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Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief
 Deadline nr. 2018-1: 10 februari 2018
 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12
Clubmiddagen




Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die
keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en
met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten
informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te
bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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Deze rubriek is bedoeld voor alle leden die iets willen mededelen of vertellen
aan de andere leden. Het Prikbord is niet voor commerciële mededelingen.
Copij kunt u opsturen naar Elly Ang, elly.ang@casema.nl

ADVERTEREN
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00
Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566

EIGEN RISICO
Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en
introducés die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde
activiteiten doen dat voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet
aansprakelijk voor schade, door de leden, niet-leden en introducés geleden
tijdens of in verband met de activiteiten van de vereniging. Zie art. 16 van
H.H.R.
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POT LUCK – “eet en
proef”9 december 2017
Het begint traditie te worden om in december en dit jaar op 9 december 2017
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 9 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. Het mag ook
een gerecht uit een ander land zijn, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag wilt
klaarmaken. Maak iets klaar waarvan u denkt dat anderen het vast lekker zullen
vinden. Maak 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 2 december door te geven wat u meebrengt en in welke
categorie, aan:
Elly Ang - Tel. 020-4417566 – email: elly.ang@casema.nl
BRENGEN VAN EETWAAR VANAF 14.00 UUR OP ZATERDAG 9 DEC. 2017
Locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te brengen of breng het mee in
een pannetje, zodat wij dat op het vuur kunnen opwarmen en warm kunnen
houden op een rechaud. Wij zorgen voor gekookte rijst.
Bij 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 er
rekening mee houden, met het eten.
Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van maken!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 9 DECEMBER 2017
Elly Ang
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Leden,
Nog enkele weken dan is het jaar weer ten einde en begint een nieuw jaar. Voor
de Vriendschap is het nieuwe dat we geen penningmeester hebben en formeel
onze vereniging geen bestuur heeft. Erg jammer, maar Elly Ang en
ondergetekende proberen met de riemen die we hebben verder te roeien.
In een recent gesprek met sectieleiders hebben we begrepen dat het met de
secties binnen onze vereniging goed gaat. Wel constateren we, maar het is
algemeen bekend, dat met het voortschrijden van de jaren sinds de oprichting van
onze vereniging onze leden ouder worden en ons ontvallen. Aanwas van jongere
leden is jammer genoeg niet aan de orde. De terugval in het ledenaantal vindt niet
alleen plaats bij onze vereniging maar onze zusterverenigingen ondervinden dit
ook.
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat de besturen van Inisiatip, Hua Yi, Lian Yi
Hui, Ou Hwa en de Vriendschap een keer per jaar, in november, bij elkaar komen.
Het is een zeer geanimeerde bijeenkomst waar we over en weer elkaar bijpraten
over het wel en wee van elkaars vereniging.

Bij onze bijeenkomst van dit jaar is er geopperd dat het fijn zou zijn wanneer de
gezamenlijke verenigingen één gezamenlijke dag met activiteiten voor al haar
leden organiseren. Mocht u ideeën hebben meldt u het alstublieft aan Elly Ang,
haar email adres vindt u in de Nieuwsbrief. Eind januari 2018 komen de besturen
van de verenigingen bij elkaar om al die ideeën te bespreken om dan met een
uiteindelijke programma te komen voor een gezamenlijke dag met activiteiten.
December is altijd een maand geweest van reflectie en inspiratie. Wellicht is het
goed om in uw beschouwing over verleden en toekomst ook na te denken over
hoe we het nog gezelliger kunnen maken binnen de secties en hoe het met de
vereniging in het geheel in de toekomst verder moet gaan.
Elly Ang en ik wensen u allen een heel gezellige, feestelijke decembermaand en al
het Goede toe in het jaar 2018.
John Jacobs
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Zaterdag 13 januari 2018

Muziekuurtje van de VRIENDSCHAP
Ting-Hang (13 jaar), piano, komt uit Den Haag en begon zijn pianostudie 5 jaar geleden bij
Aron Tringali met een onderbreking van twee jaar toen Aron in India aan het Conservatorium
van Chennai les gaf.
Aron&Alice Piano Duo
Aron Tringali heeft zijn Bachelor op het Conservatorium van Amsterdam en Master op de
Royal College of Music in Londen gedaan. Aron was in 2015 piano professor op het KM Music
Conservatory in India. Momenteel woont hij weer in Nederland. Hij studeert nu orkestdirectie
bij Hans Leenders op het Rotterdams Conservatorium 'Codarts'.
Alice Chan started her piano study at the Hong Kong Academy for the Performing Arts and
won numerous prizes including the piano concerto competition. She gained a Bachelor of Arts
in Music with first class honours at the Hong Kong Baptist University. At the Royal College of
Music in London she was an award scholar and gained a Master of Music with distinction. She
has performed across Europe and Asia.
Mariana Preda (1994) is a Romanian pan flute musician based in Amsterdam. She won
numerous music awards and she performed in many cities around the world. Mariana is
currently finishing her bachelor in 'Classical Music' at the Conservatory of Amsterdam under
the guidance of the Dutch panflutist Matthijs Koene. In August Mariana Preda performed
classical and contemporary music accompanied by pianist Daisuke Kanamaru at the
Muziekgebouw aan 't IJ for the the Uitmarkt.
Carolina Meneses João (Soprano) Born in the island of Madeira, Portugal. She began her
musical studies at the age of eight at Madeira’s Music Conservatory. After concluding both her
Business and Classical Singing degrees in Portugal, she decided to move to The Hague. In
2017, Carolina made her opera debut as Frasquita in IBA’s production of Carmen by G. Bizet.
Her performance experience includes musicals, opera, oratorio, as well as art song and
chamber music recitals.
João Pedro Almeida Lucas (Double bass), born in Covilhã, Portugal, began his double
bass studies in 2006. In 2011, he was invited to study at the Royal Conservatory in The Hague
where he finished is master studies with honors in 2017. João is the principal bass player of
Ciconia Consort Orkest and bass teacher at the British School in The Netherlands.
Komt u allen naar het gezellige “Muziekuurtje”en neemt uw familie en vrienden
mee! Na afloop kunt u met vrienden, familieleden en bekenden genieten van
heerlijke Indonesische hapjes en een drankje.
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden Euro 6,-Zaterdag 13 januari 2018 om 14.30 uur – zaal open 14.00 uur.
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Impressies Wandeling door de Pijp
met gids Yulan Tjoa op 7 juli 2017

Wij hebben weer geluk gehad. Het was een mooie zomerse dag voor de wandeling
door de 19e eeuwse wijk de Pijp oftewel wijk YY welke stamt uit de 19e eeuw.
Doordat er veel studenten, kunstenaars en prostituees in de nieuwe wijk kwamen
wonen, werd De Pijp al snel het Quartier Latin van Amsterdam genoemd. De wijk
is nu één van de meest populaire locaties in Amsterdam vanwege de leuke
kroegjes, winkeltjes en natuurlijk de Albert Cuypmarkt.
We wandelden door lommerrijke wijken met prachtige typisch Amsterdamse
architectuur met prachtige gevels opgebouwd uit baksteen.

7

Bedankt dat jullie weer in grote getale mee zijn gegaan, ik heb het erg leuk
gevonden en tot de volgende keer.
Hing Teng

BUSREIS naar GIETHOORN
met YULAN TJOA als gids op 27 mei 2017
Im wunderschönen Monat Mai
als alle Knöpfe sprangen
da ist in meinem Herze
die Liebe aufgegangen
Uit Das Buch der Lieder van
Heinrich Heine, op toon gezet
door Robert Schumann
Het was een wonderschone 27 mei, tropische temperatuur en luxe Oad bus met
Hilko, onze sympathieke chauffeur en Yulan, onze gids, die ons uitgebreid vertelde
over inpoldering, gemalen, koolzaadvelden ea. Ons belangrijkste doel was
Giethoorn, het Hollandse Venetië in Overijssel, ontstaan door veenontginning en
turfafgraving, waardoor zich allerlei plassen en sloten vormden.
Daar gingen we de boot in !!!! en we voeren heerlijk langs allerlei boerderijen met
rieten daken, terwijl de bootsman ons veel vertelde over kamelen daken, het
melkbus trappetje, over tuinen en over rijke Chinezen.
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Wat een heerlijke tocht en wat een heerlijk weer!!
En dan weer de bus in en via Vollenhove en Emmeloord naar Tollebeek, waar
ons een verrukkelijke lunch wachtte met tomatensoep, gebakken Urker vis,
verschillende soorten aardappelen, allerlei groenten en tot slot ijs toe en niet te
vergeten de groepsfoto!!
Wat een schitterende tocht om nooit te vergeten !!
met dank aan Yulan Tjoa en Hing Teng

Na Tollebeek op weg naar Lelystad, en wat zagen we daar bij de haven ….? een
gigantisch groot kunstwerk van staaldraad van de Britse kunstenaar Anthony
Gormley; hoogte 26 meter, gewicht 60.000 kg., vervoerd op 7 vrachtwagens,
kosten 1 miljoen euro.
En dat kunstwerk heeft de naam “Exposure “ en dat betekent, dat de man
onbeschermd is tegen weer en wind, maar hij wordt gewoonlijk de Hurkende of
poepende Man genoemd.
Vervolgens reden we over de Markerwaarddijk richting Enkhuizen en zo langs
Hoorn, Purmerend, Zaandam weer huiswaarts naar Amstelveen.
Oei Oen Goan en Ans Mooi
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Visie jonge generatie blogger op positie Chinezen in Indonesië

Op 21 oktober vond in clubgebouw Pluspunt een bijzondere ontmoeting plaats met
twee gastsprekers uit Indonesië: Melani Budianta en Margareta Astaman. Zij
vertegenwoordigen twee generaties Indonesiërs van Chinese afkomst. Beiden
spraken openhartig over de positie van de Chinezen in Indonesië.
Melani Budianta, prof. Literatuurwetenschappen aan de Universitas Indonesia,
heeft diverse malen in haar leven de ups en downs van de Chinese gemeenschap
in Indonesië meegemaakt: PP10 in 1960, de coup in 1965, de Suhartojaren tijdens
welke alle uiterlijke kenmerken van de Chinese cultuur onderdrukt werden.
Suharto’s aftreden in 1998 ging gepaard met raciale onlusten, waar ook de
Chinese gemeenschap in Jakarta onder te lijden had. Na 1998 werden uitingen
van Chinese cultuur geleidelijk aan weer toegestaan. Oost-Azië was in: je had de J
pop, K pop (populaire cultuur uit Japan en Korea) en het was ook ‘cool’ om
Chinees te zijn. Maar gevoelens van onzekerheid zijn weer toegenomen door de
veroordeling dit jaar van de populaire Chinese gouverneur van Jakarta Ahok. Wat
Budianta het meeste zorgen baart, is dat tegenstellingen zijn verschoven naar
racisme en religie. Polarisatie verdeelt de maatschappij, speciaal de groeiende
middenklasse in Indonesië. Daar schuilt het grootste gevaar voor ontwrichting.
Margareta Astaman, romanschrijfster en entrepeneur, behoort tot de generatie die
als tiener de onlusten van 1998 heeft meegemaakt. Ze was toen veertien jaar oud
en beschouwde zichzelf als een Indonesische. In Kelapa Gading (district in het
noorden van Jakarta), zag ze met eigen ogen hoe een winkel in brand werd
gestoken terwijl de meute ‘Dood aan de Chinezen’ schreeuwde. Die gebeurtenis
was traumatisch voor haar.
Het valt niet te ontkennen dat Chinezen ook debet zijn aan de situatie. Vooral in
de grote steden begint segregatie al op school. De meeste Chinezen sturen hun
kinderen naar de christelijke school, die dan ook voor het merendeel uit Chinese
leerlingen bestaat. Op het platteland daarentegen groeien kinderen samen op.
Margareta verkeert, door haar bedrijf van productie van verse vruchtensappen als
manggis en salak, vaak in regio die bekend staan als broeihaarden van extreem
fundamentalisme: Tasikmalaya, Poso, Magelang en Banyuwangi. Maar de
dorpelingen op ‘grassroot’ niveau zijn open, tonen geen racistisch gedrag,
beschouwen haar als een van hun. Ze heeft geobserveerd hoe haar vrienden
geronseld worden om te gaan demonstreren in Jakarta. Ze worden opgehaald met
een bus, krijgen een uniform aangeboden, zakgeld en een dagje uit in Jakarta.
Een vriend vroeg haar zelfs, ‘Bu, mag ik gaan van u?’ En even later poseerde hij
vol branie voor de groepsfoto.
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Budianta voegt hieraan toe dat de Chinese gemeenschap de handen niet in
onschuld kan wassen. Natuurlijk werd de basis voor racisme gelegd tijdens de
koloniale periode, toen de Chinezen een gepriviligeerde positie kregen toebedeeld.
Onder Suharto, waarin Chinees kapitaal en macht elkaar vonden, werd segregatie
door ‘greedy capitalism’ nog meer in de hand gewerkt. Volgens Budianta zit achter
de val van Ahok Chinees grootkapitaal, want zijn anticorruptiebeleid paste niet in
hun straatje. Ahok deed weliswaar wonderen voor de stad Jakarta, maar
voornamelijk de middenklasse voer daar wel bij, voor de allerarmsten veranderde
er nauwelijks iets. De regering lijkt sterk maar sinds het democratiseringsproces,
dat gepaard ging met decentralisatie, ligt de macht niet meer in Jakarta. Het
strijdveld is horizontaal geworden, met andere woorden moet op vele plekken
uitgevochten worden.
Zoals Budianta vanuit haar positie als professor aan de Universitas Indonesia
probeert de mensen wakker te schudden, zo is Astaman bezig de jonge generatie
politiek bewust te maken. Met haar blog bereikt ze de jonge generatie, die door de
crisis rond Ahok dezelfde identiteitscrisis ondergaat als zij in 1998. Astaman geeft
workshops over bloggen en moedigt de bloggers aan racistisch commentaar en
‘fake stories’ online te ontmaskeren.
Melani Budianta en Margareta Astaman: een inspirerend duo, fel en betrokken,
maar altijd innemend en met een glimlach.
Het was een bijzondere en vruchtbare middag, die niet alleen inzicht gaf in de
historische maar vooral ook de huidige politieke en maatschappelijke positie van
de Chinezen in Indonesië, gebracht door twee vrouwen die regelrecht spraken
vanuit hun hart.
Met speciale dank aan Maya Liem, Wiwi Tjiook, Elly Ang en Lina Sidarto die deze
middag hebben mogelijk gemaakt.
Ing Lwan Taga-Tan
De publicatie ‘An ocean of becoming. Literature of the Indonesian
archipelago’, samengesteld door Melani Budianta en Manneke Budiman is
beschikbaar voor diegenen die de bijeenkomst hebben bijgewoond.
Informeer bij Elly Ang.
Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zet zich in om het erfgoed van de
Chinezen uit Indonesië, en daarmee het materiaal dat kenmerkend is voor hun
geschiedenis en vertelt over hun dagelijks-, beroeps- en familieleven, voor verlies te
behoeden. Oude familiefoto’s en films, archieven, een dagboek, een receptenschrift,
huwelijksaankondigingen, brieven en ook voorwerpen: als men er niet op let worden zij
(als waardeloos) weggegooid en gaat dit materiaal voor altijd verloren. Laat dat niet
gebeuren, behoud het voor volgende generaties, neem contact op met het CIHC, dat
samenwerkt met het wetenschappelijk instituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde), de Universiteitsbibliotheek en het Museum Volkenkunde, alle in
Leiden. Voor informatie en contact: info@cihc.nl; patricia.tjiook.liem@gmail.com;
www.cihc.nl Facebook: https://www.facebook.com/ChineseIndonesianHeritageCenter
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Prikbord
Informatiebijeenkomst Cultuurspecifieke Ouderenzorg
Noteer in uw agenda 21 april 2018.
Stichting Nusantara zorg en IAG (Indonesia Alumni Group) en een aantal
zusterverenigingen zijn momenteel in overleg over een Cultuurspecifieke
Ouderenzorg, te houden op Zaterdag 21 april 2018.
Doel is om mensen met een Indische–Chinese achtergrond te informeren over de
mogelijkheden die er vandaag de dag zijn op het gebied van aansprekende
huisvesting, al dan niet inclusief een bepaalde vorm van zorg, en over praktische
zaken die u tegenkomt in uw zoektocht hiernaar, of dat nu voor uzelf is of voor
een familielid.
Locatie en gegevens over kosten en aanmelding worden u medegedeeld zodra
hierover overeenstemming is bereikt. Hierover leest u meer in de volgende
Nieuwsbrief of op onze website: www.verenigingdevriendschap.nl.
Elly Ang

Fotoproject Peranakan
Mijn naam is Kevin Kwee, sinds december 2016 ben ik afgestudeerd aan de
Fotoacademie in Amsterdam. Mijn eindproject ging over de vechtsport Brazilian Jiu
Jitsu, waarbij ik portretten maakte van mijn medebeoefenaars.
Inmiddels ben ik begonnen aan een nieuw en persoonlijk fotografieproject, met de
naam “Peranakan”. De Chinees-Indische cultuur in Nederland is relatief
onbekend, als je het vergelijkt met de Indische of Molukse gemeenschap. Met dit
project wil ik letterlijk een gezicht geven aan Peranakan Chinezen in Nederland.
Hiermee ben ik begonnen aan een zoektocht naar wat onze bevolkingsgroep uniek
en bijzonder maakt. Bepaalde gewoontes en gebruiken en misschien zelfs
karaktereigenschappen die ons als een rode draad verenigt. Mijn uiteindelijke doel
is om hier een fotoboek van uit te brengen met een bijbehorende expositie.
Bij deze wil ik u om hulp vragen. Ik ben op zoek naar mensen met ChineesIndische roots van verschillende leeftijden, van 18 - 99 jaar :) van wie ik een mooi
portret mag maken.
Heeft u interesse om mee te doen, of heeft u vragen? U kunt mij bellen of emailen op
kevinkwee@gmail.com
06 52 408 130
Mijn website is www.kevinkwee.com. Daarop kunt u alvast drie ‘Peranakan’
portretten zien die ik heb gemaakt.
Terimah kasih!
Kevin Kwee
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BRIDGE KERSTDRIVE VRIJDAG 15 DECEMBER

Uitnodiging
We beginnen zoals altijd om 11.30 uur (graag uiterlijk 11.15 uur aanwezig zijn)
en eindigen rond 16.00 uur. In de lunchpauze zijn Indische hapjes verkrijgbaar.
Tijdens de middag worden versnaperingen verzorgd en hartige hapjes. Na afloop
is er voor alle deelnemers een verrassing.
Voor onze leden is deelname gratis, voor belangstellende (dus niet leden)
bedragen de kosten € 10.= per persoon. Betaling kan bij aanvang van de drive
plaats vinden.
Graag aanmelden bij:
Secretariaat De Vriendschap Sectie Bridge
Cisca Goudsmit, tel 0297764312 of goudsmit@caiway.nl
Locatie: Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1,
1183 JM Amstelveen
NIEUWS UIT DE SECTIES
BIBLIOTHEEK

Aanwinsten

1.Melani Budianta & Manneke Budiman, An ocean of becoming. Literature from
the Indonesian Archipelago
2. Chinese Indonesians in historical perspective I, Wacana, Journal of the
Humanities of Indonesia, Universitas Indonesia 2017
3. Chinese Indonesians in historical perspective II, Wacana, Journal of the
Humanities of Indonesia, Universitas Indonesia 2017

Sembahyang Rondé (Rondé ceremonie)
Het winterzonnewendefeest is één van de feestdagen die Chinezen tegen het einde
van het maankalenderjaar vieren. Dit feest – in het Chinees bekend als ‘Dongzhi’ valt meestal op 21 of 22 december. Het valt samen met de langste nacht en de
kortste dag van het jaar.
Voor Overzeese Chinezen met voorouders uit Zuid-China gaat dit feest vaak samen
met het bereiden en eten van ‘tangyuan’ (Indonesisch: Ronde). Dat zijn bolvormige,
meelballetjes ter grootte van een knikker. Zij zijn gemaakt van kleverige rijstebloem
en worden warm geserveerd in verdunde siroop. Al of niet gevuld worden deze
meelballetjes beschouwd als een symbool van de hoop op eenheid en harmonie
binnen de familie.
Op deze feestdag worden drie Chinese theekopjes met deze meelballetjes op het
huisaltaar als offer geplaatst. Hoewel dit feest gewoonlijk bekend staat als
‘Sembahyang Rondé’, gebruiken sommigen hiervoor liever de traditionele Hokkienterm ‘Tang Ce’. In Indonesië werden deze meelballetjes aanvankelijk zonder vulling
gemaakt in wit, rood en groen. Zij werden geserveerd in kleine kommetjes met een
gemberdrank. Tegenwoordig vinden wij ze in verschillende kleuren, vaak gevuld met
een zoete vulling van geroosterde pinda’s of sesamzaden.
(Bron: http://cihc.nl/sembahyang-onderonde/ Christopher Ng, 2014)
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In noordelijk China eet men jiaozi. De oorsprong van dit gebeuren gaat terug naar
het verhaal van Zhang Zhongjing uit de Oostelijke Han-dynastie die zag dat arme
mensen wintertenen op hun oren hadden. Zhang was geraakt en maakte jiaozi
met lamsvlees en andere ingrediënten. Deze gaf hij aan de arme mensen om zich
warm te houden. Daarom zijn de jiaozi volgens dit verhaal tot heden nog steeds
oorvormig.
Kiong Hoo Djie

Mahjong
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2 zomermaanden
en in de kerstvakantie.
Hieronder volgen de speeldata tot en met april 2018:
8 en 22 december
12 en 26 januari
9 en 23 februari
9 en 23 maart
13 en 27 april
Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398

Linedance
Donderdagavond 21 december is er GEEN linedance les!
Laatste les is op VRIJDAGAVOND 22 december 2017.
Donderdagavond en Vrijdagavond gezamenlijke laatste avond vieren we
door hapjes enz. mee te nemen om samen met elkaar op te eten!
Het nieuwe rooster wordt jullie per email toegestuurd midden december 2017.

Biljart
De sectie Biljart heeft op dit moment 17 leden. Helaas kunnen wij nog steeds,
wegens tekort aan beschikbare tafels, geen nieuwe leden aannemen. Van 19
december 2017 tot 9 januari 2018 houden wij onze winterstop.
Op 21 november zal de notariële akte passeren waarbij vanaf dan, de STS
(Stichting Tenniscentrum Startbaan) het beheer over Sportcentrum Startbaan
(waar wij plegen te biljarten) zal krijgen. Dit geldt niet voor de catering.
In principe veranderd er voor ons niets .
Han Sing
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie
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
Elly Ang
Tel. 020 – 0651354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
mw. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
mw. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
mw. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mw. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
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)

SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS

GOLF
Contact
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,
email: ks_tantjioe@hotmail.com
Aylee Liem : telefoon 0620-676875
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com
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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: Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP – Amstelveen
Contact:
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:
tel.
: 0610579961

LINE DANCE
Rooster – Januari/Juni 2018LINE - DANCE GROEP DE VRIENDSCHAP
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen!!!
Elke DONDERDAGAVOND - van 4 januari t/m 28 juni 2018BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN – van 19.00 tot 22.00 uur –
Elke VRIJDAGAVOND – van 5 januari t/m 28 juni 2018 BEGINNERS/GEVORDERDEN - van 19.00 uur tot 22.00 uur –
VER GEVORDERDEN - 20.00 – 23.00 uur Op 27 april 2018 en 10 mei 2018 zijn er geen lessen !!
Contact (na 20.00 uur) :
Kien Lo
– swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com
- Tel. 0650221980
Elly Ang
– elly.ang@casema.nl
– Tel. 020 – 4417566
Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur!!

BRIDGE VRIJDAG
De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden,
van januari t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli
en augustus.
Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze
van een half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks
verkrijgbaar. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom
om op vrijdag te komen bridgen.
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Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact:
Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl

MAHJONG
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 tot en met april 2018:
8 en 22 december
12 en 26 januari
9 en 23 februari
9 en 23 maart
13 en 27 april
Locatie :
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

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.
Locatie
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 2017 bedraagt €30,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen
machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven, worden
verzocht zelf voor de betaling te zorgen.
Datum:
Handtekening:

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,
tel. 020-4417566, email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen;
KvK nummer 405 368 50
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Aan
de Penningmeester van vereniging De Vriendschap
Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

Geb. datum

M/V

Naam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de
jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

IBAN nr.:

Contributie hoogte:
€ 30,00
€ 15,00

Datum:

Handtekening

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te geven
om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten.
Opsturen aan:
Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen
email: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen.
KvK nummer 405 368 50
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

CLUBMIDDAGEN

9 december 2017 POT LUCK – eet en proef 13 januari 2018 Muziekuurtje

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur
(zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders
vermeld
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