Activiteiten Inisiatip 2012
15 JAN: Sam-Sam Een goede start van 2012, dat is de gedachte achter de Sam-Sam, waarbij iedereen een
gerecht meeneemt zodat er een groots buffet ontstaat. Meer informatie volgt. Aanmelden bij: info@inisiatip.nl.
19 FEB:Lezing -Indonesië: tussen democratie en corruptie Niemand minder dan dhr. Henk Schulte Nordholt
zal een lezing houden over de huidige stand van zaken in Indonesië. De titel van zijn presentatie zegt al genoeg,
dus zorg ervoor dat u deze middag niet mist!
Chinees Nieuwjaar - 3 feesten Volop feest ter gelegenheid van het Jaar van de Draak. U kunt terecht bij onze
zusterverenigingen:- Ou Hwa, 22 januari in Landgraaf/Heerlen bij Mondo Verde- Lian Yi Hui, 28 januari bij Hotel
Schiphol langs de A4- Hua Yi Xie Shang Hui, 4 februari bij Wok de Mallejan in MaarssenRaadpleeg de flyers op de
home-pagina voor meer informatie.
18 MRT: ALV Hierbij wordt u uitgenodigd tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal
worden op zondag, 18 maart 2012 in Wijkcentrum Agora, Fonteynenburglaan 11 in Voorburg. De vergadering
begint om 14.00 uur. Na de vergadering bieden wij u een verrassingsmaaltijd aan. U gelieve zich zowel voor de
vergadering als voor de maaltijd aan te melden vóór donderdag 15 maart bij één van de bestuursleden of via
info@inisiatip.nl.
31 MRT: Lustrumfeest Inisiatip 35 jaar Een groot feest in Partycentrum De Leuningjes te Poeldijk ter ere van
de 35ste verjaardag van de vereniging!
15 APR: Wajangpoppen Esmeralda Zee-Hilal gaf een boeiende presentatie over haar grote collectie WestJavaanse ronde houten wajanggolek-poppen en Midden-Javaanse leren wajangkoelit-poppen en gaf daarbij
uitgebreide achtergrondinformatie.
18 MEI: Golfdag We spelen op vrijdag 18 mei 2012 op: De Goese Golf, Krukweg 31, 4465 BH Goes. Zie ook
www.goesegolf.nl.
26 MEI: Familiedag (ZATERDAG) Dit jaar geen Sportdag, maar wel een actieve Familiedag met onder andere
een stadswandeling en rondvaart door het wonderschone Utrecht.
23 JUNI: INI-Koempoelan (ZATERDAG) Onze traditionele koempoelan met saté, gadogado en tjendol op
zaterdag 23 juni, vanaf 13:00u. Onze voorzitter Bo Logiantara gaat iets vertellen over fotografie en er is volop
gezelligheid en vermaak. Voor de maaltijd betalen leden € 10,- en niet-leden € 12,- en deze bedragen kunnen op
de dag zelf bij de ingang worden voldaan. Zoals vorig jaar wordt deze koempoelan gehouden in het wijkcentrum
Agora aan de Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg.
30 JUNI: Floriade excursie (ZATERDAG) Eens in de 10 jaar gebeurt het: de Floriade. En wij gaan ernaartoe! De
kosten voor deze excursie bedragen: € 55,- voor leden en € 65,-voor niet-leden. Dit is inclusief een 3-gangendiner,
vervoer per luxe-touringcar en 1 heenrit in de kabelbaan van de Floriade. Opstapplaats is het bekende adres in
Rijswijk: hoek VanMooklaan/Briandlaan, om 08:00u (vlakbij de bloemenkiosk). Vol =vol. U kunt zich aanmelden bij
ons secretariaat.
16 SEPT.: Lezing over gezondheid (ZONDAG) Mevrouw Lian Widya-The, ayurvedisch arts, gaf een lezing over
Ayurveda: een wetenschap over gezond leven, gebaseerd op een Indiase (Hindoeïstische) traditionele geneeswijze,
met diverse typen van behandelingen. Deze zijn gericht op de harmonie en balans van lichaam en geest. Het
gebruik van goede voeding met behulp van kruiden en goede leefregels helpt het lichaam in de juiste balans te
brengen.De heer Ongkie Tan, arts-acupuncturist, vertelde over Acupunctuur. Informatief en interessant, met
gezamenlijk diner na afloop.
7 OKT.: Tennistoernooi Op zondag 7 oktober organiseerden wij in samenwerking met Hua Yi Xie Shang Hui, Lian
Yi Hui en De Vriendschap een tennistoernooi. Na afloop werd er smakelijk gegeten bij Restaurant Full Moon,
Gedempte Burgwal 24-26, 2512 BV Den Haag.
21 OKT.: Lezing over oud worden in de 21 eeuw
Antoon Verlaan, lid van onze gewaardeerde Welzijnscommissie, presenteerde zijn boek over dit onderwerp. Een
verslag kunt u hier binnenkort lezen.
4 NOV.: Muziekdag in de Bernadettekerk, Rijswijk
In een nieuwe omgeving traden pianisten en zangers van klassiek en modern repertoire op een voor
muziekliefhebbers. Ondanks dat de zaal niet vol zat, was het een geslaagde middag.
16 DEC.: Kerstmatinee in Voorburg
Onze keukenprinsessen verzorgden een heerlijke maaltijd, gitaarmuziek en zang ging gepaard met een bezoek van
de Kerstman. Het was een mooie middag!

