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audreyelvira77@gmail.com
o.v.v. Tropenstem juli 2017
De volgende Tropenstem komt in
juli 2017 uit!

Lay-out Tropenstem:
Dorien Valkering
dorienv72@gmail.com

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

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

Programma vta 2017
Donderdag 4 mei 2017 • pentolan		 19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp
Zondag 21 mei 2017 • kumpulan		

14.00 – 18.00 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Woensdag 21 juni 2017 • pentolan		

19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Zondag 9 juli 201 • picknick			

11.00 – 18.00 uur Geestmerambacht

Dinsdag 15 augustus 2017 • Indië-Herdenking 10.00 – 19.00 uur Den Haag/Alkmaar
Zondag 10 september 2017 • Preuvenement

13.00 – 18.00 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Maandag 11 september 2017 • Pentolan

19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Zondag 1 oktober 2017 • kumpulan		

14.00 – 18.00 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Maandag 9 oktober 2017 • pentolan

19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Zaterdag 28 oktober 2017 • Pesta BersaMaju 18.00 – 01.00 uur Grand Café Koekenbier te Alkmaar
Donderdag 9 november 2017 • pentolan

19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Zondag 12 november 2017 • kumpulan		

14.00 – 18.00 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Zaterdag 16 december 2017 • Kerstbal

18.00 – 00.00 uur* Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Woensdag 20 december 2017 • Pentolan

19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Adres van Wijkcentrum De Oever is:
Amstelstraat 1
1823 EV Alkmaar
s 072 - 511 73 11
Adres van Grand Café Koekenbier is:
Kennemerstraatweg 16
1815 LA Alkmaar
s 072 - 210 01 00

vergader data vta 2017
• Maandag 12 juni 2017
• Maandag 11 september 2017
• Maandag 30 oktober 2017
• Maandag 4 december 2017
Locatie: Europa Boulevard 277 in Alkmaar.
• 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: audreyelvira77@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: audreyelvira77@
gmail.com

even voorstellen
Hallo,
Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Rene de Calonne en ik ben lang geleden geboren
in Jakarta. In 1964 zijn mijn familie en ik naar Nederland gekomen. Ik ben getrouwd met
Ruth Simon en wij hebben samen 1 zoon. Verder heb ik als sport het badminton en adu
layangan (vechtvliegeren).
Ik ga mijn best doen om jullie interim-voorzitter te zijn tot de Algemene Leden Vergadering 2018. Dus mensen, een beetje lief zijn voor mij en heb geduld met mij.
Met vriendelijke groet,
uw interim-voorzitter Rene de Calonne

Hallo luitjes!
Ik ben Audrey Chin, de nieuwe secretaris van jullie vereniging. Geboren en getogen in
Alkmaar, getrouwd en ik ben moeder van een meisje (Eileen) en een jongen (Colin). De
meeste leden kennen mij waarschijnlijk al van de werkgroep BersaMaju, waar ik (nog
steeds) actief deel van uit maak. Het regelen en organiseren is onderdeel van mijn DNA
en met veel enthousiasme zal ik mijn taken als secretaris uitvoeren. Ik heb er in ieder geval
heel veel zin in!
Met vriendelijke groet,
uw secretaris Audrey Chin

selamat datang!
Vereniging Tropenvrienden Alkmaar mag weer een aantal nieuwe leden
verwelkomen.
Welkom bij onze grote familie!
• Jeffrey Pfaff en Yvonne Aries met hun kinderen Sarah en Roy.
• Rick en Marlon Smit met hun kinderen Emma en Guusje.
• Harry en Hanneke van den Broek.
Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan het lidmaatschap!

terimah kasih!
Het bestuur wilt de heer Roy Smith bedanken
voor zijn enorme inzet als opmaker en redactielid
van de Tropenstem. Reeds jaren heeft Roy iedere
keer weer in zijn vrije tijd een mooi verenigingsblad
in elkaar gezet voor ons allen.
Nogmaals Roy, terimah kasih, reuze bedankt!

Het stokje heeft Roy doorgegeven aan Dorien Valkering.
Via Jeffrey Pfaff zijn wij in contact gekomen met deze enthousiaste DTP-er.
Welkom bij onze vereniging Dorien!

ziekenboeg
De redactie en het bestuur wenst een goed herstel en van harte beterschap toe aan alle leden die
dat goed kunnen gebruiken; Leo Heynen, Yvonne Bakhuys, Augustina, Sumarnie, Jerry Kloer, Guus
Smit, Jane van Oudheusden en Joke Seatiel.
Wij moesten afscheid nemen van de heer J. Adikusuma, een zeer gewaardeerd badmintonspeler.
Moge hij ruste in vrede. Ons medeleven gaat uit naar Jimmy en June Agerbeek met het verlies van
hun (schoon)moeder. Wij wensen hen en hun familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
12 maart j.l. is ons oud lid Bert Wokke overleden.
Toch is er ook iets moois te vertellen, want Jimmy en June zijn weer opa en oma geworden van
een kleindochter. Van harte gefeliciteerd met dit grote geluk en heel veel jaren van gezondheid
en vreugde voor jullie allen.
Als vereniging delen we lief en leed met elkaar, maar soms weet het bestuur niet dat leden
ziek zijn en horen dit pas veel later. Gedeelde smart is halve smart, dus laat het ons weten lieve
mensen! Wij koesteren onze leden en komen graag langs op ziekenbezoek.
Mocht u door omstandigheden (geen vervoer, slecht ter been, etc.) niet in de gelegenheid zijn om
zelf naar één van de activiteiten te gaan, laat het ons dan weten!
U kunt een e-mail sturen naar: audreyelvira77@gmail.com of u kunt bellen naar:
06 - 53 93 24 40. Wij zoeken dan voor u een passende oplossing!
Met vriendelijke groet,
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

BUS TOCHT NAAR ROTTERDAM 29 april 2017
Zaterdagmorgen half 8 kwam ik met mijn zusje aan op het Europaplein in de Mare om te wachten
op de bus die ons en de andere 49 personen kwam ophalen voor een heerlijk en gezellig dagje
Rotterdam. Een voor een kwamen ze aan, het was nog goed koud, en dan zo vroeg op de ochtend. Maar elkaar eerst begroeten of kennis maken en nu wachten op de bus. En mooi op tijd kwam
Willem onze chauffeur aan, nu werd de laadruimte open gemaakt om de 4 rollators op te bergen
en de frisdrank voor de terug. Nu allemaal de bus in, en Willem telde de passagiers of we iedereen
wel hadden en zo gingen wij op weg naar Rotterdam. Na een half uur rijden kwam Mar vragen of
zij met Suuz al koffie konden rond delen en dat ging er goed in, samen met de heerlijke lemper
van Lucy.
Rond half 10 reden wij Rotterdam binnen en Willem de chauffeur reed langzaam en vertelde een
en ander over de gebouwen waar wij langs kwamen en hoe ze heten en ontstaan waren. Reden
ook langs het mooie standbeeld van de Man zonder Hart en nog een aantal bezienswaardigheden.
En wees ons naar de mooie Skyline van Rotterdam, prachtig gezicht.

En ja hoor daar zagen wij de Markthal, en hij parkeerde de bus om ons er uit te laten. Ik had al
afspraak gemaakt met Willem wanneer hij ons weer kwam ophalen om naar de Spido boten te
gaan. Iedereen verspreidde zich over het plein bij de Markthal, maar die ging pas om 10.00uur
open. Maar niet getreurd voor de dames want er was een grote markt, dus werd het snuffelen rond
kijken en natuurlijk kopen, mijn persoontje ook natuurlijk. Toen de hal werd geopend gingen wij
met ons allen de hal bekijken en lekker koffie drinken. Om 13.00uur stonden wij weer klaar om met
de bus naar Spido te gaan voor een 75 min. rondvaart door de havens. Na de boottocht gingen wij
op weg om te gaan eten, wat verzorgt werd door Gerard van POETRI AJOE uit Den Haag. Heerlijk
gegeten en toen weer op weg naar Alkmaar, met in de bus een loterij waar 3 mooie tassen met
veel lekkers van de Toko uit de Vondelstraat. Lucy, Ingrid en Sumarni waren de gelukkigen.

Rond 19.00-19.30uur kwamen wij weer aan op het Europaplein in de Mare. Na vele omhelzingen en
groeten en bedankje gingen wij allemaal huis waards. Wat een super mooie en gezellige dag met
vrolijke en lieve mensen. En veel gelachen en gepraat.
En beloofd dat ik de mensen op de hoogte zal houden voor de eerst volgende reis van ons.
Namens Lucy en Hanny, nogmaals bedankt iedereen voor de gezelligheid en plezier.

VTA nieuwe stijl?
De jongeren groep Bersamaju heeft zijn draai gevonden in de vereniging. Zij hadden
een visie voor de toekomst van VTA. Samen met het bestuur hebben zij een Visiedocument 2015 opgesteld met 3 duidelijke doelstellingen:
1. Het bestaansrecht van VTA over 10 jaar
2. Een verjonging van het huidige bestuur.
3. Het behoud van het Nederlands-Indisch erfgoed.
Het interview en het Visiedocument lieten ook zien dat er reeds vele onderwerpen
zijn gedaan maar dat er richting de genoemde 3 punten toch nog heel veel werk
gedaan moeten worden.
Na een moeilijke start in het eerste jaar is het 2e jaar goed gegaan. Niet alle doelstellingen zijn gehaald maar gezien het vele werk die voor dit jaar reeds zijn gedaan
zal WG Bersamaju , samen met het bestuur, zich nog beter profileren.
Tijdens de ALV, is Audrey Chin vanuit de werkgroep, benoemd tot secretaris van
de vereniging. Reeds eerder is Humphrey Pfaff tot 2e penningmeester benoemd.
Wat ook nog vermeld moet worden is dat Rene de Calonne zich beschikbaar heeft
gesteld tot potentieel bestuurslid.
Glunderend en met een “big smile” heb ik dit van het DaBe vernomen.
Als uw Razende Reporter de glunderende gezichten op het Lentebal zie dan kan ik
met een gerust hart zeggen: “Bestuur VTA en de WG Bersamaju ga zo door”.
Als of het de normaalste zaak van de wereld is werden de volgende activiteiten even
genoemd die dit jaar door Bestuur en de werkgroep Bersamaju gedaan worden. Dit
buiten de reguliere activiteiten zoals de Feestavonden, de kumpulans en de fietstocht.
•
•
•
•

Preuvenement
Picknick
Bustocht naar Rotterdam
Bustocht naar de 15 augustus herdenking in Den Haag

Ik vroeg enkele bestuursleden dat voor al deze activiteiten toch heel wat vrijwilligers
nodig zijn. Mij hebben zij verteld dat vrijwilligers voor de vereniging het bestuur en
de Bersamaju zich geen zorgen hoeft te maken.
Uw razende Reporter mag dan zeker tot slot concluderen dat de WG Bersamaju zijn
draai heeft gevonden en dat zij samen met het bestuur er voor gaan zorgen dat VTA
is en blijft, een gezonde leuke vereniging, ngobrollend onder het genot van het
heerlijke eten. Ik stop maar want ik heb nu reeds trek maar moet helaas tot 21 mei
wacht om de smaak pupillen van mij tevreden te stellen.
De Razende Reporter

picknick 2017
Vorig jaar hebben de coördinatoren van de Picknick en het Preuvenement gemeend dat de organisatie eens door een andere bril bekeken moest worden. Naar een andere manier van invulling en
uitvoering. Tijdens de laatste ALV hebben enige leden zich bereid verklaard de organisatie van de
Picknick op zich te nemen. Het Preuvenement wordt door de werkgroep BersaMaju opgepakt.   
De eerste vergadering van de commissie Picknick 2017 was op 6 maart. Aanwezig waren 12 vrijwilligers. Helaas konden 11 personen vanwege diverse redenen niet aanwezig zijn. Zij zijn wel bereid
de commissie te helpen.
De nieuwe commissie heeft zich als doel gesteld dat de picknick moet zijn voor jong en oud. De
gedachte is dat op deze picknick geldt: “Iedereen moet van iedereen kunnen genieten”.   Een
hele uitdaging voor de commissie en de vrijwilligers! Voor zo’n picknick hebben we dus een
grotere ruimte nodig en die is gevonden bij Geestmerambacht Zuid.

Een korte samenvatting van de vergadering:
De commissie Picknick is in 3 groepen verdeeld. De coördinator van de 3 groepen is Frans Pfaff.
1. De catering  Trees Frans
2. De bouwploeg  Thimo van der Heyden
3. Activiteiten  Renee de Calonne/Jan Groenveld/Frans Pfaff

1. De catering
Trees Frans is de coördinator van deze groep. Na de vergadering zijn Trees met de reeds aanwezige koks bij elkaar geweest om af te spreken hoe verder te gaan met de groep. Trees gaat een
vergadering beleggen met ook de anderen, die nu niet aanwezig konden zijn. Behalve de kookgroep heeft de catering ook te zorgen voor koffie en thee en voor een redelijke invulling van een
kleine lunch. Zoals meestal: roedjak, fruitcocktail, salade of mogelijk met een andere invulling. Wij
horen later hoe de catering ons laat genieten van al dat lekkers.

2. De Bouwploeg
De vrijwilligers van vorig jaar hebben zich ook bereid gevonden dit weer op zich te nemen. De
coördinatoren zijn hier Thimo, als eerste verantwoordelijke. Hij wordt hierbij ondersteund door
Rene de Calonne en Jan Groenland. Gelukkig kan er gerekend worden op de expertise van de
“oude” ploeg, zodat het opzetten en afbreken van de tenten en andere zaken gladjes gaan verlopen.

3. Activiteiten
Coördinatoren zijn Rene de Calonne, Jan Groenland en Frans Pfaff. Deze groep is nieuw. Nogmaals we gaan ervan uit dat “Iedereen moet van iedereen kunnen genieten”. Dit betekent dat de
commissie activiteiten gaat bedenken voor jong en oud. We hebben de leeftijden verdeeld in 3
groepen. Uiteraard is het een richtlijn. Een andere invulling is altijd mogelijk.
• 5 – 7 jaar
• 8 – 15 jaar
• 16 en ouder. Dit zijn ouders van de kinderen en opa/oma.

picknick 2017
Bij elke leeftijdsgroep zijn er suggesties gedaan die ontzettend leuk zijn. We gaan dit inventariseren en zullen proberen voor iedere leeftijdsgroep de juiste activiteit neer te zetten. Hierover wordt
u tijdig geïnformeerd. Hierbij alvast een indruk wat er zoal gedaan kan worden: Waterspelletjes,
zaklopen, blikken gooien, ring werpen en voetballen (4x4), skiën, badminton, jeu de boules, volleyballen en “spijkerpoepen” . Nieuwsgierig? Kom naar de picknick en Jan Groenveld zal het demonstreren!
Uiteraard kan niet alles gedaan worden. De activiteitengroep maakt een keuze en informeert u
hierover tijdig.
Heel belangrijk is dat we voor de activiteiten ouders zullen vragen die een groepje gaan begeleiden. Daarbij is uw hulp keihard nodig, met name de ouders van de kleine kinderen.

Opgeven voor de picknick kan tot 24 juni 2017 bij
• Frans Pfaff, tel. 06-51363642
• Trees Frans, tel. 072-5120727

Opgeven kunt u tot 24 juni 2017

lekker makan
ketankoek
Ketankoek is een Indische lekkernij, een soort kokoskoek die je gewoon in een taartvorm
in de oven kan bakken. Het heeft een heerlijke, subtiele smaak. Het is niet alleen lekker als
koek bij de thee, maar ook als nagerecht. Het recept is vrij makkelijk te maken.
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kopjes ketanmeel (kleefrijstmeel)
1 ¼ kop geraspte, gedroogde kokos
¾ kop witte basterdsuiker
2 zakjes vanille suiker
snufje zout
3 eieren
½ kopje melk
½ kopje water

Verdere benodigdheden:
•
•
•
•
•

Mixer
Ronde, taartvorm (doorsnee circa 20 of 24 cm)
Voorbereiden:
Oven voorverwarmen op 200 graden
Vet de taartvorm dun in met een beetje boter of olie

Bereiding:
Doe de ketanmeel, geraspte kokos, basterdsuiker, vanillesuiker en zout in een kom.
Meng alles met een pollepel alles even goed door elkaar. Voeg water, melk en de eieren toe.
Mix al deze ingrediënten opnieuw goed door elkaar, totdat het een zachte, gladde massa wordt.
Vul de taartvorm met deze massa en bak het in de oven af. Na ongeveer 1 uur is de ketankoek
klaar.
Goed laten afkoelen.
Ketankoek kan zowel koud als warm gegeten worden. In de magnetron kun je het even opwarmen. De ketankoeken in smalle puntjes aansnijden. ( is namelijk net als de Hollandse boterkoek vrij
zoet!) Tip: Doe er eens stukjes walnoot bij. Ook dit is verrassend lekker.

dinsdag 15 augustus 2017

Indië-Herdenking
Busreis Den Haag
(inclusief versnaperingen in bus en maaltijd)
Beste leden (en niet-leden),
BersaMaju, jongerengroep en werkgroep van VTA, verzorgt wederom een busreis naar Den Haag
om de herdenking bij te wonen bij het Indisch Monument op dinsdag 15 augustus a.s.

Programma:
Verzameltijd:

09.45 uur*. Vondelstraat 39 in Alkmaar. Parkeerplaats (gratis parkeren)
bij Fit for Free en voetbalvereniging Alkmaarse Boys.

Vertrektijd touringcar:

10.00 uur*. We maken één stop bij het wegrestaurant over de A4.

Start van de herdenking: 12.00 uur. Na de herdenking vertrekken wij weer naar Alkmaar.
Terugkomst Alkmaar:

14.30/15.00 uur*. Wij gaan naar de Stadsboerderij in het Oosterpark,
waar we een kumpulan houden met een heerlijke maaltijd. U kunt 		
kiezen uit gado gado of een nasi rames. Graag bij opgaaf uw keuze
doorgeven. Consumpties aldaar komen voor eigen rekening.

Eindtijd:

19.00 uur.

Voor VTA-leden is de prijs: € 22,50 per persoon*.
Voor niet-leden is de prijs: € 27,50 per persoon*.
Deze prijs is inclusief: touringcarhuur, versnaperingen in de bus, maaltijd.
Wilt u alleen op de kumpulan (inclusief maaltijd) komen, dat kan!
Voor VTA-leden is de prijs : € 10,- per persoon*.
Voor niet-leden is de prijs : € 12,50 per persoon*.
*Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen!
Gaat u mee? Gezellig, geef u zichzelf dan zo spoedig mogelijk op!
Persoonlijk:
tijdens de Kumpulan van zo 21 mei of de Picknick op zo 9 juli.
Per email:
bersamaju@gmail.com
Telefonisch:
Audrey Chin 06 - 5393 2440 of 072 - 512 57 94
Heeft u vragen en/of opmerkingen, schroom niet en spreek één van ons aan.
Vriendelijke groet van BersaMaju,
Frans Pfaff • Linda Frans • Susan Pfaff • Audrey Chin • Humphrey Pfaff • Erwin Pieters

Geschiedenis Indische rijsttafel
Van generatie op generatie is de Indische rijsttafel als een koloniale erfenis
doorgegeven. De Indische eetcultuur en de rijsttafel is een product van het
kolonialisme.
Eigenlijk praten Indische mensen zelf bijna nooit over de rijsttafel. Dat is eigenlijk
heel logisch want dat is hun eten niet. Misschien klinkt dat vreemd maar het waren
de veelal welgestelde Europeanen die de rijsttafel lieten opdienen.
Zo’n uitstalling van zoveel mogelijk gerechten ineens die allen heerlijk geurden en er
goed uitzagen werkte vooral statusverhogend voor de gastheer en gastvrouw.
De Indo’s vonden het eten zelf veel belangrijker en met de eenvoud daarvan was
weinig mis. Een bord rijst met sayur en een gedroogd visje was het lievelingseten
van menige Indo.
Toch wordt er wel eens een maaltijd aangeboden met meerdere gerechten met
Indische, of beter gezegd Javaanse, gerechten bij een selamatan of ceremoniële
maaltijd, bijvoorbeeld bij het huwelijk, een geboorte of een overlijden. Maar dan is
dat meer bedoeld als een soort offerande ter voortzetting van de selamat.
Want zonder een selamatan het dagelijkse leven door laten gaan zou leiden tot disharmonie en ongeluk.
Tegenwoordig is het hier in Nederland natuurlijk anders geworden. Een rijsttafel is
hier gemakkelijk te verkrijgen via een restaurant of cateraar en de oorspronkelijke
achtergrond is praktisch verdwenen. Bovendien het gemak van het door een ander
te laten koken en bakken is heel wat praktischer als zelf - soms dagenlang - in een
keuken te staan om 15 of meer gerechten op tafel te krijgen. Ook wordt er bij de
Indische families in huiselijke kring met feestelijke gelegenheden vaak uitgebreid
gekookt en leeft de selamatan eigenlijk nog een beetje voort.
(bron: www.roysrecepten.nl)

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: audreyelvira77@gmail.com.
Ondergetekende wenst lid te worden met ingang van: __________________________

Voorletters en achternaam: _________________________________________________
Roepnaam:				_________________________________________________
Adres:				_________________________________________________
Postcode				_________________________________________________
Woonplaats:			_________________________________________________
Telefoonnummer:		 _________________________________________________
Mobiel nummer:			_________________________________________________
Emailadres:				_________________________________________________
Medelid naam:			_________________________________________________
Datum:				_________________________________________________
Woonplaats:			_________________________________________________
De contributie voor 2017 is:
€ 40,- per jaar voor uzelf met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30,- per jaar voor uzelf.

