken 

naar de rekening van De Vriendschap; voor 1 persoon is dat € 15,00 en voor 

een (echt) paar € 30,00. Indien u na 15 januari 2017 uw contributie nog niet 

heeft voldaan zult u een brief ontvangen met het verzoek alsnog uw 

contributie te voldoen.  

 

Let op u zult geen acceptgiro meer ontvangen. Het rekeningnummer 

van vereniging De Vriendschap is NL 85 INGB 0006 0770 92. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  

 

Beste Leden, 

 

Zoals gebruikelijk is het begin van ons nieuwe verenigingsjaar ingeluid met het 
Muziekuurtje op 7 januari jl. Het was schitterend om ruim een uur te genieten van 

gepassioneerd uitgevoerde muziek. Zij die door omstandigheden niet konden 
komen, hebben echt wat gemist. Het is geweldig hoe Yulan Tjoa het weer voor 

elkaar heeft gekregen om zo’n gevarieerd programma voor ons samen te stellen.  
Chapeau !!! Yulan, we hebben genoten. 

 
Het jaar 2017 belooft voor mij, als voorzitter en Elly Ang, secretaris, een 

spannend verenigingsjaar te worden. Mw. Sally Tee en mw. Mayke Soesenoladi 
hebben vorig jaar kenbaar gemaakt dat zij in het jaar 2017 uittreden uit het 

bestuur. 
De belangrijke bestuursfunctie van penningmeester is vacant. Het is 

vanzelfsprekend dat kandidaten kennis van financiële administratie dienen te 
hebben en in een team kunnen samenwerken.  

Tot op heden hebben zich ondanks de oproepen in de voorgaande Nieuwsbrieven 

geen kandidaten gemeld die de functie van penningmeester op zich willen nemen. 
Graag zie ik er naar uit om op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart a.s. 

over de eventuele bestuurssamenstelling met u van gedachten te wisselen. 
 

De Algemene ledenvergadering wordt op 25 maart a.s. om 14.00 uur gehouden in 
het: 

Het wijkcentrum Pluspunt 
Smeenklaan 1, Amstelveen.  

Na de vergadering is er een gezamenlijk diner en dansant. 
 

In de vorige Nieuwsbrieven hebben we ook melding gemaakt dat de clubmiddagen 
voortaan meer het karakter hebben van soosmiddagen. Het centrale punt zal 

voornamelijk liggen op gezelligheid, het elkaar ontmoeten en het gezamenlijk 
eten; waarbij er mogelijkheden zijn om sectie gerichte activiteiten als bridge, 

biljart, line-dancing etc. te doen. 

De band Count 4 draagt zorg voor de muzikale omlijsting van de middagen. 
 

Graag breng ik ook onder uw aandacht dat op veler verzoek Hing Teng en Yulan 
Tjoa, in de maand juli weer een wandeling organiseren door Amsterdam.  

De wandeling wordt afgesloten met een gezamenlijke dimsum.  Zet het alvast in 
uw agenda. Datum, kosten e.d. volgen in de komende Nieuwsbrieven. 

 
Het bovenstaande is een impressie van wat er zoal in het komend verenigingsjaar 

aan activiteiten te verwachten valt.  
 

In alle oprechtheid hoop ik dat u in gezondheid kan deelnemen aan activiteiten 
van de vereniging en veel plezier hieraan mag beleven. 

 
 

John Jacobs 
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FOTO'S MUZIEKUURTJE 

 

Op 7 januari vond het jaarlijkse muziekuurtje plaats, tevens de gelegenheid om 

elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en met elkaar de traditionele 

nieuwjaarstoast uit te brengen.  
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18 februari: WORKSHOP SHU BAO (papieren naai-etui) door Mieke Gorter 
 

Naar aanleiding van de lezing over textiel en kleding van de Miao en Dong 

vrouwen, van Mieke Gorter bij ons afgelopen december, zijn een aantal dames 
enthousiast geworden om een Shu Bao te maken. 

 
Wat is een Shu Bao? 

Zo noemen de Dong vrouwen uit Dimen en de Miao vrouwen uit Shidong hun 
prachtig gevouwen naai-etui. In deze etui bewaren de vrouwen hun garens, 

bandjes en naai-attributen. Ook foto’s van hun dierbaren en liefdesbrieven. 
Niemand zal ooit in de naai-etui van een ander kijken, want hiermee schendt je de 

privacy van een ander. Wat mooi dat dit nog kan, vind je niet? 
 

Workshop van 1 dag  
Van de moerbeiboom hebben de Dong vrouwen prachtig papier gemaakt. Dit 

papier is heel sterk. Wij gaan het knippen en vouwen en plakken tot een boekje 
met héél veel vakjes.  

We versieren het aan de binnenkant en aan de buitenkant voorzien wij het van 

een met indigo geverfd lapje, een bandje en een oud Chinees muntje en u hebt 
een prachtige Shu Bao. Iedereen maakt het anders en er ontstaat een originele 

Shu Bao, die helemaal naar jouw smaak is gemaakt. 
 

Datum: 18 februari 2017 van 10 uur tot ong. 16 uur 
Locatie: Mauritslaan 18, Amstelveen 

Kosten: 35 euro voor de cursus en 15 euro voor het materiaal (incl. lunch, koffie 
en thee) 

Een aantal dames heeft reeds aangegeven mee te willen doen. Er kunnen 
maximaal 7 personen meedoen, indien er meer gegadigden zijn, dan is de datum 

25 februari ook beschikbaar. 
Kijk ook op www.miekegorter.nl voor haar interessante blog over haar reizen naar 

de Dong en Miao volkeren en de mooie foto’s. 
 

Graag zsm aanmelden bij Hing Teng  

(email: hhteng@telfort.nl of bellen: 0622660108) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.miekegorter.nl/
mailto:hhteng@telfort.nl
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27 Mei: GOLFDAG 2017 
 

Een gezamenlijk evenement van Inisiatip en De Vriendschap 

 
De locatie, op het landgoed 'De Utrecht', kan uniek worden genoemd en zal 

waarschijnlijk de laatste golfbaan zijn die op een dergelijk landgoed is aangelegd. 
De 18 holes en de 9 holes par 3 baan, naar ontwerp van golfbaanarchitecht Alan 

Rijks, zijn zodanig aangelegd dat vele holes langs natuurlijke elementen lopen. 
Veel mooie solitaire bomen en bospartijen zijn op de baan bewaard gebleven, 

evenals de laanstructuren. De boerderij 'De Ekster' uit 1926 is verbouwd tot een 
sfeervol clubhuis. De 18 holes baan, de 9 holes par 3 baan en alle oefenfaciliteiten 

(driving-range, oefengreen en chippinggreen) zijn rondom dit punt gesitueerd. 

We maken er weer een gezellige en sportieve dag van, wacht niet te lang met 

inschrijven 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op de golfdag, 

Namens Vereniging de Vriendschap:                                Namens Inisiatip: 

Aylee Liem & Sian Tan                                               Alex Siem & Bian Tie Liem 

 

 

 
Golfclub Midden-Brabant op Landgoed de Utrecht 
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Inschrijvingsformulier Golfdag 2017, Inisiatip & De Vriendschap 
 
We spelen op 26 mei 2017 op: 
Golfclub Midden-Brabant  www.golfclubmiddenbrabant.nl 

Dunsedijk 1085 ND Esbeek 
Programma: 

10:30 u Ontvangst met koffie, thee, lekkernij 
12:00 u Start eerste flight  (NB: 30 min voor de starttijd moet u aanwezig zijn op de 
tee-box)  

18:00 u Diner & Prijsuitreiking  
 

De wedstrijd wordt gespeeld volgens het Stableford systeem en geldt voor alle 
deelnemers. GVB-ers krijgen een fictieve handicap 36. 
 

 
Inschrijving 

Inschrijving op basis van de volgorde van (voor)aanmelding. De kosten voor deelname 
aan dit golfevenement zijn (p.p./incl inschrijfgeld) : 
 

Omschrijving Greenfee Greenfee arrangement Alleen 
diner 

Deelnemer p.p/incl. 
inschrijfgeld 

€ 57,50 € 80 € 30 

NB: We vinden het uiteraard heel gezellig als u (met aanhang) mee gaat dineren. 
 

Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 10 april 2017 door onderstaande gegevens te 
mailen naar: golfevenement@gmail.com of sturen aan: Mevr. K.S. Tan-Tjioe, Doornburg 

117, 1081 JX Amsterdam 
 

Naa
m 

M/
V 

Adres, PC en 
woonplaats 

Emailadres / 06 
nr 

Hcp
1 

Diner 
J/N 

Vlees/Vi
s 

              

              

Buggy gewenst: J/N [doorhalen wat van niet van toepassing is]. Aantal buggies is 
beperkt. Reservering op basis van volgorde van inschrijving. 

 
Betaling 

Uw betaling moet uiterlijk vóór 26 april 2017 bijgeschreven zijn op het onderstaande 
rekeningnummer  
NL27 INGB 0000 1419 30 t.n.v. Hr. T.S. Tan o.v.v. Golfdag 2017 

 
NB: Men is pas aangemeld als de betaling is ontvangen en bij verhindering dient men zelf 

voor een vervanger te zorgen. Laatste mogelijkheid tot annulering 10 mei 2017. 
  
Contact: 

golfevenement@gmail.com 
 

De Vriendschap:  
Sian Tan 020 3377554 / 06 51905279 
Ay Lee Liem    06 20676875 

 

Inisiatip:  
Liem Bian Tie  070 3967545 
Alex Siem        06 45192198  

BUSREIS NAAR PITTORESK GIETHOORN EN ELBURG met gids Yulan Tjoa 
                                                 
1 Vul in: HcP = 36 indien GVB (of hoger) of “NVT” indien u alleen aan het diner wilt meedoen.  

mailto:golfevenement@gmail.com
mailto:golfevenement@gmail.com
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zaterdag 27 mei:  bustocht naar Giethoorn 

Wij willen graag een dagje uit in eigen land organiseren voor onze leden. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, het wordt een comfortabele busreis met onderweg  

bezienswaardigheden die niet alleen pittoresk, doch ook historisch de moeite waard zijn. Hiervoor 

hebben wij zaterdag 27 mei 2017 gepland. Yulan gaat ons hierbij begeleiden, als altijd kan zij veel 

vertellen over de bezienswaardigheden, gelardeerd met leuke anekdotes. 

 

Hieronder een globale beschrijving van de tocht, in de volgende nieuwsbrief wordt het definitieve 

programma en bijbehorende informatie gepubliceerd. Het wordt een makkelijke busreis, ook 

geschikt voor de ouderen onder ons. En natuurlijk zijn introducés welkom. 

 

Wij vertrekken in de ochtend uit Amstelveen en gaan 

eerst met de bus naar Giethoorn,  het “Hollandse 

Venetië” in Overijssel.  

Door veenontginning en turfafgraving is Giethoorn 

een schilderachtig plaatsje geworden met sloten, 

vaarten, plassen en bruggetjes. Langs de oevers 

staan op aparte eilandjes de oude rietgedekte 

boerderijen met “kamelendaken” en prachtige tuinen. 

We maken hier een rondvaart met onderweg koffie en 

gebak. 

 

 

Na een uitgebreide buffetlunch, vervolgen we onze 

weg naar Elburg alwaar we een korte wandeling 

maken in dit vestingstadje  aan het Veluwemeer.  

De stad is meer dan zeshonderd jaar geleden 

gebouwd als een rechthoekige vesting met een 

dubbele gracht. Sindsdien heeft de tijd hier stil 

gestaan.  

Laat in de middag arriveren wij weer in Amstelveen. 

Hopelijk tevreden na een gezellig dagje uit. Natuurlijk 

kunnen we afspreken om daarna samen wat te eten. 

Noteer alvast de datum 27 mei  2017! Let op de volgende nieuwsbrief met het definitieve 

programma en de kosten. Bij voorbaat onze excuses als het programma wegens praktische 

redenen enige verandering heeft ondergaan. 

Stuur alvast een berichtje of jullie dit leuk vinden naar hhteng@telfort.nl. Ook kunnen jullie 

je alvast vrijblijvend aanmelden, dan ontvangen jullie als eersten de informatie per email 

over het definitieve programma. 

Yulan Tjoa en Hing Teng (email hhteng@telfort.nl) 

  

mailto:hhteng@telfort.nl
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Met “de Vriendschap” naar het BLOEMENCORSO van Madeira, eiland 

gevuld met fleurige bloementuinen en vulkanische meren 

 

 

Ontdek het 'Bloemeneiland’ van 4 mei -11 mei 2017; Reissom €950,--pp incl. 

half pension en excursies! Twee weken na Pasen vindt het wereldberoemde 

bloemencorso van Madeira plaats. Alle hotels zijn dan VOL!  

Aanmelding kan per mail via hotensoeng@multiweb.nl.  Aanmelding vóór 

21 januari 2017 Wie eerst komt eerst maalt! 
 

Het subtropische eiland Madeira, gelegen in de Atlantische Oceaan, is één van de 
meest geliefde vakantiebestemmingen in Europa. Het hele jaar door zorgt een 

mild klimaat voor een uitbundige, weelderige natuur met de mooiste bloemen en 
planten. De hoogste tijd om kennis te maken met deze ‘Parel van de Atlantische 

Oceaan’!  
De inwoners van Madeira noemen hun eiland niet voor niets "the floating garden", 

het eiland staat namelijk vol met exotische en zeldzame planten. Veel tuinen zijn 
open voor het publiek, waarvan de Botanische tuinen en Quinta do Palheiro in de 

heuvels van Funchal de meest bekende zijn. Veel dorpjes op Madeira zijn een 
bezoek meer dan waard vanwege hun middeleeuwse karakter en architectuur. Wat 

dacht u van Camacha, beroemd om zijn rietvlechtwerk of Porto Moniz, een dorpje 

aan de noordwest kust met vulkanische zwembaden waarin u heerlijk kunt 
zwemmen. Schitterende uitzichten over de Atlantische Oceaan en de kustlijn vindt 

u bij Ponta de Sâo Lourenço. Een bezoek aan Funchal, de elegante hoofdstad van 
het eiland mag u zeker niet overslaan.  

De mogelijkheden zijn heel divers en u kunt tijdens uw verblijf met gemak het 
hele eiland bekijken. De bloemenmarkt van Funchal. Een natuurwandeling over de 

Paul da Serra hoogvlakte of over de smalle voetpaden langs de talrijke levadas 
(irrigatiekanaaltjes). Een boottocht naar het eiland Porto Santo of een tochtje 

rondom de Ilhas De sertas (‘verlaten eilanden’)... mogelijkheden genoeg op mooi 
Madeira! 

mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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De Vriendschap reiscommissie organiseert twee fantastische reizen naar 
het Verre Oosten. Geïnteresseerden kunnen het volledige programma 

opvragen via hotensoeng@multiweb.nl of via 0651352915 

17-daagse  GROEPSREIS NAAR VIETNAM  
VAN 24 JULI – 9 AUGUSTUS   

REISSOM €3500 VOOR 2 PERSONEN  1-pers.toeslag €250  HEEL VEEL INCLUSIEF! 

Dag 1 Amsterdam - Hanoi 
Dag 2, 3, 4  Hanoi 

Dag 5 Hanoi - Halong Bay 
Dag 6 Halong Bay - Ninh Binh 

Dag 7 Ninh Binh - Hué 
Dag 8 Hué 

Dag 9 Hué - Hoi An 

Dag 10 en 11 Hoi An 
Dag 12 Hoi An - Danang - Ho Chi Minh City 

Dag 13 Ho Chi Minh City /Cu Chi Tunnels 
Dag 14 Ho Chi Minh City - Mekong Delta 

Dag 15 Mekong Delta 
Dag 16 Mekong Delta - Ho Chi Minh City 

Dag 17 Amsterdam 

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

24-daagse GROEPSREIS NAAR INDONESIË 
VAN 24 JULI – 18 AUGUSTUS: SUMATRA, JAVA,  BALI  

GARUDA INDONESIA REISSOM €4362,00 voor 2 personen 
                     

Reisroute per dag 

01 Amsterdam - Medan 

02 Aankomst Medan 

03 Medan - Bukit Lawang 

04 Bukit Lawang - Medan - Berastagi 

05 Berastagi - Samosir Island 

06 Samosir Island 

07 Samosir Island - Sipirok 

08 Sipirok - Bukittinggi 

09 Bukittinggi 

10 Bukittinggi - Padang - Jakarta (Java) 

11 Jakarta - Bogor - Bandung 

12 Bandung 

 

13 Bandung - Jogjakarta 

14 Jogjakarta & Borobudur 

15 Jogjakarta - Prambanan Tempels -   

     Solo 

16 Solo - Malang 

17 Malang 

18 Malang - Bromo Vulkaan - Kalibaru 

19 Kalibaru - Lovina 

20 Lovina - Ubud - Sanur 

21 / 22 Sanur 

23 Sanur - Denpasar - Amsterdam 

24 Amsterdam 
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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: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 

 

SECTIE BILJART 

 

De sectie Biljart telt 17 leden en heeft het jaar 2016 afgesloten met een 

gezamenlijke lunch bij Ron's Gastrobar te Ouderkerk a.d. Amstel. Het restaurant 

van chefkok Ron Blauw is nu veranderd en heeft de Indische keuken. De lunch 

was georganiseerd door oud voorzitter Martin van Nuissenburg . Het was een zeer 

genoegelijke samenzijn en de kleine rijsttafel viel goed in de smaak. 

 

  
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: 

 

13 en 27 januari 

10 en 24 februari 

10 en 24 maart 

 

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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SECTIE LINE DANCE  

 

Op 27 en 28 april  en 25 mei zijn er geen lessen 

 

Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur 

 

Rooster  – Januari/Juni 2017 - 

 

elke Donderdagavond  - van 5 januari t/m 29 juni 2017- 

  BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur - 

  GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN –  van 19.00 tot 22.00 

 

elke Vrijdagavond – van 6 januari t/m 29 juni 2017 - 

  BEGINNERS/GEVORDERDEN - van 19.00 uur tot 22.00 uur – 

  VER GEVORDERDEN - 20.00 – 23.00 uur  - 

 

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 - 50221980 

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

 
 

 

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:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:cihc.kitlv@gmail.com
mailto:patricia.tjiook.liem@gmail.com
http://www.cihc.nl/
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS 

 

 

LINE DANCE 

Donderdagavond    
19.00 uur tot 21.00 uur beginners 

19.00 uur tot 22.00 uur gevorderden en ver gevorderden    

Vrijdagavond  
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
mailto:goudsmit@caiway.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 

 

 
 
18 FEBRUARI: Workshop Shu Bao 
 

26 MEI: Golfdag met vereniging Inisiatip 
 
27 MEI: Excursie naar Giethoorn en Elburg 
 
 
CLUBMIDDAGEN 
 
 
zaterdag 25 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 
   

zaterdag 8 april 

 

zaterdag 17 juni 

 

zaterdag 2 september 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur  

(zaal open 14.00 uur) 

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

vermeld 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


