15 JAN: Sam-Sam
We begonnen ook het jaar 2017 met onze traditionele Sam-Sam in wijkcentrum Agora,
Fonteynenburghlaan 11 te Voorburg. In de pauze werden - met enig horten en stoten enkele liedjes via het karaoke-scherm meegezongen. De techniek liet ons een beetje in
de steek, het eten echter niet; het smaakte weer allemaal prima!
19 FEB: Lezing Ouderenzorg Jakarta
Aernout Bouwman-Sie hield een lezing over dit onderwerp. Aernout heeft een paar jaar
geleden ook een interessante lezing voor Inisiatip gehouden. Na afloop was er een
maaltijd Lontong Cap Gomeh.
19 MRT: ALV
Dank aan alle aanwezige leden voor hun constructieve inbreng tijdens de ALV! Na afloop
werd er zoals gewoonlijk weer smakelijk gegeten.
20 MEI: Boottochtje door het Westland
Opstapplaats was in Naaldwijk bij sporthal de Pijl, aan de Verdilaan (bij het bruggetje
naast de sporthal). Het was gelukkig mooi weer en er werd volop genoten van het
boottochtje met lekkers aan boord.
10 JUN: Lustrumfeest Inisiatip 40 jaar!
Het feest vond plaats in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 Reeuwijk. Een 'mind
illusionist', een cartoonist, een Voice of Holland kandidaat, een ballonnenboer, het
Indische buffet van toko Ramé en een Italiaanse ijscoman maakten er samen met bijna
200 gasten een onvergetelijke avond van.
17 SEP: High Tea
U bent weer van harte welkom met uw gerechten, iets hartigs of iets zoets. Aanmelden
graag per e-mail: info@inisiatip.nl, en vermeld gelijk even wat u meeneemt (voor ca. 4
personen). In de pauze is er een muzikaal intermezzo met toetsenist Erick. U wordt
vanaf 13.00 uur verwacht, de hapjes worden vanaf 14.00 uur geserveerd, dus graag
voor 13:30 uur afgeven bij een van onze keukenprinsessen.
Voor de liefhebbers is er om 12:30 uur weer een Chi Kung-les van Kiok Sie. Wel graag
aanmelden als u hieraan mee wilt doen a.u.b.! En bij mooi weer wordt er ook nog buiten
gepingpongt.
14 OKT: Architectuurwandeling door Den Haag, Segbroek
Deze bijzondere wandeling begon bij het De Stijl-monument, het Papaverhof van
architect Jan Wils. Deze volgde hierbij de principes van De Stijl en paste de kleuren,
rood, blauw en geel van Mondriaan toe. De invloeden van De Stijl, Berlage en Frank
Lloyd Wright tot aan de Nieuwe Haagse School passeerden de revue tijdens deze
wandeling. Een prachtige wijk, vol verhalen en verrassingen! Aansluitend werd er
gegeten bij restaurant Jasmine Palace, De Savornin Lohmanplein 9 Den Haag. Het was
een zonnige en smakelijke middag.
19 NOV: Digitaal slimmer worden
Johannes Sim en Hap Be presenteerden een vervolg op de lezing die ze 3 jaar geleden
gaven over computers en smartphones. Ze praatten u bij over het veiliger gebruiken van
digitale apparaten, telebankieren, het gebruik van smartphones, apps, het bewaren van
digitale foto’s, het delen van digitale documenten en ze vertelden iets over Bitcoins en
andere digitale munten. Er was voldoende gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Na afloop van de lezing serveerden we voor de blijvers nasi bungkus.
15 DEC: Kerstdiner bij de Hogere Hotelschool
Net als vorig jaar organiseerden we een 4-gangen kerstdiner aan de Brusselselaan 2 te
Den Haag. Op dit adres bevindt zich de Hotelschool Den Haag, met haar brasserie Zinq.
Met 50 personen werd er genoten van een voortreffelijk diner.

