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o.v.v. tropenstem december 2018.
De volgende Tropenstem komt
eind december 2018 uit.

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

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

Programma vta 2018/2019
Data Pentolan 2018 in Wijkcentrum De Oever van 19.30 uur tot 22.30 uur:
Donderdag 22 november
Donderdag 20 december

activiteiten & evenementen
Zaterdag 3 november Pesta BersaMaju

20:00 – 03:00 uur in Koel310

Zaterdag 15 december Kerstbal

17:00 – 23:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zondag 20 januari Nieuwjaarskumpulan

14:00 – 18:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zondag 3 maart ALV en Kumpulan

12:00 – 18:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 20 april Lentebal

17:00 – 23:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 25 mei Kumpulan

17:00 – 21:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zondag 27 oktober Kumpulan

14:00 – 18:00 uur in Wijkcentrum De Oever

Zaterdag 21 december Kerstbal

17:00 – 23:00 uur in Wijkcentrum De Oever

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

vergader data bestuur vta 2018
• Maandag 19 november 2018
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 mensen,
Een bewogen aantal maanden hebben we, ik vermoed allemaal, erop zitten. Een aantal evenementen heeft de revue gepasseerd. Onder andere Roemah BersaMaju met het vertonen van de
docufilm ‘Klanken van Oorsprong’ in het Filmhuis Alkmaar. Susan heeft hierover een mooi stukje
geschreven. Begin september hebben we onze jaarlijkse Preuvenement (mini Pasar) gehad op
het buitenterrein van Wijkcentrum De Oever. Wat een feest weer! Dit jaar hadden we nog meer
bezoekers dan vorig jaar. In deze Tropenstem een foto-impressie van het topevenement. Meerdere foto’s vindt u op de Facebookpagina van BersaMaju. De foto’s zijn o.a. gemaakt door Frank
Meijer, de zoon van één van oudste leden Ton Meijer.
Het eerstvolgende evenement is onze Kumpulan op zondag 28 oktober a.s. in Wijkcentrum De
Oever. Trio Fresh treedt dan op en Walther & Dede verzorgen de catering. Gezellig als we u hier
weer mogen verwelkomen. Op zaterdag 3 november a.s. is Pesta BersaMaju weer aan de beurt.
Ditmaal in locatie KOEL310, aan de Koelmalaan 310 in Alkmaar. De wereldbekende band Massada treedt live in concert op. Het voorprogramma ziet er ook veelbelovend uit. De Helderse band
‘Wipe Out Selection’ gaat een heerlijke set spelen en dansgroep Nuansa Seni treedt op. Het
feest wordt afgesloten door DJ Joshua en DJ DNS. Een Pesta is niets zonder eten, er is volop
makan aanwezig! Kaartjes zijn voor € 12,50 per persoon online te koop via: www.ticketkantoor.
nl/shop/bersamaju2018. Er zijn nog kaarten te koop!
En zet alvast de datum van de Kerstbal in uw agenda, dat is op zaterdag 15 december in Wijkcentrum De Oever.
Een aantal leden heeft over de post een enquête ontvangen van het bestuur namens Stichting
Nusantara. Begin dit jaar is het bestuur van VTA begonnen aan een samenwerking met Stichting
Nusantara. Wij zijn bezig om te kijken of er voldoende animo voor een dagbesteding in Alkmaar
is, voor Indish/Moluks/Indisch-Chinese ouderen. Dit gaat dan om een dagdeel of meerdere
dagdelen in de week. Op deze manier worden de mantelzorgers ontzien van hun zorgtaken, met
als doel even op adem te komen en iets voor zichzelf te doen. Door de input van onze leden,
een zeer betrouwbare groep, kunnen wij bij de Gemeente Alkmaar om subsidie vragen om zot
dit project van de grond te krijgen. Mocht u geen enquête hebben ontvangen, maar u wilt deze
wel invullen om zo een steentje bij te dragen, laat het weten via ledenvta@gmail.com of bel naar
Audrey (06-53932440) voor een formulier.
Graag zien wij u op één van onze evenementen en als er vragen en/of opmerkingen zijn,
schroom niet en schiet één van de bestuursleden aan. Zoals Rene, onze voorzitter, het in zijn
vorige stukje schreef: samen kan je meer dan alleen, samen ben je sterker!
Hartelijke groeten van Audrey

Preuvenement 2018

Preuvenement 2018

Project:
Vergeten Nederlanders in Indonesië
Op de oproep om goede spullen te doneren voor het project werd ruimschoots voldaan.
Leden gaven nieuwe en nauwelijks gebruikte spullen. De party tent met de banier van de
stichting “Teman Teman Sehati”werd goed bezocht. Menigeen zocht iets en vond ook iets.
Blijde gezichten hier maar de blijde gezichten zullen wij straks zeker niet vergeten.
De prijs was geen probleem. Alhoewel tawarren in ons bloed zit begreep men de actie en
doneerden zij vaak iets extra. Chapeau!
Ik heb een houten collectekistje gemaakt waar al het geld in werd gestopt. Met het bestuur
is afgesproken dat bij het Kerstbal het kistje wordt geopend.
We hebben nog de contactmiddag en Kerstbal. Het bestuur en ikzelf hebben het volste vertrouwen over het resultaat.
Er is reeds € 500,00 aan de stichting overgemaakt. De zeer gulle gevers en de leden die wat
gekocht of gedoneerd hebben namens de stichting en onze vergeten Nederlandse lotgenoten in Indosesië bedankt.
Frans Pfaff

wij zoeken versterking
De redactie van de Tropenstem is op zoek naar versterking. Ben jij diegene of ken jij iemand
die vier à vijf keer per jaar zich een aantal uren per keer wil inspannen om de Tropenstem ‘in
elkaar te zetten’? Het enige wat je hoeft te doen is de kopij te verzamelen en te redigeren
en door te geven aan onze fantastische DTP-er Dorien (een waar groot applaus voor deze
dame!). Dorien plaatst alles op de juiste plek en e-mailt de Tropenstem terug zodat je kan
controleren of alles erin staat en of alle wijzigingen goed zijn doorgevoerd. Daarna e-mailen
naar de printer/drukker en je bent klaar. Momenteel verzorgt Audrey dit gedeelte, maar
heeft het hier eigenlijk iets te druk voor.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen
naar ledenvta@gmail.com
of bellen met Audrey op 06-53932440.

oproep batikstoffen
Lieve leden,
Wie heeft er voor de werkgroep BersaMaju batikkleden of stoffen over waar u niets meedoet? Wij
kunnen ze namelijk heel goed gebruiken voor al onze activiteiten en evenementen! Uiteraard halen
wij de kleden/stoffen bij u op. Laat het ons weten op bersamaju@gmail.com of 06-53932440.
Groetjes van de werkgroep BersaMaju

BUS TRIP VERENIGING TROPENVRIENDEN
4 mei 2019 NAAR LEIDEN:
HORTUS BOTANIS MUSEUM • RONDVAART BOOT • DINER
De totale prijs per persoon is: 55 euro. Dit is incl. BUS, ENTREE MUSEUM, RONDVAART BOOT EN DINER.
U kunt een aanbetaling doen van 25 euro p.p. of het totale bedrag van 55 euro p.p.
op rekening nr. van VTA met vermelding BUS TRIP VTA en uw volledige naam op:
NL88 ABNA 043.15.43.828.
HET TOTALE BEDRAG MOET VOOR EIND MAART 2019 OP ONZE
REKENINGEN STAAN.
Groetjes van:
Lucy en Hanny.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf januari kunt u contact opnemen met mij: Hanny van Tuil: mobile: 06 42 49 64
92. Dit i.v.m. vakantie van Lucy en Juul t/m eind maart.
P.S.: voor alle verdere informatie kunt u met mij contact opnemen en ik zet het ook
in de Tropen Stem.
Nog een vraag van mij: als u zich aanmeldt bij Lucy of bij mij, dan graag uw tel.nr.
of mob.nr. erbij vermelden-doorgeven.
De laatste keer had ik bij sommige aanmeldingen geen goede namen en tel.nr/
mob.nr.
Bij voorbaat mijn dank hiervoor……
Tot ziens:
Hanny

ziekenboeg
Beste leden,
De redactie wenst, ook namens het bestuur, al onze leden die op dit moment ziek zijn van harte
beterschap toe en als mogelijk een voorspoedig herstel.
Jeanne Vos, Mien Diependaal, Leo Heynen, Poncky de Winter, Armand Pelt.
Ook Bram Boers is goed herstellende van een hartoperatie en Hanny van Tuil gaat goed, maar
heeft nog wel last van haar oog doordat ze van de fiets was gevallen in juni.
Recentelijk hebben wij afscheid moeten nemen van Jan Dalhuysen, een zeer gedreven en toegewijde lid van onze vereniging. En na een lang ziekbed is Leo Heijnen ons ook helaas ontvallen.
Wij wensen de families veel sterkte, kracht en licht toe.
Tot onze grote schrik is Ruth de Calonne opgenomen wegens een hersenbloeding. Het gaat goed,
maar om goed te herstellen en te revalideren verblijft zij in de Laurenshof te Oudorp. Wij wensen
haar en Rene veel sterkte toe.
Ook moesten wij afscheid nemen van Yvonne Bakhuys. Door verval van krachten was zij al geruime
tijd niet meer in staat om op de Kumpulans te komen. Zij verbleef daardoor
in Huize De Daalder. We namen afscheid van een heel vrolijke positief denkende, energieke en
vooral zeer cratieve Yvonne, die ook altijd klaar stond om iemand te helpen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht toe de komende tijd.
Ondanks alle droevige omstandigheden willen we toch ook aandacht geven aan alle leuke dingen
in ons bestaan. Bent u jarig in de maanden oktober en november of heeft u een jubileum te vieren,
hierbij dan alvast onze hartelijke gelukwensen.En gaat het wat minder met u, meldt het ons.
Anders kunnen wij niet reageren, gedeelde smart is halve smart!
Wilt u een evenement of Kumpulan bijwonen, maar heeft u geen vervoer? Belt u alstublieft één van
onze bestuursleden. Zij gaan hun best doen om vervoer voor u te regelen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur VTA,
Lena Schrijver

A D M I N I S T R AT I E

KANTOOR

Ingrid Manders

Administratics • Personeel & Organisatie
Belasting • Interim Management • Juridisch Advies

Kanaalkade 26 • 1811 LP Alkmaar • tel. 072-5611553 • fax. 072-5623253
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uit de oude doos
Begin van dit jaar hebben we afscheid genomen van Riet Vaassen. Voor de ouderen onder ons
herinneren we Riet als een prominent en actief lid van onze vereniging. Terugkijkend op het
afgelopen jaar dacht ik aan het afscheid van Guus Smit, Suzanne Kapinga en Yvonne Bakhuis. Ook
aan hen hebben we goede herinneringen. Guus Smit, altijd in voor nieuwe activiteiten, gaf mede
gestalte aan het Preuvenement in de vorm waarmee onze jongeren van nu ”BersaMaju” op voort
kunnen borduren. Ook Yvonne en Suzanne waren actieve leden.
Op zoek naar oude foto’s kwam ik onderstaande kleurrijke foto van onze dansgroep tegen uit de
jaren tachtig. Bij het bedenken en vormgeven van deze groep was Riet Vaassen één van de
drijvende krachten. We hadden veel plezier tijdens de optredens binnen onze vereniging.
En we hadden nog tijd en energie over om ook buiten de vereniging voorstellingen te geven in
bejaardenhuizen in Bergen, Heiloo en Alkmaar. Een voorstelling met de bus - als maar snoepend,
getrakteerd door deze of gene - op weg naar Groningen, zal ik niet gauw vergeten. Als we op de
Kumpulans onze ouderen zien zitten, begroet ze met aandacht en respect. Zij hebben ook hun
steentje bijgedragen. Een groet aan onze oudere leden.
Trees Frans.

Foto:
Op de foto bovenste rij:
Freek Langhout, Riet Vaassen,
Trees Frans, Ilse Smit, Ena Pfaff
2de rij:
Nienke Riede, Wieneke Kaylola,
naam onbekend, Gerry Nesvadba,
Juul Smith, Dolly Versteegh
Onderste rij:
Yvonne Bakhuis, Rinus Kapinga,
Lucy Smith, Joty Riede
en Mien Berretty

Roemah BersaMaju | Maandag 18 juni 2018
Docufilm ‘Klanken van Oorsprong’ | Filmhuis Alkmaar

Oh leuk! Een docufilm over Indorock! De tijd van de vetkuiven, de nette pakken, gitaarspel,
hoge hakken en geweldige jurken. Alles om maar indruk op elkaar te maken en zo zijn menig
lovestory’s begonnen.
Toch zat er veel meer achter deze docufilm dan alleen dat. Wat was nou precies het Indorock
riedeltje op de gitaar? Wat maakt het spel Indorock? Waren de Tielman Brothers echt een groot
voorbeeld voor de nog grotere mannen?
Maar het mooiste was nog het beeld wat geschetst is van de start. De jonge Indo’s die hier vanuit
Nederlands Indië hun plek veroverden. De integratie door middel van muziek. De manier hoe ze
zich onderscheidde en hierdoor toch ook een stukje eigen identiteit creëerden.
En hoe geweldig heeft Hetty Naaijkens Retel Helmrich dit weer neergezet. Na Contractpensions
en Buitenkampers deze mooie afsluiting van de drieluik. De zaal zat vol, de zaal was stil en was af
en toe aan het meezingen. Een feest van herkenning zag je bij de gasten. Weer even terug naar
de goede oude tijd. Leuk om dit als derde generatie te zien! Ik raad iedereen aan om hier naartoe
te gaan met de ouderen van toen. Een leuk moment om te delen voor jong en oud!
Susan Pfaff

aanmeldingsformulier vereniging tropenvrienden alkmaar
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!

