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Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief



Deadline nr. 2018-4: 12 november 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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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 zaterdag 8 september
Dr. Reza Kartosen-Wong, wetenschapper Media en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam, zal op onze clubmiddag de lezing verzorgen. De titel van zijn lezing
luidt: “Hoe word je een Aziaat?”
In zijn lezing gaat Kartosen-Wong in op het fenomeen van jonge Indische en
Chinees-Indische Nederlanders die zich niet meer enkel en alleen identificeren met
Nederland en het land van herkomst van hun (groot)ouders. In hun culturele
identificatie betrekken zij ook de naburige landen en culturen op het continent
waarop het land van herkomst van hun (groot)ouders zich ook bevindt; namelijk
Azië. Uiteindelijk vormen zij zo naast Nederlandse en (Chinees-)Indische ook panAziatische culturele identiteiten.
De heer Kartosen-Wong heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen onder
begeleiding van zijn promotor prof. dr. Ed Tan en is daar twee jaar geleden op
gepromoveerd.
John Jacobs

Reza Kartosen-Wong
(Foto Parool, juli 2018)
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Leden,
In de Nieuwsbrief van mei 2018, jaargang 29 nummer 2, wenste ik in mijn
voorwoord u allen zonnige perioden toe.
Wel die heeft u gehad en nog meer dan dat. U heeft zelfs een hittegolf gekregen.
Het is maar goed dat binnen de Vriendschap gedurende de maanden juli en
augustus geen activiteiten waren.
Graag breng ik u de volgende vacature onder uw aandacht.
De heer Djie Kiong Hoo heeft het bestuur vroegtijdig te kennen gegeven dat hij
medio 2019 zijn functie van bibliothecaris van onze vereniging neerlegt. De reden
is dat hij volgend jaar verhuist. Wij zoeken met die reden een bibliothecaris die
thuis ook nog ruimte heeft voor onze bibliotheek.
Ik heb u dit keer niet zoveel te melden, dan dat ik voor het eerst in mijn
Vriendschap tijd meegedaan heb met een bridgeweekend dat jaarlijks in juni
wordt georganiseerd door de sectie bridge. Dit jaar werd het in de eerste week
van juli gehouden. Zonnig weer, gezellig en doordat je met elkaar een weekend
optrekt leer je elkaar ook beter kennen wanneer er niet wordt gespeeld.
Het bridgespel gaat ervan uit dat partners goed met elkaar communiceren. Maar
voor mij en mijn partner (Lioe m’n echtgenote) was de bridge drive teleurstellend.
We eindigden als laatste. In dat weekend was onze communicatie niet al te best
Een teken aan de wand ….? Het valt allemaal wel mee.
Tot zaterdag 8 september a.s. op de clubmiddag,
John Jacobs
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OEI TJOE, VAN BARBIER TOT BANKIER

Oei Tjoe of Oei Ik Tjoe of Huang Yichu (1868-1945) werd geboren in een dorpje in
het zuiden van China. Zijn familie bebouwde een klein stukje voorouderlijk land en
was al generaties lang erg arm. Net als andere leden van zijn familie had Oei Tjoe
weinig formele opleiding genoten. Van kleins af aan moest hij hard werken. Hij
werd barbier toen hij 12 jaar was.
In het jaar 1884 voer hij op 16-jarige leeftijd naar Singapore en later naar
Semarang (Java) om aan de armoede te ontsnappen. Hij begon als barbier in
Semarang. Twee jaar daarna werd hij een rondventer (klontong).
In het jaar 1890 opende hij een landbouwproductenwinkel. Later hield hij zich
bezig met het exporteren van suiker en andere grondstoffen naar Singapore en
Europa en vergaarde een enorm fortuin.
In het jaar 1907 werd hij medeoprichter en commissaris van CHH (Chung Hua
Hui), vicepresident en bestuurder van Hoa Ing School (Chinese English School).
In het jaar 1910 richtte hij “Ze Sin Hang” op met filialen in Java, Sumatra en
Singapore. In het jaar 1914 had hij al een vermogen van f 300.000,-. Hij werd
een van de vier suikerkoningen van Java.
In het jaar 1919, door problemen met de belasting, verkocht hij al zijn bedrijven.
Hij keerde vervolgens terug naar China en verhuisde naar Gulangyu, een eiland
vlakbij Amoy (Xiamen). Hij gebruikte zijn enorme rijkdom om de stad Xiamen
(provincie Fujian) te moderniseren. Hij richtte het Xiamen Elektriciteitsbedrijf,
Xiamen Drinkwaterbedrijf, en Xiamen Telefoonbedrijf op. Hij was ook
medeoprichter van Overseas Chinese Bank in 1919 in Singapore.
In 1920 hielp hij de timmerhoutkoning Lie Tjing Tjoan (Li Qingqian, Dee C. Chuan)
uit de Filipijnen met kapitaal en expertise bij het opzetten van China Banking
Corporation in Binondo, Manila.
Op een dag, ontmoette Oei Tjoe in de trein van Beijing naar Shanghai Hu Bijiang
(1881-1938) een voormalige manager van de Bank of Communications, die ook
Huang's vriend had aanbevolen. De mannen hadden plezier in de onverwachte
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ontmoeting. Hu stelde voor dat Oei Tjoe een bank oprichtte, die gespecialiseerd
was in overzeese Chinese zaken en buitenlandse geldovermakingen, een idee dat
Oei Tjoe accepteerde.
Onder zorgvuldige planning van Hu Bijiang, werd de China & South Sea Bank
opgericht in juni 1921 met een kapitaal van 5 miljoen Yuan. Oei Tjoe investeerde
3,5 miljoen Yuan en Hu haalde de rest van het kapitaal op uit andere bronnen. De
China & South Sea Bank werd opgericht met het hoofdkantoor in Shanghai. Deze
bank was de enige private bank die zijn eigen geld mocht drukken voor algemene
circulatie. Hu Bijiang werd de algemene directeur. In 1934, terwijl hij nog steeds
de algemeen directeur van de bank was, werd Hu gevraagd en benoemd tot
voorzitter van de raad van bestuur van de Bank of Communications.
Vanaf de dag in 1921, toen de China & South Sea bank werd opgericht tot de dag
dat Hu in 1938 bij een vliegtuigongeluk stierf, genoot hij het volle vertrouwen en
steun in al zijn handelingen van Oei Tjoe.
In het jaar 1930 richtte Oei Tjoe een vastgoedbedrijf op. Naast hun eigen
reguliere activiteiten zijn China & South Sea Bank ook tijdelijke of langdurige
verbintenissen samen met andere banken aangegaan. Onder de
langetermijnregelingen bevonden zich het Joint Management Office en Chengfu
Trust Company, evenals de Pacific Insurance Company, die in juni 1931 werd
opgericht door zes banken, met Oei Tjoe als de voorzitter van de raad van
bestuur. Binnen een paar jaar werd de Pacific Insurance Company de grootste
Chinese verzekeringsmaatschappij en haar naam was wereldwijd bekend.
Oei Tjoe was ook filantroop, vooral als het ging om onderwijs, zijn levenslange
passie. Hij schonk grootmoedig aan talrijke scholen en universiteiten. Hij richtte
Universiteit Amoy in Gulangyu, Universiteit Liang Nan in Guangdong, en
Universiteit Fudan in Shanghai op. Toen Japan Amoy bezette, verhuisde hij naar
Shanghai. Hij overleed in 1945.
Gezien zijn vele bijdragen, werd hij vele malen door de Chinese regering
onderscheiden met de hoogste eer. Hij won zelfs een prominente erkenning in
1914: Zijn naam stond in de Europese uitgave van WHO's WHO in the Business
World (Wie is wie in de businesswereld). Een CHINESE naam tussen 's werelds
zakenmagnaten veroorzaakte opwinding in de Chinese samenleving.
De lezers kunnen over Gulangyu en iets over Oei Tjoe in de onderstaande video
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=F9aqgn1CzPI&feature=youtu.be
Bron:
1.Google, Huang Yizhu. A History of Modern Shanghai Bank.
2. Google, Huang Yizhu, Rethinking Chinese Transnational Enterprise.
3. Drs. Sam Setyaautama, Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia, ISBN 13:
978 – 979 – 91 – 0125 – 9, pagina 270, tentang Oei Ik Tjoe.
Redactie Kiong Hoo Djie
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VERSLAG GOLFDAG De Vriendschap/Inisiatip 2018
De dag na Hemelvaart was ook dit jaar weer gereserveerd voor de gezamenlijke
golfdag van verenigingen De Vriendschap en Inisiatip. Evenals vorig jaar werd
deze dag in Noord-Brabant gehouden op de golfbaan van het uit de 13e eeuw
stammende Landgoed Bergvliet, dat iets boven Breda ligt. Het leuke van het golf
in Brabant is dat de zandgrond een ander karakter aan de baan geeft dan de
polderbanen die velen in regio Amsterdam en Den Haag gewend zijn.
Met een mooi zonnetje, 19 graden, en een licht briesje, ging de eerste flight
omstreeks 11:30 uur onder ideale golfomstandigheden de baan in. De flights
werden door de zeer goed gehumeurde Marshall Harry officieel omgeroepen alsof
het de Ryder Cup was. Tussen de grapjes door was Marshall Harry ook nog eens
fotograaf.
Op de par 3 hole 4, gebeurde er in flight 3 iets heel bijzonders. De flight bestond
uit Aylee Liem, Mei Lan Tjiook, Mei Lieng Teng en Tjioe Lan Oei. Nadat alle dames
hadden afgeslagen was de bal van Mei Lan kwijt. Er werd tevergeefs naar gezocht.
Maar toen Mei Lieng de vlag uit de hole haalde zag ze daar de bal van Mei Lan
liggen! Mei Lan had een heuse hole-in-one gemaakt!! In de 18 eerdere edities van
de golfdag is dit nog niet voorgekomen.
Na de 18 holes werd in het clubhuis genoten van een drankje en welverdiende
maaltijd. Hier werden onder leiding van John Jacobs ook de prijzen uitgereikt.
Normaal gesproken wordt begonnen met het uitreiken van de birdies, maar
vanwege de hole-in-one van Mei Lan, werd dit jaar begonnen met de eagles. Mei
Lan Tjiook kreeg een mooie trofee in de vorm van een birdie voor haar hole-inone. Van de golfbaan ontving zij tevens een grote fles Schrobbelèr. Dit is een
Tilburgse kruidenbitter. De enige echte birdie werd dit jaar door Ping Hoen Ong
gemaakt. Hij mocht een birdie-prijs in ontvangst nemen. De Neary was op de par
3 hole 6 die voor een deel over water ging. Het was Bian Hong Liem die zijn afslag
het dichtst bij de pin kreeg. Op de par 5 hole 14 werd om de longest drive
gestreden. De longest drive bij de dames werd geslagen door Mei Lan Tjiook.
Hiervoor had ze overigens niet eens een driver nodig. Bij de heren was het dit jaar
Alex Siem die met een enorme beuk de bal op zo’n 225 meter wist te slaan en
hiermee de verste rechte drive sloeg.
Verder waren er in de Stableford-wedstrijd prijzen te verdelen in twee
categorieën: hoge en lage handicaps.
In de hoge handicap categorie (vanaf hcp 22.1) gingen de prijzen naar:
1. Kiem Hok Liem - hcp 31.0 - 43 Stbfd punten
2. Tjioe Lan Oei - hcp 33.0 - 36 Stbfd punten
In de lage handicap categorie (t/m hcp 22) gingen de prijzen naar:
1. Alex Siem - hcp 18.1 - 32 Stbfd punten
2. Aylee Liem - hcp 19.1 - 30 Stbfd punten
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De wisselbeker voor degene met het grootste aantal Stableford-punten gaat dit
jaar dus naar Kiem Hok Liem. Zijn naam zal op de wisselbeker worden
bijgeschreven.
Met dank aan mede-organisatoren Kiem Sian Tan, Aylee Liem en Bian Tie Liem,
kunnen we terugkijken op een geslaagde golfdag!
Alex Siem
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ELLY ANG BENOEMD TOT ERELID VAN DE VRIENDSCHAP
Iedereen kent Elly als de onvermoeibare secretaris van De Vriendschap, en
daarnaast als duizendpoot binnen de vereniging. Wie heeft nooit een keertje
gehoord of zelf gezegd: ‘Vraag maar aan Elly, die weet/kan/doet het wel!’. Maar
wie is de Elly achter deze energieke façade? Zij was zo aardig zich te laten
interviewen voor de Nieuwsbrief. Hieronder vindt u haar levensverhaal.
Elly komt uit Medan. Als jong meisje verhuisde ze naar Nederland. Van haar
moeder mocht ze geen Indonesische woorden gebruiken. ‘Als ik bosen zeg, word
ik uitgelachen, want ik leg de klemtoon verkeerd.’ Elly’s ouders waren peranakan
Chinezen. Haar grootvader woonde in een groot traditioneel huis in de wijk
Kesawan in Medan. Tijdens de Japanse bezetting stierven haar vader en haar
jongste broertje. Het gezin raakte dakloos. Haar moeder was daarom gedwongen
om met haar oudste zoon en de twee dochters door het achterland van Medan te
zwerven op zoek naar onderdak en voedsel. Het was een barre tijd, die Elly zich
nog goed herinnert. Na de oorlog trouwde Elly’s moeder met een KNIL militair. Het
gezin werd naar Nederland overgeplaatst en kwam in Amsterdam terecht. Haar
moeder stond erop dat ze op stand, in Amsterdam-Zuid, kwamen te wonen, in de
buurt van het Vondelpark. Uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren.
Elly paste zich moeiteloos aan. Het hielp dat ze niet op haar mondje is gevallen.
Na de lagere school had ze best door kunnen gaan naar het VWO, maar ze ging
liever naar de MULO en daarna meteen aan het werk. Ze begon haar loopbaan bij
een bank, heel jong en onervaren, maar ze leerde snel in de praktijk en door het
volgen van cursussen. Ze begon haar loopbaan bij een bank, waar ze
vaardigheden bijleerde door cursussen te volgen. Na acht jaar bij de bank werd ze
gevraagd om te gaan werken bij Wolhandel Helvetia, een import-exportbedrijf
van wol uit Zuid-Amerika. Daar is ze blijven werken tot aan haar pensionering.
Het bedrijf werd tussentijds overgenomen door een Zuid-Amerikaanse firma, dat
haar de gelegenheid gaf steeds hoger op te klimmen in het management.
Elly is getrouwd geweest met een Italiaanse jazzmusicus, die wel vijf verschillende
blaasinstrumenten bespeelde. Het Amsterdamse uitgaansleven is Elly daarom niet
onbekend. Om te oefenen in snerpende en gierende uithalen op zijn instrument,
moest hij naar het Amsterdamse bos. Op zeker moment dreven Elly en haar man
een Italiaans restaurant. Zij waren van plan om naar Italië te verhuizen om ook
daar een restaurant te beginnen, maar helaas overleed haar echtgenoot plotseling
op nog jonge leeftijd.
Na haar pensionering in 2005 stond Elly niet stil. Ze volgde al taichi lessen bij A
Min Ho en had daar Yve Boen leren kennen, die haar overhaalde om lid te worden
van de Vriendschap. Al gauw nam zij plaats in het bestuur, toen nog onder het
voorzitterschap van Tan King-Han. Naast haar inzet voor de Vriendschap is Elly
ook actief als vrijwilliger bij het Pluspunt, ze is bijna dagelijks in het buurtgebouw
aan de Smeenklaan te vinden. Ook voor de buurt is Elly ‘de spin in het web’.
Elly Ang is benoemd tot erelid van De Vriendschap. ‘Gefeliciteerd Elly, je hebt het
dubbel en dwars verdiend.’
Ing Lwan Taga-Tan
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PRIKBORD
OPROEP
Heeft iemand informatie over de Chinese familie van Wilhelmina Frederika
(Chinese voornamen onbekend) van Lawick van Pabst-Kien?
Hierbij een oproep voor informatie over een zekere Wilhelmina Frederika Kien. Dit
onderzoek wordt verricht door Sandra Niessen in opdracht van het Koningin
Sirikit Textiel Museum te Bangkok. In het najaar 2018 opent daar een
tentoonstelling over de batikverzameling van Koning Chulalongkorn. Deze koning
heeft rond de eeuwwisseling tweemaal de batikkerij van Lawick van Pabst in
Yogyakarta bezocht en heeft daar een collectie batiks aangeschaft, de beste
verzameling van dit atelier in de wereld.

Batik uit de batikkerij van Lawick van Pabst, klassieke Yogyase patroon

De batikkerij was in het bezit van en werd gerund door een Chinese vrouw,
gehuwd met een Nederlandse man, onder wiens naam ze bekend is als Wilhelmina
Frederika Van Lawick van Pabst - Kien. Over de familie van deze vrouw is zo goed
als niets bekend, vandaar deze oproep.
De datum van aanvang van de batikkerij is niet bekend, wellicht rond de jaren
1870 of 1880. Het bedrijf lijkt te zijn opgehouden in 1909, toen de tweede
eigenares, de dochter met dezelfde naam, overleed. De eerste Wilhelmina
Frederika Kien was de dochter van Gewat Hammaoe Kien and Seang Nio, geboren
in 1827. Haar geboorteplaats is niet bekend. Niets is bekend over haar ouders en
uitgebreide Chinese familie. Gezien haar diepe kennis van batik is het aannemelijk
dat zij op Java is geboren. Wellicht was haar familie actief in de batikindustrie.
Wilhelmina Frederika Kien trouwde in 1859 met Carel Nicolaas Herbertus van
Lawick van Pabst in Pasuruan (Oost-Java). Wilhelmina Frederika moest een
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christen naam hebben om met een Europeaan te mogen huwen. Het kan zijn dat
haar doop plaats vond kort voordat zij trouwde, maar daarover is eveneens niets
bekend. Door haar huwelijk kreeg zij de status van een Europeaan.
Haar man, C.N.H. van Lawick van Pabst, is in 1814 in Semarang geboren. Zijn
adellijke familie had al sinds de VOC tijd diepe wortels in Azië. C.N.H. maakte
carrière als magistraat in Banda, assistent-resident in de landerijen rond Batavia
en daarna als notaris in Yogyakarta.
Hun eerste twee zoons, Peter en Henrij, zijn in Banda geboren en de dochters,
Wilhelmina Frederika en Johanna, in Pasuruan (Java). De andere zoons, Charles
Gustave (1854 - 1855), Charles Armand (1859 - ?), Duncan Wilhelm (1861 1906), Allettus Johannes (1863 - 1914), Germanus Franciscus (1864 - 1904),
Petrus Marius (1866 - 1934) zijn allemaal op Java geboren. Wilhelmina Frederika
lijkt een zakenvrouw te zijn geweest. Naast haar batikkerij had zij een melkerij,
bakkerij en hotel. Haar zoon A.J. had een houthandel en andere zonen hadden
betrekkingen met cultuurgewassen.
Wilhelmina Frederika Kien stierf in 1905 op 78-jarige leeftijd te Yogyakarta, en
haar dochter, Wilhelmina Frederika van Lawick van Pabst, ongehuwd, in 1909
eveneens te Yogyakarta.
Wat bekend is van de dames is voornamelijk indirect via krantenartikelen over de
mannen in de Van Lawick van Pabst familie. Tot nu toe zijn geen archieven over
de vrouwen gevonden en helemaal niets over hun Chinese familie. Informatie over
de Chinese familie lijkt echter het meest van belang voor dit onderzoek naar de
batikkerij, vandaar deze oproep. Misschien zijn er leden van hun Chinese familie
hier in Nederland. Heeft iemand informatie over de Chinese familie van Wilhelmina
Frederika (Chinese voornamen onbekend) van Lawick van Pabst-Kien? Gelieve
contact op te nemen met Sandra Niessen: niess305@planet.nl
Bij voorbaat heel veel dank,
Sandra Niessen

'Celebrating Cultural Legacy’
http://bataktextiles.blogspot.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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NIEUWS UIT DE SECTIES

ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG september/December 2018
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 21.00 uur voor beginners en ook de
gevorderden beginnen om 19.00 uur tot 22.00 uur.
Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor de beginners!!
Vanaf 6 september t/m 20 december
–laatste avond op DONDERDAGAVOND – 20 december 2018
Gezamenlijk Donderdagavond en Vrijdagavond in grote zaal !!!!!!

Vrijdagavond:
Vanaf 7 september t/m 20 december 2018
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
Heeft U interesse of weet u iemand die Line-dance wilt leren, neemt dan contact
op met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de
line-dance!!!
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MAHJONG
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2 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 verkrijgbaar. Een kopje koffie, thee of
glaasje sap is te koop bij de bar.
Speeldata tot eind 2018:
Wegens verbouwing beginnen wij na de zomervakantie pas op
28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
14 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
BRIDGE AANVANG VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Enkele weken geleden hadden we weer een geslaagd weekend in Nijkerk.
Het was de tweede keer dat we in Nijkerk waren en wij zoeken nu, voor volgend
jaar, een andere locatie. Suggesties zijn welkom. De voorwaarde is wel dat de
afstand niet verder dan ongeveer een uur rijden van Amstelveen mag zijn.
Zoals bekend wordt het clubhuis Alleman verbouwd en de eerste speeldag is dan
pas op vrijdag 21 september. Na een lange zomer hopen we iedereen op die dag
weer te zien.
Iedere 1ste en 3de vrijdag wordt onder leiding van Ernst Warendorf gespeeld van
11.30 uur tot 15.15 uur, in 2 lijnen.
Tijdens de pauze van een half uur zijn Indonesische snacks verkrijgbaar.
Wilt u kennis maken met onze bridgeclub dan kunt u 2 keer gratis spelen.
Voor informatie kunt u terecht bij ;
SECRETARIAAT SECTIE BRIDGE DE VRIENDSCHAP
Locatie; Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerd 1, Amstelveen
Cisca Goudsmit tel 0297 764312
goudsmit@caiway.nl
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dance
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
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. 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: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com
tel:
: +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. 06 51354574
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.
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
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.
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 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 2018 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 2018
Clubmiddag zaterdag 8 september
Clubmiddag zaterdag 10 november
Clubmiddag zaterdag 8 december POTLUCK en verkoop van
boeken uit Vriendschap bibliotheek.

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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