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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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Rooster nieuw seizoen Line-dance

CLUBMIDDAG OP 10 september
Juul de Moel: Het wel en wee van Albino's in Afrika

Voor 10 sept. 2016 is de maaltijd: Nasi Rames a Euro 9,—pp
Noteer vast in uw agenda:
Clubmiddag 12 november
C.A.J. Ammerlaan, Porcelein uit verschillende perioden
Clubmiddag 10 december
Eet en Proef; met een korte lezing van mevr. M. Gorter, reisleidster bij
Koning Aap, met Show & Tell: ervaringen van diverse reizen.
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
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OPROEP OM KANDIDAAT TE STELLEN ALS
PENNINGMEESTER VAN DE VRIENDSCHAP
Na bijna drie jaren als penningmeester te functioneren naast mijn full time werk wil
ik graag de taak aan iemand anders overdragen.
Voelt u iets voor de continuering van de activiteiten van vereniging De Vriendschap,
zeker als u nooit een functie heeft bekleed en reeds met pensioen bent gegaan,
meldt u dan a.u.b. aan, vele leden die onder andere graag op de clubmiddagen
komen zullen u heel dankbaar zijn.
Er
is een nieuw systeem opgezet zodat u niet al te veel werk hoeft te doen t.o.v. het
verleden.
Ik hoop vurig op een reactie van uw kant.
Mayke Soeselonadi

MUZIEKUURTJE OP ZATERDAG 7 JANUARI 2017
“MUZIEKUURTJE” van De Vriendschap is onze jaarlijkse traditie. Het is al 20 jaar zo –
meestal in de eerste week van Januari.
Gelieve in uw agenda te noteren: ZATERDAG 7 JANUARI 2017
Yulan Tjoa is druk bezig om jonge talentvolle musici te vragen om op onze “muziekuurtje”te
komen spelen. Er komen oude bekenden en u zult ook nieuwe gezichten zien.
Kortom, het zal weer een mooie spannende muzikale middag worden bij de Vriendschap in
PLUSPUNT te Amstelveen.
In ons volgende nieuwsbrief krijgt u meer informaties en de flyer!

MUTATIES AUGUSTUS 2016
Uitgeschreven:
Nieuw ingeschreven
Mevr.K.Coomans,
Amsterdam
Mevr.E.Coomans,
Amsterdam
Mevr.E.Wielandt,
Amstelveen
dhr.J.P.Wijstma,
Amstelveen
dhr en mevr.A.K.T.Loo,
Brielle
Mevr.V.Tjon A Tham-Chin
Dhr.N.L.L.Sol, Almere
Mevr.E.Fink-ten
Veen,Amstelveen

Overleden:
mevr.C.Pott. Amsterdam
mevr.L.S.N.Kam,
Amsterdam
dhr.S.A.Tan, Amsterdam

dhr en mevr.S.P.Bong,
Amsterdam
Mevr.C.S.H.Go-Ko,
Amstelveen
Mevr.S.H.Liem, Haarlem
dhr en mevr.R.Mertens,
Amstelveen
Mevr.Ch. Van nUnen.
Amsterdam
Mevr.S.Y.Oei, Amstelveen
dhr.O.L.Oei, Amstelveen
Mevr.S.Y.Oei, Amsterdam
dhr.G.Roukens, Amsterdam
dhr.T.B.Sie, Abcoude
mevr.T.Tan, Almere-buiten
mevr.S.L.Tan, Amsterdam

dhr.K.S.Tan, Amstelveen
mevr.H.N.Tjia-Souw,
Amsterdam
Mevr.E.Tjoa, Amsterdam
Mevr.G.R. de Vries.
Amstelveen
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
In de Nieuwsbrief van november 2015 schreef ik u dat de zusterverenigingen bij
elkaar zouden komen met het doel om na te gaan of en waar we met elkaar in de
toekomst kunnen samenwerken. Ik heb u beloofd om u op de hoogte te houden.
Het resultaat van die bijeenkomst was dat de besturen één keer per jaar bij elkaar
zouden komen en dat o.a. de Vriendschap en Inisiatip een plan zouden opstellen
om in het najaar van 2016 een gezamenlijk feest te organiseren.
In het voorjaar voor het zomerreces hebben afgevaardigden van de besturen van
Inisiatip, Lian Yi Hui en de Vriendschap hierover met elkaar vergaderd.
De datum, 5 november a.s., werd vastgesteld en in grote lijnen stond de structuur
van het feest op papier. De besturen kwamen echter voor het dilemma te staan
dat 5 november a.s. - voor een goede invulling van het programma o.a. het
contracteren van artiesten etc., kortom het gehele entertainment – wel kort dag
is. Daarenboven dient een dergelijk feest in financieel opzicht ook nog succesvol te
zijn.
Besloten is om het gezamenlijke feest tot nader order uit te stellen.
In 2017 lukt een gezamenlijk feest nog niet want dan viert onze zustervereniging
Inisiatip haar 40-jarige bestaan. Hiervan akte.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
In de laatste ALV heeft Sally Tee u medegedeeld dat zij volgend jaar niet meer
herkiesbaar is. Nu heeft Mayke Soeselonadi het bestuur medegedeeld dat zij haar
functie van penningmeester van de vereniging in relatie tot haar fulltime
werkzaamheden niet meer kan combineren. Gelukkig blijft zij tot 1 april 2017.
Graag hoop en verwacht ik dat u zich kandidaat stelt om zitting te nemen in het
bestuur voor de opengevallen functies.
Het zomerreces is voorbij, de herfst is in aantocht en de activiteiten van de secties
nemen weer hun aanvang.
U veel plezier toewensend,
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.
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FOTO'S CLUBMIDDAG JUNI 2016
fotograaf: Ingkie The
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Rondleiding door de Italiaanse meesterwerken in het Rijksmuseum met
dr. Gandolfo Cascio.
Datum: 8 oktober 2016, 1e groep van 11.45-12.45;
eventueel een 2e groep van 10.30-11.30.
Gids: dr. Gandolfo Cascio, kunsthistoricus, gepromoveerd op Michelangelo
Aansluitend lunch: Dimsum van 13.30 -15.00 (of langer),
restaurant Taste of Culture, Korte Leidsedwarsstraat 139-141, Amsterdam
Verzamelen: Informatiebalie in de hal van het Rijksmuseum te Amsterdam
Kosten: 9,50 euro (niet leden 11,50), exclusief toegangskaart, zelf aan te schaffen
of MJK meenemen.
Het Rijksmuseum is het nationale huis voor vele Hollandse meesters, zoals
Rembrandt, Vermeer, en Jan Steen. Wat minder bekend is, is het feit dat tot de
vaste collectie ook belangrijke Italiaanse meesterwerken behoren.
Denkt u aan schilderijen van Fra' Angelico, Crivelli en Tintoretto en een
beeld van Della Robbia. Doel van ons bezoek is dus om deze werken en hun
makers van dichtbij te leren kennen. Gandolfo, is bij uitstek onze gids
hiervoor. Met zijn kennis over de Italiaanse kunst en historie en zijn humor
gaan wij een plezierige en nuttige ochtend beleven.

1.

En niet te versmaden, onze traditionele gezamenlijke dim sum in restaurant
Taste of Culture daarna (de kosten worden ter plekke hoofdelijk
omgeslagen, neem contanten mee ong. 16 euro).
Kosten voor de rondleiding bedragen 9,50 euro per persoon (niet-leden 11,50
euro). Gelieve zelf voor een toegangskaart te zorgen, daar er diverse soorten
kortingen zijn (zie website Rijksmuseum).
Het bedrag graag vóór 28 september 2016, ovv ‘Rijksmuseum Gandolfo’
overmaken op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch is nodig en 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.
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Gezellige wandeling door de Westelijke Eilanden van
Amsterdam , met gids YuLan Tjoa
Op 8 juli 2016 hebben wij met een groep van 40 deelnemers gewandeld door
de Westelijke Eilanden, dat zijn: het Bickerseiland, Prinseneiland en Realeneiland.
Ze liggen in het centrum van Amsterdam ten zuiden van het IJ en
de Zeeheldenbuurt, ten noorden van de spoorlijn tussen het Centraal Station en
Amsterdam-Sloterdijk en ten westen van het Westerdok.
Een oud woongebied met pittoreske huisjes en ook nieuwe appartementgebouwen, met bijzondere architectuur.
Wij waren verbaasd over de grote belangstelling en wilden iedereen meenemen
omdat het zo gezellig is. Gelukkig is alles ordelijk verlopen en het is een gezellige
dag geworden. Helaas ging het aan het eind van de ochtend regenen, gelukkig
zaten wij net in een Café koffie te drinken. Na de bui zijn wij weer verder gelopen.
Op het station hebben wij afscheid genomen van een aantal deelnemers, waarbij
het merendeel verder is gegaan naar Sea Palace voor de overheerlijke dimsum.
Hierbij een foto impressie.
Tot de volgende keer, Hing Teng
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DE EMIGRATIE VAN CHINEZEN UIT CHINA
K.H. Djie
Naast al eeuwenlange emigratie in kleine aantallen uit China naar Indonesië,
bestaan er vier grote emigratiegolven:
Eerste golf: toen de Mongolen China binnenvielen en de Song dynastie in het jaar
1127 hun hoofdstad naar het zuiden, naar Hangzhou moest verplaatsen. Informele
zeehandel met de Nanyang ( betekent Zuiderzee, dat is Zuidoost-Azië ) vond
reeds eeuwen geleden plaats tijdens de Tang dynastie (618 - 907) en bereikte zijn
hoogtepunt nadat de Zuid-Song dynastie (1127-1279) naar het zuiden werd
verdrongen. Daardoor werd de Zuid-Song dynastie afhankelijk van zeehandel.
Toen de Mongoolse dynastie heel China veroverd had, vluchtten veel Chinezen
naar Vietnam, Cambodja, Siam en Indonesië. Zeehandel werd voortgezet tijdens
de Mongoolse overheersing. Grote vloten bezochten Java en andere eilanden.
Tweede golf: rond de periode van de expeditie van Zheng He, toen de Chinese
moslim handelaren naar verschillende havens langs de noordkust van Java
(Banten, Cirebon, Demak, Semarang, Tuban) tussen 1405 – 1430 kwamen. Velen
van de bemanningen van de schepen van Zheng He bleven achter op Java. Dit
werd gevolgd door een immigratiegolf toen in het jaar 1567 de Chinese regering
de private handel legaliseerde.
Derde golf: tijdens de komst van de Nederlanders in het begin van de 17de eeuw
en de jaren daarna, toen Jan Pieterszoon Coen en de andere GouverneurGeneraals de immigratie van Chinezen bevorderden. Dit duurde tot rond 1840,
maar in kleinere aantallen na de Chinezenmoord in Batavia in het jaar 1740.
Door het onderzoeken van inscripties op de grafstenen en de tabletten in rumah
abu (shrine) kunnen we zeggen dat de emigratie in de 17de eeuw voornamelijk
plaats vond uit het Jinjiang gebied, vlakbij Quanzhou in Fujian.
Onze eerste generatie van de familie Djie, Djie Kang Pien ging naar Java in het
jaar 1818 of 1819, toen hij 25 jaar en nog niet getrouwd was.
Vierde golf: rond 1850 – 1920, een gedeelte na de nederlaag van de Tai Ping
opstand (1850 – 1864) in de strijd tegen de Manchu (Qing dynastie) in China en
een gedeelte rond de Sun Yatsen Xinhai revolutie in China in 1911.
Na de industriële revolutie (1760 – 1850), werden veel westerse landen heel
rijk. Het grote kapitaal was beschikbaar, maar ze hadden tekort aan arbeiders
doordat slavernij al was afgeschaft (Engeland 1833, Amerika 1865). Om
goedkope arbeiders te krijgen werd bij de conventie van Beijing in 1860, die de
Tweede Opiumoorlog beëindigde, de Qing dynastie onder druk gezet om het
verbod op de emigratie van haar onderdanen (Chinezen) en hun
familieleden op te heffen. Dit leidde tot grote aantallen Chinese landverhuizers
naar Zuidoost-Azië en Amerika. Na de vondst van goud in Californië in 1848,
gingen veel Chinezen naar dit gebied. Het aantal Chinezen steeg van 50 in de
laatste jaren van 1840 naar 25000 in 1852, en meer dan 100.000 in het jaar
1880. Toen het goud op was, gingen ze naar andere delen van Amerika tot
Canada. Ze hebben gewerkt bij de aanleg van het westelijke gedeelte van de
transcontinentale spoorweg, op de boerderijen, bij het droogleggen van
moerasland en in de borax-, kwikzilver- en steenkoolmijnen.
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Nadat de Taiping boerenopstand in 1865 onderdrukt was, vluchtten veel Taiping
rebellen (grootste gedeelte waren de Hakka’s) naar Californië, Vietnam,
Singapore, Cuba en voormalig Nederlands-Indië. Duizenden arbeiders werden
geronseld door de Chinese koppelbazen in Singapore en Penang voor de tinmijnen
op Banka en Billiton. Tienduizenden koelies gingen in 1872 werken bij de Deli
Tabaksplantages.
Koelies waren ongeschoolde arbeiders voor zwaar handwerk afkomstig uit Azië.
De term wordt in het Nederlands specifiek gebruikt voor koloniale ongeschoolde
contractarbeiders (loonslaven) uit de tijd na de slavernij. Het woord heeft verder
een negatieve lading: moeten werken als een koelie (mensonwaardig; koeliewerk
(zwaar, vernederend en eentonig). Het Chinese woord kǔlì betekent letterlijk
"bitter hard (gebruik van) kracht". In het Maleis is het een woord voor arbeider.
De vraag naar koelies kwam in Nederlands-Indië en Suriname op na de
afschaffing van het cultuurstelsel. Tijdens het cultuurstelsel was de bevolking
via de inheemse hoofden verplicht om 1/5 deel van de opbrengst van hun land af
te staan aan de Nederlanders. Na de afschaffing van het cultuurstelsel door de
agrarische wetten van eind jaren 1860 werd de landbouw vrijgegeven aan private
ondernemers.
De ondernemers kregen stukken grond in gebruik van de Nederlandse overheid en
begonnen hierop plantages voor thee, koffie, suiker en tabak. Zij werkten met
arbeidscontracten, loonarbeid en werknemers. Vooral op Sumatra waren
arbeidskrachten schaars. De ondernemers importeerden daarom grote
hoeveelheden koelies van het overbevolkte Java, China en uit India.
Bronnen
1. Prof. dr. J.C. Breman: Koelies, Planters en Koloniale Politiek, Leiden, KITLV Uitgeverij 1987
(het pamflet van mr. Van den Brand en het Rhemrev-rapport zijn als bijlagen integraal
opgenomen).
2. Lynn Pan, The encyclopedia of the Chinese Overseas, Chinese Heritage Centre, ISBN 981 –
4155 -90 – X
3. PhD thesis Wijayanti Dharmowiyono, Van Koelies, Klontongs, en kapiteins: het beeld van de
Chinezen in Indisch-Nederlands literair proza 1880 – 1950
4. Kees Kuiken, Chinese Roots, ISBN 978 – 90 – 5802 – 082 – 6
5. Leonard Blussé, China en de Nederlanders, ISBN 90 – 5730 – 545 – 3
6. Lee Khoon Choy, Golden Dragon and Purple Phoenix, The Chinese and Their Multi-Ethnic
Descendants in Southeast Asia, ISBN 978 – 981 -4383 – 43 - 1

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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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES

Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie
Clubmiddagen
Commissie Golf
Commissie Reizen
Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

dhr. Kiong Hoo Djie

Tel. 020-3317382
E-mail: Djiekh@gmail.com
dhr. Han Sing Liem
Tel. 06-10579961
Email:hansingliem@yahoo.com
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
mw. Elly Ang
Tel. 020-4417566 – 0651354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
mw. Grace Halim
Tel. 0297-564477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020-6458398
mw. Elly Ang
Tel. 020-4417566 – 0651354574
E-mail: elly.ang@casema.nl
mw. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
mw. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228–544572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mw. Hing Teng
Tel. 020–6413859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426 - 0647774560
E-mail: juul@omnisys.nl
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 sectie biljart is haar zomer-stop op dinsdag 21 juni '16 begonnen met een
gezamelijke lunch in het Vietnamese restaurant "Saigon" aan de Gelderlandplein,
Amsterdam , georganiseerd door Hiem Njoo, waarvoor onze dank , Hiem.
We gaan weer starten op dinsdag 13 september , zoals gebruikelijk op de
"Startbaan Tennispark" , Startbaan 4 , 1185 XP , Amstelveen.
Iedere dinsdag ochtend van 10.00 - 12.00 uur.
Kosten : Eu 3,75 per keer en Eu 35,00 per 10 keer. Contact : Han Sing Liem , tel :
06.10579961 , mail : hansingliem@yahoo.com
Helaas kunnen wij i.v.m tekort aan tafels nog steeds geen nieuwe leden
aannemen.
Han Sing Liem
Vrijdag bridge
Op vrijdag 2 september gaan we weer beginnen met bridgen.
Voordat de vakantie begon hadden we een heel gezellige slotdrive met veel
deelnemers en een leuk aantal gasten. De prijzentafel had veel aftrek met
uiteindelijk een prijs voor alle spelers. Na een borreluurtje met heerlijke snacks
zijn we tot slot gaan dineren in Restaurant Nieuw Peking. Dat dit goed in de
smaak viel was te zien aan de doggy bags die, onder enige hilariteit, in ontvangst
werden genomen.
In het eerste weekend van Juli hadden we onze jaarlijkse uitstap. Dit keer voor
twee nachten met zo’n 40 deelnemers naar Zevenbergen. De sfeer was uitstekend
en het hotel en diners voldeden aan onze verwachtingen, al met al een geslaagd
weekend. Zondagmiddag reden we enigszins moe maar tevreden naar huis.
Voor onze bridgeclub zijn nieuwe leden van harte welkom. Er wordt iedere 1ste en
3de vrijdag van de maand gespeeld van 11.30 tot 15.30 uur, met een half uur
pauze waarin Indonesische snacks verkrijgbaar zijn.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaardt 1, Amstelveen
Inlichtingen secretariaat bridgesectie: Cisca Goudsmit tel. 0297 764312
goudsmit@caiway.nl

Line-Dance
NIEUWS - Op 1 September 2016 beginnen wij een cursus voor beginners in
Line-dance op Donderdagavond van 19.00-21.00 uur (2 uren les).
In het eerste uur van 19.00 – 20.00 uur zullen de beginstappen van de Line dance
worden uitgelegd door Coby, onze Line-dance instructrice, daarna een uurtje tot
21.00 uur kunnen de beginners proberen om mee te dansen met de gevorderden.
De gevorderden van Donderdagavond beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur (ook
2 uren les).
Bent u geïnteresseerd om met Line-dance te beginnen, geeft u dan op, bij
onderstaande personen.
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De kosten voor de lessen zijn indien u lid bent van de Vriendschap E 2,-- per uur,
dus 2 uren x E 2,-- is E 4,-- per avond, bij een blok van 16 lessen, voor het laatste
kwartaal in 2016.
De lesavonden zijn:
Sept.1-8-15-22-29; Okt.6-13-20-27; Nov.3-10-17-24; Dec.1-8-15 = totaal
16 lesavonden.15 december 2016 is de laatste lesavond voor 2016.
Bent u geen lid van de Vriendschap, dan kosten de lessen E 2,50 per uur, dus 2 x
E 2,50 = E 5,-- per avond.
Lidmaatschap van de Vriendschap kost E 15,-- per kalenderjaar per persoon. Het
is wel wenselijk dat u lid wordt van de Vriendschap.
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
Info: bij bovenstaande personen – na 20.00 uur Mahjong
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) zijn
aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen als vraagbaak bij
ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers.
In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze lekker
opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u
bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit.
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de kerstvakantie.
Hieronder volgen de speeldata:
9 en 23 september
14 en 28 oktober
11 en 25 november
9 en 23 december
Plaats:
Tijd:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
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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; 06-51354574
BRIDGE VRIJDAG
De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden,
van januari t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli
en augustus.
Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze
van een half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks
verkrijgbaar. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom
om op vrijdag te komen bridgen.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact
Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl
GOLF
Contact
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,
email: ks_tantjioe@hotmail.com
Aylee Liem : telefoon 0620-676875
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com
15

BILJART
De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog
steeds kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen
biljarttafefs beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.
Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00
Locatie: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:
gsm : +31.6.10579961
MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de Kerstvakantie.
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s
(leraren) zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij
dienen als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde
spelers. In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze
lekker opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij
de bar), terwijl u bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen
sluit.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
Tijd: 12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)
Contact
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong
Hoo Djie. Als u boeken wilt lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of
telefoon) contact op om een afspraak te maken. De catalogus is bij de
bibliothecaris thuis op te halen, tegelijk met het lenen van de boeken.
Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-mail toegezonden krijgen.
Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap kunt u ook
boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi zijn
op de website terug te vinden en te downloaden.
Adres
President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam
Contact
Kiong Hoo Djie
E-mail: Djiekh@gmail.com; Telefoon : 020-3317382
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Rooster – September/December 2016 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 in de grote zaal,
o.l.v. Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen!!!
– elke Donderdagavond in de grote zaal - van 1 sept. t/m 15 dec. 2016 NIEUW BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur VERGEVORDERDEN – van 20.00 tot 22.00 uur –
elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – van 2 sept. t/m 15 dec. 2016 BEGINNERS - van 19.00 uur tot 21.00 uur –
GEVORDERDEN - 20.00 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. 0252 – 221315
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566
-0-0-0-0-0-0-
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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 2016 bedraagt €30,00 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:
€ 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 of elly.ang@casema.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 € 3,00, tenzij anders vermeld
10 SEPTEMBER: Juul de Moel, Het wel en wee van Albino's in Afrika
12 november: C.A.J. Ammerlaan, Porcelein uit verschillende perioden
10 december: Eet en Proef; met een korte lezing van mevrouw M. Gorter,
reisleidster bij Koning Aap, met Show & Tell: ervaringen
van diverse reizen.
ACTIVITEITEN
8 OKTOBER: Italiaanse kunst: rondleiding in het Rijksmuseum door
Gandolfo Cascio
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