Activiteiten Inisiatip 2013
20 JAN.: Sam-Sam
Onze jaarlijkse Sam-Sam vond plaats in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg. Met dank aan alle aanwezigen voor het
vormen van een groot buffet van voor-, hoofd- en nagerechten.
17 FEB.: Lezing - Een goed geregeld afscheid
Dhr. Hay Tjoe (Andre) Tee vertelde over alles wat er komt kijken bij het verlaten van deze planeet. Doe uw voordeel met alle hints en tips,
zodat u (of liever: uw nabestaanden) niet voor verrassingen en/of hoge kosten komt te staan. De belangrijkste informatie kunt u elders op
deze website downloaden.
17 MRT: ALV
De Algemene Ledenvergadering, werd gehouden op zondag, 17 maart 2013 in Wijkcentrum Agora, Fonteynenburglaan 11 in Voorburg.
Voorzitter Bo Logiantara legde de voorzittershamer neer en Bian Hong Liem nam de hamer (voor de 8ste keer inmiddels!) over.
Na de vergadering werd er genoten van een portie nasi goreng.
20 APR: Bridgedrive
Op zaterdag 20 april 2013 organiseerde onze bridgeclub “Multicolour” een bridgedrive in het wijkgebouw “Oranjehoek”. Oranje Nassaustraat 1
te Voorburg.
21 APR: Lezing - Alles over borstkanker(zorg)
De dames De Ronde en Ligthart vertelden over deze ziekte en alle bijkomende zaken. Na afloop werd er genoten van een portie nasi bungkus
speciaal. Een samenvatting van de presentaties is t.z.t. verkrijgbaar via het bestuurd, tegen een geringe vergoeding (1 euro).
10 MEI: Golfdag
In samenwerking met de Vriendschap werd dit jaarlijkse evenement georganiseerd op de Golfbaan van Nunspeet. Drie van onze leden vielen
in de prijzen!
25 MEI: Familie/Sportdag
Deze vond plaats op zaterdag 25 mei van 12:00- 17:00, gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen De Vriendschap, HuaYi XSH,
LianYiHui en Inisiatip. Er werd getennist en gevaren/gewandeld. Tennissen gebeurde bij Westvliet, te Voorburg.
Voor de niet-sporters organiseerden we een Rondvaart door het oude centrum van Delft met een bezoek aan de Porceleyne Fles met
rondleiding. Na afloop stond er een Grand buffet in Restaurant De Chinese Muur, JanThijssenweg 16, 2495 AH Den Haag (Drievliet) klaar.
15 JUNI: INI-Koempoelan
De jaarlijkse gezelligheidsdag wordt dit jaar opgeluisterd door een presentatie van Geert Hommes over 'luisteren met je ogen'. Hij vertelt een
interessant verhaal over body language. Verder kunt u heerlijke sateh, gadogado, muziek en dans tegemoet zien. Vol = vol.
15 SEPTEMBER: High Tea
Ook dit jaar mogen de dames weer hun hoedjes op. Onder het genot van een hapje en een drankje doen we een kopje thee met
zelfmeegebracht lekkers erbij.
19 OKTOBER: Korendag
Deze keer geen Muziekdag, maar een Korendag in Voorburg met maar liefst 6 koren die acte de presence geven, inclusief ons eigen
Inisiatipkoor.
17 NOVEMBER: Lezing Genealogie
Swan Houw Lie en Ko Sik Tiat geven u een kijkje in de wereld van de genealogie: een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt
met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Ook wel stamboomonderzoek genoemd. Vanaf 14u in de Agora te
Voorburg. Bij aanmelding voor 14 november 2013 is toegang voor Inisiatip-leden gratis en voor niet leden € 2,50. Indien U zich niet tijdig
(d.w.z. voor 14 nov. a.s.) aanmeldt, betaalt u als lid € 2,50 en introducés betalen € 5,00. Voor degenen die zich vóór 14 nov. a.s. aanmelden,
is er na afloop gelegenheid een maaltijd te nuttigen: Moksi Meti. De kosten hiervan zijn: € 7,50 voor leden en € 8,50 voor niet-leden, op de
dag zelf te voldoen. Aanmelden via info@inisiatip.nl.
6+7 DECEMBER: Kerstreisje
Met de bus maken we een uitstapje naar twee mooie steden in Belgie: Brugge en Gent. We blijven 1 nachtje slapen en keren de volgende dag
huiswaarts met onze kerstinkopen en een warm gevoel. Mis de bus niet!

