Activiteiten 2019
20 JAN: Sam-Sam
Onze jaarlijkse start van het nieuwe jaar met allerlei lekkers dat onze leden en hun
introducees met elkaar delen. Met het nodige entertainment. Deze keer in de vorm van
een presentatie door Brian de Mello over 'Goed nieuws'.
Voorafgaand was er een lesje Chi-Kung om 12:30u voor de liefhebbers.
17 FEB: Film 'Voorbij Chinatown'
Ruim 100 jaar geleden arriveerden de eerste Chinezen als zeelieden in Nederland. Een
deel van hen bleef noodgedwongen in Nederland achter. Na afloop van de Tweede
wereldoorlog bevonden zich nog zo’n 800 Chinezen in Nederland. Een aantal van hen
opende een eethuis en al gauw werd Chinees eten, mede dankzij de komst van
honderdduizenden (Indische) Nederlanders populair. Momenteel telt Nederland ongeveer
2.200 Oosterse restaurants. In de horecasector is er tot dusverre geen ontwikkeling te
zien geweest, die qua omvang hiermee vergelijkbaar is.
Ruim tweederde van de 120.000 personen van Chinese afkomst die in Nederland wonen,
is afkomstig uit China of Hong Kong. Over deze populatie Chinezen bestaan in de ogen
van buitenstaanders wisselende beelden: ze zijn succesvol, maar vormen tegelijkertijd
nog steeds een gesloten groep.
In de documentaire ‘Voorbij Chinatown …’ wordt het huidige transitieproces van deze
populatie Chinezen in beeld gebracht. Film- en documentairemaker Boudie Rijkschroeff
maakte deze documentaire en vertoonde het in de Agora. Na afloop was er een Chinese
maaltijd voor de liefhebbers.
17 MRT: Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV vond er een wisseling van de wacht plaats, aangezien vier bestuursleden
hadden besloten af te treden na een jarenlange staat van dienst. Dit waren voorzitter
Sylvia Liem-Bruining en de bestuursleden Bing Liem, Hanny Liem en Bian Tie Liem. Brian
de Mello werd geïnstalleerd als nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden traden
aan: het echtpaar Kwie Hiang Go en Jan Willem van de Graaf. Ruth de Windt en Ing
Liong Sie blijven aan in hun respectievelijke bestuursfuncties als secretaris en
penningmeester.
Na afloop bood het bestuur de aanwezigen een verrassingsmaaltijd aan.
21 APR: Pasen
I.v.m. het paasweekend dat valt in het 3e weekend van april is er deze maand geen
georganiseerde activiteit.
19 MEI: Stadswandeling door Scheveningen
We maakten onder begeleiding van een stadsgids een wandeling door Scheveningen. De
tocht eindigde na anderhalf uur bij Oma Toos Pannenkoekenrestaurant aan de Dr.
Lelykade waar de inwendige mens uitgebreid werd verwend.
15 JUN: INI-Kumpulan op zaterdag in Wijkcentrum Essesteijn
Deze keer vond onze kumpulan weer op een zaterdagmiddag (i.p.v. een zondag) plaats
en op een andere plek dan u gewend bent. Namelijk in het gebouw van Wijkvereniging
Essesteijn aan de Elzendreef 10 te Voorburg. Met een optreden van No Limits, een veiling
van ingebrachte stukken (waarvan sommige al heel lang op zolder hadden gelegen) en
een smakelijke maaltijd werd het een gezellige middag.
15 SEP: High Tea
De High Tea was weer tot in de puntjes verzorgd door onze secretaris Ruth. Het buffet
dat werd samengesteld door alle aanwezige deelnemers, was goed gevuld met veel
gevarieerd lekkers.
20 OKT: Kunst-taxatie en presentatie
Frans Leidelmeijer is bekend van Tussen Kunst & Kitsch, het tvprogramma. Hij kwam samen met zijn collega van het Venduehuis Den Haag, Chris
Vellinga, die ondanks een hernia niet thuis wilde blijven.
Dit zei Frans vooraf zelf: "Het praatje dat ik ga houden, gaat over de schilderkunst van
Nederlands-Indië en Indonesië. Met de titel: “Van

Mooie Indië tot Persagi”. Tijdens de Tempo Doeloe werden er vooral zogenaamde Mooie
Indië Schilderijen geschilderd van geïdealiseerde landschappen met een vulkaan, een
sawah en een palmboom, voornamelijk door Nederlandse, Indisch-Nederlandse en enkele
Indonesische schilders. In 1938 werd door nationalistische Indonesische schilders de
kunstenaarsvereniging Persagi opgericht. Deze kunstenaars wilden meer typisch
Indonesische en revolutionaire onderwerpen schilderen. Aansluitend zouden we een
taxatie kunnen houden van werken die de leden mee hebben genomen, waar men
ook naast schilderijen Balinese Art Deco-beelden kunnen laten taxeren.” Dit geschiedde,
soms tot enige hilariteit. Na afloop werd er smakelijk gegeten en verder gelachen.
17 NOV: Angklung workshop
Dea Sawitri gaf deze workshop en werd hierbij ondersteund door Franky en Audrey van
het Dansa Yok Dansa Angklung Orchesta. Iedereen kon meedoen met de angklung, dus de bezoekers waren
enthousiast om het muziek maken zelf te hebben ervaren.
15 DEC: Kerstdiner
Keukenprinses Hanny heeft haar uiterste best gedaan om een origineel 4-gangenmenu
samen te stellen, en dat is haar gelukt. Bijna 100 mensen hebben hiervan kunnen
genieten in de Agora. Tussendoor trad het Inisiatipkoor op met enkele kerstliedjes. Een
meer dan geslaagde middag om het jaar feestelijk af te sluiten. Dank aan alle
hulptroepen in de keuken!

