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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. 2019-3: 15 augustus 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 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 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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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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Lezing clubmiddag 11 mei 2019
Art Nouveau (1880-1915): tussen Arts & Crafts en Art Deco
Tegen het einde van de 19e eeuw ontwikkelde zich in Europa een kunststroming
die bekend kwam te staan onder namen als Art Nouveau, Jugendstil, Stile Liberty,
Modern Style, Secession en Nieuwe Kunst.
De Art Nouveau, en de er aan verwante stromingen, is vooral een vorm van
toegepaste kunst, die haar uitingen vindt in de architectuur, de glaskunst,
meubelmakerij, ceramiek, sierraadkunst, etc.
Maar ook in de schilder- en tekenkunst, en vooral in de grafische kunst (affiches)
speelde de Art Nouveau een belangrijke rol. In deze lezing wordt aan de hand van
beeldmateriaal aandacht besteed aan enkele aspecten van de Art Nouveau, met
name de architectuur en de schilder- en grafische kunst.
Voor wat Nederland betreft wordt kort ingegaan op de invloed van Indonesische
vormentaal en ook van Indonesische technieken (batik) op het werk van enkele
Nederlandse kunstenaars.
Maarten Nubé

Jan Toorop, affiche, in opdracht van de Nederlandsche Oliefabrieken, 1894
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Voorwoord van de Voorzitter

Beste leden,
Het is twee maanden geleden dat wij een ALV vergadering hebben gehad. Het was voor het
bestuur een teleurstellende vergadering. Een kascommissie die haar opdracht niet vervulde en
met een verklaring kwam die niet werd onderbouwd. Een Algemene Vergadering die geen
nieuwe leden voor de Kascommissie kon benoemen. Een kandidaat bestuurslid die zich
helaas op het laatste moment terugtrok. Maar er is ook een lichtpuntje. We hebben een
nieuwe bibliothecaris.
Afgesproken is dat in september a.s. weer een ALV zal worden gehouden. Centraal staat dan
op de agenda het voortbestaan van de Vriendschap.
Art Nouveau is het onderwerp van de lezing op de clubmiddag van 11 mei a.s.
Spreker dr. Maarten Nubé, van huis uit nutritionist, heeft kunst als hobby en Art Nouveau heeft
zijn speciale belangstelling.
Na de lezing van Maarten Nubé zullen Edwin Liem, onze bibliothecaris, en Ing Lwan Taga-Tan
u informeren over de eerste publicatie van het CIHC ‘Een foto vertelt, Vijftig familieverhalen
van Chinezen uit Indonesië’. Waarover het boek gaat vindt u verder in deze Nieuwsbrief een
uitleg.
Er zijn secties, die een zomerstop hebben aangekondigd. Een teken dat leden zich
voorbereiden op een zomervakantie of reeds op vakantie zijn. Ik hou me aan de
meteorologische methode van seizoensbepalingen en volgens deze bepaling eindigt het
voorjaar op 31 mei en begint de zomer op 1 juni a.s.
U fijne, zonnige zomermaanden toewensend,
John Jacobs
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Programma clubmiddag 11 mei
Maarten Nubé, Art Nouveau (1880-1915): tussen Arts & Crafts en Art
Deco
Edwin Liem, de nieuwe bibliothecaris informeert ons over de bibliotheek
van vereniging De Vriendschap
"Mijn naam is Edwin Liem, en ik ben op 16 maart 1963 te Jakarta geboren. Van
beroep ben ik jurist/notaris. Ik woon al meer dan 50 jaar in Nederland, waarvan
de laatste jaren in Huis de Visscher op de Keizersgracht in Amsterdam. Het huis is
als rijksmonument een voorbeeld van Nederlands erfgoed en bevat vele
monumentale elementen, waaronder talrijke wandschilderingen. Het huis herbergt
ook onze collectie van Chinese en Indonesische kunstvoorwerpen. Nu huisvest het
souterrain ook de bibliotheek van Vereniging De Vriendschap, waarmee het een
waar Peranakan huis is geworden.
Tijdens de clubmiddag van 11 mei kunnen we van gedachten wisselen over de
doelstelling van de bibliotheek en de selectie van boeken die wel of niet bewaard
dienen te worden.
Leden van De Vriendschap kunnen boeken lenen door vooraf een e-mail te sturen
naar edwin.liem@vancampenliem.com."
Ing Lwan Taga-Tan, informatie over ‘Een foto vertelt’ Vijftig familieverhalen
van Chinezen uit Indonesië, een uitgave van het CIHC
Rond half mei zal het boek ‘Een foto vertelt’ Vijftig familieverhalen van Chinezen
uit Indonesië, een publicatie van het CIHC verschijnen.
Het boek is ontstaan uit de rubriek ‘Foto met Verhaal’ op de website van de
stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC). In deze uitgave vinden
vijftig foto’s met verhalen een permanente plek. In de verhalen ligt een eeuw
geschiedenis van Chinezen uit Indonesië en hun migratie naar Nederland besloten,
kortom: úw geschiedenis!
Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Tong Tong publishers. Het is
een aantrekkelijke uitgave geworden waarbij speciale aandacht is besteed aan de
optimale weergave van de unieke foto’s die de auteurs hebben vrijgegeven uit hun
familiealbum.
Het boek is op 11 mei nog bij de drukker, maar u kunt een dummy exemplaar van
het boek inzien.
Edwin Liem en Ing Lwan Taga-Tan vertellen u over de mogelijkheden van
aanschaf en reservering van het boek, en de prijs, nu nog niet bekend.
Het boek wordt officieel gepresenteerd op de jaarlijkse Tong Tong Fair, zie pagina
8.
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Westerse zorg en oosterse tradities
Geachte leden van de Vriendschap,
Ik ben Tjin Soey van den Broek (Theng Tjin Soey); gepensioneerd SociaalGeneeskundige arts. Tevens ben ik arts-acupuncturist in de Medische Acupunctuur
en heb ik een eigen acupunctuur praktijk.
Wellicht herinnert u zich dat op 21 april 2018 in het zalencentrum aan de A4 te
Leiderdorp het Symposium ‘Inspiratiedag Westerse Zorg & Oosterse Tradities’
werd gehouden.
Naar aanleiding van vele vragen zou ik graag het volgende willen verduidelijken.
Ik ben in bezit van een kavel in Amstelveen waar ik op deze kavel een bouw
vergunning heb om een gebouw van 3 lagen te bouwen.
De 1e en 3e bouwlaag zijn voor privé gebruik.
De 2e bouwlaag is gereserveerd voor poliklinieken, alsmede ruimtes voor het
geven van onderwijs en nascholingen aan artsen in Medische Acupunctuur.
Op deze 2e bouwlaag komen eveneens behandelkamers voor patiënten,
revalidatiekamers en ruimtes voor dagactiviteiten. Bij dit laatste moet men denken
aan een zwembad, sauna, jacuzzi. Ook worden op deze laag tijdelijke
woonruimtes gecreëerd bestemd voor studenten, logé’s en gasten van bewoners
van de appartementen in het complex.
Voor deze 3 bouwlagen heb ik reeds afspraken gemaakt met twee
projectontwikkelaars.
Bij voldoende animo ben ik bereid om naast dit zorgcomplex ook
woonappartementen te bouwen waarbij de afstand woon – zorg, voor met name
ouderen wordt verkleind.
Voor de goede orde; het betreft appartementen die men kan kopen of huren
zonder de verplichting dat u gebruik dient te maken van de zorg die op de 2e laag
van het complex wordt gegeven en voorzien.
Voor nadere informatie kunt u mij bereiken onder telefoonnummer
013 - 536 5858 (bij afwezigheid, spreek uw naam en telefoonnummer in, dan bel
ik u z.s.m. terug) of per mail: t.vanden.broek@tele2.nl
Tjin Soey van den Broek (Theng Tjin Soey)
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Deelname CIHC aan het programma van de Tong Tong Fair 2019

23 mei, 15.00-15.45 De officiële presentatie van de publicatie ‘Een foto vertelt’,
Vijftig verhalen van Chinezen uit Indonesië. Panelgesprek met Hans Go, Ing Han
Go en Ing Sioe Tan over hun verhaal, waarin persoonlijke aspecten van ‘identiteit’
naar voren komen. Lina Sidarto, freelance journalist en teamlid van het CIHC leidt
het gesprek.
24 mei, 13.30-14.15 Lezing van Christopher Ng, teamlid CIHC over de formele
en informele kleding van Chinezen in Indonesië tussen 1860 en 1960. De
onderlinge samenhang in mode, samenleving en wereldgeschiedenis wordt met
vele beelden uiteengezet.
28 mei, 15.00-15.45 Lezing van Patricia Tjiook-Liem, ‘27 december 1949; de
soevereiniteitsoverdracht en de daaruit voortvloeiende nationaliteitskeuze voor de
bevolking van Indonesië.
Ten tijde van dit schrijven was het programma van Tong Tong Fair nog niet
gepubliceerd. Ik raad u aan om de website van de Tong Tong Fair te raadplegen
voor de definitieve informatie.
Ing Lwan Taga-Tan
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NIEUWS UIT DE SECTIES
Bibliotheek
Tijdens de clubmiddag van 11 mei kunnen we van gedachten wisselen over de
doelstelling van de bibliotheek en de selectie van boeken die wel of niet bewaard
dienen te worden.
Leden van De Vriendschap kunnen boeken lenen door vooraf een e-mail te sturen
naar edwin.liem@vancampenliem.com."
Edwin Liem
Biljart
Beste allen,
Misschien is het goed dat ik jullie nu alvast laat weten over de zomerstop.
Omdat de betaling van de tafels per kwartaal gaat is het administratief
gemakkelijker als wij in maanden rekenen.
Hiem heeft al voor 2 kwartalen betaald dus januari t/m juni '19.
Dit houdt in dat wij 25 juni voor het laatst spelen en 3 sept '19 weer beginnen.
Han Sing
Contact: Han Sing Liem , e-mail: hansingliem@yahoo.com
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 !
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 er weer line dance lessen op
Donderdagavonden!
Donderdagavond 27 juni 2019 laatste les tezamen met Vrijdagavond
deelnemers!!!!!
Vrijdagavondlessen : 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 starten de Vrijdagavond lessen weer.
–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
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Mahjong
Resterende speeldata 2019:
10 en 24 mei; 14 en 28 juni
juli, augustus: zomervakantie
13 en 27 september; 11 en 25 oktober
8 en 22 november; 13 december
kerstvakantie
OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie

Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

dhr. Edwin Liem

Tel.
E-mail: edwin.liem@vancampenliem.com
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
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. 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)
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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 - van 19.00 – 21.00 uur GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN – van 19.00 tot 22.00 uur –
Elke VRIJDAGAVOND
BEGINNERS/GEVORDERDEN - van 19.00 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. 0650221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020 – 4417566
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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

MAHJONG
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de zomermaanden en
de kerstvakantie, spelen wij Mahjong met gemiddeld 10 tafels.
Instructeurs 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, glaasje sap, wijn 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
Edwin Liem

edwin.liem@vancampenliem.com
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INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur bij vereniging De Vriendschap
en verklaart kennis te hebben genomen van het Privacy Statement (zie website),
en geeft derhalve toestemming tot het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens t.b.v.
de ledenadministratie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lidnummer: (in te vullen door secretariaat) …………………………….
Naam:

M/V

Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. nr.:
E-mailadres:
Meldt hierbij partner: n.v.t. / ja, als lid/donateur
Naam:

M/V

Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. nr.:
E-mailadres:
De contributie voor 2019 bedraagt € 15,00 per persoon en dient per omgaande te worden voldaan
op:
IBAN NL85 INGB 000 6077 092 t.n.v. Vereniging De Vriendschap o.v.v. uw lidnummer.
Jaarlijks dient de contributie vóór 1 maart te zijn voldaan.
Gemakshalve kunt u een machtiging voor automatische incasso verstrekken middels een
machtigingsformulier. Dit is op te vragen bij het secretariaat.
Opzeggen dient vóór 1 december van het lopend kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier s.v.p. scannen of opsturen naar:
Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen. Tel.: 020-4417566
E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl - KvK nummer: 405 368 50
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MACHTIGING voor
automatische incasso van de jaarlijkse contributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

M/V

Naam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

machtigt hierbij de penningmeester van Vereniging De Vriendschap tot wederopzegging
om de jaarlijkse contributie t.b.v. 1 persoon / 2 personen af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

IBAN:

Datum: ……………………………….………....Handtekening:…………………………………….

U heeft 56 dagen de gelegenheid om bij uw bank de automatische incasso in te trekken zonder
opgaaf van reden.

Deze machtiging s.v.p. scannen of opsturen naar:
Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen.
E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
KvK nummer: 405 368 50
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

CLUBMIDDAGEN 2019

11 mei 2019 – clubmiddag
21 sept. 2019 – clubmiddag
9 nov. 2019 – clubmiddag
7 dec. 2019 – Potluck
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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Afz:
Vereniging De Vriendschap
Secretariaat:
Mr.Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
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