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Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Bestuurssamenstelling

ERELEDEN

Lever uw kopij in vóór 31 januari a.s.  
via ledenvta@gmail.com  

o.v.v. tropenstem februari 2018. 
 

De volgende Tropenstem komt in  
februari 2018 uit. 

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

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



Programma vta 2017/2018

Zaterdag 16 december 2017  • Kerstbal    17.00 – 23.00 uur* Wijkcentrum De Oever

Woensdag 20 december 2017  • Pentolan    19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever

zondag 14 januari 2018 • Nieuwjaarskumpulan   14:00 - 18:00 uur Wijkcentrum De Oever 

zondag 4 maart 2018 • ALV en Kumpulan    12:00 - 18:00 uur

zaterdag 21 april 2018 • Lentebal    17:00 - 23:00 uur

zondag 27 mei 2018 • Kumpulan     14:00 - 18:00 uur 
 
Zaterdag 2 juni 2018 • Picknick     Geestmerambacht  
        (datum onder voorbehoud)

Woensdag 15 augustus 2018 • Indïe Herdenking  (programma volgt nog)

Zondag 9 september 2018 • Preuvenement   Wijkcentrum de Oever

Zondag 28 oktober 2018 • Kumpulan    14.00 - 18.00 uur Wijkcentrum de Oever 

Zaterdag 15 december 2018 • Kerstbal 2018   17.00 - 23.00 uur Wijkcentrum de Oever 

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

LET OP! de kerstbal van zaterdag 16 december  
begint om 17:00 uur en eindigt om 23:00 uur  

alle activiteiten in 2018 zijn in wijkcentrum de oever  





vergader data vta 2018

• Maandag 5 februari 2018
 
• Maandag 26 maart 2018
 
• Maandag 7 mei 2018
 
• Maandag 1 oktober 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.



VAN HET BESTUUR

Lieve mensen, 

De dagen voor kerstmis zijn meestal donker en somber.
Toch branden er overal lichtjes en heerst er gezelligheid in de straten en binnenhuis. 
 
Voor dat ik verder ga wil ik even stil staan voor allen die hun dierbare geliefden, fami-
lieleden, vrienden en VTA leden die overleden zijn. Zeker met deze dagen wens ik al-
lemaal heel veel sterkte voor nu en in de toekomst.Ook voor allen die ernstig ziek zijn 
geworden en nog ziek zijn heel veel sterkte en met het herstel daar van. Hoe moeilijk het 
ook is. Heel veel beterschap.
 
Door samen op onze kerstbal te zijn hebben wij kerstmis meer dan nodig!
 
Kerstmis is het feest van de geboorte en van een nieuw begin!
 
Ik geloof nog in een mooie toekomst voor onze vereniging. Waarin zoveelvrijwilligers met 
zoveel kracht zich inzetten voor alle activiteiten. Dan ben ik ervan overtuigd dat wij een 
gelukkige en gezellige vereniging kunnen vormen.
 
Is dat geen lichtpuntje? 
 
Namens mijn vrouw, onze zoon en ik wensen wij iedereen meer dan ooit een zalig kerst-
feest en een hoopvol, dynamisch, energiek en een gezond 2018!
 
Rene de Calonne.



De redactie wenst, ook namens het bestuur, onze leden die op dit moment ziek zijn, van harte 

beterschap en een spoedig herstel toe.

Charles Portier, Susan en Rien Kapenga, Guus Smit, Yvonne Bakhuys, Leo Heynen, Armand Pelt en 

Jeanne Vos.

Armand kreeg een week of twee geleden een herseninfarct , gelukkig was er snel hulp zodat hij nu 

al in Heliomare  verblijft om te revalideren.

Naar omstandigheden gaat het goed met Armand, gelukkig.

Susan Kapenga  is na een kort verblijf thuis toch weer opgenomen in het Westfries Gasthuis om te 

proberen te herstellen.

Allen heel veel sterkte met   het ondergaan van alle behandelingen,

Hierbij toch ook een beetje aandacht voor de vrolijke zaken in onze VTA familie

Frans en Jopie Pfaff zijn in de mnd.nov. 50 jaar getrouwd.

HARTELIJK GEFELICITEERD  met deze heugelijke dag, lieve mensen..

Ook de jarigen van de mnd. Dec. en Jan. alvast onze felicitaties.

En wilt u graag onze kumpulan of feestavond bijwonen en heeft u problemen met vervoer, belt u 

dan een van onze bestuursleden. Zij kunnen dan vervoer regelen.

Gaat het minder met u, meldt het ons, anders kunnen wij ook niet reageren. Gedeelde smart is 

halve  smart , toch,

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,  

Lena Schrijver.

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



TOKO TROPICA

Sinds lange tijd is Toko Tropica aan de Vondelstraat in Alkmaar vaste adverteerder in 

e Tropenstem, maar ook sponsor voor meerdere evenementen van VTA en BersaMaju. 

Maar wie is toch die drijvende kracht achter deze succesvolle toko? In dit artikel leest 

u hierover meer. 

Stel jezelf in het kort voor:
Hoi, ik ben Sam en ben gelukkig getrouwd met Sai en wij hebben 2 kinderen.
Heb eerst de HAVO afgemaakt en daarna mijn HBO Bedrijfseconomie in Alkmaar afgerond.
Ook heb ik paar jaartjes Rechten gedaan aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar 
omdat ik het reizen naar Rotterdam niet kon combineren met full-time in de winkel staan, 
ben ik er maar mee gestopt. Wat ik overigens wel jammer vind.

Hoe lang is Toko Tropica al in Alkmaar?
Vanaf jongst af aan stond ik al in de winkel van mijn ouders, en dat is al weer zo’n 40 jaar 
geleden. Dus reken maar uit hoe oud ik al niet ben :-)
Wij zijn begonnen op de hoek van de Baansingel en wij zitten nu alweer ruim 30 jaar aan de 
Vondelstraat. Eerst begonnen we met een paar flesjes ketjap, zakjes rijst, bakjes kruiden en 
potjes sambal. En na 40 jaren ervaring is ons assortiment rijkelijk uitgebreid.

Waaruit bestaat jullie assortiment? Op welk producten zijn jullie trots?
Wij oorspronkelijk zijn begonnen als een toko in de Indische rijstbenodigdheden en  
kruiden. Ons assortiment is in de loop van de jaren flink uitgebreid naar de multiculturele 
samenleving en ons voornamelijk gespecialiseerd in de Aziatische keuken; te weten: 
Indische, Chinese, Vietnamese, Koreaanse, Indiase, Thaise, Filipijnse, Surinaamse ... en nog 
veel meer andere keukens.
Het meest trotse is natuurlijk dat wij vanaf 1977 een zeer ruime assortiment Indische en  
Chinese producten hebben. Van een simpel zakje Long Tong en pakje Trassi tot aan verse 
Peteh bonen en verse Koenjit wortels, maar ook van een zak rijst tot aan grote Gamba’s  
(garnalen).
Wij zijn erg trots op de hele reeks samengestelde producten die wij in onze winkel voeren.

Wat zijn jullie toekomstdoelen?
Ooit is onze droom om een Toko Tropica verder te laten groeien. Wij zijn er nog niet  
helemaal uit of wij naar een grotere winkel willen verhuizen zodat alle producten ruimer  
gepresenteerd kunnen worden en ons assortiment verder kunnen uitbreiden of dat wij een 
of twee nevenvestigingen erbij willen openen zodat wij dichterbij de klanten komen staan.
Tsja, dan zal je denken waarom wij niet gewoon het pand naast ons erbij nemen als je toch 
wilt uitbreiden. Alhoewel wij dat heel graag willen, is de huur van het leegstaande pand  
dusdanig hoog dat het gewoon (nog) niet rendabel is om het erbij te nemen.  
Maar wie weet......
 

vervolg TOKO TROPICA volgende bladzijde...



Aan dit kassasysteem hebben wij -alweer een jaar geleden- ook een klantenkaart gekoppeld, zodat 
onze klanten spaarpunten kunnen verkrijgen op hun aankopen. Deze punten kunnen klanten, op 
vertoon van hun kaart, er mee betalen. Meer informatie hierover in de winkel.

Het zou u vast niet ontgaan zijn, dat u diverse malen in dit stukje “40 jaar” hebt gelezen. Daar 
zijn wij ons ook van bewust. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan diverse leuke acties 
voor de klanten. Wij zullen de aankomende periode meer van ons laten zien en horen met mooie 
cadeaus.

Tot slot zijn wij trots op de samenwerking met VTA. Wij hebben sinds ons eerste Preuvenement 
2016 en Pesta BersaMaju er naar uitgeleefd naar het afgelopen Preuvenement 2017 en de 2de 
editie van Pesta BersaMaju! 

Wat is in de loop der jaren veranderd in de winkel?
 In de afgelopen jaren, hebben wij natuurlijk onze naam gemaakt in Alkmaar en omgeving. Ons 
assortiment is vele malen verruimd dan 40 jaar geleden. De winkel heeft een moderne uitstraling 
gekregen. Wij hebben aan het plafond een nieuw verlichtingsplan laten maken, waarbij de kleuren 
van de verpakking beter tot zijn recht komen. Er is een mooie balie gemaakt met meerdere kassa’s 
zodat bij drukte de wachtrij kan worden gereduceerd. Er is geïnvesteerd is tweede PIN apparaat 
zodat er bij de snacks ook met PIN kan worden betaald. Naast een nieuwe koelwand, waar verse 
producten in liggen, zijn wij wel heel erg trots op ons nieuw kassasysteem. Dit kassasysteem is een 
moderne Point-Of-Sales (POS) kassa waarbij alle transacties en voorraad worden verwerkt die ook 
het waarmerk Betrouwbaar Afreken Systeem draagt (https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/).

vervolg TOKO TROPIcA





dansgroep “bunga melati”

De stichting “Bunga Melati” is opgericht in 1984 door 
wijlen mevr. H.M. Meijboom-Westplat en haar kinderen 
Landa en Jeffrey. 
De zeer vermaarde en meest spectaculaire Indonesische 
dans en showgroep van Nederland biedt entertainment 
op het allerhoogste niveau voor alle feestelijke aangele-
genheden. 
BUNGA MELATi zet zich in om de cultuur van het Indone-
sische volk te behouden door middel van muziek en dans. 
Er wordt opgetreden op authentieke muziek en in stijlvol-
le, kleurrijke en traditionele Indonesische klederdracht. 
De choreografie is in handen van de choreograaf Jeffrey 
Meijboom die een gedegen onderzoek naar de muziek en 
de bewegingen verricht voordat hij een nieuwe dans in 
zijn dansgroep introduceert. De eeuwenoude dansen 
worden herzien en in een nieuw jasje gestoken. Onze 
dansen vertellen een verhaal of een legende. Sommige 
verhalen zijn al eeuwenoud en dragen een boodschap uit 
van onze Indonesische cultuur waar wij trots op zijn.  
Het doel van BUNGA MELATI is om deze prachtige  
cultuur breed uit te dragen en te delen met andere  
nationaliteiten. Deze gedenkwaardige tijd die voorbij is, 
en nooit meer terug zal keren, maar voor altijd in ons hart 
verder zal voortleven. Indonesië bestaat uit meer dan 
17.000 eilanden, waarvan er 6000 worden bewoond. Elk 
eiland heeft zijn eigen zeden, gewoonten en dansvormen. 
Voor veel Indische Nederlanders is het heel emotioneel 
om een optreden van BUNGA MELATI bij te wonen.  
Zij denken dan terug aan het land dat zij hebben moeten 
verlaten. Mensen zonder Indonesische achtergrond  
krijgen vaak meer begrip voor de Indonesische cultuur 
wanneer zij BUNGA MELATI aan het werk zien. 
Door alle jaren heen heeft Bunga Melati zich ontwikkeld 
tot een dansgroep van formaat, die zowel in binnen-en 
buitenland veel succes oogst. 

Deze fantastische dansgroep zal tijdens  
het kerstbal op zaterdag 16 december a.s.  
een prachtig optreden verzorgen.  
Zet de datum in uw agenda!





Onderstaande aanvraag is per e-mail onlangs bij ons binnengekomen. Deze 
vriendelijkestudent vraagt assistentie aan ons om zijn scriptie te kunnen  
schrijven. Wie kan en wil hem helpen?

Geachte meneer/mevrouw,

Als Research Masterstudent Colonial and Global History aan de Universiteit van Leiden, 
ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie over de geschiedenis en ontwikkeling van 
de Indische keuken in zowel voormalig Nederlands-Indië als Nederland. Hiervoor ben ik 
op zoek naar handgeschreven receptenschriften en geannoteerde kookboeken die op-
gesteld zijn in de periode 1816 - 1980. In zowel Nederlandse als Indonesische archieven 
heb ik naar bronmateriaal gezocht maar deze blijken amper tot geen bronnen die re-
cepten bevatten in hun collectie te hebben. Om deze reden zoek ik contact met Tropen-
vrienden Alkmaar in de hoop dat uw leden wellicht nog kookboeken of receptenschriftjes 
hebben die ik mag inzien?
   
Mijn intentie is om de recepten te verwerken in een statistisch netwerkmodel die de
veranderingen in kookprocessen en recepten gedurende een periode van ruim honderd 
jaar laten zien om zo de ontwikkelingen van de Indische keuken te onderzoeken (een 
voorbeeld is aan deze email toegevoegd). Om dit te bereiken wil ik graag kopieën maken 
van de schriften door deze te scannen, fotograferen of over te pennen (dit is afhankelijk 
van de staat van de schriften). De kookschriften en de recepten blijven te allen tijde in 
het bezit van de eigenaren en zij zullen ook worden vermeld in mijn eindnoten. Daar-
naast wil ik nog graag benadrukken dat de intentie van het overnemen van de recepten 
absoluut geen commercieel doeleinde heeft. Het resultaat van mijn onderzoek wordt 
uitsluitend gebruikt voor mijn Masterthese en eventueel als bronmateriaal voor een pro-
motieonderzoek. Op geen enkel moment zullen de recepten gebruikt worden als mate-
riaal voor iets anders dan een niet-wetenschappelijke publicatie.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik deze graag. Overdag ben ik te bereiken op 06-
14717729 en natuurlijk op dit e-mailadres (indische.kookschriftjes@gmail.com).

Met vriendelijke groet,
Raúl van Dijk Escoriza
ReMA Student Colonial &amp; Global History
Instituut voor Geschiedenis 
Universiteit Leiden

Indische kookschriftjes



De VOC en de Banda Eilanden: een genocide om nootmuskaat

oproep

Door Rick van den Broeke.   
 
De beste nootmuskaat ter wereld kwam in 
de 17 e en 18 e eeuw van de Banda eilanden 
(gelegen in de Zuid-Molukken van Indonesië). 
Reden genoeg voor de VOC om daar een 
handelsmonopolie op te krijgen. De Bandanese 
bevolking wilde in de 17 e eeuw echter zelf 
bepalen met wie ze handel dreven. Uiteindelijk 
resulteerde dat in het uitmoorden van de Ban-
danese bevolking door de VOC in 1621. Later 
is er door de VOC veel geld verdiend met de 
handel in nootmuskaat.

De familie Van den Broeke beheerde op de 
Banda Eilanden vanaf 1627 nootmuskaatplan-
tages. Rick van den Broeke heeft zich, als naz-
aat van de familie, verdiept in de geschiedenis 
van deze eilanden en de wijze waarop de VOC 
de nootmuskaathandel in eigen beheer kreeg. 
Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op de 
familiegeschiedenis en wordt er een film ver-
toond over de Banda eilanden. 

Onderstaande oproep kregen wij onlangs binnen via de e-mail. Wie kan deze mevrouw helpen? 

Goedendag, 

Ik ben hulpverlener en ik ben voor een cliënt (met een Indische achtergrond en rond de 80 jaar)  
van ons op zoek naar een vrijwilliger met een Indische achtergrond. Een vrijwilliger die een  
gesprek partner voor mijn cliënt kan zijn. Met hem herinneringen kan delen (leuke, maar ook  
minder leuke herinneringen) en die met hem bijvoorbeeld mee kan gaan een eerste stap te zetten 
richting activiteiten in het naast gelegen zorgcentrum of buurtgemeenschap.
 
Mijn vraag is of binnen jullie vereniging er iemand is die dit wilt gaan doen. Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, Natasja van Vuure

Bibliotheek Alkmaar Centrum
donderdag 14 december
Tijd             20:00 uur
Toegang      € 6,- (€ 5,- voor leden)



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 2017 is:
€ 40,- per jaar voor uzelf met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30,- per jaar voor uzelf.

aanmeldingsformulier vereniging tropenvrienden alkmaar






