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Programma VTA 2017

Zondag 05-03-2017 ALV+Kumpulan 12.00-18.00uur
Maandag 13-03-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Donderdag 13-04-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Zaterdag 22-04-2017 Lentebal 18.00-24.00uur
Donderdag 04-05-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 21-05-2017 Kumpulan 14.00-18.00uur
Woensdag 21-06-2017 Pentolan 19.00-22.30uur

Picknick 01 juli 2017

Vakantie

Zondag 10-09-2017 Preuvenement 13.00-18.00uur
Maandag 11-09-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 01-10-2017 Kumpulan 14.00-18.00uur
Maandag 09-10-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Donderdag 09-11-2017 Pentolan 19.00-22.30uur
Zondag 12-11-2017 Kumpulan 14.00-18.00uur
Zaterdag 16-12-2017 Kerstbal 18.00-24.00uur
Woensdag 20-12-2017 Pentolan 19.00-22.30uur

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

http://www.tropenvriendenalkmaar.nl


Van de voorzitter

Om te beginnen wil ik u allen een gezond en gelukkig 2017 wensen.
Een nieuw jaar, een frisse start voor u en voor onze vereniging.
Brr, wat is januari toch dingin (koud) ik heb alweer sneeuw buiten
gezien maar ach jammer, hier in het Noord-Hollandse Alkmaar vind je
maar weinig winterse taferelen. Sudah, laat de lente maar snel komen
vindt u ook niet?
Het nieuwjaarskumpulan 2017 is alweer voorbij en dit keer kregen we
de eer de stichting Nusantara te kunnen verwelkomen. Zij gaven
tijdens de kumpulan een presentatie voor Indische, Molukse en
Javaanse Surinamers onder ons die geïnteresseerd zijn om (deel)zorg
te krijgen op maat.
Ruud en Cici waren dit keer de entertainers die ons op de kumpulan
vermaakten met medewerking van Agustina en haar modeshow van
Indonesische klederdrachten. Het was om ons weer te herinneren hoe
groot ons eilandenrijk in Indonesië weer is.

Terugblik 2016

Een jaar waar wij als club stilstaan bij de ouderen onder ons die als
vrijwilligers jarenlang aan VTA hebben bijgedragen als kookgroep bij
de picknick, de hari makanan, en de vrijwilligersavond, maar ook als
vrijwilligers van het preuvenement. Zij hebben te kennen gegeven de
werkzaamheden als actief vrijwilliger van deze evenementen te willen
beëindigen. Wel zullen een aantal van deze mensen op de achtergrond
blijven meewerken bij het begeleiden van nieuwe vrijwilligers. Wij als
bestuur willen deze trouwe leden heel hartelijk bedanken voor hun
enorme toewijding aan onze club. Chapeau!
Namens het bestuur van VTA wens ik alle zieke leden onder ons een
voorspoedig herstel en zie ik u wellicht tijdens de Algemene Leden
Vergadering en aansluitend de Kumpulan op zondag 5 maart 2017!
Vergeet niet indien u behoefte heeft om uw ervaringen of verhalen met
VTA te willen delen H om dit in het gastenboek van onze website te
doen.

De Voorzitter



Leden wel en wee

De redactie wenst, ook namens het bestuur, van harte beterschap en
een goed herstel  aan, Charles Portier, Jane van Oudheusden,Jeanne
Vos.
Yvonne Bakhuys,Leo Heynen, Poncky Winter en Jerry Kloer , proberen
wij aandacht te schenken en hun te laten weten dat de vereniging hen
niet vergeet, omdat zij langdurig ziek zijn Wij hopen dat de griep nu
een beetje uitgeraasd zal zijn, zodat een ieder weer kan genieten van
alle leuke en gezellig evenementen van der vereniging en van het
komende voorjaar.
Verder willen wij alle jarigen voor de mnd. febr.en mrt alvast van harte
feliciteren..
Gaat het wat minder met u, u weet het, meldt het ons, anders kunnen
wij ook niet reageren
Wilt u graag naar onze kumpulans en heeft u problemen met vervoer,
belt u dan iemand van ons bestuur zij kunnen dan iets voor u regelen.

Met zeer hartelijke groeten,
namens het bestuur, Lena.

Vergader-agenda van Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
2017
==========================================
Europa Boulevard 277, Alkmaar

Maandag 27 februari 2017
Maandag 03 april 2017
Maandag 12 juni 2017
Maandag 11 september 2017
Maandag 30 oktober 2017
Maandag 04 december 2017

Als u vragen heeft aan 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 zij het risico om geen
informatie door te krijgen via de mail van ons. U kunt het doorgeven
op mijn e-mail: hannyvta@gmail.com.

Bij voorbaat mijn dank hiervoor, Hanny.
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Alkmaar, februari 2017
Vereniging Tropenvrienden Alkmaar (VTA)

U i t n o d i g i n g

Onderwerp : Algemene Ledenvergadering
Dag : 5 maart 2017
Plaats : Wijkcentrum De Oever

: 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 5 maart 2017
3. Vaststellen notulen ALV 6 maart 2016
4. Jaarverslag Secretaris
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie
8. Tropenstem 2016 en Website
9. Samenstelling huidige Bestuur

· Voorzitter: Alex Waney
· Secretaris: Hanny van Tuil
· Penningmeester Ingrid Manders
· Bestuursleden Richard Vlaar, Joost Segerius, Humphrey Pfaff,

Thimo van der Heijden

10. Begroting 2017, Ingrid
11. Contributie verhoging 2017, Ingrid/Hanny wil graag antwoorden waarom.
12. Bestuursbeleid 2017, Hanny/ Vergunning Picknick. Uitnodigingen

preuvenement worden niet meer verstuurd: reden is dat er maar 2 hebben
gereageerd en 1 afzegging.

13. Rondvraag
14. Sluiting

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

mailto:hanny5529@hotmail.com


Jaarverslag Secretariaat VTA over 2016
Terugblik  bestuur op 2016

Bestuur VTA:
Dagelijks bestuur: Alex Waney, voorzitter, Hanny van Tuil, secretaris,
Ingrid Manders, penningmeester.
Bestuursleden: Thimo vd Heijden, Richard Vlaar, Joost Segerius,
Humphrey Pfaff.

Het bestuur heeft in 2016, 7 bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast
een aantal informele overleggen geweest van het DaBe.
Besproken is de toekomstige financiële status, ook het minder worden van
bezoek kumpulan en feestavonden. In de ALV vergadering van maart, is
door het bestuur besloten om de contributie te verhogen, maar dit hebben
wij nog niet kunnen realiseren, omdat de leden het te duur vonden.
Ook de belangstelling van de leden en niet leden voor de picknick en
preuvenement is minder. De huurkosten van het wijkcentrum die stijgen,
de uitgaven en teruglopende subsidie, de kosten van de Tropenstem enz.
enz.
Verder heeft het bestuur met hulp van vrijwilligers veel tijd gestoken in
het voorbereiden van de evenementen.

Evenementen
Ook hebben wij sinds  2015 de BERSAMAJU jongeren, die in dat jaar een
aantal evenementen hebben georganiseerd, en ook dit jaar met leden van
VTA op 15 augustus 2016 naar Den Haag zijn geweest voor de doden
herdenking Nederlands Indië, en ook eind november een middag en avond
hebben georganiseerd : INDOROUTES en PESTA BERSAMAJU.
Eind maart 2016 heeft Lucy Smith een bustocht georganiseerd naar de
Lentetuinen in Luttelgeest, met lunch en bij aankomst in Alkmaar met z’n
allen naar de Chinees. Wij hadden een bus van 54 personen die mee
gingen en vroeg in de ochtend klaar stonden om te vertrekken. Helaas
Lucy die zo druk bezig is geweest met lobbyen van mensen, zelf niet mee
kon door een zware griep.

Tropenstem en Website VTA
In 2016 is de Tropenstem  4 keer verschenen, de redaktie hiervan wordt al
jaren verzorgd door Roy Smith, ook heeft het secretariaat voor iedere
kumpulans, Lentebal , Kerstbal, Picknick en Preuvenement, Fietstocht,
Bustocht en evenementen enz. extra mailing verstuurd per e-mail om de
leden nogmaals attent te maken op de aankomende activiteiten.
Ook zijn wij blij  met onze Website die wordt verzorgd door Alex Waney,
en waarop u ook kunt kijken wat voor evenementen er zijn, en ook
informatie over de kumpulans, Lentebal en Kerstbal, picknick en



Preuvenement enz.. En natuurlijk ook de data van verschillende
evenementen van VTA, TDH en Des.

Het organiseren van evenementen, om daarmee de mensen samen te
brengen die zich aangesproken voelen voor  de Indische cultuur, is toch
de kern van de VTA. In 2016 heeft het bestuur en natuurlijk de
vrijwilligers niet stilgezeten. Even punt voor punt de evenementen die dit
jaar door de vereniging zijn georganiseerd:
In 2016 zijn er 5 kumpulans georganiseerd met eten, muziek en bingo.
Het Lentebal, een feestelijke avond met lekker eten, muziek en dansen.
De picknick bij het Geestmerambacht blijft een topper met veel bezoekers.
Ook weer gezellige pentolan avonden.
De sportieve VTA-leden hebben  in 2016 in het voorjaar  kunnen fietsen.
En er is een schiet avond georganiseerd door Rob Manders en ook goed
bezocht.
Een bustocht naar de Orchideeën hoeve in Luttelgeest.
Door de Bersamaju zijn op 15 augustus i.v.m. het 70 jaar herdenking
oorlogsslachtoffers Nederlands Indië,  leden met de bus naar Den Haag
gegaan.
 H e t  1 8 e Preuvenement werd gehouden in  en  rond De Oever. Er  stonden
weer vele kraampjes met lekker eten en drinken. Het Preuvenement werd
geopend door de voorzitter. Het was  een koude, dag met af en toe de zon
die wat warmte kwam brengen en toch een grote opkomst, dus met recht
weer een succes.
Als laatste van het jaar natuurlijk ons traditionele Kerstfeest, een druk
bezochte avond, zang en  zijn alle kerststukjes door Joost en Dian
Segerius  gemaakt. Deels bestemd voor onze zieke leden.
En dan onze line-dance is van de dinsdagmiddag  naar de vrijdag middag
gegaan en is nog steeds een groot succes, met enthousiaste leden.
Ook zijn de zieken bezocht namens de Tropenvrienden wat door hen erg
werd gewaardeerd.
U heeft over dit alles ook kunnen lezen in onze Tropenstem of op onze
website.

Leden
De vereniging heeft in 2016 een aantal nieuwe leden mogen begroeten,
en een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Maar door de
bezoeken van onze kumpulans, feestavonden, Picknick, Preuvenement ,
en natuurlijk onze line-dance club hebben wij  nieuwe leden er bij
gekregen.

Namens het Bestuur
Hanny van Tuil
Secretaris



Notulen Algemene Ledenvergadering Tropenvrienden Alkmaar 6-
03-16

Datum : Zondag 6 maart 2016
Locatie : Wijkcentrum De Oever te Oudorp
Aanwezigen : 45 leden
Afwezigen : met kennisgeving Fam. Boers, Fam. Smith, Fam. Frans,

Fam. Broers.

1. Opening/mededelingen
Om 12.15 uur opent de voorzitter Alex Waney de Algemene
ledenvergadering 2016 en heet alle leden die aanwezig zijn welkom.
Nadat iedereen stil is heet Alex speciaal de ereleden Frans Pfaff, en
Freek Langhout, de Leden Alex Baans, Meeltje Baans, Boy Pieters en
Diana Hengst welkom.
De voorzitter verzoekt 1 minuut stilte i.v.m. overlijden Mevr. Nel
Venema.

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 afgesteld:
- Vaststellen notulen ALV 6 maart 2016
- Jaarverslag secretaris 2016
- Jaarverslag penningmeester 2016
- Verslag kascontrolecommissie
- Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie
- Tropenstem en Website 2016
- Bestuurssamenstelling
- Aftreden, benoeming en/of herbenoeming bestuursleden
- Begroting vereniging 2016
- Bestuursbeleid 2016
- Rondvraag
- Sluiting

3. Vaststellen notulen ALV 6 maart 2016
op-en aanmerkingen, dan akkoord

4. Jaarverslag secretaris
Allemaal akkoord



5. Jaarverslag Penningmeester
Beleid contributie te laat nagekeken, dus open posten. Alles gaat omhoog
dus roeien met de riemen die wij hebben. We gaan toch nog
betalingen nakijken en brieven versturen naar de leden. Dhr.
Hernis Montanus vraagt over subsidie en we moeten gemeente
vragen, omdat wij er recht ophebben.
Dhr. Hernis Montanus wil iemand aanstellen die er verstand van heeft
en die persoon te laten helpen. Ingrid zegt dat wij ons gaan inzetten
en ons gaan verdiepen inzake de subsidie.

6. Verslag kascommissieis gedaan door de heren Kokkelink en Pelt.
Armand verklaart dat de boeken in orde zijn, dus akkoord
verklaard.

7. Benoeming en/of herbenoeming kascontrolecommissie

Alex vraagt of iermand van de leden in de kascommissie willen:
niemand heeft interesse, dus Armand Pelt en Dirk Kokkelink
blijven de kascontrole doen.

8. Tropenstem
Tropenstem en Website: Als er nog extra informatie van u in de
Tropenstem of op onze website, wilt u dat dan even doorgeven.
De website wordt beheerd door Alex Waney, maar vraagt wel of de
leden iets meer naar de website willen kijken voor alle
informatie kunt u daar terecht. Alex vraagt of er iemand is die mee

kan helpen. Joost biedt zich aan.

9. Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur tot maart 2016 is als volgt:
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Alex Waney
Secretaris: Hanny van Tuil
Penningmeester: Ingrid Manders

Bestuursleden: Thimo vd Heijden, Richard Vlaar, Joost Segarius en
Humphrey Pfaff(2e penningmeester)

Aftreden, benoeming en/of herbenoeming bestuursleden
Aftredend/herkiesbaar: Ingrid Manders

Alex vraagt of er iemand is die penningmeester wil zijn in het
bestuur, maar niemand wil, dus Ingrid geeft door dat zij nog
verder wilt gaan.



10. Begroting 2016
Teruglopen van bezoeken op kumpulan en feestavonden
Dhr. Hernis Montanus wil ook dat groupies, die meegaan wel moeten
betalen, en Ingrid zegt dat het ook gebeurd. Erwin Pieters wil graag
dat wij onder de leden vragen wat ze willen. Ingrid zegt dat wij een
enquête gaan houden in de loop van het jaar. Jan van Veen vraagt
wat de reden is van het minder worden van de kumpulans en feest
avonden.
Locatie veranderen enz. kan niet omdat wij ivm data gebonden zijn
aan Wijk Centrum De Oever, en voor de meeste leden is dit een goed
en fijn Wijkcentrum.
Hanny geeft aan dat wij de contributie willen verhogen in 2017:

Alleenstaanden die nu 30 euro betalen wordt dan 35 euro.
2 personen die nu 40 euro betalen wordt dan 50 euro.
Akkoord of niet akkoord: gaat niet door.
Dhr. Jan van Veen vindt dat het gevaar van verhoging is dat er
mensen weggaan. Men vindt dit te veel want men moet ook entree
betalen.
Enkele leden hadden een voorstel, maar dit laten wij even zitten tot
2017 en komen er dan op terug.

    11. Vergunningen Picknick en Preuvenement zijn verstuurd. Hanny
geeft  alleen aan om geen uitnodigingen meer te versturen ivm geen
gehoor, of even doorgeven dat ze komen of niet komen.

 Lena vraagt om hoeveel post het gaat en je moet beleefd blijven.
Hanny geeft aan dat het niet om de hoeveel werk gaat alleen omdat
men niet reageert of doorgeeft.
Volgens Erwin Pieters moet je beleefd en hartelijkheid tonen enz.
enz. Joost neemt het over van Hanny en geeft ook zijn reactie op
bovenstaande.
Hij geeft door wat de problemen zijn: De gastheren en gastvrouwen
wachten vergeefs op de genodigden, misschien dat er toch nog
iemand komt die uitgenodigd zijn. In regen, kou en wind enz. staan
zij  klaar,  gast-vrouwen en -heren mooi aangekleed, maar dan zijn
het 2 of 4 personen, die hadden het doorgegeven te verwelkomen.

    12.    Bersamaju
Humphrey Pfaff vertelt over de activiteiten en doelstellingen.
Filmavonden, bezoek naar Herdenking Den Haag 15 augustus en naar
Bronbeek in Arnhem en stelt de mensen voor van Bersamaju



 13. Rondvraag

Ferry i.v.m. fietstocht 21 mei a.s. voor de mensen die iets willen
weten en belangstelling hebben om mee te gaan.

Dhr. Jan van Veen feliciteert ons en Bersamaju, en dat wij uniek zijn
met een jongerengroep. En bedankt ons voor onze inzet. Dhr. Royce
van Greuningen bedankt ons ook en ook dat wij met de ivm met de
vele middagen en avonden en ook dat er subsidies genoeg zijn.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun
komst, en wenst ons allen een gezellige kumpulan toe, die
vanmiddag om 14.00 uur begint.

Oproep vrijwilligers VTA voor picknick en koken

In verband met het stoppen van een aantal vrijwilligers als medewerker
opbouw en koken voor de jaarlijkse picknick, zijn wij op zoek naar en-
thousiaste leden die genegen zijn om deze plaatsen weer op te vullen.

U k u n t  z ich  aa n m e ld e n  v ia  em a i l :  hannyvta@gmail.com

Bestuur VTA

Een speciaal en mooi berichtje voor ons allemaal:

Bestuur en leden van VTA

Wij, Coby de Jongh en Jan Dalhuisen, werden met de Kerstdagen verrast
met een Kerststukje van u allen, vergezeld met de beste wensen voor
beterschap. Een verrassing van jewelste. Wij danken u voor dit
onverwachte Kerstgeschenk. Het deed ons goed dat jullie aan ons gedacht
hebben, de oude generatie wordt dus niet vergeten en dat doet ons goed.
We wensen VTA en alle leden een gezond en een gelukkig 2017 toe. Met
heel veel dank, groeten van Coby en Jan.

mailto:hannyvta@gmail.com


In een villa op Bali……

Bij het 20-jarig bestaan van Arena Budaya in wijkcentrum De Oever te
Alkmaar was een loterij waarmee men 4 weekjes in een villa in Dencarik
op Bali kon winnen. De vlucht moest je natuurlijk wel zelf regelen.

Op 9 december, na mijn werk laat ik mij op
Schiphol centrum afzetten om met de KLM
naar Kuala Lumpur te vliegen. Na een Bur-
ger King maaltijdje check ik in voor mijn
vlucht, omdat ik standby vlieg(ik werk bij de
KLM als monteur) krijg ik een boardingpass
zonder stoelnummer. Deze zal ik bij de gate
krijgen als er nog stoelen open zijn. Rond
20.45h krijg ik een stoel met 2 lege plaatsen
naast mij, ik kan dus bijna languit. Na 12

uur exact komt de Boeing 777 aan op KL. Hier reis ik met een trein voor 2
Ringgit naar het Domestic vliegveld, waar ik mijn vlucht vervolg met Air
Asia. (dit was de best aansluitende vlucht). Rond half elf kom ik aan in
Denpasar. Hier help ik een chinees meisje met een hotelkamer in mijn
hotel dus we gaan daar samen met de taxi heen. Pondol Taman 828 in
Denpasar zuid had ik voor 10,50 in Nederland al via mail geregeld. Na het
drinken van een kopje thee naar bed. Om 07.00h op en naar Kuta gegaan
om een brommer te huren. Nog niets was er open dus huur ik een brom-
mer van een oude man op de Sunset road te Kuta. Via Tanah Lot reis ik
omhoog richting Singaraja-Dencarik naast Lovina . Bij aankomst zag ik
een bordje in het dorp, maar daar moet je niet in, om bij de villa te ko-
men moet je voor de Alfamart linksaf richting strand na 200 meter links
en dan heb je na 70 meter, 7 mooie villa’s staan.
De eerste is van Martin en Eddy die op dit moment bij de ouders van
Eddy waren in Denpasar. De pembantu deed open, Kadek is een hulpvaar-
dige kracht die mij verwelkomde met een drankje en een watermeloen. In
het huisje zijn pannen, beddengoed en handdoeken aanwezig. Een open
keuken met gasstel, senseo, waterkoker en een tosti rooster. Twee slaap-
kamers( 2 twee persoons bedden) en een nette douche met wc. Een grote
open kamer met openslaande deuren naar het zwembad dat ommuurt is.
Achter deze muren is een wijngaard. Voor de villa een sawa. De villa staat
150 meter van het strand. De eerste 2 dagen  met Kadek door gebracht.
Hij liet mij plaatselijke markten zien en tempels.We gingen in Banjar naar
de warmwater bronnen en naar de Sing-Sing watervallen. Seririt is een
plaats 8 km westelijk gelegen hier zie je vrijwel geen toeristen. Ga je van
de hoofdweg af langs het strand dan zit je direct in de plaatselijke natuur.
’s-Avonds eerst een duik in het zwembad genomen en dan naar bed. In de
moesson tijd kan het wel spoken. Ik maakte mee dat de bliksem in de
elektriciteitsmast was ingeslagen, hierdoor moest er bij mij een nieuwe
meter worden geplaatst. Dit alles werd door mijn steun en toeverlaat



Mijn reismaat Willem Klijn had weer een week vrijaf van zijn vrouw gekre-
gen en mocht mij vergezellen. Rond 18.00h zitten wij op de brommer te-
rug naar Sigaraja, een 3,5 uur op zo’n brommer doet wel wat met je bil-
len. Ik kon bijna niet meer zitten. Na wat eten en drinken onderweg en in
de regen komen wij rond 23.30h in de villa aan. Willem is verknocht aan
het zwembad en neemt een plons. Ik volg, en daarna direct naar bed.
De volgende morgen laat ik Kadek met een 2e brommer komen, zodat
Willem nu onafhankelijk kan gaan en staan. Nu laat ik hem zien wat Kadek
mij liet zien.
In de dagen daarop kijken wij nog in het hotel Melka in Lovina, waar ik
toen met Willem en zijn vrouw Josephine in 2003 verbleef. Hier kan je
tegenwoordig voor 100 euro met dolfijnen zwemmen in het zwembad. Een
nacht kostte toen al 28 euro, maar nu ook 100 euro. Je kunt dus beter
naar een villa gaan met een gezin. In Singaraja gingen wij naar de Jln.
Veteran, waar wij een Nederlandse bibliotheek bekeken. In de avond kun
je naar de bar/restaurant in Lovina om wat te drinken. In Singaraja is
biljard en een stijger met visrestaurants, de laatste met een Nederlandse
dame. Hardy’s is de grootste winkelketen hier. Er is een bioscoop en na-
tuurlijk een massage/pijat.
In Siririt vond ik de avond markt heel leuk met overheerlijk eten. Hier is
naast hotels niet echt veel te doen. De brommer is het ideale vervoersmid-
del en de variomatic is alleen maar gas geven en ze zijn tegenwoordig erg
sterk, 110cc.
Na 1,5 week in een droomachtige omgeving gingen wij op de woensdag-
morgen terug richting Denpasar. Willem zal om 00.30h met Quatar via
Doha terug vliegen naar Amsterdam.
Ik vlieg pas om 16.30h met Maleisian
airways naar KL. Omdat ik nog nauwelijks
een massage heb gehad en de tijd moest
overbruggen neem ik een massage, daarna
eet ik wat pak mijn tas en vraag ook om
een taxi naar het vliegveld. Met een vol
toestel vlieg ik naar KL hier heb ik bijna 4
uur voor de KLM vliegt naar Amsterdag. Ik
had weer geluk er was een laatste
bisseniss class stoel over voor de kerstman. Na een 6 uur durende slaap
werd ik wakker dronk iets en kwam fris aan op Schiphol. Met de trein die
net weer reed kan ik een uurtje later aan in Heerhugowaard en liep naar
huis.

Thimo 





Voortgang van de linedance groep VTA.

Het gaat goed met de linedance groep van onze vereniging .
Vrijdagmiddag dansen we op ons vertrouwde adres : buurthuis Oud
Overdie .
Er wordt gedanst en we ontmoeten elkaar voor omong kosong (
kletspraatjes).Regelmatig wordt in de pauze op Indische hapjes
getrakteerd.
Zoals eerder vermeld was Jim Agerbeek verantwoordelijk voor het lessen
en de muziek. Hij kreeg hierbij assistentie van Anneke Terpoorten en
Anneke Kling. Toen Jim met Junita voor 2 maanden naar Bali kon gaan ,
zocht en vond hij Rien v. Aken in eerste instantie bereid hem met het les
geven tijdelijk te vervangen.
Het klikte met het lessen en met elkaar zo goed dat Rien na een paar
weken op ons verzoek onze vaste linedance leraar is geworden . Wat heeft
hij engelengeduld met ons!!
Op ons eerste verslag in de Tropenstem over hoe de doorstart van onze
groep is verlopen hebben we van het bestuur nauwelijks of geen reactie
ontvangen. En het was even schrikken toen leden binnen de vereniging
vragen stelden of de groep nog actief en/of legaal bezig is.
Op de VTA site stond over ons ook niets meer vermeld. Het voelde niet
goed.
De werkgroep is met elkaar om de tafel gaan zitten en we besloten tot een
inhoudelijk gesprek met het bestuur.
We hebben een vergadering aangevraagd om tot helderheid te komen over
zaken als bestaansrecht als onderdeel van VTA.. Het faciliteren van o.a. de
financiën, huur van de locatie en publicatie in de Tropenstem en de VTA
site.
12 december vond de vergadering plaats met een voor ons positief
verlopen resultaat .
We krijgen erkenning en alle medewerking.
Met goed gevolg hebben we gewerkt aan een doorstart van onze linedance
groep.
We hebben een plek verworven binnen onze vereniging die we even
dachten kwijt te zijn .
Namens de werkgroep ,

Trees Frans.









 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!

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

mailto:hannyvta@gmail.com

