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Programma VTA 2016

Donderdag
Zondag
Donderdag
Zaterdag

19-05-2016
05-06-2016
09-06-2016
11-06-2016

Pentolan
Kumpulan
Pentolan
Picknick

19.00-22.30uur
14.00-18.00uur
19.00-22.30uur
10.00-18.00uur

Vakantie
Zondag
Donderdag
Zondag
Maandag
Zondag
Maandag
Donderdag
Zaterdag

04-09-2016
15-09-2016
25-09-2016
17-10-2016
13-11-2016
14-11-2016
15-12-2016
17-12-2016

Preuvenement
Pentolan
Kumpulan
Pentolan
Kumpulan
Pentolan
Pentolan
kerstbal

13.00-18.00uur
19.00-22.30uur
14.00-18.00uur
19.00-22.30uur
14.00-18.00uur
19.00-22.30uur
19.00-22.30uur
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
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag

14-05-2016
15-05-2016
16-05-2016
26-06-2016
18-09-2016
13-11-2016
17-12-2016

Pasar Malam
Pasar Malam
Pasar Malam
Kumpulan
Kumpulan
Herfstfeest
kerstfeest

13.00-23.00uur
12.00-19.00uur
12.00-19.00uur
14.00-18.00uur
14.00-18.00uur
15.00-20.00uur
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.
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Van het bestuur
Nu het lentebal achter de rug is, wat overigens een groot succes was met
geweldige optreden van de band “New Level”, gaan wij als VTA gewoon weer
verder met het organiseren van de jaarlijkse fietstocht in mei, de picnick in juni
en het preuvenement in september.
Na alle regen-, sneeuw- en hagelbuien in de maand april hopen wij een droge
maand in juni en dat hebben wij echt wel nodig na de regenachtige picknick in het
afgelopen jaar, vindt u ook niet?
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de picknick dan kunt u dit alsnog doen.Als u
naar de picknick komt vergeet dan niet uw eigen stoel, kleed(tikar) en wat te
drinken mee te nemen en het allerbelangrijkst een goed humeur!Mocht u niet
kunnen komen of verhinderd zijn, geen punt! Na de vakantieperiode verzorgt VTA
op 4 september 2016 weer het jaarlijks preuvenement op de buitenplaats van het
wijkcentrum De Oever aan de Amstelstraat 1 in Oudorp.Het begint om 13.00 uur
en zal om 18.00 uur eindigen.
Misschen leuk om te weten, op zaterdag 21 mei a.s. organiseren wij ook weer de
jaarlijkse fietstocht. U kunt zich nog inschrijven tot en met 9 mei.
Als voorzitter rest mij nog om namens het bestuur van VTA alle zieke leden onder
ons een spoedig herstel en veel sterkte toe te wensen en voor u allen een
heerlijke, zonnige zomer!
De Voorzitter
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Leden wel en wee
De redactie wenst, ook namens het bestuur, van harte beterschap en een goed herstel
toe aan:
Charles Portier, Humphry van Engers, Leo Heynen, Yvonne Bakhuys, Jerry Kloer, Jane
van Oudheusden en mevrouw J. Tahapary.
Ook de heer en mevr. P. en S. Duin en alle anderen onder ons die wat moeilijk aan
onze evenementen kunnen deelnemen, hopen wij dat nu het misschien wat mooier,
lees, warmer weer gaat worden, het naar buiten gaan weer eenvoudiger wordt.
En bent u in de maand mei/juni/juli jarig dan willen wij u alvast van harte gelukwensen.
En 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 niet waar? Gedeelde smart is halve smart.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Lena.

Vergader-agenda van Vereniging Tropenvrienden Alkmaar 2016
Europa Boulevard 277, Alkmaar
Maandag 20 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
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Mededelingen:
Op 21 mei 2016 wordt weer een fietstocht gehouden.
U kunt zich opgeven bij de heren:
Hernis Montanus: tel. 072-5119342/ 06 21886879
Ferry Risa: tel. 072-5151953/ 06 30426687
Voor meer informatie zie de flyer in deze Tropenstem
_______________________________________________________________________
11 juni 2016 Hebben wij weer onze jaarlijkse picknick bij het Geestmerambacht, onze
wel bekende picknick plaats Noordzijde, afslag Camping Molengroet.
Voor deelneming aan de picknick graag voor 7 juni a.s. doorgeven aan Guus Smit, 0725611871/06 24561857
Meeltje en Alex Baans, 072-5404179/06 12912885
Humphrey Pfaff, 06 3167 9746
De prijs is voor leden: 8 euro en niet leden 13 euro, prijzen zijn incl. kinderen t/m 12
jaar.
Voor meer informatie zie de flyer in deze Tropenstem.
Hanny
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Met de bus naar de Orchideeën in Luttelgeest op
Zaterdag 9 april 2016.
Zaterdag morgen om half 8 op Europa plein in de
Mare was het erg koud maar droog. Daar stonden dan
de dames en de heren, in totaal 54 te wachten op de
bus.
Helaas was Lucy Smith er niet bij, zij was geveld
door een zware griep, terwijl zij degene was die dit
heeft georganiseerd, en samen met mijn hulp hebben
wij weken gewerkt aan de voor bereiding.
Lucy heeft mensen benaderd en overgehaald om
gezellig mee te gaan, ik heb de lijsten bijgehouden
wie, aantal en de betalingen. De bus geregeld en de Orchideeën hoeve gebeld voor
entreekaarten, en voor een lunch.
Nu moesten wij nog afwachten wie en hoeveel personen zich aanmelden en de bus
was geregeld voor 50 personen, dus genoeg plaats. Maar Lucy heeft tussendoor
instructies gegeven aan mij wat er allemaal mee moest, zij had wel alle
boodschappen gedaan voor zij ziek werd, dus dat hoefde ik niet te doen. Maar er
moest nog kroepoek en pisang goreng gebakken worden, dus kreeg ik een lesje hoe ik
alles moest bakken. Kroepoek en pisang goreng kan ik zelf ook bakken, maar dit was
een speciale kroepoek die ik nog nooit had gezien. Dus Lucy op de stoel, even
vertellen hoe, en dat was o.k. Maar ik moest tussendoor mijn kleinzoons halen van
school en eten geven en weer naar school brengen, en dan weer terug naar Lucy, om
de pisang goreng te maken. Maar gelukkig kreeg ik daarna hulp van Meeltje omdat ik
rond 15.00uur weer mijn mannetjes moest ophalen, en de oudste moest ook nog naar
zwemles. Rond 18.00uur ben ik weer naar Lucy
gegaan en alle pisang goreng was klaar. Nu alleen
nog inpakken, en alles klaar zetten wat mee moet
in de bus.
Maar er kwamen op het laatste moment nog een
aantal mensen bij die mee wilden , dus heb ik een
paar dagen terug een andere bus besteld voor 56
personen. In de bus koffie/thee rond gedeeld, en
versnaperingen. Bij aankomst in Luttelgeest de
toeganskaartjes opgehaald en uitgedeeld, en zo
kon iedereen zijn gang gaan. Rond 12.45uur
mensen opgehaald voor de heerlijke lunch die werd
geserveerd, en daarna ging iedereen weer op pad. Om 16.00uur weer de bus in op
weg naar Alkmaar, waar wij rond 18.30uur aankwamen. Nu op weg naar het Chinees
restaurant om te wokken en te genieten van al het andere eten, en natuurlijk gezellig
kletsen.
Het was een zeer geslaagde dag en iedereen was heel te tevreden en blij en moe.
Op naar een volgend uitje, en daar heeft onze Lucy weer ideetjes voor.
Bijgaand nog een aantal foto’s gemaakt door Tintin.
Hanny
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Indonesische omelet recepten
Dadar Djawa
Ingrediënten:
-

4 eieren
2 sjalotten
1 prei
1 rode lombok
zout
selderie
2 eetlepels olie

Bereiding:
Snijd de prei en selderie fijn. Breek de eieren in een schaal en klop ze los. Pel de
sjalotten en snipper ze fijn.
Was de lombok, snijd hem in smalle ringetjes en verwijder een deel van de pitten.
Doe de sjalot, lombok, zout naar smaak, de prei en de selderie bij de losgeklopte
eieren. Verhit 1 lepel olie in een koekenpan en giet de helft van de eimassa erin.
Laat het ei op een zacht vuurtje stollen, schuif het al gestolde ei met een vork of
spatel iets opzij, zodat alle ei kan stollen. Laat de onderkant van de omelet lichtbruin
bakken. Haal hem uit de pan, rol hem op en snijd het in schuine repen. Bak op deze
manier nog een omelet.

Dadar Ayam
Ingrediënten:
-

1 kipfilet
8 eieren
1 dl. santen
1 ui
4 kemirienoten
sap van 1 citroen
halve theelepel trassi
halve theelepel kunyit
halve theelepel laos
3 tenen knoflook
1 theelepel zout
1 eetlepel ketumbar
halve eetlepel djinten
boter

Bereiding:
Snijd de kipfilet, de ui en de knoflook fijn. Wrijf de kemirienoten fijn in de vijzel. Meng
de kemirienoten met de ketumbar, djinten, kunyit, laos, trassi en het zout. Bak dit
mengsel samen met de kip, de ui en de knoflook in de boter. Voeg dan de santen toe
en kook het geheel tot het bijna droog is. Voeg dan het citroensap toe.
Bak van de eieren een omelet. Als deze gaar is, het kruidenmengsel er in doen en sla
de omelet dicht. Bak de omelet aan weerskanten bruin.
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Ayam is kip
In Indonesië is een ajam doodgewoon een kip,
behorend tot de familie der hoenderachtigen ofwel de
Gallus domesticus. De ajam is een totaal ander dier
dan men hier in Europa ziet en vooral in ons land
verstaat men onder een kip een echte hoen, dik in de
veren rondstappend in een ren of op het erf van een
boerderij, en zeker voorzien van een mollig achterlijf.
Deze kippen bestonden in Indië ook wel, zei het dat
ze dan in de vorm van broedeieren uit Nederland of Australië waren ingevoerd. Ze
werden uitsluitend gehouden op landbouwbedrijven vanwege de veel grotere eieren.
Dit was de zogenaamde raskip bij de bevolking bekend als Ajam Negri.
Kampongkip
Met de ajam wordt meestal de inheemse kip bedoeld. De kampongkip, die in
vergelijking met haar Europese zuster wel een zeer vrij leventje heeft en veelal zelf
maar aan haar kostje moet zien te komen. Kip en haan leven tussen de
kamponghuisjes en op straat. Als je in vroeger jaren, ik spreek nu over de jaren 1920
tot 1940, met de auto, vaak een oud Fordje, van Batavia naar Buitenzorg reed of bij
voorbeeld naar Bandung, kon je ervan opaan tenminste drie of vier ajams te
overrijden. Vooral in Indië was de ajam een nogal dom beest dat bijvoorbeeld voor
een naderende auto nog net even de weg over wil steken, omdat het denkt dat het
aan de overkant veiliger zal zijn. Half rennend, half vliegend en erbarmelijk kakelend
wil het soms nog wel eens lukken, maak vaak is de kip de pisang ofwel de pineut.
… schuw en mager
De ajam is schuw, mager en tegen soortgenoten venijnig. Afhankelijk van de
behandeling die de mens haar geeft kan ze ook wel eens mak zijn, maar over het
algemeen is het een pinnige en wantrouwige tante. Hoe arm een dessaman ook is,
altijd heeft hij wel een haan en een paar kippen, waarvan hij als het nodig is zo nu en
dan een paar voor de slacht naar de passar brengt. In mijn jongensjaren werd voor
een kip niet meer dan vijtien tot twintig cent neergeteld. Op de passar lagen ze dan
twee aan twee op de grond met de poten aan elkaar gebonden. Vaak waren meerdere
kippen aan elkaar gebonden en lagen dan als een bos wortels op een eventuele koper
te wachten. Soms werden de dieren ook wel vervoerd in bamboemanden, dertig tot
veertig op elkaar gepakte kippen, mager als talhout, elkaar kaalpikkend en bevuilend.
Bij aankoop werd de minst magere door de koper uitgezocht en met gebonden poten,
de kop omlaag hangend, naar huis gebracht, waar men zelf maar moest zien het dier
te onthalzen. Een poelier was in Indië niet te vinden, dus werd er altijd de hulp
ingeroepen van een voorbijkomende vruchtenverkoper of een andere venter, die tegen
vergoeding van enkele centen het beest slachtte, onder het prevelen van enkele
verzen uit de Koran. Van de ajam werden diverse gerechten gemaakt en van de veren
maakte men een soort plurno, de bekende boeloe-ajam.
Desondanks heeft de kip, niettegenstaande haar vrije leventje, in de kampong enkele
vijanden waaronder de loewak, de beruchte civetkat. Maar er is ook een vrij klein
vogeltje dat de kip pijnlijk kan aanvallen. Dat is de prachtig gekleurde IJsvogel, die
veel in de nabijheid van visvijvers – empangs – leeft en daar zijn kostje opscharrelt.
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… aangevallen door een ijsvogel
Eens toen ik op weg naar de theetuinen van de plantage waar ik als planter werkte
voorbij zo’n vijver liep, zag ik op een ochtend zo’n ijsvogel steeds in het water duiken
om met een vis weer op te vliegen naar een tak boven in een kapokboom. Plotseling
kreeg de vogel echter een geweldige belangstelling voor een broodmagere kip die
tussen de casaveplanten rondscharrelde. Als een pijl uit een boog dook de ijsvogel
met z’n grote, dikke snavel omlaag en pikte de kip zo krachtig onder haar staart, dat
het arme beest met een schok vooruit schoot en kakelend een goed heen komen
zocht.
Ik snapte niets van deze handeling maar vernam later van een van mijn koelies dat
er vooral bij magere, ziekelijke kippen een soort worm in de cloaca leeft, waarop de
ijsvogel verzot is. Je moet er overigens maar zin in hebben.
Om nu deze door de ijsvogel zo begeerde delicatesse te bemachtigen, is de nogal
hardsnavelige aanval op ‘s ajams achtersteven de enige mogelijkheid. Dat deze
pikkerij voor de zieke kip geen pretje is behoeft geen betoog. Het is me dan ook
nogal een gewaarwording wanneer je rustig loopt te wandelen opeens van grote
hoogte een enorme torpedo in je achterwerk geboord krijgt.
… of een loewak
De hiervoor genoemde loewak (civetkat), de Paradoxures Hermaphroditus, verschalkt
ook vaak vele kippen die niet zoals in Nederland in hokken zitten, maar de nacht
gewoon onder de huizen passeren. De loewak verbergt zich vaak in Indische huizen
van Europeanen op zolders en sluipt dan ‘s nachts naar beneden om op jacht te gaan.
Geruisloos weet hij te midden van een troep slapende kippen te komen om dan
genadeloos toe te slaan. De eerste de beste kip wordt de nek doorgebeten en het
vreemde is dat er totaal geen paniek ontstaat tussen de overige hoenders. Alles blijft
stil en wanneer het licht is geworden verraden alleen enkele losse veren en een
sleepspoor het nachtelijke, lugubere voorval.
Ook komt het wel voor dat een klein soort arend, de alap-alap of heulang zich vanuit
de hemel omlaag laat vallen en een kleine kip meepikt, de oudere ajams zijn echter
steeds op hun hoede voor deze vliegende rovers met hun grote klauwen. Er behoeft
er maar één hoog in de lucht rond te cirkelen of men ziet de hele troep kippen, met
de kop scheef en één oog scheef omhoog, doodstil staan. Dan ineens vliegen ze
onder een huis of onder het struikgewas.
… toch moedig
Ondanks alle vijanden en bedreigingen heeft de Indische kip een behoorlijke dosis
brutaliteit én durf. Als ze honger heeft schroomt ze niet om soms het hete vlees uit
een op het vuur staande pot te pikken. Haar kuikens verdedigt ze tot het uiterste.
Zelf heb ik gezien hoe een aap een kuikentje probeerde te grijpen die etensrestjes
van de aap probeerde op te pikken. De moederkip, de kloek, vloog met opgezette
veren en gespreide vleugels op de aap af en pikte het dier naar neus en ogen. De aap
begon vreselijk te krijsen, maar de kip bleef aanvallen.
Uit: Indischeverhalen.nl

15

18

19

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.
Naam met voorletters
Roepnaam
Adres

.......-.......- 2016

...................................
...................................
...................................

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