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Aan:

Afz: zie achterzijde

SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
Dhr John Jacobs, tel. 020-6900306/0653690696,
,
jejacobs@upcmail.nl
Secretaris
Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566, elly.ang@casema.nl
Penningmeester Dhr.Victor Tandjoeng, tel.020-4968520, v.tandjoeng1@chello.nl
Secretariaat De Vriendschap
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
tel. 020-4417566 e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092
t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen
KvK nummer 405 368 50
Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven
aan het secretariaat.
Contributie



Met machtiging: E 30,00 per jaar per echtpaar of E 15,00 per persoon.
De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag
twee maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1
november.

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief



Deadline nr. 2019-2: 15 April 2019
Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12

Clubmiddagen




Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.00 uur, de zaal is dan open vanaf 13.30 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
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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Foto’s van muziekuurtje
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Nieuws uit de secties
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Activiteitenagenda De Vriendschap
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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

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.

Mededeling van de Penningmeester
CONTRIBUTIE 2019
Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk
dit alsnog te doen. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden!
Leden die een Machtiging tot Automatisch Incasso hebben afgegeven, hoeven niets
te doen. Uw contributie voor 2019 wordt op 1 februari 2019 geïncasseerd.
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Voorwoord van de Voorzitter
Geachte leden,
Allereerst wil ik mede namens Lioe, mijn echtgenote, u allen dankzeggen voor uw
belangstelling na haar ongeval op 8 december jl. De bezoeken in het ziekenhuis,
revalidatiecentrum, de wenskaarten hebben Lioe enorm goed gedaan. Sinds 7
januari jl. is zij weer thuis om verder te herstellen.
Het gaat redelijk goed met haar en wij hopen dat het herstel voorspoedig
verloopt.
Het nieuwe jaar wordt bij ons altijd ingeluid met het traditionele Muziekuurtje en
dit keer was het op 12 januari jl.
Dankzij Yulan Tjoa, haar zoon Aaron en schoondochter Alice was het weer een
fantastische middag. Naast de jonge musici, die met veel plezier en passie hun
instrumenten en zang lieten klinken en ons meenamen op hun muzikale reis.
En natuurlijk was daar ook het optreden van Tante Lien die ons mee liet genieten
van voor vele leden het verleden van weleer. En wat heeft ze nog een prachtige
mooie stem.
Nogmaals dank Yulan en tot volgend jaar januari 2020.
Vooruit blikkend naar de komende tijd wil ik het volgende onder uw aandacht
brengen.
De Algemene Ledenvergadering
Traditioneel wordt de ALV in de 2e helft van de maand maart gehouden.
Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 maart 2019.
Voor het overige heb ik u op dit moment niet veel te melden.
Ik zie u dan graag op de ALV op 30 maart 2019 a.s.
Groet,
John Jacobs
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NIEUWS UIT DE SECTIES
Biljart
Beste biljart vrienden,
De sectie biljart speelt op de dinsdagen van 10.00 - 12.00 uur.
Aangezien wij over een beperkt aantal tafels beschikken kunnen wij voorlopig
geen nieuwe leden aannemen.
Lokatie : Startbaan Tennis en Biljart Centrum ,
Startbaan 4 , 1185 XP Amstelveen .
Contact: Han Sing Liem , e-mail: hansingliem@yahoo.com
Dat was het, en verder hebben wij niets te melden, groet
Han Sing

VRIJDAG BRIDGE
Op de ledenvergadering van vrijdag 18 januari jl is medegedeeld dat het
Bridgeweekend deze zomer zal plaatsvinden van vrijdag 5 juli tot zondag 7 juli
wederom in Nijkerk. Het hotel waar wij verblijven heeft alle faciliteiten die voor
ons plezierig en aangenaam zijn. Verdere details volgen nog.
De beker is dit jaar, en dat is niet voor het eerst, gewonnen door Tine de Vink en
Han Bouwens.
Gefeliciteerd dames!
Zie elders in het blad voor informatie over onze bridgeclub.
Secretariaat De Vriendschap sectie Bridge
Cisca Goudsmit
Tel. 0297 764312 of goudsmit@caiway.n
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Line Dance

ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG Januari/Juni 2019
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen !
De lessen voor 2019 zijn reeds begonnen!
Donderdagavond : van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen!
Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor iedereen om in te komen!!
Vanaf 10 januari t/m 27 juni 2019 zijn de line dance lessen op
Donderdagavonden begonnen!
Donderdagavond 27 juni 2019 laatste les tezamen met Vrijdagavond
deelnemers!!!!!
Vrijdagavond : van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen!!
Ook hier geeft Coby het eerste uurtje gemakkelijke dansjes voor iedereen om in te
komen!!!
Vanaf 11 januari t/m 27 juni 2019 zijn de Vrijdagavond lessen weer begonnen.
–laatste lesavond gezamenlijk op 27 juni 2019 op Donderdagavond
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 06 50221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574
0-0-0-0-0-0
Mahjong
Mahjongspeeldata 2019 ( 1st halfjaar)
11 en 25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
12 en 26 april
10 en 24 mei
14 en 28 juni
Voor meer informatie en contactgegevens zie Sectie Mahjong (Algemeen)
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES

Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing

Sectie Mahyong

Cateringcommissie
Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

dhr. Han Sing Liem

Tel. 06-10579961
E-mail: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 – 0651354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
mw.Ingkie The-Lim
Tel.06 50221980
E-mail: ingkie@gmail.com
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. 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)

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van de Vriendschap werd beheerd door de heer Kiong Hoo Djie. De
heer K.H.Djie gaat kleiner wonen en kan de bibliotheek van de Vriendschap niet
meer beheren!
Wij danken de heer K.H.Djie voor al het werk wat hij afgelopen tijd voor de
Vriendschap heeft gedaan.
De bibliotheek van de Vriendschap gaat verhuizen!
Wij hebben plannen om overtollige boeken uit de bibliotheek in de verkoop te
doen, tijdens ALV op zaterdag 30 maart 2019.
In onze volgende Nieuwsbrief kunnen wij u meer melden.
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS
BILJART
De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog steeds
kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen biljarttafefs
beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.
Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00
Locatie: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:
gsm : +31.6.10579961
LINE DANCE
LINE - DANCE GROEP DE VRIENDSCHAP
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC
Amstelveen (t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert –
Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen!!!
Elke DONDERDAGAVOND
BEGINNERS – GEVORDERDEN EN
VERGEVORDERDEN – van 19.00 tot 22.00 uur –
Elke VRIJDAGAVOND
BEGINNERS/GEVORDERDEN en VER GEVORDERDEN - 19.00 – 22.00 uur Voor inlichtingen kunt u contact opnemen ( na 20.00 uur) bij onderstaande
personen.
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0650221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566

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
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MAHJONG
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maan, behalve in de zomermaanden en de
kerstvakantie, spelen wij Mahjong met gemiddeld 10 tafels.
Guru’s (leraren) zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij
dienen als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers.
In de pauze zijn Indonesische snacks tegen betaling verkrijgbaar.
Koffie, thee of glaasje sap etc. zijn te koop bij de bar.
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

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van De Vriendschap gaat verhuizen!

In onze volgende Nieuwsbrief kunnen wij u meer melden.
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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 2019 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.Vergeet uw lidmaatschapnummer NIET!!! Te vermelden!
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 2019
30 maart 2019 – ALV - tevens
verkoop van boeken uit de Bibliotheek van de Vriendschap
11 mei 2019 – clubmiddag
21 sept. 2019 – clubmiddag
9 nov. 2019 – clubmiddag
7 dec. 2019 – Potluck
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.00 uur
(zaal open 13.30 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders
vermeld
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Afz:
Vereniging De Vriendschap
Secretariaat:
Mr.Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen

14

