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Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Bestuurssamenstelling

ERELEDEN

Lever uw kopij in vóór 3 februari a.s. 
via tropenstem@gmail.com 

o.v.v. tropenstem februari/maart 2019. 

De volgende Tropenstem komt 
midden februari 2019 uit. 

• Freek Langhout
• Jan van Veen
• Frans Pfaff
• Bert Lapré

• Frits de Ceuninck van Capelle † 
• Wim Thiel † 
• Ferry Versteegh † 

www.facebook.com/groups/257577121267798



Programma vta 2019

Woensdag 16 januari

Donderdag 14 februari

Woensdag 6 maart

Zondag 20 januari Nieuwjaarskumpulan  14.00 – 18.00 uur Wijkcentrum De Oever 

Dinsdag 5 februari Schietavond  bij Schietvereniging De Vrijheid in Bergen

Zondag 3 maart Algemene Leden Vergadering  12.00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zondag 3 maart Kumpulan 14.00 uur –  18.00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 20 april Lentebal 17.00 –  23.00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 4 mei Busreis naar Leiden

Zaterdag 15 juni Picknick  op het veld Noordzijde bij ingang  

 Molengroet Geestmerambacht 

Zaterdag 22 juni Kumpulan  17.00 – 21.00 in Wijkcentrum De Oever

Donderdag 15 augustus Indië Herdenking  met de bus naar Den Haag  

 (bij voldoende animo)

Zondag 1 september Preuvenement  13.00 – 18.00 op buitenterrein 

 Wijkcentrum De oever

Zondag 27 oktober Kumpulan  14.00 – 18.00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 2 november Pesta BersaMaju  in Koel310 Alkmaar  

 (datum onder voorbehoud!)

Zaterdag 21 december Kerstbal 17.00 – 23.00 in Wijkcentrum De Oever

Adres van Wijkcentrum De Oever is:  
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar  s 072 - 511 73 11 

Data Pentolan 2019 in Wijkcentrum De Oever van 19.30 uur tot 22.30 uur:

activiteiten & evenementen

Donderdag 18 april

Woensdag 22 mei

Donderdag 13 juni



vergader data bestuur vta 2019

• Woensdag 20 februari

• Woensdag 3 april

• Woensdag 9 oktober

• Woensdag 4 december 
 
Locatie: op vragen bij onze secretaris

• Heeft u  een vraag of  vragen aan het bestuur? 
•  Wilt  u  een onderwerp bespreken? 

U bent van harte welkom op één van onze vergaderingen! Graag contact opnemen 
met onze secretaris Audrey Chin per email: ledenvta@gmail.com of per telefoon:  
06-53 93 24 40.

• Gaat u  verhuizen?  
•  Krijgt  u  een nieuw (mobiel )  telefoonnummer? 
•  Heeft u  een ander emailadres? 

Wij zijn daar graag van op de hoogte, zodat u altijd op de hoogte blijft van wat er 
speelt binnen uw vereniging.  
Alle wijzigingen mag u doorgeven op: ledenvta@gmail.com.

oproep kretek met filter sigaretten

Wie oh wie gaat binnenkort naar Indonesië en wilt voor iemand een slof kretek 
sigaretten met filter meenemen? Graag doorgeven op ledenvta@gmail.com of 
0653932440. Alvast bedankt!



VAN HET BESTUUR

Lieve leden,
Het bestuur van VTA wenst iedereen een voorspoedig, goed, gezond, liefdevol en fantastisch 
nieuw jaar toe. Wat vliegt de tijd, niet waar? 2019 is van start gegaan en we kunnen uitkijken 
naar leuke activiteiten en evenementen die wij gaan organiseren.
Dit nieuwe jaar is ook ons nieuwe contributiebeleid van start gegaan. Afgelopen Algemene 
Leden vergadering in maart 2018 is er praktisch unaniem gekozen voor een verhoging van het 
contributiegeld. Wij vragen nu € 45,- per persoon per kalenderjaar. Dit betekent voor u dat u 
wel gratis naar alle Kumpulans, het Lentebal en het Kerstbal kan gaan. Introducées (niet-leden) 
betalen € 10,- per persoon per activiteit. Per e-mail of per post heeft u inmiddels al een schrijven 
van ons hierover ontvangen. 
Voorin de Tropenstem treft u een overzicht aan van alle activiteiten en evenementen die wij voor 
dit jaar gepland hebben. Maar er vast nog veel meer leuks mogelijk! Heeft u een goed voorstel, 
stel het aan ons voor. Wellicht is er voldoende budget om uw plan te realiseren! Een aantal voor-
beelden zijn: fietstocht, sportwedstrijd, kookworkshop, uitnodigen van gastsprekers, artiesten 
(bands, DJ’s, dansgroepen), etc. Of wilt u een actieve bijdrage leveren, geeft u zich dan op als 
vrijwilliger. 
Begin november heeft de werkgroep BersaMaju alweer haar 3de Pesta BersaMaju gehouden. 
Ditmaal in de Koel310 (aan de Koelmalaan 310 in Alkmaar). Wat een feest en wat fijn dat er ook 
veel leden gekomen waren. De band Whipe Out Selection uit Den Helder trad op als openings-
act en wat een band! Mensen, mensen, de oren werden muzikaal verrast door zoveel talent. De 
hoofdact Massada speelde de sterren van de hemel, ze kunnen het nog steeds. De avond werd 
afgesloten door DJ Joshua en DJ DNS. Een feest is geen feest zonder het vullen van de romme-
lende buikjes; Mr. & Mrs. Smith Catering en Toko Intani bedankt voor jullie heerlijke gerechten. 
Last but not least werden de bezoekers cultureel verwend door de dansgroep Nuansa Seni, wat 
kunnen die meiden toch prachtig dansen!
Zaterdag 15 december j.l. was onze jaarlijkse Kerstbal. Het bestuur en een aantal vrijwilligers 
(wat een toppers!) waren tijdig aanwezig om de zaal in kerststemming te brengen. De zaal was 
gevuld met onze lieve leden en ook een aantal nieuwe gezichten. Heerlijk dat jullie er allemaal 
waren! We hebben een momentje genomen om één van onze leden, Bram Boers, in het zon-
netje te zetten. Sinds jaren brengt hij in zijn buurt de Tropenstem rond. En hij heeft afgelopen 
Preuvenement de gehele middag als becak-rijder gefigureerd. Heeft u deze foto ook gemaakt? 
Het is zo bijzonder om zo’n toegewijde vrijwilliger te hebben! Ook leuk te vermelden dat Gerrie 
Nesvadba de hoofdprijs bij de Tombola heeft gewonnen; een thuiscatering voor 15 personen 
gesponsord door Ropaja Indonesische Catering! Het is mevrouw Nesvadba van harte gegund!
Op zondag 3 maart a.s. is ons volgende Algemene Leden Vergadering alweer gepland. Wij 
hebben een open vacature in ons bestuur. Wilt u ons team komen versterken of kent u wellicht 
iemand die u wilt voordragen? Wij horen het graag! Eén van de taken zal zijn het bijhouden van 
het ledenbestand en het bijhouden van onze website en Facebookpagina. Het bestuur hoopt 
dan zoveel mogelijke leden te begroeten, u krijgt in ieder geval een heerlijk kopje koffie en een 
lekker stuk Pandancake van ons!
Onze wens voor 2019 is een actief, muzikaal en vreugdevol jaar te hebben met elkaar. 
Tot snel lieve leden!
Groetjes namens het gehele bestuur,
Audrey Chin



pesta bersamaju 2019



pesta bersamaju 2019



REIS BORNEO

Volgend jaar willen we weer met een groep de Indonesië reis 
maken. Dit maal zou ik graag naar Borneo willen. De maand  
september heeft dan mijn voorkeur. We willen dit graag zelf ver-
zorgen, zodat de prijs redelijk blijft. Het gaat om ca. 3 weken 
rondreis door Borneo.

Zijn er mensen die graag mee willen en die eventueel ook in de 
organisatie van de reis iets willen doen, dan kunt u zich melden 
via de mail naar info@ingridmanders.nl of telefonisch op nr. 
072-5611553. Bij voldoende belangstelling kunnen we een in-
foavond beleggen. 

U kunt zich ook op de kumpulan melden. 

Ingrid Manders



De Redactie wenst, ook namens het bestuur, al onze leden die op dit moment ziek 

zijn, van harte beterschap toe en als mogellijk een voorspoedig herstel.

Mien Diependaal, Poncky de Winter, Jeanne Vos en Ruth de Calonne. Het waren be-

wogen maanden, dat de vereniging van zoveel leden afscheid moest nemen.Rusten 

zij in vrede en wij wensen de famile veel kracht.

Ook in deze maanden zijn er jarigen en die willen  wij alvast feliciteren en een mooie 

dag toewensen

Mocht het wat minder met u gaan, zeg het ons,anders kunnen wij niet reageren.

En wilt u  graag een evenement  of kumpulan bijwonen,maar heeft u geen vervoer? 

Belt of mailt u dan een van onze bestuursleden.

Zij gaan hun best doen om vervoer voor u te regelen.

Hartelijke groeten,

Namens het bestuur, Lena.

ziekenboeg



A D M I N I S T R A T I E  K A N T O O R

Ingrid Manders
Administratics • Personeel & Organisatie

Belasting • Interim Management • Juridisch Advies
Kanaalkade 26 • 1811 LP Alkmaar • tel. 072-5611553 • fax. 072-5623253

www.ingridmanders.nl • info@ingridmanders.nl





Vakantie en bruiloft in Java
Ingezonden kopij van Thimo van der Heijden

Op 9 december jongstleden reisde ik af met mijn vriendin Dewi haar zoontje Leon en 
Willem een vriend van mij naar Jakarta. Gezamelijk namen we een vlucht van Garu-
da, want deze vliegt nu als enige direct in 13 uur en 5 minuten.
Dewi ging door naar haar familie in Semarang en zou daar vandaan met een auto 
naar Kebumen reizen. Willem en ik vervolgde onze vlucht naar Jogyakarta. Vanaf dit 
vliegveld reisde we eerst naar het treinstation om daar een kaartje te kopen naar 
Kebumen.
Als je 2 uur van tevoren dit kaartje koop is het meer dan 50% goedkoper!
Rond 19.10h kwamen we in Kebumen aan en liepen naar de kerk waar op maandag-
morgen het feest zou zijn. Hier hoorde we, dat er gebeden werd bij het huis van de 
toekomstige dominee. Met thee en cake werden we hier verwelkomt.
Na de dit gebed op zoek naar een hotel. Precies tegenover de kerk dus de volgende 
morgen konden we direct door naar de dienst.
De bruidegom had zijn bruid achter op de motor. Met de hele familie de kerk in 
en om 08.00h was de kerk vol. De dienst duurde ongeveer tot 11.00h. Daarna was 
er eten en drinken in de feesttent naast de kerk. Rond 15.00h werden wij naar het 
plaatselijke busstation gebracht en reisde terug naar Jogyakarta. Hier huurde we een 
brommer en ontmoetten wij mensen die wij 25 jaar geleden ook hadden ontmoet. 
Met de brommer reisde we naar Solo, Salatiga en gingen naar een mooi meer om te 
vissen, Jepara hier beklommen we de berg Muria.

Via Semarang (ontmoeting met de familie van Dewi) reide we naar Mangelang di-
cht bij de Borobudur, waarna we weer terug reden naar Jogyakarta. Het was weer 
een geslaagde reis. Willem vloog met Garuda en KLM terug. Ik dit keer met Lion en 
Emirates van Dumbai naar Amsterdam in de Airbus 380.
Via Semarang (ontmoeting met de familie van Dewi) reide we naar Mangelang di-
cht bij de Borobudur, waarna we weer terug reden naar Jogyakarta. Het was weer 
een geslaagde reis. Willem vloog met Garuda en KLM terug. Ik dit keer met Lion en 
Emirates van Dumbai naar Amsterdam in de Airbus 380. 



Katjang

Deze twee jonge meiden, Anouk en Iris, gaat u vaker zien bij onze  
vereniging. Zij hebben een kledinglijn met bedrukte shirts en hoodies en 
batik mode accessoires als haarbanden en tassen ontwikkeld en tijdens 
onze activiteiten gaan zij staan met een stand.  
De shirts zijn van uitstekende kwaliteit en voorzien van een mooie  
opdruk. Voor meer informatie: katjang2@hotmail.com





contributie VTA 2019

Vereniging Tropenvrienden Alkmaar

p/a Blekerslaan 19

1814 EJ Alkmaar

Alkmaar, 08 januari 2019

Betreft: contributie 2019

Geachte lid / leden,

Zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 4 maart 2018 is afgesproken om de 

contributie voor het jaar 2019 op een andere manier te gaan opstellen. Er is hier bijna unaniem 

besloten om de contributie per persoon te berekenen waarbij tevens de entree prijs voor de kum-

pulans, kerst,- en lentebal is inbegrepen.

De contributie per persoon is vastgesteld op € 45,-

ABN bank rekeningnummer: NL 88 ABNA 0431543828 

Ten name van:    ONTSPANN VER TROPENVR AL

Omschrijving:    Contributie 2019 “Voornaam(en)” & “Achternaam”

Voor vragen over uw contributiebetaling kunt u contact opnemen met 

Humphrey Pfaff 

06 21679746

Humphrey.pfaff@gmail.com

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Manders

Humphrey Pfaff

 



Vul onderstaande formulier in en stuur deze op naar:

Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
t.a.v. Secretaris mevrouw A. van Meene-Chin
p/a Blekerslaan 19
1814EJ Alkmaar

U kunt onderstaande gegevens ook email naar: ledenvta@gmail.com.

Ondergetekende wenst lid te worden met ingang van: __________________________

Voorletters en achternaam: _________________________________________________

Roepnaam:    _________________________________________________

Adres:    _________________________________________________

Postcode    _________________________________________________

Woonplaats:   _________________________________________________

Telefoonnummer:  _________________________________________________

Mobiel nummer:   _________________________________________________

Emailadres:    _________________________________________________

Medelid naam:   _________________________________________________

Datum:    _________________________________________________

Woonplaats:   _________________________________________________

De contributie voor 2019 is:
€ 45,- per persoon. Toegang Kumpulans en feestavond zijn gratis voor leden!

aanmeldingsformulier vereniging tropenvrienden alkmaar




