Activiteiten
17 JAN: Sam-Sam
We begonnen ook het jaar 2016 met onze traditionele Sam-Sam in wijkcentrum Agora,
Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg. Het Inisiatipkoor bracht enkele toepasselijke
liederen ten gehore en daarna werd er nog vrolijk gegeten, gezongen en gelachen.
21 FEB: Lezing over tuinen
Mevrouw Yanti Mualim presenteerde haar kijk op tuinen en parken. Deze voormalig
senior redacteur bij de Wereldomroep heeft zich gespecialiseerd in "landscape gardens &
parks".
20 MRT: Algemene Ledenvergadering (ALV)
De jaarlijkse ALV vond plaats in de Agora te Voorburg. Een zaal vol leden stemde voor
handhaving van het huidige bestuur. Na afloop werd een maaltijd aangeboden.
17 APR: Lezing over Geologie
Ons medelid drs. Frits Bonvie illustreerde in vogelvlucht welke ontwikkeling de geologie
als wetenschap in ruim 2,5 eeuw heeft doorgemaakt met voorbeelden van over de hele
wereld, hoe we door de enorme vooruitgang in technologie tot het besef zijn gekomen
dat onze planeet als één groot levend organisme beschouwd moet worden en hoe
gevoelig dit "earth system" is voor de voornamelijk industriële activiteiten van de mens.
Met een portie nasi rames toe.
06 MEI: Golfdag
Op vrijdag 6 mei 2016 werd er weer gegolfd op Golf- & Countryclub Liemeer te
Nieuwveen. Deze jaarlijkse Golfdag werd georganiseerd in samenwerking met De
Vriendschap. Er deden maar een paar Inisiatip-leden mee, maar die genoten wel volop.
22 MEI: Lezing "De platenkoffer van mijn vader"
Auteur en journalist Herman Keppy gaf ons op 22 mei een voorproefje van de show die
hij op de TongTong Fair 2016 ging geven. Voor hem een soort van try-out, voor ons een
leuke primeur! Hij ging in op de grote invloed van de VS op Nederlands-Indië en Indisch
Nederland. Zijn boeiende verhalen illustreerde hij met “muziek van vroeger”, filmpjes en
foto’s.
19 JUN: INI-Koempoelan met Veiling en Bazaar
Op deze Vaderdag hielden we ons jaarlijkse, zomerse festijn. We maakten er een
gezellige bijeenkomst van voor jong en oud, gekleed in de kleuren rood en/of wit en/of
blauw. De ouderwetse sateh van de grill stond weer paraat, samen met allerlei ander
lekkers. Bovendien waren er een paar bijzondere activiteiten: de INI-Bazaar en de INIVeiling. Het resultaat: veel gezelligheid en een mooie veilingopbrengst.
10 SEP: IniLunch bij Fish & Meat, Nieuw Babylon Den Haag
We hadden oorspronkelijk een rally gepland, maar bij gebrek aan belangstelling werd het
een etentje. Deze keer bij Fish & Meat in winkelcentrum Nieuw Babylon in Den Haag,
naast het Centraal Station. Voor 12 euro p.p. werd er volop genoten van Hollandse, Mediterrane,
Chinese en Indische gerechten.
16 OKT: Lezing "De plaats van de Volksrepubliek China in de internationale
rechtsorde: door Dr. Wim Muller
Deze specialist in internationale wetgeving over mensenrechten, gewapend conflict en
strafrecht, heeft bijzondere aandacht voor specifiek Aziatische benaderingen van
dergelijke problematiek. Momenteel doceert hij in Maastricht. Hij is auteur van diverse
publicaties in vaktijdschriften. Een verhelderend artikel in de NRC over aspecten
van China's soevereiniteits-aanspraken in de Zuid-Chinese zee (de West-Filipijnse of de
Oost-Vietnamese voor anderen J) was aanleiding om hem te verzoeken een lezing voor
Inisiatip te houden.
Na afloop eten we een portie Nasi Bakmoy. Aanmelden voor 14 oktober a.s. via
info@inisiatip.nl. Kosten eten: € 7,50 voor leden en € 8,50 voor niet-leden, op de dag
zelf bij de ingang te voldoen.
20 NOV: Lezing "Ooglidcorrectie en verjonging door middel van
plastische chirurgie en botox", door Dr. Anita Liem.
Anita, dochter van ons lid Leny Liem, is een internationaal-opgeleide plastisch chirurg.
Na haar medische opleiding aan het Erasmus Medisch Centrum heeft ze haar opleiding in

plastische chirurgie gevolgd in bekende internationale centra in Amerika, Engeland en
Taiwan. Ze heeft na haar promotie en plastisch chirurgische opleiding zich
gespecialiseerd in borstreconstructie en cosmetische operaties. Voor het laatste is ze
opgeleid door cosmetisch-plastisch chirurgen in Londen die tot de top in hun vakgebied
behoren. Deze plastisch chirurgen waren onlangs te zien als degenen die problemen
oplosten in het programma “mislukte plastische chirurgie (botched up bodies)” op RTL5.
Anita opent binnenkort haar eigen kliniek in Rotterdam. Zij gaf een boeiende presentatie
voor onze vereniging.
16 DEC: Kerstdiner
Het kerstdiner vond deze keer plaats op een vrijdag. Net als vorig jaar schoof iedereen
aan bij Zinq, het restaurant van de Hotelschool aan de Brusselselaan 2 te Den Haag. Het
smaakte deze keer zelfs nog beter dan in 2015, daarover waren de meningen niet
verdeeld. En dat mag best een unicum heten.

