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Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Bestuurssamenstelling

ERELEDEN

Lever uw kopij in vóór 22 september a.s. 
via tropenstem@gmail.com 

o.v.v. tropenstem oktober 2019. 

De volgende Tropenstem komt 
midden oktober 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

Zaterdag 15 juni Picknick  op het veld Noordzijde bij ingang  

 Molengroet Geestmerambacht 

Zaterdag 22 juni Kumpulan  17.00 – 21.00 in Party Centrum Meereboer

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 

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 

Adres van Party Centrum Meereboer is:
Herenweg 81, 1829 AC Oudorp, 072-5114927

Adres van Koel 310 is:
Koelmalaan 310, 1813 JE Alkmaar, 072-7851561

activiteiten & evenementen



vergader data bestuur vta 2019

• 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.



VAN HET BESTUUR

Hallo lieve luitjes!
Wat gaat de tijd toch snel, niet waar? Reeds in het tweede kwartaal van dit jaar beland en al 
een aantal activiteiten gehad. Onder andere de schietavond bij de schietclub in Bergen; Rob, 
hartelijk bedankt voor het wederom weer regelen van deze activiteit! In maart hebben we de 
Algemene Leden Vergadering gehad, met aansluitend een Kumpulan. Tijdens deze ALV hebben 
onder andere besproken hoe we toch de ‘kloof’ tussen de oude en jong generatie kunnen di-
chten (bedankt Leo voor het aankaarten van dit onderwerp). Het bestuur is van plan om aan dit 
onderwerp een praatmiddag of praatavond te organiseren. Jullie worden hiervan op de hoogte 
gehouden!
In april is onze jaarlijkse Lentebal geweest. Voor het eerst op een nieuwe locatie, namelijk Party 
Centrum Meereboer (Herenweg 81), ook in Oudorp. Naar aanleiding van de uitkomsten van ons 
tevredenheidsonderzoek, geluiden die wij opvingen vanuit onze leden tijdens de ALV van 2018 
en wederom dit jaar, heeft het bestuur besloten om eens een nieuwe locatie uit te testen. Paryt 
Centrum Meereboer heeft de uitstraling van een knusse en gezellig groot café met voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt. En zeker de weten luitjes, het feest was een groot succes! 
De band Rocking Players zorgden direct vanaf hun eerste nummer voor een volle dansvloer. 
De buiken werden gevuld met heerlijk eten van Walther & Dede en de meiden (Marcelle, Mar, 
Suzette en Trees) hadden voor fantastische (!) prijzen gezorgd voor de bingo en tombola! Een 
warme en gezellige sfeer voerde absoluut de boventoon. Het bestuur heeft dan ook besloten 
om de eerstvolgende Kumpulan, die trouwens van 17.00 – 21.00 uur is op zaterdag 22 juni a.s., 
ook in Party Centrum Meereboer te houden. 
Eerstvolgende evenement is de PICKNICK! Wie heeft er al zin in? Verderop in de Tropenstem 
vindt u meer informatie over dit gezellige samenzijn en hoe u zich kan aanmelden. 
En daarna een evenement in een ietwat nieuw jasje. Op zaterdag organiseert VTA een avond 
Kumpulan van 17.00 – 21.00 in Party Centrum Meereboer in Oudorp. Dit keer dus niet op een 
zondagmiddag. We gaan kijken of de jonge garde beter vertegenwoordigt kan worden nu het 
op een andere dag en tijd wordt gehouden. Graag dus aan jullie kinderen, neven, nichten, etc. 
vertellen van deze try-out! De flyer vindt u ook in deze Tropenstem aan.
En onthoud, wij staan open voor feedback en opbouwende kritiek. Samen moeten we het doen 
en samen werken we aan een fantastische vereniging!

Groetjes van Rene, Ingrid, Humphrey, Richard, Thimo en Audrey



Verslag van het VTA Lentefeest

Op de Ledenvergadering  van 3 maart werd besloten dat enkele leden van de vereniging  het 
DB zouden helpen met het organiseren van het Lentefeest . Het team gevormd door de dames 
Mar Simon, Suzette de Jongh, Marcelle Sitter en Trees Frans stelden voor een nieuwe lokatie 
“Partycentrum Meereboer “te benaderen. De nodige afspraken hiervoor met de eigenaar waren 
gauw gemaakt en na enkele besprekingen met Audrey -secretaresse van het DB bestuur VTA 
- werd afgesproken de inkoop van prijzen en invulling van bingo en tombola op ons te nemen 
.De band “The Rocking Players” stond al op de lijst om op te treden en Dede en Walter waren 
al benaderd om het eten te verzorgen. Rien werd benaderd om tijdens een pauze een L-dance 
workshop te geven.
Audrey zorgde voor de flyers .Deze werden op andere dansavonden o.a.van de DES uitgedeeld. 
We waren klaar voor het Lentefeest  van 20 april . 

Om 17.00 uur opende Rene, onze voorzitter, de avond met een welkoms woord en het feest kon 
beginnen.
De hele avond was de dansvloer goed bezet mede door het  goede en gevarieerde repertoire 
van de jongens van de band” The Rocking Players” . Ze kwamen een paar keer van het podium 
om speciaal voor Ruth te spelen en nodigden Jim Agerbeek en Guus Pattiwael  van Westerloo op 
het podium om met hen mee te spelen. Ze verdienen een extra applaus. 
Rien had tijdens de L-dance workshop aan deelnemers niet te klagen. Als dank kreeg hij een per-
soonlijke attentie. 
Geholpen door  Suzette nam Mar geassisteerd door Ferry de Bingo ronden voor haar rekening en 
de Tombola ronde nam Marcelle op zich. De prijzentafel zag er goed en verzorgd uit .Ingekocht 
op het  thema: Lente/Paas feest.

De avond werd goed bezocht Er waren deze  
keer veel introducees uit Heemskerk.
Om 23.00uur sloot onze voorzitter de avond met 
een woord van dank aan de band, Dede en Wal-
ter en de bezoekers van deze avond. 

Terugkijkend op de avond zelf kunnen we stellen 
dat het Lentefeest geslaagd was.

Trees Frans . 



De redactie wenst, ook namens het bestuur,  al onze zieke leden , van harte beter-

schap toe en een voorspoedig herstel.

Wij denken vooral aan Poncky deWinter , die al enige tijd in de Westerhout verblijft, 

Ruth de Colonne , die momenteel woont in huize Forum te Heerhugowaard,

en mevr. Riet Vlaar , nu opgenomen in Lauershof.Dit zijn geen kleine ongemakken , 

toch hopen wij dat met een beetje aandacht van onze vereniging

zij zich toch bij de club zullen blijven voelen en dat ze daardoor misschien sneller 

herstellen,

Dat is onze wens in elk geval, jangang lupa 

.

Gaat het wat minder met u . zeg het ons, anders kunnen wij niet reageren, en 

gedeelde smart is halve smart.

En wilt u graag een evenement bijwonen, bijv. het Lentebal de 20ste April , en heeft 

u geen vervoer? Belt u of mailt u dan een van onze bestuursleden.

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

Met heel 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







Fietstocht 1 juni  2019

We wilden nu eens niet starten bij de  Arcade tegen over de Ringersbrug.  Sommi-
gen die buiten Alkmaar wonen moeten dan persé met de fiets naar het startpunt toe 
omdat het parkeren moeilijk wordt en de nodige kosten met zich meebrengt. Som-
migen hebben dan reeds 10km gereden.
We starten nu bij de ijsbaan De Meent. Daar kun je gemakkelijk je auto kwijt. Voor de 
Alkmaarders is de afstand wel te doen.
We verzamelen om 09:30 en vertrekken om 10:00. Tegen 17:00 beëindigen we de 
fietstocht met een gezamenlijk diner. Waar of hoe we dat doen is nog niet bekend. 
We zijn er mee bezig.
Met een lichte miezerige regen gaat het altijd door. Bij twijfel bel: Frans Pfaff, tel. 06-
51363642

 





Picknick 15 juni 2019

De locatie is zoals altijd de picknick plaats bij Geestmetambacht. De ingang is tegen 
over de ingang van Camping Molengroet. Dit is ook met bordjes “Picknick VTA” 
aangegeven.

De kookgroep van Trees Frans heeft weer voortreffelijk gedacht aan de inwendige 
van de mens. De hele dag buiten met het, hopelijk,  mooie weer is het dan genieten 
van de snoep, snacks  en nasi rames.
In de flyer is het ook te lezen. Let op de korting!

Bedrag kan ook overgemaakt worden op: NL88ABNA 0431543828 t.n.v. Penning-
meester VTA.
o.v.v. Picknick 15 juni 2019. Over het al of niet doorgaan bel  vanaf 12 juni:                                                                          
Trees Frans tel. 5120727 of  Frans Pfaff tel. 06-51363642 
 
Leden                                : E   8,00  Betalen vóór 10 juni  E  7,00   
Niet leden/introducees : E  15,00 Betalen vóór 10 juni  E 13,00

Zien jullie allemaal bij de picknick



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



SENANG
Een muzikale voorstelling over afkomst, tradities en botsingen

#eigengrond: kijk ons in de ogen en wat zie je? De nieuwe pinda of de aardappelkop?
Een prachtig uitzicht op de duinen, de naaldbossen en natuurlijk de eindeloze zee; je waant je 
even in een andere wereld…
Dubbelbloedduo Nynke Heeg en Klemens Patijn speelt met zijn roots. Met het verhaal van hun 
Indische ouders en grootouders die met zo’n tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de 
jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland. Die 12.000 km verderop ‘thuis’ mochten komen 
in een moederland dat zij alleen kenden uit de boekjes. Een groep niet allochtoon en niet autoch-
toon, met een fl ink vermogen om stilzwijgend op te gaan in de Nederlandse samenleving.
Nynke en Klemens zijn op het toneel alles behalve geruisloos. Met rake klappen op de Ken-
dangdrums en zoete pianoklanken troeft het duo elkaar af. Ze geven adem aan een verzwegen 
schreeuw. Om de pijn van de oudere generaties niet zomaar te laten verdwijnen en om grip te krij-
gen op hun gemixte roots. Ze plaatsen elkaar, gewenst of niet, terug in de straten van Bandung. Ze 
duelleren met het beste en het slechtste van twee culturen die zij in zich dragen. Met stille kracht 
maken ze korte metten met een Indische geschiedenis die onzichtbaar in hun genen ligt opge-
slagen. Het verhaal van familiegeschiedenissen van koloniale overheersing, overleven in Jappen-
kampen en een onafhankelijkheidsoorlog.
Generatie drie zwijgt niet langer, maar vraagt, poert en confronteert. Senang is muziektheater over 
afkomst, tradities en botsingen. Een persoonlijke zoektocht naar identiteit, bekend voor iedereen 
die opgroeit in twee culturen. Hoe bepalend is je afkomst voor wie je bent of wie je wordt? Hoe 
senang voelen Nieuwe Nederlanders zich vandaag de dag?
Senang is een samenwerking met regisseur Jos van Kan, die in zijn werk al vaker de verschillen 
tussen Azië en het Westen op scherp zette en deze steeds weer in schoonheid weet te verbinden 
en te verzoenen.
De voorstelling op vrijdag 7 juni start met een speciale kick-off. Deze kick-off is tot stand gekomen 
met de medewerking van BersaMaju. Onze Susan zal een onderdeel presenteren. Reden te meer 
om een kaartje te kopen en haar te steunen met onze aanwezigheid! Als u niet kan op vrijdag 7 
juni, dan loont het kijken van Senang op een andere dag zeker de moeite!

Prijzen:
€ 12,50 Vrienden van Karavaan
€ 15,00 standaard
Kaarten bestelt u via: www.karavaan.nl/programma/senang

Duur:
70 min
Speeldata:
vr 7 jun om 19:30
za 8 jun om 19:30
zo 9 jun om 11:30
zo 9 jun om 19:30
ma 10 jun om 11:30
ma 10 jun om 16:00



BUS TRIP VERENIGING TROPENVRIENDEN:
4 mei 2019 NAAR LEIDEN: 

  HORTUS BOTANIS MUSEUM/RONDVAART BOOT/EN DINER LEIDEN
    
Zaterdagmorgen rond 7.45 uur op het Europaplein in de Mare, stonden 62 vrolijke dagjes mensen 

te wachten op de bus die ons naar Leiden bracht. Maar eerst elkaar begroeten en toen kwam de 

bus, de bus chauffeur hielp mee om de koffie, lekkere hapjes, drankjes en de rollators onder in 

de bus te plaatsen. Toen iedereen plaats hadden genomen in de bus en ik even controleerde of 

iedere aanwezig was konden wij vertrekken. Rond 9.15uur kwamen wij aan in Leiden, uitstappen en 

toen even lopen naar de Hortus Botanis, voor de koffie en lekkere snacks, die Lucy Smith en Lucia 

Freeth voor ons hadden gemaakt. Om 10.00uur mochten wij naar binnen en rondlopen. Wat een 

prachtige planten en bomen, ogen te kort en buiten ook grote palmbomen, en natuurlijk allemaal 

foto’s maken. Rond 11.30uur ben ik samen met de 1e groep van 30 mensen naar de boot gelopen, 

en vandaar rond 12.15uur ging de rondvaart. De volgende boot rond 13.15 uur was voor de laatste 

groep. Iedereen die met de boot zijn mee geweest vonden het een mooie tocht en hebben gen-

oten. Daarna rond 14.30uur gingen wij terug naar de bus om op weg te gaan naar de bowling waar 

meneer Gerard van Poetrie Ajoe ons stond op te wachten. 

Daar kregen wij heerlijke tjendol en daarna konden wij heerlijk genieten van de over heerlijke 

maaltijd. Het was daar heel gezellig en iedereen genoot van het eten. Daarna konden wij nog een 

drankje bestellen, en toen was het weer tijd om naar huis te gaan. De buschauffeur stond al te wa-

chten met de bus. Om ongeveer 18.00uur waren wij weer terug in Alkmaar, op het Europaplein. En 

optijd terug voor de 4 mei Doden Herdenking.

Namens Lucy en Hanny wil ik iedereen bedanken voor een gezellige dag en een gezellig samen 

zijn.

Het volgende uitje is op 15 juni a.s. op de Picknick VTA, Geestmerambacht van 10.00-18.00uur.

Hanny

                                    



Busreis naar Den Haag Indïeherdenking 

Het thema van de Nationale Herdenking op donderdag 15 augustus 2019 is ‘Bran-
dend verlangen’.  Vereniging Tropenvrienden Alkmaar biedt haar leden (en introdu-
cees) de mogelijkheid om georganiseerd als groep naar de herdenking bij het In-
disch Monument in Den Haag te gaan. Het monument herinnert aan de slachtoffers 
van de oorlog die Nederland van 1941 tot 1945 tegen Japan heeft gevoerd in voor-
malig Nederlands-Indië. 

Wij gaan starten met zijn allen achter Station Noord in Alkmaar en gaan per touring-
car naar Den Haag. De tijden volgen nog! Graag willen wij weten of er voldoende 
animo is, dus meldt u zelf alstublieft aan voor 30 juni a.s. Als er onvoldoende belang-
stelling is, moeten we helaas (weer) de busreis annuleren. 

Aanmelden kan per e-mail: ledenvta@gmail.com of per telefoon:06-53932440. Dit 
jaar verzorgen wij alleen het vervoer (misschien wel koffie/thee met iets lekkers in de 
bus), maar geen lunch of avondmaaltijd. De prijs per persoon willen wij zo laag mo-
gelijk houden zodat we met een volle bus heen kunnen gaan. 

Prijs voor leden VTA: € 5,- p.p.
Prijs voor niet-leden/introducees: € 7,50 p.p.

Het bestuur van VTA hoopt dit jaar op voldoende animo!





Op maandag 15 april zal ik weer vertrekken naar “onze” achtergebleven Indische
Nederlanders. In de twee maanden dat ik weer in Nederland ben is er veel
gebeurd in Indonesia, en dat is de reden dat ik er weer zo snel naar toe ga.

Verschillende hulpaanvragen zijn er binnen gekomen. Oa van de 79-jarige Theo
Wallenburg in Depok. Onze vertegenwoordiger Anto is al bij hem geweest.
Meneer Theo kan zijn huur niet meer betalen. Als we niet ingrijpen zal deze man
op straat worden gezet.
Samen met Anto.

Vanuit Jakarta een hulpaanvraag voor de 80-jarige Henk Manuhuwa. Is afhankelijk
van de goedheid van mensen en kleine giften van de kerk. Helaas geen foto.
Oom Henk woont bij vrienden in, heeft geen eigen kamer en geen bed, hij slaapt
op een stoel op de galerij.

Vanuit Sulawesi ( Makassar) ongeveer 10 hulpaanvragen. Maar daar kan ik dit keer
niet naar toe gaan. omdat ik degene eerst wil ontmoeten die de hulpaanvragen
heeft gedaan en ook omdat ik te weinig tijd tijd heb om naar Sulawesi te gaan dit
keer. Daarom heb ik degene die de hulpaanvraag heeft gedaan gevraagd om naar
Surabaya te vliegen, zodat we elkaar leren kennen en dat hij ziet hoe wij in
Surabaya werken. Hij zal dan 1 dag meelopen.

Drie hulpaanvragen uit Malang door onze vertegenwoordigster Elly Wolters. Her
gaat het om mw Grace van Leeuwen - mw. Sylvia van der Ley en mw. Siti Jansen

De dames wonen in een kamertje in een kosthuis



LUNCH VTA

dongeng, herinneringen ophalen.

Aduh, soo leuk dese
Wat is mooier dan samen met je sobat keras, (dikke vrienden) lekker uitgebreid In-
disch te gaan eten, ngobrol en dongeng.
Zomaar van VTA op kerstbal de Tombolahoofdprijs winnen. Zomaar van cateraar
Ropaja een buffet voor 15 personen daarvoor krijgen. Zomaar op een mooie zondag 
in maart, met elkaar een gezellig feestje bouwen in WZC 2
De Nieuwpoort in Alkmaar. Het kon niet op …eh …
De maaltijd smaakte naar meer, was over-
heerlijk en alles ging schoon op.
Aduh, soo lekkerrr toch.
Onvergetelijke warme vriendschap, groe-
iend enthousiasme, lieve attenties. Dank, 
dank, dank.

Gerrie Nesvadba

Tik op een van de tijdelijke aanduidingen (bijvoorbeeld deze) en begin te typen, als 
u meteen aan de slag wilt gaan.
Als u een willekeurige tekstopmaak die u op deze pagina ziet, met slechts één tik wilt
toepassen, gaat u op het tabblad Start van het lint naar de optie Stijlen.
Wilt u een afbeelding invoegen vanaf uw bestanden of een vorm of tekstvak toevoe-
gen? U hebt het begrepen! Tik op het tabblad Invoegen van het lint op de optie die 
u nodig hebt.


