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

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

Programma vta 2018
Data Pentolan 2018 in Wijkcentrum De Oever van 19.30 uur tot 22.30 uur:
Woensdag 25 april
Donderdag 24 mei
Maandag 25 juni
Maandag 24 september
Woensdag 24 oktober
Donderdag 22 november
Donderdag 20 december

activiteiten & evenementen
zaterdag 21 april 2018 • Lentebal

17:00 - 23:00 uur

zondag 27 mei 2018 • Kumpulan

14:00 - 18:00 uur

zondag 17 juni 2018 • Roemah bersamaju

Grand Cafe koekenbier.
Verdere informatie over deze activiteit volgt nog.

Zaterdag 30 juni 2018 • Picknick

Geestmerambacht

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 3 november 2018 • Pesta Bersamaju

Koel310 in Alkmaar

De welbekende band Massada treedt deze avond op!

Meer informatie volgt nog.

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

vergader data bestuur vta 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,
Allereerst bedankt voor jullie vertrouwen in mij om als voorzitter aangesteld te worden van onze
vereniging VTA. Samen met het bestuur, proberen wij meer gezelligheid in de VTA te brengen.
Helaas hebben wij kort geleden afscheid moeten nemen van Guus Smit. Guus was, als ik het
goed heb, één van de eerste leden van onze vereniging, zeer actief verenigingslid en oprichter
van het bekende preuvenement. Wij wensen de familie heel veel sterkte voor het verlies van hun
lieve dierbare man, vader en opa toe.
Wat vliegt de tijd! We hebben al van een warm lentezonnetje kunnen genieten. Ja , het is lente
en we hebben er zin in! Jullie toch ook? Om te beginnen, kom gezellig naar onze Lentebal op
zaterdag 21 april in Wijkcentrum De Oever (van 17.00 – 23.00 uur) met muziek van de band
Checkpoint. Op zondag 27 mei hebben we een Kumpulan en op zaterdag 30 juni een picknick in
Geestmerambacht voor jong en oud. Wij hopen jullie allen te zien op de activiteiten van VTA.
En vergeet niet, samen kan je meer dan alleen. Want samen ben je sterker!
Groetjes en tot gauw,
Rene de Calonne

Wij zoeken versterking!

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.

Verslag Bus tocht Glasblazerij
Leerdam-Watertuin Naaldwijk op 14 april 2018 VTA
Zaterdag ochtend tussen 07.30-08.00 waren de vroege vogels van de Tropenvrienden Alkmaar al aanwezig
op Europlein de Mare bij de Xenos, 61 personen. De bus was ook op tijd, dus onze bus chauffeur Harry
begon samen met Thimo alles in te laden onder in de bus, rollators enz. daarna gingen de gasten een voor
een de bus in. Het was nog aardig koud op de vroege morgen, maar was niet erg, in de bus was het ineens
een gekakel van het elkaar begroeten, sommige lang niet gezien en knuffelen en zoenen, zoals altijd. Nou
toen ben ik gaan tellen of iedereen aanwezig was, maar ik had 1 naam die niet in de bus zat. Wat nu, even
naar Richard gegaan heeft de meeste telefoon nrs. In zijn bezit, dus Jan Groenveld gebeld, en ik vroeg of
mevr. Groenveld nog onderweg was naar ons, maar lag nog heerlijk in haar bedje. Dus zijn wij zonder haar
vertrokken, op weg naar onze 1e bestemming en dat was de GLASBLAZERIJ IN LEERDAM. Na 1,5 uur rijden
kwamen wij daar aan, en werden al hartelijk ontvangen door de dames van de koffie afdeling. Alles stond al
klaar voor ons. Dus ik ging mij aanmelden bij Betsi van Tol, alles was in orde, dus aan de koffie-thee. Daarna
gingen wij de glasblazerij in om de demonstratie bij te wonen. Het was heel interessant om te zien hoe deze
mensen iets moois maken van glas van een klein bolletje. En ook hoe ze met het rood gloeiende vuur bezig
zijn. De spreker die alles uitlegde hoe en wat, kon ons veel vertellen over van alles en de procedure van
het ontstaan van de glasblazerij die 20 jaar bestaat. Sinds 1997 de plek om Leerdamse glasblazers te zien
werken. Prachtig!!!!!!!! Daarna was het afscheid nemen en weer naar de bus toe. Nu op weg naar Naaldwijk, De Japanse Watertuin, om te wandelen of eten tussen jonge bamboescheuten en bloeiende Azalea”s in
de mooie binnen tuinen. Het restaurant Watertuin heeft een eigentijds, uniek, ALL INCLUSIEVE CONCEPT
voor, ontbijt, lunch en diner. Je mag alles eten, drinken, snoepen enz. enz. Het was gigantisch veel en groot,
na dat wij onze buikjes vol hadden gingen we slenteren, sommige gingen weer wat eten, en rond 16.00 uur
gingen wij verzamelen en voldaan terug naar de bus, op weg naar Alkmaar. Onderweg hadden wij nog een
loterij, en de prijzen waren 1 volle boodschappen tas met ingrediënten van de TOKO……….
Om 17.30 uur kwamen wij aan in Alkmaar, daar werd er afscheid genomen van elkaar, en gingen wij tevreden en voldaan naar huis toe, met de vraag: Lucy en Hanny waar gaan wij volgende keer heen??????? Dat
blijft een verrassing, ik wil iedereen die aanwezig waren bedanken voor de hulp in de bus en vooral voor de
gezelligheid onderling. En ook onze chauffeur die ons veilig heen en weer heeft gebracht, toppie……
Namens Lucy en Hanny, tot de volgende keer………

In Memoriam Guus Smit
Op dinsdagmorgen 20 maart 2018 kregen wij het
bericht dat Guus Smit is overleden. Een moment van
stilte om het even te verwerken volgde. De laatste
maanden had Guus fysiek het heel moeilijk. Voor
menig lid van de vereniging zal het overlijden van
Guus met enig ongeloof en met verbazing en in
berusting worden aanvaard. Een nog op het oog
vitale man was plotseling heen gegaan.
Guus was op 1 april 1968 lid geworden van de
toenmalige OVTV. Is 50 (!) jaar lid van zijn vereniging OVTV en later VTA! Guus een zeer actief lid.
De leden laten genieten stond hoog in zijn vaandel.
Welke werkgroep of commissie er ook was of dat
er een modeshow werd georganiseerd, Guus was
altijd op de één of andere manier mee verbonden.
Was een inspirator en was ook zeer creatief. Heeft in
die 50 jaar heel veel tijd in de vereniging gestoken.
Vanaf 1995 heb ik Guus persoonlijk wat beter leren
kennen. Hoe intens hij bezig was in de activiteiten waarin hij betrokken was. In de Commissie Picknick was
hij mede verantwoordelijk voor de Kookgroep. En voor het Preuvenement was het Guus die verantwoordelijk was dat de “eetkraampjes” bemand moesten worden door de echte Indische koks en kooksters. Elk
jaar was het een uitdaging voor Guus, om niet alleen dit voor elkaar te krijgen maar dat hij ook voor de
kwaliteit borg stond. Ik heb ruim 23 jaar met Guus in de diverse werkgroepen, commissie en andere activiteiten samen gewerkt. Alle up en downs meegemaakt. Was ook mijn praatpaal waar ik de “hobbeltjes”met
hem doornam en me liet adviseren.
Heb je het over herinneringen met Guus dan was het voor mij was zijn aanwezigheid bij onze laatste Preuvenement. Guus moest die zondag plotseling naar het ziekenhuis. Het was gelukkig voor een kort bezoek.
Terug naar huis reed Mona de ventweg op, naast de locatie. Daar vandaan keek hij naar het Preuvenement.
Het lopen was hem te veel. Guus keek naar zijn Preuvenement, zijn “speeltje”. Wilde je een praatje maken dan was zijn blijk gericht op de vrolijke massa. Hij hoorde je niet. Voor mij een zeer emotioneel moment
hoe hij toen in de auto, in stilte genoot van het Preuvenement. Een prachtig moment. Guus een ander afscheid van het Preuvenement was niet mogelijk.
Guus was ook lid geweest van de Werkgroep Bersamaju. In de discussies die wij hadden was Guus de persoon die het Indisch zijn, sterk omarmde. Hij wilde zo graag dat de Indische cultuur en de gewoontes en
tradities bewaard bleven voor onze kinderen en kleinkinderen. Hij kon dan ook de verhalen vertellen die
bij de vele tradities en de gewoontes hoorden.
Wij hebben op 27 maart afscheid genomen van een markante figuur en die ook 50 jaar lid was van de vereniging. Heeft, zoals reeds eerder gezegd, heel veel tijd en energie gestoken niet alleen in de vereniging.
De buurtjes en eigenlijk iedereen die met Guus in contact is geweest heeft dit ervaren. Het eerbetoon aan
Guus was dan ook tijdens de uitvaartplechtigheid enorm. Dit heeft ook Ilse en de kinderen en kleinkinderen ervaren. Dit heeft Guus echt verdiend.
Guus namens ons allen Bestuur, Leden en eigenlijk iedereen die tijdens de plechtigheid en condoleance
aanwezig waren, bedankt voor je inzet en voor de goede samenwerking.
Namens het bestuur,
Frans Pfaff

Picknick VTA
Zaterdag 30 juni 2018
Locatie:
Tijd:

Geestmerambacht-Noord
10:00 – 18:00

De jaarlijkse Picknick wordt georganiseerd door de Commissie Picknick bestaande uit de leden, Trees Frans
(Kookgroep), de Bouwgroep (Renee de Calonne, Thimo van de Heyden, Jan Groenveld) en Frans Pfaff
(Coördinator.
Voor deelname kunt u zich opgeven bij:
• Trees Frans: 072-5120727
• Frans Pfaff: 06-51363642
Wilt u er zeker van zijn dat u van de lunch en de overheerlijke maaltijd wilt genieten dan dient u zich op te
geven vóór 23 juni 2018 .
U kunt het bedrag overmaken op: NL88 ABNA 04543828531 t.n.v. Penningmeester VTA o.v.v. Picknick 306-2018. U kunt ook op de dag zelf met gepast geld, dus contant, betalen.
Kosten deelname:
Leden
Niet leden/introducees:

: € 7,- per persoon als u zich opgeeft en betaald VOOR 15 juni a.s.
: € 8,- per persoon als u zicht opgeeft en betaald NA 15 juni a.s.
: € 13,- per persoon als u zich opgeeft en betaald VOOR 15 juni a.s.
: € 15,- per persoon als u zich opgeeft en betaald NA 15 juni a.s.

Kinderen < 12 jaar gratis
Wordt u terplekke lid van VTA, dan betaalt u als lid.
Let op.
U dient zelf te zorgen voor uw eigen drinken (bier, fris, wijn……), stoelen, tafels en wat u zelf denkt te moeten mee nemen voor de onvergetelijke picknickdag. In de deelnameprijs zijn de verdere kosten voor de
vereniging. Mocht er een Saté-tent komen dan is de saté ook voor eigen rekening.
De dagindeling is als volgt:
Vanaf 10:00 uur
: Koffie/thee, kinderen limonade en iets lekkers erbij
Vanaf 12:00 - 14:00 uur
: Lunch (optie martabak, roti kukus, stokbrood, roedjak
en katjang godok.
Vanaf 16:00 uur
: De Indische warme hap.
Let op: Voor het al of niet doorgaan van de picknick kunt u vanaf 27 juni 2018 contact opnemen met:
Trees Frans: 072-5120727 en Frans Pfaff: 06-51363642

ziekenboeg
De redactie wenst, ook namens het bestuur, aan al onze leden die op dit moment ziek zijn van harte beterschap toe en een spoedig herstel. Dit geldt onder andere voor Lesley Risa, Jopie Pfaff, Jeanne Vos, Mien
Diependaal,Yvonne Bakhuys, Leo Heynen, Rie Vlaar en Jan Dalhuysen, Armand Pelt en Trees Frans.
Wij staan zeker even stil bij het overlijden van Susan Kapenga en Guus Smit.
Met veel verdriet nam de vereniging afscheid van Guus Smit, iemand van het eerste uur van OVTV en later
VTA, een man die bijna altijd aanwezig was op de evenementen en die met zijn vrouw Ilse zoveel evenementen heeft opgezet en heeft bijgedragen. Wij gaan hem zeer missen. Het bestuur wenst Ilse en de
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het aanvaarden van dit verlies.
Zo ook gaat onze deelneming uit naar Rien Kapenga na het overlijden van zijn vrouw Susan. Ook zij was met
Rien al jaren en jaren lid van onze verenging en stond altijd klaar om te helpen. Vooral de bingo had haar
speciale aandacht. Susan en Rien namen vaak deel aan de dansvoorstellingen die OVTV in de jaren ’80 met
succes bracht. Onze gedachten gaan uit naar Rien en kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte
de komende tijd.
Voor Susan en Guus SELAMAT BERISTIRAHAT.
Ondanks alle droevige omstandigheden willen we toch ook aandacht geven aan diegenen die wat te vieren hadden of hebben. Heeft u nog een groot feest of bent u de komende maanden jarig , dan nog onze
hartelijke gelukwensen!
En wilt u een evenement bijwonen, maar heeft u geen vervoer, belt u dan één van de bestuursleden. Zij
gaan hun best doen om iets voor u regelen!
Gaat het wat minder met u, meldt het ons, anders kunnen we niet reageren, toch? Gedeelde smart is halve
smart!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
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
www.ingridmanders.nl • info@ingridmanders.nl

project Vergeten Nederlanders in Indonesië
Namens Francine Tammeling, Coördinatrice van het project moest ik het Bestuur en iedereen die gedoneerd
hebben hartelijk bedanken. De Stichting Teman Teman Sehati is ontzettend blij mee met de donatie van €
438,45. Met dit geld en de andere donaties kan er voor de achtergebleven Indische Nederlanders heel veel
gedaan worden. De behuizing, wat je niet als onderkomen mag noemen, wordt gerenoveerd. Er wordt ook
gezorgd dat deze Indische Nederlanders verzekerd worden waardoor zij naar de dokter kunnen gaan en de
nodige medische hulp kunnen krijgen. Omroep Max heeft met “Max Maakt Mogelijk”een documentair gemaakt van het project in Indonesië.
Francine Tammeling gaat op 27 april voor 2 weken naar Indonesië om het project in Soerabaya de voortgang
op een betere manier te laten gebeuren. Ik wil haar als zij terug is vragen hoe wij aan de DVD kunnen komen.
Ik heb een oproep gedaan of u als u goede spullen, die nog op de “dressoire of schoorsteen mantel” gezet
kunnen worden, weg wilt doen, om mij te bellen op 06-51363642. Ik kom het dan halen.
Tijdens de picknick zal ik de spullen proberen aan de deelnemers te verkopen. Er wordt nog meer wat
gedaan maar dat ziet u dan wel tijdens die dag.
Dat betekent dus kom op 30 juni en geniet ook van onze jaarlijkse Picknick.
Motto van de Stichting: 1% hulp is meer dan 100% medelijden.
Staan wij ook achter. Tot dan tot 30 juni op de Picknick.
Frans Pfaff

Stichting Nusantara
Eind februari heb ik samen met Stichting
Nusantara om tafel gezeten voor een eerste
kennismaking. Reden voor het gesprek is te
oriënteren of er in de regio Alkmaar voldoende
animo is voor een dagbestedingsinitiatief en mogelijk kleinschalige wooneenheden voor Indische
ouderen. Wat zou Nusantara kunnen betekenen voor de Indische gemeenschap in Noord-Holland?
Voor een eventueel dagbestedingsinitiatief/kleinschalige wooneenheden moet Nusantara in 2018
een goed beeld hebben over de aard en omvang van de doelgroep van Indische ouderen met
een zorgvraag. De eerste stap die genomen moet worden, is het houden van een behoeftepeiling
onder potentiële cliënten.
Namens het bestuur heb ik Stichting Nusantara de gelegenheid gegeven om tijdens de Kumpulan van zondag 27 mei a.s. met een informatiestand te staan. Iedereen is dan ook uitgenodigd
om deze middag te komen (14.00 - 18.00 uur) om zich te informeren over de Stichting Nusantara
en wat zij voor u kunnen betekenen. De stand zal buiten de zaal staan, dus er is geen entree verschuldigd. Iedereen, lid of niet lid, is dus van harte welkom.
Laat uzelf informeren wat er allemaal mogelijk is en wat Stichting Nusantara in de toekomst wilt
opbouwen in regio Alkmaar voor de Indische ouderen. Heeft u nog vragen en wilt u meer weten, u
kunt een e-mail sturen naar ledenvta@gmail.com of bellen met Audrey op 06-53932440.

Reisverslag Thimo in Indonesië
Op maandag 26 februari vloog ik met Garuda indonesie in 13.05h naar Jakarta ( voor vele nog bekend
als Batavia). Hier nam ik direct een bus naar Bandung. Na een SMS werd ik bij de tweede stop van de bus
in Bandung opgewacht door een nicht en haar man van Frank Sijm en zijn vrouw Tutti. We aten wat en ze
brachten mij naar een hostel Garden aan de jalan Dako.
De volgende morgen vroeg op en met een ojek richting Garut-Sadahurip. Er zijn hier nog 5 piramides ooit
gemaakt door Thoth in Egyptisch ennoch in het Arameens en Idris in Arabisch. Ze zijn verstopt onder een
aarde laag die zo dik is, dat de boeren er gewoon op kunnen oogsten. Na een klim van 200 meter kwam
de sopir ojek en ik aan de top van de octagonische piramide. Wat ik al verwachtte was dat de toosten
ontbrak. Soms van robijn, kristal of goud.
Dus met een kleine des illusie kwam ik weer beneden. De mensen heetten hier Sunda wat mensen van het
licht betekent. Sadahurip betekent ontlading. Ik zelf denk dat deze piramides voor de astroides Psyche,
Cleopatra, Eros en .... Staan, maar de laatste mogen jullie zelf uitpuzzelen.
In mij optiek werkt het zo dat de hoogte van een piramide de diameter van een planeet, ster of astroide
voorsteld. Voor een piramide is ook altijd een pad met een poort, dat is hier Genung Padang te Ciancur.
De afstand is ongeveer 97 km je kan hier wat nullen bijzetten en dan krijg je de slingerbeweging van de
astroide orbit. De zwarte stenen op Genung Padang zijn een steensoort uit zuid Amerika. Als je er op slaat
met een tak hoor je een xylofoon.
Na mijn bezoek aan de piramides ging ik weer de 3 uur terug achterop de brommertaxi. Dit duurt tegenwoordig zolang, vanwege de macet-macet (file). Bij terugkomst in mijn hostel had ik weer WiFi beschikking
en zag dat Tutti haar paspoort op een paar dagen bij terug komst minder dan 6 maanden geldig was dus
moest met spoed een nieuwe aanvragen. Haar vriendin Elene kwam nu wel aan en ik nam haar een beetje
op sleeptouw. ( ze sprak nl geen andere taal dan Italiaans en Nederlands)
Op zaterdag kwam Tutti nu wel aan. Ik had ondertussen mijn ticket een vlucht naar BALI en van BALI terug
naar Jakarta geregeld. Er werd een beetje verontwaardigt gereageerd, maar anders was ik nu voor een
tweede keer voor niets naar Indonesie gegaan. We zouden eigenlijk ook samen gaan, maar op zondagmorgen ging mijn vlucht naar BALI.
Op een brommer taxi ging ik nu naar Bandung AirPort en vloog met Lion air naar BALI voor 36 euro. In
BALI weet ik de weg ik huurde vrijwel gelijk een brommer en reed naar kennissen in tabanan bij de Leke-leke waterval. In een plaatselijke homestay sliep ik en vervolgde de volgende morgen mijn weg naar
Siririt en sliep hier voor 100.000Rp per nacht. Ik zag hier de pura Siwa bij Pupuan en een hele bijzondere
tempel in Unggahan. Hierna zakte ik weer af richting Denpasar waar ik weer met Lion air naar Jakarta vertrok, waar ik nog twee dagen relaxte en wat inkopen deed. Als ik het goed begreep ben ik hierdoor net
de koudste termijn van het jaar mis gelopen.
Groetjes van Thimo

LENTEBAL 2018

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 2018 is:
€ 40,- per jaar voor uzelf met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30,- per jaar voor uzelf.

