Activiteiten 2015
18 JAN: Sam-Sam
We begonnen het jaar 2015 met onze traditionele Sam-Sam in wijkcentrum Agora,
Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg. Aanmelden kon tot 16 januari, vol = vol.
U werd verzocht om uiterlijk 12:30u aanwezig te zijn met uw gerecht (voor ca. 4
personen). Aanmelden kon per e-mail o.v.v. het gerecht dat u meeneemt en het aantal
personen.
15 FEB: Lezing door Jan van Dullemen
Jan van Dullemen vertelde ons allerlei interessants over de architectuur van Soerabaja
en Semarang.
15 MRT: Algemene LedenVergadering
De jaarlijkse ALV vond plaats in de Agora te Voorburg. Na afloop werd een
verrassingsmaaltijd aangeboden.
19 APR: Lezing over batik door mw. Nunuk Polandari
Altijd al meer willen weten over batik? Tijdens deze presentatie kon u al uw vragen
stellen, dus u hoefde niet naar het Tropenmuseum om daar de grootste collectie
Indonesische batiks van Nederland te bewonderen.
30 MEI: Muziekdag
Dit jaar geen Korendag, maar een min of meer traditionele Muziekdag. Onze koordirigent
Robby Soetanto organiseerde het programma van de dag. Om de terugkeer van die
goede oude Muziekdag te vieren, werd er geen entreegeld geheven, ondanks wat in het
IniNieuws vermeld stond. U kon uw waardering voor de Muziekdag ter plaatse laten
blijken door een vrijwillige donatie te doen in het mandje, dat u achterin de zaal aantrof.
Het motto luidde: “Komt allen, en neemt u vooral vrienden en familie mee!”
21 JUNI: Zomerfeestje
We organiseerden deze zomer een feestje, aangekleed in geel en groen. Met deze keer
een portie nasi bogana, een heuse ijscoman en gezellig meezingen met de karaoke.
20 SEP: High Tea
De traditionele High Tea vond plaats in september, met allerlei lekkers, hartig en zoet.
Vanaf 13:00u was u welkom met uw gerecht in de Agora. En de dames werden verzocht
een hoedje te willen opzetten, zodat het geheel extra feestelijk oogde.
17 OKT: Stadswandeling "Indisch Den Haag" & Dim Sum
Op zaterdag 17 oktober werd onder begeleiding van twee gidsen een wandeling met
Indische accenten gemaakt door hartje Den Haag. We startten om 11:00u op het Plein,
bij het standbeeld van Willem van Oranje. De stadswandeling duurde ca. 1,5 uur.
Aansluitend werd er Chinees geluncht in Ming Dynasty.
15 NOV: Chirurgie, Toen & Nu
Snijmeester Hauwy Goei informeerde ons over de huidige stand van de chirurgie. Hij
praktiseert als chirurg in het Zaans Medisch Centrum. Het was een boeiende presentatie,
met veel plaatjes en toelichting. Na afloop werd er een maaltijd Nasi Koening Speciaal
genuttigd.
17 DEC: Kerstdiner
Dit was de aankondiging: "Schuift u ook aan bij het Inisiatip Kerstdiner op donderdag 17
december? Het aantal plaatsen is beperkt (50 personen, was eerst 40), dus meldt u tijdig
aan indien u wilt meedoen. Deelnemers worden tussen 18:00 en 18:30u verwacht aan de
Brusselselaan 2 te Den Haag. Op dit adres bevindt zich de Hotelschool Den Haag, met
haar brasserie Zinq. U krijgt daar vervolgens een 4-gangen menu voorgeschoteld. De
kosten hiervan bedragen € 25,00 inclusief 1 drankje.".
Het Kerstdiner was een smakelijke en gezellige bijeenkomst die voor herhaling vatbaar
is.

