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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).
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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

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 12 december 2015
POT LUCK – “eet en proef”
Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 12 december 2015
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 12 december elkaars
gerechten proeven. Alleen een voorgerecht of hoofdgerecht of een toetje is prima.
Ieder gerecht is goed, het hoeft niet alleen Indisch/Chinees te zijn.
Een gerecht uit een ander land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt
klaarmaken. Kook iets 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 7 december door te geven wat u meebrengt en in welke
categorie, aan:
Elly Ang - Tel. 020-4417566 of Susan Tjin - Tel.020-6958322.
BRENGEN VAN EETWAAR VANAF 14.00 UUR
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 kunnen opwarmen en warm kunnen houden op een
rechaud! Wij zorgen voor gekookte rijst.
Uw eigen opscheplepels etc.: gelieve uw naam erop te zetten!!!
Kunt uzelf niets klaarmaken, dan mag het ook uit de TOKO komen. Als u maar iets
meebrengt, dat 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 rekening
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 12 DECEMBER 2015
Elly Ang
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Leden van de Vriendschap,
Vorig najaar hadden we nog een lustrumfeest en dit najaar had ik gehoopt op een
Sinterklaasfeest. Helaas kregen Yulan Tjoa en haar commissieleden geen
aanmeldingen en viel er niets te organiseren. Jammer dat dit feest geen doorgang
kan vinden, het zou een aanzet zijn geweest voor verjonging van de vereniging. In
de plaats hiervan geeft de sectie line dancing op de 28e november a.s. een line
dancefeest.
We sluiten ons verenigingsjaar in december af met ons gezellig jaarlijks “Eet en
Proef “.
Informatie hierover en ook over andere activiteiten, in het bijzonder het
Muziekuurtje van Lan Tan januari 2016, vindt u in de pagina’s van deze
Nieuwsbrief.
Op initiatief van het bestuur van de Vriendschap komen de besturen van de
zusterverenigingen op 22e november a.s. bij elkaar om in eerste instantie met
elkaar kennis te maken maar bovenal na te gaan of en waar we met elkaar in de
toekomst kunnen samenwerken. Ik ben benieuwd naar het resultaat van de
bijeenkomst en we houden u op de hoogte.
Wanneer deze Nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt, is het einde van het jaar in
zicht. Het afgelopen verenigingsjaar is rustig verlopen zonder pieken of dalen. Wel
is het vermelden waard dat er binnen de secties een lichte tendens waarneembaar
is van een toename van leden.
Namens het bestuur wens ik u een gezellige en feestelijke decembermaand maar
bovenal wensen wij u al het Goede toe in het jaar 2016.
John Jacobs

EIGEN RISICO Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en
introducés die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat
voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de
leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten van de
vereniging. Zie art. 16 van H.H.R.

5

Mededeling van de penningmeester
Zoals u wellicht nog herinnert, is tijdens de ALV op 15 maart 2015 vastgesteld dat
de contributie miv 1 januari 2016 voor 1 persoon € 15,00 en voor een (echt)paar
€ 30,00 bedraagt.
Indien u vóór 31 januari 2016 uw contributie zelf betaald dmv internet bankieren
of uw eigen overschrijvingskaart ovv contributie jaar en uw lidmaatschapsnummer
dan wordt u géén acceptgiro toegezonden en betaalt u gewoon het bedrag zoals
hierboven is vermeld. Na 31 januari 2016 zenden wij acceptgiro’s aan onze leden
behalve degenen die een automatische incasso aan ons hebben afgegeven. Als u
per acceptgiro betaalt, bedraagt uw contributie € 2,00 extra als bijdrage aan
administratiekosten.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Mayke Soeselonadi
Penningmeester De Vriendschap
LEDENMUTATIES
November 2015
Nieuw ingeschreven:
Mevr. E. Tiggeloven, Amsterdam
Mevr. S. Tjen, Alphen a/d Rijn
Mevr.H.Heller-Oosterveld, Amstelveen
Mevr. I.Muller, Amstelveen
Uitgeschreven:
Mevr. L. Oey, Breda
Mevr. S. Ames, Amstelveen
Mevr. T.H. Go, Zaandam
Mevr. G.B. Goei-Lie, Amstelveen
Mevr. V.H. Jacobs, Amsterdam
Dhr. F. ten Kate, Kudelstaart
Mevr. Kiem, Kortenhoef
Mevr. M.L. Kwee-Yap,Haarlem
Dhr. R. Nix, Badhoevedorp
Dhr. T.H. Thouw, Amsterdam
Overleden:
Dhr. T.Y. Kiem, Kortenhoef
Mevr. M. Nix-Breukers, Badhoevedorp
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LINE-DANCE FEEST 28 NOVEMBER
SINTERKLAASFEEST KOMT TE VERVALLEN!!!!!!
Omdat er geen aanmeldingen – geen inschrijvingen – waren voor het
Sinterklaasfeest op 28 november 2015 voor kinderen en kleinkinderen van onze
leden, delen wij u mede, dat het Sinterklaasfeest niet doorgaat. Jammer..!!
In de plaats hiervan zal de sectie Line-dance een LINE-DANCE FEEST houden
van 13.00 uur tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Aangezien de sectie Line-dance de zaalhuur in de centrale kas moet storten,
zullen wij voor deze dag entree heffen a Euro 4,-- voor personen die mee willen
dansen. Alleen de leerlingen van de sectie Line-dance hebben gratis entree.
Op deze dag hebben wij in de verkoop:
Nasi Langi= rijst met reepjes gesneden omelet, tempé gerecht, stukjes vlees met
serundeng, komkommer en sambal.
Nasi Kapau= rijst met groenten gerecht (geel), rendang, ei, groene cabe.
Beiden a Euro 7,50 p.portie
Als snacks hebben wij van Tante Trees:
Lemper – kroket – pastel - a euro 1,50 p.st.
en misschien hebben wij nog wat zoet, ook a euro 1,50 p.st.
U kunt bij mij van te voren bestellen en op Zaterdag 28 november 2015 na 14.00
uur ophalen in PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.
Met vriendelijke groeten,
Elly Ang

28 november 2015
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Oproep voor: Kunstreis met Gandolfo Cascio gepland in juni 2016

Dr. Gandolfo Cascio heeft aan een aantal leden
reeds bekend gemaakt dat hij bereid is om ons te
begeleiden bij bezoeken aan musea en monumenten
in Italië. De verschillende opties zijn Rome, Florence
of Milaan.
Het gaat om een cursus van 3 dagen in de periode
11-19 juni 2016.
Het programma bestaat uit dagelijks 2 bezoeken: in
de ochtend aan een tentoonstelling, kunstcollectie,
museum; en na de lunch een makkelijk deel: paleis,
bijzonder huis of kerk.
De reis ernaartoe en verblijf is op eigen initiatief.
De lunch is vrijblijvend en in de avond kan een ieder
ook zijns weegs gaan. Natuurlijk zijn spontane
initiatieven welkom, de gezelligheid staat voorop,
bijvoorbeeld gezamenlijk dineren in populaire ‘mustvisit’ restaurants.
Deelname aan dit educatieve deel bedraagt 300
euro p.p. (inclusief alle toegangskaartjes).
Te bevestigen voor 31 december 2015.
Er kunnen minimaal 5 en max. 15 personen mee.
Dit is een oproep aan de leden en belangstellenden, om zich te melden bij Hing
Teng, liefst via email: hhteng@telfort.nl of mobiel: 06 2266 0108.
Geef de namen van deelnemers op, en een volgorde in voorkeuren voor welke te
bezoeken stad.
Bij voldoende belangstelling, bereiden wij het programma voor en eventuele tips
voor de reis en verblijf. Het boeken van reis en verblijf vindt individueel plaats.
Wij verwachten in maart 2016 met een vrijblijvende voorstel te komen. Daarna
kan worden besloten tot deelname. Correspondentie gebeurt per email.
Hing Teng
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Bezoek tentoonstelling 'Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit
Indonesië in Nederland' op 16 januari 2016 met het CIHC
In april vond in het Museum Volkenkunde te Leiden de opening plaats van:
'Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit Indonesië in Nederland', in
samenwerking met het CIHC. Nooit eerder is in Nederland een tentoonstelling
gewijd aan de materiële geschiedenis van de peranakan Chinezen uit Indonesië.
Het is een kleine, maar bijzondere tentoonstelling, die met veel aandacht voor
sfeer en detail is ingericht.
De tentoonstelling is opgebouwd rond de schenking van bruidskostuum en
erfstukken uit de collectie van de familie Kan-Tan-Han. In aansluiting daarmee zijn
drie video opnames te bezichtigen over het huwelijk van drie generaties
paranakan vrouwen in Nederland.
Het CIHC organiseert voor de leden van de Vriendschap een bezoek aan de
tentoonstelling. De conservator van het museum, Francine Brinkgreve, zal ons
ontvangen en de schenker, de heer Sioe Yao Kan, zal, voor zover zijn gezondheid
het toelaat, eveneens aanwezig zijn om de erfstukken uit zijn familie nader toe te
lichten.
Datum: zaterdag 16 januari 2016
Programma (nog in bewerking)
11.00 uur - 11.30 verzamelen in het museum
11.30 uur - 12.30 Inleiding over de tentoonstelling door Francine Brinkgreve
gevolgd door bezoek aan de tentoonstelling.
12.30 uur - 13.30 uur lunch in het restaurant van het museum.
De middag zal een invulling vinden in overleg met de deelnemers. De kosten van
entree museum en de lunch zijn voor eigen rekening. Het museum is gratis
toegankelijk met Museumkaart.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cihc.kitlv@gmail.com,
graag ook uw telefoonnummer vermelden. Nader de datum ontvangt u het
definitieve programma.

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
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SECTIE BRIDGE ORGANISEERT KERSTDRIVE OP 18 DECEMBER 2015
De drive begint om 11.30 uur precies; deelnemers dienen uiterlijk om 11.15 uur
aanwezig te zijn. Na afloop van drive en tijdens de prijsuitreiking kan men
napraten onder het genot van een drankje .
Voor de vaste leden van de sectie is deelname gratis. Belangstellenden, die geen
lid zijn van de sectie bridge, kunnen met partners deelnemen tegen een
deelnamebijdrage van € 10,00 per persoon met vermelding van de namen van
beide partners. Betaling kan voor aanvang van de drive ter plaatse worden
betaald.
Voor deelname aan de Kerstdrive kan men zich opgeven bij:
- Ineke Ompi, telefoon:
020 6326237; email: ineke.ompi@gmail.com
- Leny Lie,
telefoon:
020 6436918;
email:
lenylie@planet.nl

OPROEP
Beste vereniging De Vriendschap,
Mijn naam is Domenico Mangione, ik studeer geschiedenis aan de Universiteit
Leiden en doe onderzoek naar de maatschappelijke positie van PeranakanChinezen (Chinese-Indonesiërs) die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland
zijn gekomen. Graag zou ik via u in contact komen met iemand die in deze periode
naar Nederland is geëmigreerd. Ik hoop dat één van uw leden het leuk vindt om
over zijn of haar ervaring te vertellen in het kader van een interview.
Er is relatief veel geschreven over de ontvangst van de (Nederlandse)
repatrianten, maar weinig over de maatschappelijke positie en integratie van
Chinese Indonesiërs na hun migratie naar Nederland. Het is belangrijk dat
verhalen, levens- en persoonsgeschiedenissen niet verloren gaan.
Ik hoop dat u mij in contact kan brengen met mensen uit de generatie die na de
Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen. Ik zou daarom het liefst
iemand willen interviewen die bewust die migratie heeft meegemaakt. Natuurlijk is
het interview onder het genot van een hapje en drankje.
Geïnteresseerden kunnen mij bereiken op: domenico.mangione@gmail.com en/of
0630273829
Bij voorbaat hartelijke dank,
Domenico Mangione
Student Sociale en Economische Geschiedenis te Leiden
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VERTELLINGEN UIT DE JAPANSE BEZETTINGSTIJD
Kiong Hoo Djie
Ik ben geboren in Semarang in 1940. Mijn broer was een jaar ouder en mijn zus
negen jaar jonger dan ik. Mijn vader had een taxibedrijf, dat verkocht werd toen
er geruchten rondgingen dat de Japanners Indonesië zouden binnenvallen. Mijn
ouders verhuisden naar mijn grootmoeder in Solo.
De hieronder opgetekende vertellingen uit de Japanse bezetting heb ik gehoord
van mijn grootmoeder, moeder, kennissen, vrienden en heb ik ook uit artikelen
over de Japanse tijd vernomen.
Op een dag, tijdens de Japanse bezetting, werd mijn grootmoeder gesommeerd
om naar het bureau van de Japanse Kempetai (Militaire Politie) te komen. De
Kempetai officier, die daar zat, had zijn getrokken samoerai-zwaard op de tafel
gelegd. Hij vroeg mijn grootmoeder met harde stem via zijn tolk of zij cement had
opgeslagen. Hij verdacht haar ervan dat zij cement hamsterde. Grootmoeder zei
dat zij inderdaad twee dagen geleden in een winkel een zak cement had gekocht,
waarvan een deel was gebruikt om de vloer van de koeienstal te repareren. De
Kempetai officier had alleen geknikt, vroeg verder niets en liet haar gaan.
Blijkbaar waren er in die tijd veel spionnen, die de bewoners bespiedden en alles
aan de Kempetai rapporteerden.
Een keer kwam de politiechef van Solo met zijn vrouw in zijn auto om
periodiek een liter melk te bestellen. Ze werden ontvangen door grootmoeder in
de gastenkamer. Mijn grootmoeder zei, dat ze niet hoefden te betalen. Maar ze
wilden die melk niet gratis krijgen. Ze betaalden direct contant voor een maand
abonnement. De vrouw van de politiechef zag mijn moeder kleren naaien. Toen
vroeg zij of mijn moeder kleren voor haar kon maken. Ze kwam de volgende dag
terug om de stoffen te brengen. Bij het ophalen van de gemaakte kleren gaf de
vrouw van de politiechef een stapel stoffen aan mijn moeder als beloning. Toen
kon men geen mooie luxe stoffen op de markt krijgen. Het echtpaar was erg
vriendelijk en zei tegen ons dat we hen konden bellen als we iets nodig hadden.
Gedurende de Japanse bezetting was veel ijzer nodig voor
oorlogsdoeleinden. We moesten onze ijzeren hekken slopen en aan de Japanners
overhandigen voor hun nobele strijd voor een Groot-Oost-Azië. Op een keer kwam
de politiechef bij ons met de vraag waar hij ijzer kon bemachtigen. Hij had orders
gekregen van zijn superieuren. Mijn oom zei dat er veel ijzer in de dierentuin zat.
De politiechef moest lachen en zei dat hij onmogelijk alle dieren kon vrijlaten. Ik
denk dat de Japanners een paar maanden voor augustus 1945 wisten dat ze de
oorlog zouden gaan verliezen. De politiechef en zijn vrouw werden al vroeg naar
Japan teruggeroepen. Ze namen afscheid met ons.
Er waren Japanse soldaten die eieren wilden hebben van de bevolking van een
dorp. Ze gingen gehurkt zitten met een hand op hun billen alsof ze eieren aan het
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leggen waren. De inwoners dachten dat ze moesten poepen en toonden hen een
locatie in de tuin. De Japanners werden woest en begonnen te schelden 'bakheiro'
(stommeling) en hen af te ranselen. Maar het waren de Japanners die stom waren,
want ze hadden het gekakel moeten nadoen van de kippen na het eieren leggen.
Tijdens de Japanse bezetting moesten de ouders hun volwassen dochters thuis
houden. Sommige ouders lieten de haren van de dochters zoals die van jongens
knippen. Daarna lieten ze de dochters jongenskleding dragen. Dat deden ze
allemaal om geen aandacht te trekken van de Japanse soldaten om
verkrachtingen te voorkomen. Ong Siang Tjoen, een Chinese prominent in de stad
Solo, had geld verzameld van de rijke Chinezen om een groot huis gevuld met
prostituees te huren. Hij ging naar de Japanse legercommandant met 2 kratten
whisky en zei dat de Japanse soldaten gratis naar deze vrouwen konden gaan. Hij
vroeg de commandant een garantie dat de soldaten de gewone vrouwen in Solo
niet lastig zouden vallen. De commandant ging akkoord. Hij wist dat de Kempetai
weinig mensen had en problemen had om de soldaten in bedwang te houden. Hij
kende ook het gevaar als de inwoners de Japanse bezetters zouden haten. Deze
manier werd ook gebruikt door Drs. Jap Tjwan Bing, een Chinese prominent van
de stad Bandung.
Wie afkomstig is van de stad Surabaya weet misschien nog over de straat
Kembang Jepoen. Kembang betekent bloemen. Jepoen betekent Japan. Kembang
Jepoen betekent Japanse bloemen, maar ook Japanse prostituees.
Vroeger, toen Japan nog arm was, werkten veel Japanse vrouwen als prostituees
in Nederlands-Indië. Ze stonden in de avond in een rij langs de weg op klanten te
wachten. Daardoor kreeg deze weg de naam Kembang Jepoen. Een paar van deze
vrouwen werden door een paar Nederlandse plantagebeheerders genomen als
nyai. Dit gebeurde niet alleen met Japanse, maar ook met Chinese en inlandse
vrouwen, voornamelijk de dochters van de Chinese en inlandse koelies van de
plantage. Toen mochten deze jonge planters nog geen echtgenotes uit Nederland
meenemen. Later, toen Japan rijk werd door de industrialisatie na de annexatie
van Mantsjoerije en de Japanners goedkoop ijzer en steenkool kregen, werden
deze Japanse bloemen een schande in de ogen van de Japanse regering. Ze
werden gedwongen om terug te gaan naar Japan.
Een andere versie vertelt dat een Japanse vrouw Japanse vrouwen liet
komen als entertainers voor hoge Japanse officieren. Volgens sommigen werd de
weg naar de woning van deze vrouwen Kembang Jepoen genoemd.
Nog een andere versie vertelt dat aan het eind van deze weg veel inlandse
prostituees woonden. De Japanse soldaten kwamen daar. Zo kreeg deze weg de
naam Kembang Jepoen.
Ik heb een vriend, die veel jonger is dan ik. Hij vertelde mij, dat zijn opa een
schuilplaats had gemaakt voor zijn moeder en zijn broer, die nog een baby was.
Toen ze wisten dat Japanse soldaten elk huis in de straat controleerden, bracht
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zijn moeder zijn broer in de schuilplaats. Toen zijn broer huilde, bracht zijn
moeder hem weer naar buiten. Een van de soldaten wilde zijn moeder, die nog
jong was, wegbrengen. Zijn opa knielde meteen voor hem en vroeg om
medelijden voor zijn zwangere dochter. Een andere soldaat, waarschijnlijk van een
hogere rang, beval de soldaat haar vrij te laten. Mijn vriend zei tegen me: “Als
mijn moeder was weggebracht, dan was ik niet geboren.”
Een vriend van mijn schoonvader, Oei Liong Thay uit Semarang, schreef in een
krant over het gevaar van de Japanners die Nederlands-Indië voor de grondstoffen
steenkool en aardolie zouden binnenvallen. Hij werd geroepen door de
Nederlandse PID (Politie Inlichtingen Dienst) dat hij zoiets niet mocht schrijven,
het zou de goede relatie tussen Japan en Nederlands-Indië kunnen schaden. Toen
werden veel agrarische producten en aardolie uit Nederlands-Indië naar Japan
geëxporteerd. Oom Liong Thay probeerde de PID chef te overtuigen van het
gevaar als Nederlands-Indië geen maatregelen zou nemen tegen een mogelijke
Japanse invasie. Maar de PID chef geloofde hem niet, en zei dat hij instructie uit
Batavia gekregen had dat Oei Liong Thay moest stoppen met schrijven over de
Japanners.
Later, toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen, ging de PID chef
naar oom Liong Thay en zei dat hij spijt had, dat hij toen de waarschuwing van
oom Liong Thay had genegeerd.
Een beroemde journalist Kwee Kek Beng ( de vader van de architect Kwee Hin
Goan en de journalist Kwee Hin Houw ) had veel geschreven over het Chinese
nationalisme en heroïsme, en de wreedheid van de Japanners in China tijdens de
Sino-Japanse oorlog. Hij werd bij verstek ter dood veroordeeld door de Japanse
Kempetai. Hij en zijn gezin wisten te vluchten uit Batavia en doken onder in
Jalan(straat) Cicendo in Bandung, vlakbij het hoofdkwartier dan de Japanse
Kempetai, tot de Japanse overgave. De Kempetai dacht nooit dat de gezochte
persoon onder hun neus durfde te wonen.

Bronnen:
1. Vertellingen van familieleden, vrienden en kennissen
2. Ktut Tantri, Revolusi di Nusa Damai of in het Engels Revolt in Paradise
3. C.F. Jong, Tan Kah Kee: The making of Overseas Chinese Legend.

Het tweede deel van de bijdrage van dhr Kiong Hoo Djie verschijnt in de volgende
Nieuwsbrief.
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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: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
Cateringcommissie
mw. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
Clubmiddagen
mw. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
Commissie Golf
mw. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
Commissie Reizen
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
Evenementen
mw. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
Website
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
Redactie Nieuwsbrief mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
mw. Elly Ang
E-mail: elly.ang@casema.nl
(doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/
communicatie met de drukker)
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NIEUWS UIT DE SECTIES
Biljart
De afdeling biljart van de Vriendschap telt momenteel 17 leden waaronder 6
dames dus wij zijn beslist geen "ouwe mannen" club.
Twee nieuwe leden, Evelyn Tiggeloven en Rob Vossenberg hebben zich
aangemeld.
De winterstop 2015: 22 en 29 december 2015. Op dinsdag 5 januari 2016
beginnen we weer met frisse moed.
Bibliotheek
Nieuwe aanschaf: Fokke Obbema, China en Europa, Contact 2014
Moeten we in Europa bang zijn voor China, met zijn wereldwijd toenemende macht
op zowel economisch als politiek gebied? Of kan er tussen Europa en China een
vertrouwensband groeien, ondanks alle politieke en culturele verschillen? Met dat
dilemma als uitgangspunt reist Fokke Obbema door Europa en China. Hij spreekt
met tal van ondernemers, studenten, politici en experts en bezoekt de plaatsen
waar de interactie tussen Chinezen en Europeanen volop aan de gang is. Dit boek
leert ons niet alleen China te begrijpen, maar ook de gevolgen van de
mondialisering. Bovendien zet het aan tot nadenken over de toekomstige rol van
Europa in de wereld.
Fokke Obbema werkt bij de Volkskrant, waar hij chef van de economieredactie en
correspondent voor Frankrijk is geweest. Tegenwoordig schrijft hij als redacteur
buitenland over zowel China als Europa en is hij commentator van de krant.
Line-Dance Rooster 2016
17 december 2015 – laatste les in 2015

Vanaf 7 januari 2016 t/m 25 juni 2016
VERGEVORDERDEN – elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
Vanaf 8 januari 2016 t/m 25 juni 2016
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
van 20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver gevorderden

Mahjong
De speeldata tot het einde van het jaar:
13 en 27 november
11 december
15

SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS
LINE DANCE
Donderdagavond Gevorderden - grote zaal
19.00 tot 22.00 uur
Vrijdagavond Beginners en Gevorderden - kleine zaal
de groepen zijn ingedeeld naar niveau van de deelnemers.
19.00 uur tot 22.00 uur – beginners
20.00 uur tot 23.00 uur – gevorderden en ver - gevorderden
Locatie: Wijksteunpunt Pluspunt
Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert –
Amsterdamseweg/Molenweg)
Docent: Coby Damen
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote
zaal, o.l.v. leert u diverse passen en nieuwe dansen!
Contact
Wilt U graag bewegen, dansen is gezond en heeft U interesse om het te
leren of weet U iemand die ook interesse heeft, neem dan contact met
onderstaande personen (na 20.00 uur)
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0252-221315
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020-4417566
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.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact
Ineke Ompi
Telefoon: 020-6326237; email: ineke.ompi@gmail.com
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
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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
gsm : 06-10579961
MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de Kerstvakantie.
Tijd: 12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)
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
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
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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
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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
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

CLUBMIDDAGEN
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld
Noteer alvast in uw agenda de volgende clubmiddag:
12 december : Eet en Proef met eigen activiteiten

OVERIGE ACTIVITEITEN
28 november: Line-Dance feest van 13.00 uur tot 17.00 uur
18 december: Kerst Bridge drive

2016
9 januari: Muziekuurtje van Lan Tan
16 januari: Bezoek aan de tentoonstelling 'Chinese Indonesiërs in
Nederland'
met het CIHC

ACTIVITEITEN ANDERE VERENIGINGEN & INSTELLINGEN
17 oktober t/m 17 januari 2016: Azië in Amsterdam, Rijksmuseum
t/m 16 januari 2016: Chinese Indonesiërs in Nederland, Museum van
Volkenkunde, Leiden
13 februari: Vriendenkring Lian Yi Hui, Chinees Nieuwjaar viering
t/m 8 mei 2016: Secret Love, over seksuele diversiteit in China,
Tropenmuseum
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