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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter       : Dhr John Jacobs, tel. 020-6900306, 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: € 25,00 per jaar per echtpaar of € 15,00 per persoon 

 Met acceptgirokaart: € 2,00 extra voor administratiekosten 

 De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag twee 

maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november. 

 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief 

 

 Deadline nr. 2015-4: 5 november 2015 

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

 

Clubmiddagen 

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

de achterkant van de Nieuwsbrief.  

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

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.  

Catering 

 

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die 

keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en 

met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten 

informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te 

bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322). 

 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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INHOUDSOPGAVE 
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4  Clubmiddag en ledenmutaties  

5  Voorwoord van de voorzitter  

6  In memoriam Njoo Sioe Poen  

    

7  Rondleiding museum Van Gogh 23 oktober  

8  Verslag golfdag 15 mei  

9  Sinterklaasfeest 28 november  

10  Verslag en foto's wandeling Amsterdam 12 juni  

11  Verslag dagtrip met de mahjongclub 26 juni  

13  Oproep om informatie over Liem Bwan Tjie   

14  Overzicht secties en commissies  

 

    

    

    

    

    

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

EIGEN RISICO 

Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en 
introducés die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten 
doen dat voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor 

schade, door de leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met 
de activiteiten van de vereniging. 

Zie art. 16 van H.H.R. 

 

 
WWW.VERENIGINGDEVRIENDSCHAP.NL 

 
Bezoek onze vernieuwde website! U vindt alle recente nieuwsbrieven, 

verslagen en activiteiten ondergebracht in een overzichtelijk menu. Onder 
Fotos/Videos zijn vele prachtige foto's ondergebracht, met name van het 

lustrumfeest. U kunt ze op uw gemak bekijken en downloaden. 
Kijk regelmatig in de Agenda en op het Prikbord voor nieuwe activiteiten en 

oproepen.  
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CLUBMIDDAG 5 september 2015 
 

Gandolfo Cascio     Lezing: Het kind in de kunst: 1450-heden 

 

In de vroegmoderne kunst tot in de 19e eeuw heeft het kind in de kunst met name 

een symbolische functie. Later begint dit te veranderen en kunstenaars worden 

bewust van het kind in al zijn hoedanigheden. Dit heeft te maken met de industriële 

revolutie en het ontstaan van een machtige middenklasse: met haar idealen en 

waarden. In de 20e eeuw worden kinderen meer als individu afgebeeld en hebben 

zij niet meer de functie van het pure en onschuldige. Tijdens deze lezing zullen we 

proberen om deze veranderingen in hun sociale en culturele context te plaatsen.   

 
Geïnteresseerden voor de lezingen worden verzocht zich tevoren op te geven bij 
het secretariaat (bij voorkeur per e-mail), opdat wij u bij eventuele 

annulering/wijziging tijdig kunnen berichten! 
 

Maaltijd 

Nasi Kuning  € 9,00 p.p. 

 

Adverteren 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

Kosten per nieuwsbrief: 

een hele bladzijde € 50,00 

een halve bladzijde € 25,00 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566  

 
LEDENMUTATIES 

 
Augustus 2015 
nieuw ingeschreven:  

 
Mevr. A. de Casparis, Amstelveen 

Mevr. I. Wijnberg-Brandt, Amstelveen 
Mevr. T. van Rossum-Timmermans, Amstelveen 
Dhr. en Mevr. J. Lie Kiet Hing, Amstelveen 

  
  Uitgeschreven: 

 
  Dhr. A.Na, Amstelveen 

   

 Overleden: 

 

 Dhr. S.P.Njoo, Amsterdam 

 Dhr.S.Sindhunata,Amstelveen 

Dhr. H.L.Oei, Amstelveen 

  

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Geschiedenis is zeer belangrijk in ons persoonlijk leven. Wanneer 

geschiedenis ter sprake wordt gebracht dan sta je er bij stil. 

Geschiedenissen brengen herinneringen met zich mee. Zo ook bij ons in de 

Vereniging. Als bestuur staan we stil bij het overlijden van twee oprichters 

en een oud voorzitter van onze vereniging t.w. : 

 

De heer Sioe Poen Njoo, oprichter en erelid overleden op 12 mei 2015 

De heer Stanislaus Sindhunata (Kie Hay), overleden op 4 juli 2015 

De heer Hway Liem Oei (bij vele leden bekend als Broerie), oud voorzitter 

periode 9 mei 1998 tot 6 mei 2000, overleden op 25 juli 2015 

 

Alle drie hebben ze op één of andere wijze geschiedenis geschreven binnen 

onze Vereniging. Mede dankzij hen, bestaat De Vriendschap nu meer dan 25 

jaar en zijn wij die Vereniging geworden zoals zij die 25 jaar geleden voor 

ogen hadden: een Vereniging die levend is en vele activiteiten kent. 

Wij staan stil bij dit verlies en blijven ons hen herinneren met grote 

dankbaarheid; en wensen de families en nabestaanden veel sterkte toe met 

dit grote verdriet. 

 

De werkelijkheid van de geschiedenis is ook de werkelijkheid van de 

toekomst. Het leven gaat door, ook die van onze Vereniging.  

 

Het is nu nog volop zomer, maar de tijd vliegt en voordat we het weten 

zitten we midden in het najaar. Mag ik u daarom herinneren aan het 

Sinterklaasfeest dat we eind november a.s. willen organiseren. Verderop in 

deze Nieuwsbrief vindt u het aanmeldingsformulier. Yulan Tjoa en haar 

commissieleden rekenen op u en uw kleinkinderen. 

 

John Jacobs  
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In memoriam NJOO Sioe Poen  - 12 mei 2015   

 

 
 

Ik ken Sioe Poen als een innemend, bescheiden en integer mens. 

Voor de vereniging de Vriendschap heeft hij vanaf de oprichting op 20 augustus 

1989 bergen verzet, al zie je na 25 jaar niet veel meer van die bergen. Het zijn net 

duinen, zo waaien ze hoog op, in de loop der jaren vervlakken ze weer. 

Sioe Poen was in het 1e oprichtingsbestuur van de Vriendschap, waarin mijn man 

Fred Boen voorzitter was, penningmeester en samen met Kie Hay Sindhunata, 

secretaris en Tjiook Tiauw Han, vicevoorzitter, medeoprichter van de vereniging. 

Daarna  is hij 13 jaar continu medebestuurslid geweest in de daarop volgende 

besturen, o.a. in mijn bestuur, toen ik in maart 1996 voorzitter werd en Sioe Poen 

mijn zeergewaardeerde secretaris; door zijn inzet, zijn kennis van zaken en zijn 

nauwgezetheid tijdens mijn 1e bestuursperiode heeft hij mij veel geholpen.  

Reeds in het eerste bestuur werd hij aangesteld als algemeen coördinator en in dit 

kader heeft hij diverse activiteiten opgestart, zoals Tai Ji, Qigong, Mahjong, 

Stijldans , lessen in de Chinese taal, Biljart, Kookcursus, cursus Chinese 

schilderkunst, 8 Brocaten Chinese massage en oefeningen voor pijnbestrijding. Vele 

van deze activiteiten zijn weer ter ziele gegaan. De secties die zijn blijven bestaan 

zijn Mahjong en Biljart. Ook was hij actief in de organisatie van clubmiddagen, 

jaarfeesten, kerstmarkten en andere activiteiten. 

Voor hem ging de vereniging altijd voor. 

Enkele leden hebben Sioe Poen om al deze verdiensten voorgedragen als erelid van 

de vereniging de Vriendschap tot welke hij in 2003 werd benoemd. 

Een goed mens is heengegaan. 

Wij zullen hem missen. 

Vaarwel Sioe Poen, rust in vrede. 

 

Yve Boen 
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Rondleiding door het Museum van Gogh te Amsterdam in het Van Gogh-

jaar 2015 (125 jaar geleden overleden) 

 

Gids: dr. Gandolfo Cascio, kunsthistoricus 

Datum: Vrijdag 23 oktober 2015, van 11-12.30  

Lunch: Dimsum van 13-14.30, Restaurant Taste of Culture,  

Korte Leidsedwarsstr. 139-141, 1017 PZ Amsterdam 

Verzamelen: Informatiebalie in de hal van het Van Gogh Museum, Paulus 

Potterstraat 7, 1071 CX Amsterdam 

 

Het van Gogh Museum: een bezoek en ontdekking 

Vincent van Gogh (Zundert 1853-Auvers-sur-Oise 1890) is een 

van de grote schilders van de 19e eeuw. Hij schilderde in 

Nederland en Frankrijk, met name in de Provence en zijn werk 

valt onder het Postimpressionisme. Het Van Gogh Museum is 

aan hem gewijd en bevat ruim tweehonderd schilderijen, 

vijfhonderd tekeningen en zevenhonderd brieven van de 

kunstenaar.  

 

 

Tijdens onze rondleiding zullen we het hart van de collectie 

bekijken en de meesterwerken bespreken om ze in hun 

historische context te plaatsen. Het zal dus zowel een 

ontdekkings- als een herontdekkingreis worden.   
 

Kosten voor deze rondleiding bedragen 9,50 euro per persoon (niet-leden 11,50 

euro), inclusief luister-apparaatjes. Gelieve zelf voor een toegangskaart te zorgen, 

daar er diverse soorten kortingen zijn, zie hiervoor www.vangoghmuseum.nl.  

Het bedrag graag vóór 15 oktober 2015, ovv ‘Van Gogh Museum’ overmaken op 

IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.  

 

Aanmelden voor rondleiding en voor slechts de lunch is reeds mogelijk, bij Hing 

Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108. Neem mijn 

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

Indien U slechts mee wilt met de dimsum lunch, dat kan, graag even aanmelden 

ivm reservering. 

 

 

 
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. 

 
 

 
 

 
 

http://www.vangoghmuseum.nl/
mailto:hhteng@telfort.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Pachango_-_Zonnebloemen,_Vincent_van_Gogh_(1889).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLANL_-_Pachango_-_De_slaapkamer,_Vincent_van_Gogh_(1888).jpg
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De Vriendschap/Inisiatip Golfdag 2015 

 

Dit jaar werd de golfdag op 15 mei, traditioneel op de dag na Hemelvaart, 

gehouden op Golfbaan Purmerend. Deze mooie golfbaan grenst aan de gemeente 

Waterland. Zoals die naam al suggereert is de golfbaan dan ook een baan met heel 

veel water. Veel ballen verdwenen in de prachtige waterpartijen die deze golfbaan 

rijk is. Ondanks de weersvoorspellingen werd het uiteindelijk mooi zonnig weer met 

niet al te veel wind en was het met 12⁰C perfect golfweer. Dit mooie weer hebben 

we allemaal te danken aan Tan Kiem Sian die een cabe (rode peper) ergens op een 

geheim plekje in de grond gestopt heeft om de regen te verjagen. Deze cabe hielp 

dan overigens weer niet met het verjagen van alle waterpartijen op de baan. 

Dit jaar deden 30 personen mee aan de golfdag, verdeeld over 8 flights. Op het 

spel stond de wisselbeker die vorig jaar in Naarderbos in handen van Liem Bian Tie 

gekomen was. Vanaf 10.00 uur kon begonnen worden met een kop koffie en een 

heerlijke punt appeltaart. Na het inslaan ging om 11.30 uur de eerste flight van 

start. Van de maar liefst 4 lussen van 9 holes die Golfbaan Purmerend rijk is, 

werden de gele en de rode lus gespeeld. Vantevoren werd al gezegd dat de gele 

lastig is. Berucht werd hole 5 op geel. Dit is een korte par 4 met een schiereiland 

green. Dit kostte veel ballen. De rode lus had iets minder water en was ook 

gemakkelijker. 

Na zo’n 5 uur op de baan konden de scores uitgerekend worden, kon er gedoucht 

worden en een drankje genuttigd worden. Hierna vond het diner plaats alsook de 

prijsuitreiking. 

Om de Neary werd gespeeld op hole 3 van de gele lus. Deze werd gewonnen door 

Ron Renooy. 

De Longest drive werd bewaard voor de laatste hole. Hier werden de beste tikken 

uitgedeeld door de laagste handicappers. Bij de dames werd de Longest drive 

gewonnen door Cecile Lauw. Bij de heren ging de Longest drive naar Tan Swan Lee. 

Hij sloeg de bal zo ver dat het Longest drive bordje voor de flights achter hem niet 

eens meer zichtbaar was. Dit moet zo’n 240 meter geweest zijn! 

In de categorieën hoge en lage handicap waren elk 2 prijzen te winnen. De prijzen 

voor de Stableford wedstrijd werden als volgt verdeeld: 

Lage handicap (hcp 24 en lager): 

1. Ron Renooy            33 Stfd punten – hcp 14.9 

2. Rob Sie   33 Stfd punten – hcp 20.4 

Hoge handicap (hcp 24.1 en hoger): 

1. Oei Tjioe Lan  41 Stfd punten – hcp 33.3 

2. Liem Hwie Tjhan          34 Stfd punten – hcp 36.0 

De wisselbeker ging derhalve naar Oei Tjioe Lan. Haar naam zal worden vereeuwigd 

op de wisselbeker. We kunnen terugkijken op wederom een zeer gezellige en 

geslaagde golfdag! Deze was mogelijk gemaakt door alle enthousiaste deelnemers 

en in het bijzonder door Tan Kiem Sian en Aylee Liem die voor de perfecte en 

vlekkeloze organisatie hebben gezorgd. 

Alex Siem 
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SINTERKLAASFEEST OP 28 NOVEMBER 

 
Zet deze datum alvast in uw agenda: 
  

Zaterdagmiddag 28 november (14.00-18.00) organiseert de Vriendschap een 
SINTERKLAASFEEST voor jong en oud.  

 
We hopen natuurlijk dat alle kinderen, kleinkinderen, nichtjes, neefjes, vriendjes en 
vriendinnetjes van de leden mét hun ouders en grootouders dit feest met ons 

komen vieren! We gaan met elkaar zingen, dansen, spelletjes spelen, lekker 
snoepen en we denken dat Sinterklaas vast wel met kadootjes zal komen! 

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

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

ander instrument? 

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

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

zusjes? 

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

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

 
Naam: …………………………………………………..     Leeftijd:…………… 
Kind/Kleinkind van: ………………………………Email:………………..Tel.:…………… 

Ik ga:  dansen / zingen / ……….. spelen/ iets anders:………………………………………. 
 

================================ 
 
Groepsnaam: ………………………………………………………………………………. 

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

Wij gaan: dansen / zingen / ………….  spelen/ iets anders:  ……………………………… 
Contactpersoon: ……………………………Email:…..…………………..Tel:……………. 

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

 

Ik kom/wij komen gewoon! 
Naam/namen en leeftijd(en): …………………………………………................................... 

Kind(eren)/Kleinkind(eren) van: …………………Email: …..……………Tel.:……………… 
 
 

 
 

Een vrolijke pepernootgroet van het Sinterklaascomité, 
Hing Teng, YuLan Tjoa, Ingkie The, John Jacobs 

 

 

 

 

 

mailto:sinterklaas.vriendschap@gmail.com
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Nagenieten van wandeling in het centrum van Amsterdam met Yulan Tjoa 

 

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, the Grand (oude stadhuis), Universiteit en 

eindigde op het Begijnhof. 

 

 
 

Voor de lunch zijn wij ditmaal naar Kancil 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. 
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Voldaan keerden we erna terug naar huis. Er zijn twee echtparen speciaal voor de High tea 

gekomen, heel gezellig. 

 

Hing Teng 

 

DAGTRIP MET DE MAHJONGCLUB NAAR ROTTERDAM OP 26 JUNI 2015 

 
Het gebeurt toch elke dag weer: de ochtenden verschijnen te vroeg. Hè, kon de 

ochtend maar een paar uren later beginnen, dan zijn we meer tevreden. Luid 

rinkelend ging onze wekker af, want Grace Halim, het hoofd van de mahjong 

afdeling, maakt zich al ongerust dat we niet op tijd bij de bus zouden zijn. Gelukkig 

was iedereen om 9.30 aanwezig bij de Labeto-bus die ons naar Rotterdam zou 

vervoeren. Er waren ca. 50 deelnemers, inclusief 10 linedancers. De stemming in 

de bus was goed. Iemand stelde voor om te zingen van 'Ik heb mijn wagen 

volgeladen met oude wijven'. Een ander fluisterde: 'Dat zou te veel nadruk leggen' 
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en dus hebben we het gelaten. 'Goede morgen', begroette onze buschauffeur ons 

toen we Rotterdam naderden, 'Ziet U al de skyline van Rotterdam, de Manhattan 

aan de Maas?', toen de hoge skyscrapers voor onze ogen opdoemden. We werden 

gelost bij de nieuwe Markthal, een hoefijzervormige boog met binnenin 

verschillende marktkraampjes, restaurants, winkels enz. De Markthal was een 

creatie van het architectenbureau MVRDV met binnen aan het plafond een groot 

kunstwerk van de artiest Arno Coenen, getiteld 'Hoorn des Overvloeds'. Aan de 

buitenkant van de hoef bevinden zich 228 koop- en huurappartementen met 

onderin een parkeerplaats voor 1200 auto's. De Markthal Rotterdam is de eerste 

overdekte marktvloer van Nederland, die op 1 oktober 2014 door koningin Maxima 

werd geopend.  

 Na wat rondgelopen, hier en daar wat gesnoept en wat eterijen gekocht te 

hebben of onze lunchbox genuttigd te hebben, gingen we per bus naar de Spido-

halte voor een haven boottocht. Het was aangenaam toeven op de boot omdat de 

zon zijn stralende lach ten toon stelde. Ik werd op het opendek vergezelschapt door 

zeven lieve teenagers, die een schooltrip met hun school deden. Ze deden hun best 

om mij te verleiden wat snoep aan te nemen, maar gezien mijn kilo's zei ik 

standvastig 'nee dank je wel'. Je kon zien, dat de haven van Rotterdam niet voor 

niets de op één na grootste haven ter de wereld is. Er was veel te zien in de haven, 

aanlegsteigers, droogdokken, hotel-restaurant in het voormalige verbouwde SS 

Rotterdam etc., maar door het zachte waaien door mijn haren en de warmte van de 

'lentezon', hoorde ik slaperig maar de helft van het verhaal dat door de loudspeaker 

kond werd gedaan. Hè? Einde haventrip! Terug naar de bus. 'Meneer, U hoort niet 

in mijn bus', hoorde ik de buschauffeur zeggen, 'U hoort vast in een andere bus'. 

Inderdaad hij heeft gelijk. Ik was zeker nog slaapdronken. Onze chauffeur stond bij 

de bus ernaast. We werden gedropt bij Restaurant Tai Wu aan de 

Mauritsweg, waar ons avondeten geserveerd zou worden. Aangezien we 

nog wat tijd hadden voor we met z'n allen konden storten op al het 

lekkers van Tai Wu, gingen we nog even windowshopping doen. 

Sommige dames veranderde hun windowshopping- in een echt 

shoppingrondje. Op het eten was niks aan te merken, Grace had goed 

gekozen. Met een welgevulde buik gingen we om zeven uur 's avonds 

weer huiswaarts richting Amstelveen. Sommigen konden het ronken niet laten en 

stapten slaapdronken om ca. acht uur de bus uit. De dag was maar al te snel 

verlopen, het smaakt nog naar meer! Dank aan Grace en co voor de gezellige dag! 

 

Sie Swan Hway, 26 juni 2015 

 

 

 

De Vriendenkring LianYi Hui viert zijn LUSTRUM FEEST op 

zaterdag 12 september 2015 in Vogelpark AVIFAUNA te Alphen 

a/d Rijn. We beginnen met een boottocht met High Tea, 

daarna een interessante lezing van William Cortvriendt over 

zijn boek: Hoe wordt je 100. En sluiten af met een diner 

dansant. Inlichtingen: info@vriendenkringlianyihui.com. 

 
 

 

      
Sinaasappel 

Papaya Uit 

Brazilië 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/MVRDV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arno_Coenen
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OPROEP OM INFORMATIE OVER ARCHITECT LIEM BWAN TJIE 

  

Langs deze weg hoop ik van u reacties te krijgen op mijn volgende oproep:  

Wie van u heeft zelf gewoond of kent mensen die hebben gewoond in Indonesië  in 

huizen die gebouwd zijn door architect Liem Bwan Tjie vanaf 1929-1930?  

In het archief van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam (vroeger geheten: het 

Nederlandse Architecten Instituut) zijn o.a. fotoalbums bewaard gebleven met 

foto’s van huizen, sommige met hun interieur, ontworpen door mijn vader, waarbij 

de naam van de opdrachtgever niet vermeld staat.  Om de inhoud van het archief 

aan te kunnen vullen zou ik graag willen weten wie van u een bijdrage kan leveren 

aan de kennis over de eerste eigenaar of opdrachtgever.  Als u zelf iets weet en 

misschien foto’s heeft of andere mensen kent met deze kennis  dan zou ik het erg 

op prijs stellen als u uw reactie stuurt naar: rombout-liem@planet.nl  of 

I.S.Rombout-Liem, Mauricialaan 44, 2051 LH Overveen, telefoon 06-50606820, 

met uw naam, uw  telefoonnummer en of mailadres.  Naar aanleiding van uw 

reactie zal ik contact met u opnemen, telefonisch of via de mail.  Het doel is ook 

bepaalde erfgoederen van de Chinese samenleving in Indonesië op deze wijze te 

kunnen traceren en te kunnen vastleggen.  

Bij voorbaat wil ik u heel hartelijk danken voor uw moeite iets te betekenen in de 

zoektocht naar namen van eerste eigenaren of opdrachtgevers van huizen en 

gebouwen die ontworpen zijn door architect  Liem Bwan Tjie. 

  

Hartelijke groet, 

  

I Shan Rombout-Liem 

 

 

 

 
 

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:rombout-liem@planet.nl
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. Ineke Ompi Tel. 020-6326237  

  E-mail: ineke.ompi@gmail.com 

 mw. Patricia Tjiook-Liem Tel. 020-6361956 

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

Sectie Bridge Maandag dhr. Lionel Tan   Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

Sectie Line dancing mw. Kien Lo Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur) 

 E-mail swankiensie@hotmail.com  

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

E-mail: g.halim@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:ineke.ompi@gmail.com
mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:swankiensie@hotmail.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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INFORMATIE VAN DE SECTIES 

 

 

SECTIE LINE-DANCE 

 

ROOSTER voor 2015   

 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg) 

U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote zaal, o.l.v. 

Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen! 

 

GEVORDERDEN – elke DONDERDAGAVOND van 19.00 tot 22.00 uur 

In de grote zaal - Vanaf 3 september t/m 17 december 2015 – laatste les in 2015! 

 

 BEGINNERS EN GEVORDERDEN – elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – de groepen 

zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers. 

Van 19.00 uur tot 22.00 uur – beginners en iets - gevorderden 

       20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver - gevorderden 

 

Vanaf 4 september t/m Donderdagavond 17 december 2015 – laatste les in 2015! 

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 

 

 

SECTIE BRIDGE VRIJDAG 

 

De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden, van januari  
t/m juni en van september t/m december.  

Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze van een 
half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 
Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom om op vrijdag te komen 

bridgen. 
Plaats:   Wijkcentrum Alleman                                                                                       

Den Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen. 
 

Inlichtingen bij Ineke Ompi 

Telefoon: 020 6326237; email: ineke.ompi@gmail.com 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:ineke.ompi@gmail.com
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SECTIE BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong Hoo Djie. Als 

u boeken wilt lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of telefoon) contact op 

om een afspraak te maken. De catalogus is bij de bibliothecaris thuis op te halen, 

tegelijk met het lenen van de boeken. Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-

mail toegezonden krijgen. Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap 

kunt u ook boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi 

zijn op de website terug te vinden en te downloaden. 

Nieuwe aanwinst:  
Nukila Amal, Maia's nachtlied, De Geus 2010, 317 p. 
Maya is een jonge werkende vrouw. Ze woont in de drukke metropool Jakarta en 

heeft haar leven perfect op orde. Een bloeiende carrière, vrienden en een 
aanstaand huwelijk. Maar dan lijkt alles te veranderen als in haar dromen steeds 

dezelfde vrouw verschijnt: naamgenote Maia. Maia wordt door een draak met de 
naam Kolibrie op nachtelijke reizen meegenomen. Zo bezoekt ze haar geboortedorp 
op de Molukken, waar ze vreemde wezens ontmoet en onwerkelijke dingen ziet 

gebeuren. Maya wordt geraakt door de vreemde dromen en door de belevenissen 
van Maia begint ze te beseffen dat haar perfecte leven maar schijn is. Ze doet 

afstand van haar leven zoals ze dat kent, zegt haar baan op, zet haar verloofde aan 
de kant en verlaat Jakarta. Ze begint te schrijven over Maia en haar oneindige 

nachtelijke reizen. 
Werkelijkheid en fictie dreigen door elkaar te gaan lopen als de nachtelijke Maia 
tijdens een van Maya's dromen ook begint te schrijven en schrijft over Maya, die 

wakker wordt op een perfecte ochtend. 
 

Kiong Hoo Djie 

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

Adres: President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

 

SECTIE BILJART 

De sectie Biljart heeft op 23 juni ter afsluiting van het jaar dankzij inspanning van 

de dames Hiem Njoo, Inge Tjoa en Poan Lie een gezellige en heerlijke lunch gehad 

in Restaurant Peking City te Amstelveen. Bij deze gelegenheid heeft de Heer Martin 

van Nuissenburg vanwege drukke werkzaamheden zijn voorzitterschap van de 

sectie beëindigd en overgedragen aan de Heer Han Sing Liem. 

 

De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur in de biljartzaal van 

'Startbaan Tennispark' te Amstelveen en de activiteiten zullen hervat worden op 

dinsdag 11 augustus'15. 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. De Winterstop 2015 is vanaf dinsdag 22 dec. t/m dinsdag 29 dec., dus dinsdag 5 

jan. biljarten. 

 

Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00 
Locatie: Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen. 
e-mail : hansingliem@yahoo.com 

    gsm : 06-10579961 
   

Han Sing Liem 

mailto:martin34nuissenburg@live.nl
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SECTIE MAHJONG 

Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) zijn 

aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen als vraagbaak bij 

ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers. 

 

In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze lekker 

opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u 

bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit. 

 

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

zomermaanden en in de Kerstvakantie. 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

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

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

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

 

 

SECTIE GOLF 

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

Aylee Liem : telefoon 0620-676 875 
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com 
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INSCHRIJFFORMULIER 
De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het 

bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te 

bereiken door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten. De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus 

oogmerk. 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging  

De Vriendschap: 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

Meldt hierbij ook partner als lid/donateur:  ja / neen 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

De contributie voor 2015 bedraagt € 25,00 per echtpaar of € 15,00 per persoon. Zij die 

geen machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven 

zullen een acceptgiroformulier ontvangen, waarvoor € 2,00 extra in rekening wordt 

gebracht. 

Datum:       Handtekening: 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,  

tel. 020-4417566,  email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen; 

KvK nummer 405 368 50 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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Aan 

de Penningmeester van vereniging De Vriendschap 

 

Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie 

 

Ondergetekende, 

 

Lidnummer: Geb. datum M / V 

Naam Voorletters 

Adres 

Postcode Woonplaats 

 

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de 

jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. 

 

Naam bank: IBAN nr.: Contributie hoogte: 

€ 25,00 

€ 15,00 

 

Datum:       Handtekening 

 

 

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te 

geven om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten. 

 

Opsturen aan: 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen. 

KvK nummer 405 368 50 

  

http://www.verenigingdevriendschap.nl/


 20 

ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP 

 

 

CLUBMIDDAGEN 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld 

 

Noteer alvast in uw agenda de volgende clubmiddag: 

 

 

5 september : lezing van dhr. Gandolfo Cascio 'Het kind in de kunst' 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

 

23 oktober: rondleiding museum Van Gogh met Gandolfo Cascio 

 

28 november: Sinterklaasfeest 

 

12 december: Eet en Proef 'Potluck' 

 

 

ACTIVITEITEN ANDEREN 

 

12 september: Lustrumfeest de vriendenkring Lian Yi Hui 

 

17 oktober t/m 17 januari 2016: Azië in Amsterdam, Rijksmuseum 

 

t/m 16 januari 2016: Chinese Indonesiërs in Nederland, Museum van 

Volkenkunde, Leiden 

 


