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Ereleden

Frits de Ceuninck van Capelle † Freek Langhout
Wim Thiel † Jan van Veen
Ferry Versteegh † Frans Pfaff

Bert Lapré

Bezoek de Tropenstemwebsite verzorgd door Alex Waney
 www.tropenvriendenalkmaar.nl

Inleverdatum kopij Tropenstem
vóór 29 april 2016

De volgende Tropenstem komt in
mei uit!

Gelieve kopij en foto’s digitaal
aan te leveren via:

j.r.smith@kpnmail.nl
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Programma VTA 2016

Donderdag 18-02-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 06-03-2016 ALV+Kumpulan 12.00-18.00uur
Maandag 21-03-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Maandag 18-04-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zaterdag 23-04-2016 Lentebal 18.00-24.00uur
Donderdag 19-05-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 05-06-2016 Kumpulan 14.00-18.00uur
Donderdag 09-06-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zaterdag 11-06-2016 Picknick 10.00-18.00uur

Vakantie

Zondag 04-09-2016 Preuvenement 13.00-18.00uur
Donderdag 15-09-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 25-09-2016 Kumpulan 14.00-18.00uur
Maandag 17-10-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 13-11-2016 Kumpulan 14.00-18.00uur
Maandag 14-11-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Donderdag 15-12-2016 Pentolan 19.00-22.30uur
Zaterdag 17-12-2016 kerstbal 18.00-24.00uur

Het adres voor alle activiteiten is: St. Wijkcentrum Oudorp De Oever,
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar tel: 072-5117311
Voor meer info: www.tropenvriendenalkmaar.nl

Programma TDH 2016

Zondag 28-02-2016 ALV en Kumpulan 14.00-20.00uur
Zondag 24-04-2016 Lentefeest 15.00-20.00uur
Zaterdag 14-05-2016 Pasar Malam 13.00-23.00uur
Zondag 15-05-2016 Pasar Malam 12.00-19.00uur
Maandag 16-05-2016 Pasar Malam 12.00-19.00uur
Zondag 26-06-2016 Kumpulan 14.00-18.00uur
Zondag 18-09-2016 Kumpulan 14.00-18.00uur
Zondag 13-11-2016 Herfstfeest 15.00-20.00uur
Zaterdag 17-12-2016 kerstfeest 19.00-00.00uur

Voor meer info: www.tropenvriendendenhelder.nl
Adressen locaties:
Hotel Den Helder, Marsdiepstraat 2, 1784 AP Den Helder
De Boerderij, Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, 1785 JP Den Helder.

http://www.tropenvriendenalkmaar.nl
http://www.tropenvriendendenhelder.nl
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Van het bestuur

Allereerst wil ik u allen, mede namens het Bestuur van onze VTA vereniging, een
gelukkig en voorspoedig 2016 toewensen.
Ik wil even kort terugblikken op het jaar 2015 en de daarbij opmerkelijke
gebeurtenissen gedurende onze activiteiten.

Zo hadden we een regenachtige Picknick en Preuvenement. Gelukkig scheen zo nu
en dan de zon waar we energie uit konden putten om er toch nog een warm en
gezellig feest van te maken.

Ook was er de oprichting van de Indische jongeren tak van VTA onder de naam
Bersamaju. Zij hebben vorig jaar meerdere activiteiten met veel succes
georganiseerd. Chapeau! Wij hopen nog meer van jullie te mogen horen dit jaar.

Daarnaast hadden we vele kumpulans met optredens van de verschillende muziek-
en dans- groepen die weer voor vele gezellige middagen zorgden en niet te
vergeten onze ster-activiteiten zoals het lentebal en het kerstbal.

We hadden weer ons best gedaan om een goede band voor u te huren. De
meningen waren hierover verdeeld en we zullen dit binnenkort dan ook
bespreekbaar maken. Uw feedback is daarom altijd welkom.

In 2015 hadden wij optredens van Indonesische dansgroepen, Bodiri en het koor
uit Den Helder gehad en onder de vlag van VTA kunnen we hier de pentolan
avonden, VTA linedance, een badminton toernooi, vrijwilligersavond en fietsdag
aan toevoegen. Ben ik nog wat vergeten?

Helaas was 2015 ook het jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van een
aantal bestuursleden: Rob, Lena en Roy. Zij hebben helaas vanwege drukte en
gezondheidsredenen het werk binnen het bestuur moeten neerleggen. Humphrey
Pfaff, Joost Segerius en ikzelf hebben hierbij hun taken overgenomen in het VTA
bestuur.

Kortom het was een druk jaar voor VTA!

Wij hopen dan ook dat u ook in 2016 onze verenigingsaktiviteiten zal blijven
bijwonen en wij weer op een grote en gezellige opkomst mogen rekenen.

De Voorzitter.



Leden wel en wee

De redactie wenst, ook namens het bestuur, van harte beterschap en een spoedig
herstel toe aan:

Charles Portier, Leo Heynen, Yvonne Bakhuys, Jerry Kloer.
Yvonne Bakhuys en mevr. Miep Versteegh willen graag de hartelijke groeten doen aan
hun vrienden in de vereniging. Velen ontvingen een aardigheidje voor de kerst
en jaarwisseling, hiervoor hun hartelijke dank.
Nog maar enige dagen geleden ontvingen wij het bericht dat de vader van Joost
Segerius is overleden. Wij willen hem en zijn familie hiermee onze deelneming
betuigen.
Ook willen we Jean van Oudheusden condoleren met het verlies van haar zus, ook zij
is kortgeleden overleden. 
Dat je als familie veel steun en kracht krijgt bij het verwerken van dit verlies, dat zijn
onze wensen.
Er zijn natuurlijk ook fijne gebeurtenissen in de vereniging, misschien wel nieuwe
aanwas in de vorm van kinderen en/of kleinkinderen, misschien was u wel jarig.
Zoals Jan Dalhuysen, die vierde in dec. zijn 90ste verjaardag. Djempol Jan Wij
wensen je een vrolijk en zonnig jaar.
Bent u in de maand febr./mrt/april jarig dan alvast onze felicitaties.

U weet het, gaat het wat minder met u, meldt het aan ons, anders kunnen wij ook
niet reageren.
Wij zijn er om elkaar te helpen, toch, gedeelde smart is halve smart.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Lena.
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Vergader-agenda van Vereniging Tropenvrienden Alkmaar 2016

Europa Boulevard 277, Alkmaar

Maandag 29 februari 2016
Maandag 21 maart 2016
Maandag 09 mei 2016
Maandag 13 juni 2016
Maandag 12 september 2016
Maandag 24 oktober 2016
Maandag 12 december 2016

Als u vragen heeft aan of voor het bestuur van VTA dan kunt u altijd een afspraak
maken voor een gesprek.
Graag contact opnemen met: Hanny van Tuil, secretaris.
Tel. 0226-785088 of via e-mail: hannyvta@gmail.com

NOTE:
Heeft u een nieuw telefoonnr., mobielnr. of een nieuw e-mail adres geeft u dat dan
gelijk door aan mij. Er zijn namelijk nog leden die het vergeten door te geven en dan
lopen zijn het risico om geen informatie door te krijgen van ons.
U kunt het doen op mijn e-mail: hannyvta@gmail.com

Bij voorbaat mijn dank hiervoor, Hanny

mailto:hannyvta@gmail.com
mailto:hannyvta@gmail.com


Mededelingen:

Op verzoek van onze leden hebben wij een bus trip georganiseerd naar Orchideeën
hoeve Luttelgeest, d.d. zaterdag 9 april 2016.
Wij hebben nog plaats voor 5 of 6 personen. Kosten incl. Bus, entree, lunch en diner:
50 euro p.p.
Koffie met versnapering wordt in de bus gereserveerd.

U kunt zich opgeven tot 15 februari bij: Hanny van Tuil, 0226-785088/ 06 42497492.
——————————————————————————————————————
Op 21 mei 2016 wordt weer een fietstocht gehouden.

U kunt zich opgeven bij de heren:
Heinis Montanus: tel. 072-5119342/ 06 21886879

Ferry Risa:  tel. 072-5151953/ 06 30426687

U ziet dat er weer 2 gezellige en leuke activiteiten worden verzorgd door VTA. Dus
meld u aan!!!!!!!!!!

Hanny
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Alkmaar, februari 2016
Vereniging Tropenvrienden Alkmaar (VTA)

U i t n o d i g i n g

Onderwerp : Algemene Ledenvergadering
Dag : 6 maart 2016
Plaats : Wijkcentrum De Oeve: Amstelstraat 1, 1823 EV Oudorp/Alkmaar.
Tel. : 072- 5117311

Tijd : 12.00 - 14.00 uur Algemene Ledenvergadering
  14.00 - 18.00 uur Kumpulan

A G E N D A

1. Opening / mededelingen
2. Vaststellen agenda vergadering 6 maart 2016
3. Vaststellen notulen ALV 1 maart 2015
4. Jaarverslag Secretaris
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie
8. Tropenstem 2016 en Website
9. Samenstelling huidige Bestuur

· Voorzit ter : Alex Waney
· Secretar is: Hanny van Tuil
· Penningm eester I ngr id Manders
· Bestuursleden Richard Vlaar, Joost  Segerius, Humphrey Pfaff,

Thimo van der Heijden,

10. Benoeming en/ of herbenoeming bestuursleden
· Aft redend/  herkiesbaar I ngr id Manders
·
·

11. Begrot ing 2016
12. Contr ibut ie verhoging 2017
13. Bestuursbeleid 2016
14. BersaMaju
15. Rondvraag
16. Sluit ing

Noot:
De leden die het Huishoudelijk Reglement, de Statuten, het Financieel jaarverslag
willen ontvangen kunnen dit opvragen bij het secretariaat:
Tel: 0226-785088 of hanny5529@hotmail.com

Leden kunnen tot één uur voor de vergadering kandidaten voordragen, mits de
schriftelijke goedkeuring van de kandidaat wordt meegegeven.
De voordracht dient bij de secretaris ingeleverd te worden.

Het Bestuur
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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Tropenvrienden Alkmaar

Datum         : Zondag 1 maart 2015
Locatie        : Wijkcentrum “De Oever” te Oudorp
Aanwezigen: 47 leden
Afwezigen: met kennisgeving: Fam. boers, Dhr. Guus Smit,  Fam. Smith,

Fam. Frans, Fam. Hasenbalg, Fam. Broers, Mevr. Versteegh,
Dhr Jan van Veen, Fam. Gagliardi, Mevr. Kleur.

1. Opening/mededelingen.
Om 12:15 opent voorzitter Rob van der Sar de Algemene ledenvergadering 2015 en
heet alle leden die aanwezig zijn welkom. Nadat iedereen stil is heet Rob speciaal
de ereleden Frans Pfaff en Freek Langhout, de leden van verdienste Alex Baans,
Meeltje Baans, Boy Pieters en Diana hengst welkom.

De voorzitter verzoekt 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van Mevr. Honnebier,
Charlie Hoon, en ook voor de slachtoffers van de MH17.

De secretaris geeft de ontvangen afmeldingen door en hierna wordt overgegaan op
het vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda is als volgt vast gesteld:
- Vaststellen notulen ALV 2 maart 2014
- Jaarverslag 2014 secretaris
- Jaarverslag 2014 penningmeester
- Verslag kascontrolecommissie
- Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie
- Tropenstem 2014 en Website
- Bestuurssamenstelling
- Aftreden, benoeming en/of herbenoeming bestuursleden
- Begroting vereniging 2014
- Bestuursbeleid 2014
- Rondvraag
- Sluiting

3. Vaststellen notulen ALV 2 maart 2014
Er zijn dit jaar geen opmerkingen op het verslag en de secretaris wordt bedankt
voor het notuleren.

4. Jaarverslag secretaris
De leden hebben geen op/of aanmerkingen op het jaarverslag.

5. Jaarverslag Penningmeester
De penningmeester, Ingrid Manders, geeft een nadere toelichting op het jaarverslag.
Het jaar 2014 is afgesloten met een verlies. Oorzaak is de subsidie die gekort is, de
zaalhuur is duurder geworden. De kosten van de Tropenstem zijn gestegen.
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6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is gedaan door Dirk Kokkelink en Armand Pelt. Armand verklaart dat
de boeken in orde zijn bevonden en vraagt derhalve de aanwezigen de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Ingrid en Lena zijn
bedankt voor hun werk.

7. Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie
De kascommissie stelt zichzelf weer beschikbaar voor volgend jaar en de
aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

8. Tropenstem
Roy Smith is niet aanwezig, maar hij is nog steeds werkzaam voor de redactie
Tropenstem, die 4 x per jaar uitkomt, de vaste rubrieken zijn :
Bestuurssamenstelling, Programma VTA, Voorwoord voorzitter, Ziekenboeg.
De Website is nu in handen van Alex Waney, en is op dit moment klaar, en de
leden     kunnen de site bekijken via www.Tropenvriendenalkmaar.nl.

9. Samenstelling huidig bestuur
De samenstelling van het bestuur tot maart 2015 was als volgt:

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Rob van der Sar
Secretaris: Hanny van Tuil
Penningmeester: Ingrid Manders
Bestuursleden: Lena Schrijvers, Thimo van der Heijden, Richard Vlaar, Roy Smith

10. Aftreden, benoeming en/of herbenoeming bestuursleden
Roy Smith, Lena Schrijver en Rob van der Sar  nemen afscheid als bestuurslid, en
Rob geeft Lena een bon en de bloemen, en wenst haar veel succes met haar vrije
tijd en wenst haar ook een goede gezondheid toe en dat wij haar nog graag zien
op onze kumpulans en feestavonden. Lena bedankt iedereen voor het vertrouwen
en dat zij het met liefde heeft gedaan en ook veel vrienden erbij heeft gekregen.
Rob geeft aan dat Roy niet aanwezig is maar wenst hem het allerbeste toe en
hoop dat wij hem toch weer mogen begroeten bij VTA, en ook met het voortzetten
van de Tropenstem. Daarna neemt Hanny de microfoon over van Rob en vraagt
Frans om naar voren te komen. Frans neemt het woord en vraagt aan Rob of hij
even de zaal wil verlaten. Frans vertelt een en ander over de jaren dat Rob in het
hoofdbestuur heeft gezeten en daarna voorzitter is geworden bij VTA. Daarom
vraagt Frans aan het bestuur of zij akkoord gaan om Rob lid van verdienste mag
worden, en het bestuur gaat akkoord. Dus wordt Rob weer gevraagd om binnen te
komen en dat hij heel verbaasd is dat hij lid van verdienste is, maar wij willen dat
Rob als vrijwilliger bij ons de honeurs wil waarnemen bij de kumpulans en
natuurlijk bij het Preuvenement. Oorkonde is in de maak.
Daarna neemt Rob het woord en vertelt dat hij tot het einde van deze ALV het
woord neemt. Hij vertelt dat er  nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld, en
willen zich nu aan de leden voorstellen. De nieuwe leden zijn: Alex Waney, Joost
Segerius en Humpfrey Pfaff. Rob vraagt aan de leden of het goed is dat er met
hand opsteken gestemd mag worden, leden gaan akkoord en unaniem worden de
handen opgestoken voor onze nieuwe bestuursleden.

11. Begroting 2015
Ingrid geeft een toelichting op de begroting en deelt mede dat dit jaar nog geen
contributieverhoging is, en de gepresenteerde begroting wordt goedgekeurd.

http://www.Tropenvriendenalkmaar.nl
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Vervolg notulen

12. Bestuursbeleid 2015
Rob vertelt dat het bestuur afgelopen jaar een ontmoeting hebben gehad met de
VTA 3.0
En dat er via een aantal avonden besprekingen en overleg geweest zijn met deze
jongeren. En een avond Teambuilding hebben gehad met de nieuwe bestuursleden,
zittende bestuursleden en de VTA 3.0.

13. Jongeren VTA 3.0
Het woord is aan Erwin Pieters en hij vertelt een en ander over de Jongerengroep.
Uitgebreide informatie volgt tijdens de kumpulan met een Forum, samen met
Susan Pfaff.

14. Rondvraag en/of opmerkingen.

I.v.m. vraag vorige ALV vraagt Rob aan Alex(Guus met vakantie) of het bezoeken
van   zieken en ouderen leden nu op gang is gekomen. Alex  vertelt dat er nu een
commissie is samen gesteld, en bestaat uit Alex, Rene en Guus. Zij hebben
afgelopen jaar de leden bezocht, maar ook Lena en Frans hebben ook de zieken
leden bezocht en bloemen gebracht.

Dhr. Nico Bouwmeester heeft vraag over de bingo en loterij om die op de kumpulan
de ene keer bingo te doen, en de eerst volgende kumpulan alleen loterij. En zo ook
met het Preuvenement, maar Ingrid laat weten dat op het preuvenement alleen
een loterij wordt gehouden en geen bingo.

15. Sluiting.
Rob van der Sar sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen, en vraagt of de
leden het nieuwe bestuur willen begroeten en de vertrekkende bestuursleden te
bedanken voor hun inzet voor alle jaren in het bestuur.

De zaal wordt klaar gemaakt voor de Kumpulan.
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Nieuwjaars kumpulan 10 januari

Het was een gezellig samenzijn van deze middag.
Langzaam kwamen de mensen binnen.
Natuurlijk werd er eerst gezoend en gelukkig Nieuwjaar
gewenst en een praatje.
Ruud en Cici begonnen op verzoek van Alex om 14.00uur
te spelen, omdat Alex,
onze voorzitter iets later begon met zijn openings
praatje.

Rond 15.00uur hadden wij de Angklung groep die met
een groep van 20 personen  voor ons optraden.
Geweldig is dit om naar te luisteren en te kijken, hoe
makkelijk deze mensen het instrument bespelen.

Daarna weer dansen met Cici en Ruud, en ondertussen liep Suzan bingo kaarten te
verkopen.
Dan was er bingo met wederom
geldprijzen, en de loterij.

Na de bingo hadden wij een optreden
van de Papoea Dansgroep, en na hun
optreden werd het publiek
gevraagd om mee te dansen en dan
natuurlijk de nieuwe poco poco die sinds
vorig jaar overal gedanst wordt.
Wat een leuk gezicht was dat en wat
een plezier met elkaar vooral als het bij
een paar mensen een beetje fout ging.
Maar dat mag toch, en het was voor de
andere mensen die niet mee deden,
maar wel met een lach zaten te genieten

 van onze dansers.

Tot slot de laatste bingo en de trekking van de
entree kaartjes voor leuke prijsjes.
Daarna kwam Alex om even terug te blikken op het
voorgaande jaar, en iedereen een gezond, gelukkig
en fijn 2016
 Te wensen.
Ruud en Cici sloten de kumpulan af en konden wij
met ons allen nog even flink de beentjes laten
werken met het dansen.

Hanny
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Leden van de vereniging VTA!

Let op en noteer 6 maart a.s in uw agenda: ALV VTA.
Op deze datum heb ik gelezen dat de Algemene
Ledenvergadering (ALV) zal plaats vinden. Als ik het
mij nog goed kan herinneren was op de laatste ALV,
in 2015, heel wat gebeurd. 1 Bestuurslid trad af en
let op 3 nieuwe Bestuursleden werden benoemd o.a.
Alex Waney voorzitter, Humphrey Pfaff  2e penning-
meester en Joost Segerius algemeen bestuurslid.
Wat een weelde. Menig vereniging zal met zo’n ver-
nieuwing de vlag uitsteken. Dit is tenminste de erva-

ring van uw razende reporter. Heel blij was dan ook dat het bestuur en de leden, een
jongeren groep zich had gemeld om het bestuur te ondersteunen in haar activiteiten.
 De nieuwe groep jongeren onder de naam Werkgroep BersaMaju had zich toen bij de
ALV gepresenteerd aan de leden. Dit werd heel positief ontvangen.  Cultuur en het
Indisch erfgoed staan hoog in hun vaandel. De leden waren zeer nieuwsgierig hoe het
bestuur de activiteiten financieel kan ondersteunen.  Er zijn n.l. een paar activiteiten
waar de penningmeester helaas heel duidelijk de vingers aan de pols moet houden.
Wil BersaMaju en het bestuur de plannen verwezenlijken dan zal duidelijk subsidie
aangevraagd moeten worden. Gelet op de Zeeuwse uitdrukking “us bent zuunig”  zal
het bestuur samen met de werkgroep de Gemeente Alkmaar moeten overhalen om de
nieuwe opzet met de jongeren, te subsidiëren. De razende reporter die toch een
beetje affiniteit begint te krijgen met de vereniging zal duimen voor het slagen van
de missie.
Met het hier en daar praten met de leden en de verantwoordelijke personen kan ik
zeggen dat de terugblik op het afgelopen jaar zowel voor het bestuur als de werk-
groep wat start problemen hadden opgeleverd. Zeker niet onoverbrugbaar.  Het be-
stuur was en is nog steeds bezig de gestelde doelen ten uitvoer te brengen of te
verbeteren. Uw razende reporter gelooft ook dat het 1e jaar de nieuwe samenstelling
zich eerst moest settelen en dat zij zich daarna samen met de werkgroep gaan zorgen
voor de continuïteit van de vereniging.
Van de WG BersaMaju heb ik begrepen dat zij het vorig jaar een zeer geslaagde uit-
voering hadden georganiseerd in het Filmhuis Alkmaar. Voor mij nog steeds Provadja.
Voor de Alkmaarders “the place to be”.  Ik zal er inhoudelijk niet op in gaan. Ben er
niet geweest maar wat ik te horen heb gekregen was dat het Filmhuis totaal was
uitverkocht en dat het een zeer geslaagde middag was geworden. Ook werd georgani-
seerd de bus naar den Haag voor de 15 augustus Herdenking van de capitulatie van
Japan in Zuid Oost Azië. Het was indrukwekkend. Voor de jongeren een tijd van bezin-
ning en konden zij zich waarschijnlijk dan ook enigszins indenken waarom over die
periode door vele ouderen niet over gesproken werd.  Ik heb begrepen dat BersaMaju
dit jaar de bustocht weer gaat organiseren en dat zij en het bestuur hopen dat er
meer jongeren zich hiervoor opgeven.
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Vervolg Leden van de vereniging VTA!

De werkgroep had net als het Bestuur ook te maken met start problemen. Je bent
jong en je wilt  meteen presteren. Je bent afhankelijk van vele factoren en sommigen
hadden een remmende factor die wat tijd nodig om deze gangbaar te maken.  Zij
hebben het jaar geëvalueerd en de conclusie is dat dit jaar het jaar van BersaMaju
gaat worden.
De razende reporter ziet hoe, zowel het Bestuur als BersaMaju, zich hard maken om
dit jaar de gestelde doelen te bereiken. Kijkend over de verenigingsmuur heen zeg ik:
Heel veel succes voor het komend jaar. Want uw razende reporter gelooft er heilig in
het welslagen van de missie.

De razende reporter

Selamat hari!

Oude liefde roest niet en zo ben ik weer terug op het nest. Voor de nieuwe leden stel
ik mezelf voor. Ik ben Audrey Chin, lid van VTA en actief lid van BersaMaju (samen
vooruit). Zo’n 15 jaar geleden heb ik een aantal jaar in het bestuur gezeten als
afgevaardigde van de Jeugdafdeling. Samen met Susan en Paul hebben wij in
Poppodium Atlantis een aantal feesten (Pesta Remaja) georganiseerd. Na zoveel jaar
afwezig te zijn, ben ik dus weer terug om samen met u vooruit te kijken en te gaan!
Het programma van 2016 is verrassend en veelzijdig! Wij van BersaMaju zijn druk
bezig om al deze activiteiten vorm te geven. Zo is er wederom een busreis naar Den
Haag op maandag 15 augustus gepland voor de Indië Herdenking, een gezellig dag
naar Museum Bronbeek in Arnhem, een informatieve Indische Salon, een Molukse dag
en last but not least: het grote feest. Meer informatie over al deze activiteiten volgen
nog en kunt u terug vinden in de Tropenstem of op de internetsite van VTA
(www.tropenvriendenalkmaar.nl).
Mocht u vragen hebben of gewoon iets willen vertellen: wij zijn één en al oor! Zoek
één van ons op tijdens de Kumpulans, of laat een berichtje achter op onze
Facebookpagina!

Sampai nanti,
Audrey

Vakantie

Direct na de sinterklaas neem ik met mijn reismaat Willem Klijn op 6 december 2015
de KLM naar Buenos Aires.
Na 13 uur en 5 minuten komen we aan op de plaatselijke luchthaven en lopen met
een I-phone6 met googlemaps naar de slaaplokatie 3 km van het vliegveld af.
Ivon onze hostess in onze logement vertellen we over ons plan om naar de politieke
gevangenis te gaan in San Marcus. Ze laat dit haar vriend weten en deze bied direct
aan om ons te brengen.

http://www.tropenvriendenalkmaar.nl
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vervolg Vakantie

Bij de gevangenis is vandaag maandag 7 december eigenlijk geen administrator
aanwezig, maar ze zijn toch zo netjes om ons na 1 uurtje binnen te laten. Er worden
6 duimafdrukkengemaakt en we krijgen een bodyscan, daarna gaan we met de bus
naar gebouwencomplex 4. Hier zullen we een gesprek hebben met een buurman van
mijn ouders en een bijna directe buurman van Willem. Julio Poch de transavia piloot
die er van verdacht word op een vlucht in 1976 z’on 50 mensen met een
dodenvluchten uit het heeft laten gooien. Ik geloof dit niet. Er zitten ook dokters en
advocaten die doden op hun naam hebben staan. Poch is 63 en een van de jongste er
zijn er ook van 90 met eenstraf van 10 tot 2 maal levenslang (2 maal 20 jaar).
Wanneer je word veroordeeld krijgen de dwaze moeders veel geld via de regering en
de gevangene. Julio praatte 3 uur vol met ons, daarna gingen we terug liftend.

Van Buenos Aires vliegen we 9 dec. 2015 naar Santiago in Chili. Met wat liften en
bussen leggen we de 2300 km naar het noorden af naar de grens van Peru. In Arica is
de grens overgang waar de bus ons naar het eerste Peruaanse dorpje brengt Tacno.
Het is erg grappig om te zien dat er twee groepen mensen leven in Peru nl de
tibetaan en de indonees. Ze spreken allen spaans. Eerst proberen we via een
alternatieve route de weg naar het Titikaka meer te vinden, maar er word ons
duidelijk gemaakt dat je dan 43 km zou moeten lopen. Willem houd daar niet echt
van dus we reizen een stukje terug en om dan aansluiting te krijgen naar een
hoofdweg. Van deze hoofdweg liften we een stuk en uiteindelijk nemen we weer een
bus. Mijn goal was de tempel van de 7 stralen op het tweede wereldchakra vlak bij
het plaatsje Julia en 300 meter van het hoogst bevaarde meer ter wereld 3950m
boven NAP.
Op de plaats waar de Inca’s (tot de spanjaarden kwamen) een geelgouden schild
hadden hangen zou iets met de kleur gebeuren en dat wilde ik controleren. Met
meegebracht goudfolie keken wij en maakte we foto’s. Het geelgoud veranderde in
cristal wit. Het deed denken aan een sprookje, maar daar geloof ik niet in.
Vervolgens zochten we een hotelletje, want we waren moe en de dag erop wilde we
gaan kijken in Bolivia naar de tempel van de zon. s”Morgens stonden we rond 06.00h
op en gingen met een bus naar de grens van Bolivia. Het duurde 3 uur op in en uit te
checken, daarna 45 minuten met de bus.
Bij aankomst moesten we nog 1,5 km lopen. Er is een groot museum en een soort
piramide te zien met een poort naar de maan en een poort naar de zon. Met
megaphone stones hebben de pre Inca’s hier vroeger de blokken steen verplaatst van
z’on 60.000 kg per stuk. Door een juiste tonenreeks konden ze de gravitatie opheffen.

Na dit bezoek reisde we terug en gingen in Peru naar Reno. Deze plaats is bekend
voor riet eilanden en rieten boten. Wij hebben het niet echt op dit soort touristische
dingen dus reisden we door naar Lima de hoofdstad van Peru. Hier bezochten we het
mooiste museum dat ik ooit zag. Met veel Inca goud en kamasutra afbeeldingen.

Daarna wilde Willem weer naar zijn vrouw en twee kinderen dus vlogen terug met de
KLM. Een land dat ik jullie zeker aanraad. (Ani de vrouw van Jan Groenveld is er ook
geweest).

Thimo
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Een klapper voor Lena.

De eerste pentolavond van 2016 werd ondanks het
koude weer goed bezocht. Jan Kokkelink was in slaap
gevallen en was iets later aangekomen.  Geen punt de
man is al 79, vertelde hij. Tijdens het spel vertelde hij
over zijn teleurstellende reis naar Indonesië. Voor de
laatste keer had hij vergeefs gezocht naar het graf van
zijn vader. Indonesië van toen is niet meer, is zijn
constatering. De eerste dag, was hij door de
verkeersdrukte onderuitgegaan en op het wegdek ge-
vallen. Kasian, die vent. Hij had zich gelukkig nog de

laatste week op Bali kunnen vermaken. Voor het pentollen haalt hij altijd Trudie
Croese ( Breuer) op. Zij is op 23 januari 2016 een jaartje ouder dan Jan geworden.
Het is niet aan haar af te zien dat ze al 80 is. Nog steeds helder van geest en scherp
oplettend bij het spel. De kaartavond is niet speciaal voor bejaarden maar het begint
er wel op te lijken. Dirk Kokkelink is onze jongste telg, bloed fanatiek met het spel
maar hij moet het vaak tegen de ouderen af laten weten. Lena Schrijver had weer
eens de tijd gevonden om aan het spel deel te nemen. Zij streed fanatiek om de
meeste punten. Zij maakte dan ook de grootste klapper met een puntenaantal van
356. De klapper en de chocolaatjes waren voor Lena. De mensen, die na 2 rondes het
minst aantal punten hadden, waren de kanshebbers voor de eerste 5 prijzen. Max,
Tinie, Hernis, Hady. In de 3e  en beslissende ronde scoorden zij allen veel te veel pun-
ten. De winnaars waren dan verrassend andere spelers. Aaf Bongaards, pas 83 zij
wordt dit jaar 84 jaar, de oudste speelster van de club, viel in de prijzen.
Uitslag 1. Lenny, 2. Dirk, 3 Conny, 4 Aaf en 5 Paul.
Het gaat om de lol en niet om de knikkers probeer het ook eens. 18 februari 2016 de
volgende keer.

Info New Level

De groep  New Level bestaat uit muzikanten met de zelfde muzikale ambities.
De muzikanten hebben  een ruime ervaring  in het produceren van muziek.
Wij doen ons uiterste best om aan de wensen te voldoen.
Natuurlijk wat mogelijk is qua  bezetting  van instrumentarium .
De bezetting bestaat uit:
Carel : Solo  gitarist / vocalist  en arrangeur
Tinus  : Drummer /  vocalist
Ed : Pedal steel gitarist  /  vocalist / en ritmesectie
Eli : Bassist  / vocalist
Donald :Gitarist / vocalist
Wij presenteren u graag de muziek  stijlen  :  Zuid Amerikaanse klanken, Country ,
Rock  & Roll, Jive,  Soul, (  Lagu Lagu,  Poco poco, Dandut, Indonesische muziek ) ,
Cumbia ‘s, enzo. Niet te vergeten de Jospan,  Line Dance muziek .
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Lentebal Tropenvrienden Alkmaar

Zaterdag 23 april 2016 vieren we weer
de lente met een groots Lentebal.

Plaats : Wijkcentrum De Oever
Aanvang : 18.00 uur
Einde : 24.00 uur

Met medewerking van New Level
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 Aanmeldingsformulier Vereniging Tropenvrienden
Alkmaar

 Vul onderstaande formulier in blokletters, stuur het op naar
Vereniging Tropenvrienden Alkmaar

Postbus 5004, 1802 TA  Alkmaar of mailen naar  hannyvta@gmail.com

  Ondergetekende wenst lid te worden m.i.v.     .......-.......- 2016

Naam met voorletters            ...................................
Roepnaam                            ...................................
 Adres                                    ...................................

Postcode ...........    Woonplaats   .............................
                               Telefoonnummer  .....................
Emailadres:  .............................................................

Medelid, (roep) naam          .....................................
Contributie:

€ 40* per jaar met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30 per jaar voor alleenstanden.

Welkom! Selamat datang!
Onze vereniging heeft weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Het is
altijd leuk om te merken dat de activiteiten in goede aarde vallen. Niet alleen
bij de leden, maar ook bij introducés. Zo goed zelfs, dat zij zich opgeven en
lid worden van onze club. Een teken dat we op de goede manier bezig zijn.
Daarom: selamat datang!

Maria en Rien van Aken
Joyce en Charles Portier
Hans Davids

We hopen dat jullie veel plezier zullen beleven aan het lidmaatschap!
Bestuur VTA, redactiegroep en ledenadministratie .
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