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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 Dhr.Victor Tandjoeng, tel.020-4968520, v.tandjoeng1@chello.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: E 30,00 per jaar per echtpaar of E 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. 2019-1: 15 januari 2019 

 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:elly.ang@casema.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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INHOUDSOPGAVE  

 

Pot Luck, 8 december P  4 

Voorwoord van de voorzitter P  5 

Mededeling van de penningmeester P  6 

Muziekuurtje 12 januari P  7 

In memoriam Go Gien Tjwan P  8 

Nieuws uit de secties P  9, 10 

Activiteitenagenda De Vriendschap P 16 

 
 

 

 

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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POT LUCK – “eet en proef”- 8 december 2018  

 

 
 

 
 

Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 8 december 2018 
onze “eet en proef” te houden. Het is nog steeds de bedoeling hapjes van elkaar 

te proeven, een beetje van dit, een beetje van dat ! 
“Eet en proef” betekent, dat iedereen mee kan doen, u maakt een gerecht klaar 

voor 4 personen en brengt dat mee, zo kunnen wij op 8 december elkaars 
gerechten proeven. Alleen een voorgerecht of hoofdgerecht of een toetje is prima. 

Iedere gerecht is goed, het hoeft niet alleen Indisch/Chinees te zijn. 
Een gerecht uit een andere land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt 

klaarmaken. Maakt iets klaar waarvan u denkt dat anderen het vast lekker zullen 
vinden. Maakt wel iets klaar dat verdeeld kan worden! 

Wij verzoeken u vooraf aan ons te melden wat u meebrengt. De mogelijkheid 

bestaat namelijk, dat we misschien teveel aanbod hebben van bijvoorbeeld 
toetjes. 

Dan wordt u verzocht om misschien een hoofd- of voorgerecht mee te brengen.  
Iedereen is welkom, ook niet-leden, maar wel wat meebrengen! 

U wordt verzocht uiterlijk 3 december door te geven wat u meebrengt en in welke 
categorie, aan: 

Elly Ang - Tel. 020-4417566 of 0651354574 – email: elly.ang@casema.nl 
 

BRENGEN VAN EETWAAR VANAF  14.00 UUR  
           OP ZATERDAG 8 DEC.2018 

 
Locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen 

 
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te brengen of breng het mee in 

een pannetje, zodat wij dat op het vuur kunnen opwarmen en warm kunnen 

houden op een rechaud! Wij zorgen voor gekookt  rijst. 
Bij opscheplepels etc. gelieve uw naam erop te zetten!!! 

Kunt uzelf niets klaarmaken, het mag ook uit de TOKO komen. Als u maar iets 
meebrengt, die  wij kunnen verdelen.  

En als u niets hebt meegebracht en toch mee wilt proeven, wordt er entree 
geheven van € 5,-- p.p. Wel tijdig van te voren meedelen aan Elly Ang, dan 

kunnen wij er rekening mee houden, met het eten. 
 

Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van  maken !! 
 

TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 8 DECEMBER 2018 
 

Elly Ang 
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Voorwoord van de Voorzitter 

 

 
Beste Leden, 

 
December, de laatste maand van het jaar, is een maand met gezellige feesten als 

Sinterklaas en zijn gekleurde Pieten, de Kerstman met zijn rendieren en zijn slee. 
En dit jaar een vereniging met een voltallig bestuur.  

 
In het bestuur zijn we blij met Victor Tandjoeng als penningmeester. Hij heeft de 

touwtjes goed in handen; maar Victor mist de discipline van onze leden wanneer 
er bij betalingen geen lidnummer wordt vermeld.  Het vergt voor Viktor enorm 

veel tijd om uit te zoeken van wie het geld komt. Ons verzoek is: vermeld  altijd 
uw lidnummer bij correspondentie/email en financiële overboekingen naar de 

Vriendschap.  
Uw lidnummer vindt u op de sticker op de Nieuwsbrief en anders vraagt u Elly Ang 

- onze secretaris - wat uw lidnummer is. 

Verdrietig is het dat we moeten constateren dat er leden zijn, die hun contributie 
over het jaar 2018 nog  niet hebben voldaan. Indien deze leden voor 1 januari 

2019 hun contributie nog niet hebben betaald dan ziet het bestuur zich 
genoodzaakt deze niet betalende leden te royeren. 

 
Helaas moeten we eveneens constateren dat we nog geen opvolger hebben voor 

onze bibliothecaris dhr. Djie Kiong Hoo, die medio volgend jaar gaat verhuizen en 
waar in zijn nieuwe onderkomen geen ruimte meer is voor onze bibliotheek.  

Wie o wie wil onze nieuwe bibliothecaris worden en heeft ruimte voor onze 
bibliotheek???  

 
Van Yulan Tjoa heb ik begrepen dat het Muziekuurtje op 12 januari a.s. iets 

bijzonders gaat worden. Zie ook de flyer in deze Nieuwsbrief. Wanneer u deze 
Nieuwsbrief leest meldt u zich dan onmiddellijk aan door betaling van het 

entreegeld en o.v.v. Muziekuurtje, uw lidnummer en naam en de namen van 

eventuele introducé’s.  
Er kunnen in de zaal van het Pluspunt maar ca. 150 personen worden toegelaten. 

Dit in verband met de veiligheid. 
 

December is ook altijd een maand geweest van reflectie en inspiratie. Wellicht is 
het goed om in uw beschouwing over verleden en toekomst na te denken over hoe 

we het nog gezelliger kunnen maken binnen de vereniging/secties en hoe het met 
de vereniging in de toekomst verder moet gaan.  

 
Elly Ang, Victor Tandjoeng en ondergetekende wensen, u en uw familie  een heel 

gezellige, feestelijke decembermaand en al het Goede toe in het Nieuwe Jaar 
2019. 

 

John Jacobs 
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Mededeling van de penningmeester 

 

Na bijna een jaar als penningmeester te functioneren en zoals u wellicht nog 

herinnert, had ik in de Nieuwsbrief nr. 2 (Mei 2018) e.e.a. uiteen gezet, dat ik 

hoop dat het penningmeester werk niet al te veel van mijn (héél veel vrije) tijd in 

beslag zal nemen. 

Ondanks het verzoek van de voorzitter in z’n voorwoord bleek nog een derde van 

het aantal betaalde contributie-leden hun lidnummer onvermeld/achterwege 

hadden gelaten. Dit gebeurde óók bij evenementen-betalingen waardoor geen 

onderscheid gemaakt kan worden of dat door een lid of door een geen-

lid/introducee betaald was. 

Voor de goede orde, ik moet nog een bedrag van ca. € 270,= aan nog niet 

betaalde contributie over 2018 ontvangen. Dit bedrag komt overeen met 18 leden 

die hun contributie nog niet hebben betaald. 

                  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Victor Tandjoeng 

Penningmeester De Vriendschap 

 

 
PRIKBORD 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
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: info@cihc.nl; patricia.tjiook.liem@gmail.com; www.cihc.nl   

Facebook: https://www.facebook.com/ChineseIndonesianHeritageCenter 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 

mailto:info@cihc.nl
mailto:patricia.tjiook.liem@gmail.com
http://www.cihc.nl/
https://www.facebook.com/ChineseIndonesianHeritageCenter
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Muziekuurtje van de VRIENDSCHAP 

 Zaterdag 12 januari 2019 om 14.00 

met een speciaal optreden van 

WIETEKE van DORT   

 

begeleid door Aron Tringali               

en verder 

studenten van het Conservatorium van Amsterdam 

 

 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT - Smeenklaan 1 - 1182 GC Amstelveen 

Toegang voor leden: € 5,-, voor niet leden: € 11,- 
 

Na afloop van het Muziekuurtje zijn wij nog een klein uurtje gezellig bij elkaar om na te kletsen 

met drankjes en lekkere hapjes door de Vriendschap aangeboden! 

 

Door de limiet aan capaciteit van de Pluspunt (vol=vol)  is het belangrijk om u  

aan te melden door het entreegeld over te maken aan:  

 

De Vriendschap - NL85 INGB 0006 077092  

ovv Muziekuurtje 12 jan.2019, aantal personen, naam en lidmaatschapsnummer  

(op de 1e blz van het gele boekje boven uw naam) 

Info: Elly Ang – 020-4417566-email:elly.ang@casema.nl 

 

 

 

Zaterdag 12 januari 2019 om 14.00 uur - zaal open 13.30 uur 
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In memoriam Go Gien Tjwan 
‘Strijden voor rechtvaardigheid en gelijkheid, 98 jaar lang.’ (citaat rouwkaart) 

 

Op 27 september 2018 overleed Go Gien Tjwan, 98 jaar oud. Hij was woonachtig 
in Amstelveen.  

Go Gien Tjwan werd geboren in Malang, in 1920. Hij groeide op in een welvarend 
gezin als de een na jongste van negen kinderen. Zijn vader was koffiehandelaar. 

Achter het familiehuis was de grote goedang met de koffiebalen. In het 
verdiepingshuis naast de woning sliepen de kinderen. Go’s vader, Go Sian Lok, 

bezat een grote collectie Chinese boeken1. Hij voedde zijn kinderen strict op 
volgens de confucianistische principes, maar stuurde ze naar de Hollands-Chinese 

school. Daarom sprak Go Chinees-Maleis met zijn ouders, maar Nederlands met 
zijn oudere broers en zusters. Op school en in de sport waren de 

bevolkingsgroepen gescheiden, maar je speelde wel tegen elkaar. Go was actief in 
de Chinese jeugdvereniging waar Hollands de voertaal was. Van kindsbeen af was 

hij zich ervan bewust dat hij opgroeide in een gesegregeerde samenleving. 
Nederlands-Indië was een klassenmaatschappij waarin klasse in feite stond voor 

ras.  

Op de HBS in Malang blonk Go uit in talen en geschiedenis. De exacte vakken 
lagen hem minder. Hij begon in 1940 aan de studie geschiedenis aan de 

universiteit in Jakarta, die onderbroken werd door de Japanse bezetting. Na de 
oorlog vertrok Go naar Nederland en studeerde hij af in sociologie aan de 

universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1962 aan de Vrije Universiteit in Brussel.  
 

Go was vanaf zijn jeugd betrokken bij de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië.  
In 1945 gaf hij leiding aan de Angkatan Muda Tionghoa in Malang. Van 1946 tot 

1947 was hij lid van de PS (Socialistische partij). In 1947 verhuisde Go naar 
Jakarta om te werken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1948 – 

1952 werd Go van regeringswege uitgezonden naar Nederland. Hij werd het hoofd 
van persbureau Antara aldaar. Na zijn terugkomst in Indonesië werd hij hoofd van 

Antara News Agency2.  
Go was vanaf 1954, het jaar van de oprichting van Baperki, het initiatief van 

peranakan Chinezen die streefden naar gelijkwaardigheid in het politieke stelsel 

van Indonesië, actief als lid van het bestuur. Baperki maakte zich hard voor een 
bevredigende oplossing van de dubbele nationaliteitskwestie en de oprichting van 

scholen voor gedupeerden door de sluiting van Nederlandse scholen. Go had een 
leerstoel in URECA, de door Baperki opgerichte universiteit in Jakarta van 1963-

1965.  
In de nasleep van de coup in 1965 (G30S) werd Baperki opgeheven en week Go 

uit naar Nederland, waar hij docent werd in de geschiedenis van het moderne Azië 
aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij in 1985 met pensioen ging.  

 
Ing Lwan Taga-Tan 

 

                                                 
1 Als u meer wilt weten over de bibliotheek van Go Sian Lok, en hoe deze collectie boeken in het 

bezit is gekomen van de bibliotheek van de Universiteit Leiden, kunt u dat nalezen in Foto met 

Verhaal nr. 41 op de website van het CIHC (http://cihc.nl/go-collectie-leidse-

universiteitsbibliotheek/) 
 
2 Suryadinata, Leo, Prominent Indonesian Chinese, Singapore, 2015, p. 41 

http://cihc.nl/go-collectie-leidse-universiteitsbibliotheek/
http://cihc.nl/go-collectie-leidse-universiteitsbibliotheek/
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NIEUWS UIT DE SECTIES 
 

Biljart 

 
 Beste biljart vrienden, 

  
Ik stel voor dat dit jaar de winter-stop plaatsvindt vanaf dinsdag 18 december '18 

tot dinsdag 8 januari '19. Hiem zal bekijken of er voldoende kasinhoud is om op 
18 dec. samen te lunchen. 

  
De biljarters zijn tevreden zoals het nu gaat, z'n gangetje dus, alleen kunnen wij 

helaas nog steeds geen nieuwe leden ontvangen. De tafels die wij ter beschikking 
hebben zijn maximaal bezet. 

Momenteel is er dus helaas nog een leden-stop . 
 

De sectie biljart speelt buiten de zomer en winter stops iedere dinsdag van 10.00 - 
12.00 uur. 

Lokatie : Startbaan Tennis en Biljart Centrum , 

              Startbaan 4 , 1185 XP Amstelveen . 
  

Contact: Han Sing Liem , e-mail: hansingliem@yahoo.com 
 

 
 

Bridge 
 

Vrijdag bridge en Kerstdrive 
 

De kerstdrive zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 21 december. Deze dag vieren 
we altijd extra feestelijk met  leden en gasten. Het programma wordt op de club 

verstrekt. 
Het is tevens de laatste speeldag van 2018. In het nieuwe jaar beginnen we weer 

op vrijdag 4 januari  en de keer daarop, vrijdag 18 januari, vindt de jaarlijkse 

ledenvergadering plaats. Aanvang stipt 11 uur. 
 

Voor verdere informatie: 
 

Secretariaat De Vriendschap sectie bridge  
Cisca Goudsmit 

Tel. 0297 763412  of goudsmit@caiway.nl 
 

Zie ook elders in het blad bij hoofdstuk vrijdag bridge. 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:hansingliem@yahoo.com
mailto:goudsmit@caiway.nl
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Line Dance 

 

  
 
 

ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG Januari/Juni 2019  

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 22.00 uur voor iedereen! 
Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor iedereen om in te komen!! 

Vanaf 10 januari t/m 27 juni 2019 zijn er weer line dance lessen op 
Donderdagavonden! 

Donderdagavond 27 juni 2019 laatste les tezamen met Vrijdagavond 

deelnemers!!!!! 
Vrijdagavondlessen : van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen!! 

Ook hier geeft Coby het eerste uurtje gemakkelijke dansjes voor iedereen om in te 
komen!!! 

Vanaf 11 januari t/m 27 juni 2019 starten de  Vrijdagavond lessen weer. 
–laatste lesavond gezamenlijk op 27 juni 2019 op Donderdagavond 

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

Ingkie The – ingkie@gmail.com  - Tel. 06 50221980 
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574 

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!!! 
 

Mahjong 

 

Mahjongspeeldata tot eind 2018: 14 december 

Hierna hebben wij Kerstvakantie. 

Wij beginnen in het nieuwe jaar weer op de 2e en 4e vrijdag van de maand. 

Mahjongspeeldata 2019 (1ste halfjaar): 

11 en 25 januari 

8 en 22 februari 

8 en 22 maart 

12 en 26 april 

10 en 24 mei 

14 en 28 juni 

 

Voor meer informatie en contactgegevens zie Sectie Mahjong (Algemeen) 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.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  
  E-mail: 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) 

 
SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS 

 

 
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: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
mailto:golfevenement@gmail.com
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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 
 

 

 
LINE DANCE 

 
LINE - DANCE GROEP  DE VRIENDSCHAP 

 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!!! 

 
Elke DONDERDAGAVOND     

BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur - 

GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN –  van 19.00 tot 22.00 uur – 
 

Elke VRIJDAGAVOND  

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. 0650221980 

Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566 
Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur!! 

 

 

 

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. 

 

mailto:martin34nuissenburg@live.nl
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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Locatie:  Wijkcentrum Alleman   

De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen                                                                              
Contact 

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

 

 

 

MAHJONG 
 

Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 

zomermaanden en de kerstvakantie, spelen wij Mahjong met gemiddeld 

10 tafels.  

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 tegen betaling verkrijgbaar.  

Koffie, thee, glaasje sap etc. zijn te koop bij de bar.  

 

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 

 

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 
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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 2018 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 2018-2019 
 
 
8 dec. 2018 – Potluck 

 
12 jan. 2019 – muziekuurtje 
 
9 maart 2019 – ALV 
 
11 mei 2019 – clubmiddag 
 
7 sept. 2019 – clubmiddag 
 
9 nov. 2019 – clubmiddag 
 
7 dec. 2019 – Potluck 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur  

(zaal open 14.00 uur) 

 

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

vermeld 

 

 

 

 
 

 
 


