Activiteiten 2011
5 FEB: Chinees Nieuwjaar Feest HYXSH
Dit feest werd georganiseerd door zustervereniging Hua Yi in Wok de Mallejan te Maarssen.
7 FEB: Lezing - Brandhaard Uruzgan
Achter de schermen van de Nederlandse oorlogsjournalistiek. Deze lezing wordt verzorgd door Etnografische
Vereniging Delft & Studium Generale TU Delft. Datum en tijd: Maandag 7 februari 2011 om 20:15. Locatie:
Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft. Entree: Gratis. Meer
info: www.verreculturendelft.nl. In deze lezing vertelde oorlogsverslaggever Joeri Boom over de dilemma’s
van oorlogsjournalistiek die hij aan den lijve ondervond, en waarover verslaggevers doorgaans zwijgen.
12 FEB: Chinees Nieuwjaar Feest LYH
Dit feest werd georganiseerd door zustervereniging LYH in Hotel A4.
20 FEB: Lezing Chinese restaurants
In zijn presentatie ging Aernout Bouwman-Sie eerst kort in op de Chinese gemeenschap in Nederland;
omvang en samenstelling. Daarna introduceerde hij de films van Cheuk Kwan, een Canadese filmmaker van
Chinese origine. We kregen portretten te zien uit de documentaire Song of the Exile; portretten van Chinese
immigranten en hun kinderen in Zuid-Afrika, Israël en Turkije.
20 MRT: Algemene Ledenvergadering
Deze is gehouden op zondag 20 maart 2011 in Wijkgebouw De Agora te Voorburg.
16 APR: Bridgedrive “Multicolour”
Op zaterdag 16 april organiseerde onze bridgeclub “Multicolour” een bridgedrive in het wijkgebouw
“Oranjehoek”, Oranje Nassaustraat 1 te Voorburg. Leden van Inisiatip, de Vriendschap en Multicolour
werden hierbij uitgenodigd om aan deze drive deel te nemen. Na afloop van de drive en de prijsuitreiking
(ca. 16.00 u/16.30u) kon men deelnemen aan een rijsttafel, kosten € 12,50 per persoon.
17 APR: Lezing "We eten allemaal gezond, toch"
Dat er met een gezondere voeding veel winst te behalen is bij de preventie van chronische ziekten is
genoegzaam bekend. In zijn voordracht ging voormalig huisarts Roel Leerling nader in op de vraag wat
gezonde voeding eigenlijk is, en waarom een chronische aandoening meer regel dan uitzondering is terwijl
we allemaal zo gezond zeggen te eten. Ook werd nader ingegaan op de vraag of het slikken van
voedingssupplementen nu wel of geen zin heeft.
Start: 14.00 uur in het wijkcentrum Agora. Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg.
15 MEI: Lezing over Moderne architectuur in Nederlands-Indië
Deze lezing ging over de moderne bouwkunst van de Nederlandse architecten die
in Nederlands-Indië hebben gewerkt, met name in de periode tussen 1920 en
1940. Centraal staat het werk van Prof. Charles Prosper Wolff Schoemaker,
hoogleraar aan de TH Bandoeng en leraar van Soekarno. Hij bouwde o.a. Villa
Isola, Grand Hotel Preanger en Gedung Merdeka. De spreker, de heer Jan van
Dullemen, promoveerde in 2008 aan de Universiteit van Utrecht op een
proefschrift over het leven en werk van C.P. Wolff Schoemaker met de titel:
Tropical Modernity. Een boeiende lezing met mooie plaatjes en intrigerende verhalen.
21 MEI: Familie/Sportdag in Amstelveen en Amsterdam
Op zaterdag 21 mei vond van 13:00-17:00 uur de jaarlijkse familiedag c.q. sportdag plaats. Dit wordt
traditioneel gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen De Vriendschap en Inisiatip. Helaas ging het
sporten niet door vanwege te weinig deelnemers, maar de stadswandeling door Amsterdam was een groot
succes en het eten na afloop ook.
3 JUN: Golfdag De Vriendschap en Inisiatip
Een mooie, zonnige dag op golfbaan Het Rijk van Sybrook, met dit jaar helaas niet veel deelnemende
Inisiatipleden.
19 JUN: INI-Koempoelan 2011
De INI-Koempoelan was ondanks het dramatische weer een
daverend succes! Alle plaatsen voor dit populaire INIevenement waren zoals gebruikelijk uitverkocht. De Agora
was tot aan de nok toe gevuld! De barbecue ging vooraf aan
een zeer mooie fotopresentatie van Prof.dr. Geert-Jan Olsder
over zijn fietstocht van Lhasa (Tibet) naar Kathmandu
(Nepal). Dat dhr. Olsder een fietser in hart en nieren is, bleek
overigens ook wel uit het feit dat hij ondanks het slechte
weer, vanuit Delft toch op de fiets naar de Koempoelan in
Voorburg gekomen was. Een geslaagde middag, met heerlijke saté na afloop.
18 SEP: Lezing – Zin en onzin over China door Prof. Peter Ho
Peter Ho een autoriteit op het gebied van China. Hij heeft talloze (neven)functies waarin hij o.a. de
Nederlandse regering adviseert op zijn vakgebied. Op zondag 18 september hield hij een boeiende lezing.
Binnenkort volgt een verslag in het IniNieuws.

16 OKT: High Tea
Op zondag, 16 oktober om 13.00 uur vond de jaarlijkse "High Tea" plaats in Voorburg. Met meer dan 100
deelnemers is deze "koempoelan" erg populair geworden onder de leden. Mw. Patricia Tjiook hield een
interessante toespraak over Chinees Erfgoed.
23 OKT: Optreden Inisiatip-koor in Voorburg
In de Oranjehoek bracht het koor een aantal liedjes ten gehore voor een lokaal publiek. Op YouTube kunt
het nog dunnetjes meebeleven:
Manise-Madedek: http://www.youtube.com/watch?v=eEYvGL8Zm9E
Sarina: http://www.youtube.com/watch?v=3ZIX8Rw__WE
La Golondrina: http://www.youtube.com/watch?v=MX4Q3dRX7Ds
Yue Liang Dai Biao Wo De Xin: http://www.youtube.com/watch?v=ZeWJOrY54XI

20 NOV: Muziekdag
Een zeer geslaagde Muziekdag, met verrassende optredens van jong en oud talent. Het vond plaats in
het Corbulocollege, Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2, 2273 CB te Voorburg. De prijzen in de
voorverkoop waren 2 euro goedkoper dan aan de zaal:





Leden: € 7,00 (aan de zaal: € 9,00)
Niet-leden: € 9,00 (aan de zaal: € 11,00)
Kinderen: € 5,00 (aan de zaal: € 7,00)

In het IniNieuws van februari 2012 leest u het volledige verslag.
10-11 DEC: Kerstmarktuitstapje Duitsland
Lees hieronder het leuke verslag van dhr. Thio over deze excursie per bus naar de Duitse steden Keulen &
Düsseldorf.
Kerstmarkten
Het meerdaagse bezoek aan de kerstmarkten van Keulen en Dusseldorf had weinig
belangstelling. Het handjevol deelnemers kreeg echter wel waar voor zijn geld: een gezellige
groep en nieuwe aardige kennissen om mee op stap te gaan, een sjiek sportbusje als vervoer,
een chauffeur die gelukkig geen kletsverhalen ophing, traktaties van het bestuur voor
onderweg en twee dagen goed weer! Wat wil een mens nog meer. Gelet op de grote aantallen
Nederlandse bussen hebben vele landgenoten ons goede voorbeeld gevolgd. Wat moet men
overigens over kerstmarkten schrijven? “See one see all” zoals de heer Reagan pleegde te
zeggen?
In tegenstelling tot hier in Nederland, hebben Duitse steden over de stad verspreid een
verscheidenheid aan kerstmarktjes staan, waar men ongeveer hetzelfde aanbod aan kerstwaar
en eterij kan vinden. De drukte in Keulen was enorm en vooral de rijen voor Gluhwein,
Bratwurst, Reibekuchen, Maronen usw. waren fustrerend lang. Daarna kwam de lange weg
terug naar de bus en wij waren bekaf. De maaltijd in het hotel hield niet over, maar de bedden
waren goed. En zo konden wij na een goed ontbijtbuffet de uitdaging van de Dusseldorfse
kerstmarkten weer aan. Dat viel mee: korte aanlooproute, kleine marktjes, minder drukte en
..... de enige zondag van het jaar dat warenhuizen en supermarkten in de stad open mochten.
Gezien de hoeveelheden tassen en pakjes die in de bus werden gehesen was daar goed gebruik
van gemaakt.
Een uur eerder weg en dus een uur eerder thuis na twee mooie dagen. Deelnemers gelukkig en
tevreden. Vooral over de reisleiding. Die was UitdeKunst! Maar dat zijn wij van Bian Hong, Ruth
en Inisiatip bestuursleden gewend.
S.T. Thio

