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Programma VTA 2016

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 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.
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Van de voorzitter

Eindelijk zomer! Dit is wel de beste tijd van het jaar vind ik zelf, redelijk veel zon
en aangename temperaturen waar we als Indo’s ons toch het prettigst bij voelen
of denken jullie ook niet?
Binnenkort wordt er een busreis naar Den Haag georganiseerd voor de Indië her-
denking en dat is gepland op 15 augustus 2016. Dit is een mooi initiatief van
onze jongerenclub Bersamaju en is bedoeld voor zowel alle VTA leden als
geïnteresseerden. Het omvat een middagprogramma inclusief lunch.  Heeft u zich
hiervoor al ingeschreven? Zo niet haast u misschien is er nog een plekje vrij.
Zoals u wellicht weet, wordt er op zondag 4  September ons jaarlijks terugkerend
steractiviteit Het Preuvenement gehouden.  Dat houdt in lekker slenteren langs de
vele kraampjes, heerlijke geuren opsnuiven, overheerlijke hapjes uitproberen en
van de gezellige muziek genieten. Nou ik verheug me er al op! Jullie komen toch
ook?
Terugblikken op de fietstocht en de picknick
De fietstocht: Dit jaar hadden veel mensen zich weer aangemeld voor de fiets-
tocht naar de Vlindertuin in Waarland  met als afsluiting een overheerlijke
Indonesische maaltijd. De sfeer was gemoedelijk en iedereen had er veel zin in
met ander woorden het was gezellig! Het was perfect fietsweer niet te koud en
niet al te warm met af en toe maar een klein beetje tegenwind. De Vlindertuin is
volgens mij bij veel mensen goed bevallen en enkelen van hen hebben zelf daar
papaya bladen gekocht om thuis lekker sayur van te maken. Ik had dit voor het
eerst meegemaakt en ik moet zeggen dat het zeker voor herhaling vatbaar is!
De picknick: Zoals sommige nog wel weten hadden we vorig jaar een beetje regen
gehad en helaas dit keer ook weer desondanks hadden we het toch gezellig met
elkaar gehad. De opkomst was vrij redelijk en er waren zelfs een aantal nieuwe
gezichten bij zoals bijvoorbeeld enkele vertegenwoordigers van de Des die de
activiteit van dichtbij willen meemaken.
Namens het bestuur van VTA wens ik alle zieke leden onder ons een voorspoedig
herstel en voor iedereen die reeds op vakantie is of nog moet gaan een fijne en
plezierig vakantie toe! Zonnige groeten en ik hoop u snel weer te zien op een van
bovenstaande activiteiten of kumpulans.

De Voorzitter



Leden wel en wee

De redactie wenst, ook namens het bestuur, van harte beterschap toe aan
Charles Portier, Humphrey van Engers, Jane van Oudheusden, Yvonne Bakhuys, Leo
Heijnen, Gerry Nesvadba en Jerry Kloer.

Reden voor een gelukwens is er voor Suzanne Pfaff en Jeffrey Patty,
zij zijn de trotse ouders geworden van dochter Esra.
En dus feliciteren wij ook Jopie en Frans Pfaff met hun nieuwe kleindochter.
Zo ook Ingrid en Rob Manders, ook oma en opa geworden van een kleindochter
genaamd Sophie.
Prachtig toch dat nieuwe leven, onze gelukwensen en dat uw allen erg veel liefde en
fijne jaren tegemoet gaan, We hopen dat het een goed teken is voor wat leven in de
brouwerij van onze club
Verder willen we niet vergeten alle feestelijkheden van verjaardagen en /of speciale
gelegenheden alvast een felicitatie te brengen , voor de maanden Aug. Sept..
En u weet het , gaat het wat minder met u, meldt het ons, anders kunnen wij ook niet
reageren.
We zijn er om elkaar te helpen, toch?

Met hartelijke groet, namens het bestuur.
Lena

Vergader-agenda van Vereniging Tropenvrienden Alkmaar 2016

Europa Boulevard 277, Alkmaar

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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Nieuws voor en vanuit VTA.

De laatste loodjes voor het verzamelen van
verenigingsnieuws verloopt heel moeizaam. De meeste
leden zijn op vakantie of zijn uithuizig. Probeer ze maar
per telefoon te bereiken. Wat hoor je dan: “zijn even
niet te bereiken. Laat een bericht achter en wij bellen u
terug” Kent u dat? Zitten ze onder Tropenzon of ergens
op de Mokerhei, de telefoon uit en binnen handbereik of
ergens opgeborgen? En dan hoor je de bekende,
beroemde stem: We zijn even…..enz.”
Ik heb toch wat informatie voor U.
Het jaarlijks terugkerend Preuvenement op 4

september. Ik herinner het me nog van het vorige jaar. Mooi muziek,
dansdemonstraties, loterij maar, ik weet niet hoe u dat gaat beleven. Voor mij, de
razende reporter, zijn de culinaire kraampjes erg belangrijk. Wat een diversiteit aan
Indonesische gerechten. Achter mijn computer sluit ik de ogen en probeer mij de
heerlijke geuren te herinneren en op te snuiven. Oké nog even geduld.
BersaMayu, ja hoor die komen dit jaar goed in beeld. Ik heb begrepen dat zij in de
Tropenstem dit ook vermelden. Eerst organiseren zij de “Dodenherdenking”in Den
Haag op 15 augustus en als klap op de vuurpijl organiseren zij op 26 november de
bekende Alkmaarse Bar/ Restaurant Koekebier.  Lees dit verslag en ik weet zeker dat
wij daar elkaar ontmoeten.
Ons lid, Agustina Sijm-Rukini viert met haar dansgroep Arena Budaya Indonesia her
20 jarig Jubileum. Zij gaat dit vieren op 2 oktober in Wijkcentrum De Oever. Er zijn
optredens van bekende musici en artiesten. Bekende gasten o.a. de Ambassadeur van
Indonesië zullen deze avond aanwezig zijn. Mocht ik meer weten dan zal ik u dit zeker
weten.
Tot één van bovengenoemde activiteiten,

Tafeltennisvereniging Showdown.

Ik ken redelijk veel sporten maar het tafeltennissen zoals Showdown dit speelt heb ik
nog nooit gezien.  Op de laatste Kumpulan zat ik bij de bar naast iemand die ik nog
niet eerder gezien had, en waar ik een gesprek mee begon. De man heette Jimmy
Moertabat. Van kennissen heeft hij gehoord dat er een Indische vereniging in Oudorp
was en dat er op 5 juni een Kumpulan wordt gehouden. Maar voordat hij verder begon
met zijn verhaal zei hij dat hij visueel gehandicapt is. Kan binnen een meter redelijk
enige contouren waarnemen maar verder was geluid zijn hulpmiddel om zich te
verplaatsen. Hij woonde in Heerhugowaard en vertelde over zijn passie. Het
tafeltennissen in zijn Tafeltennisvereniging Showdown. Ik vond het zo prachtig hoe hij
zijn sport aan mij vertelde dat ik een afspraak maakte om op een dinsdagavond te
komen kijken.
In de zaal van de sporthal De Waerder Golf in Heerhugowaard hadden zij hun
sportzaal.
De tafel waarop wordt gespeeld had ongeveer de afmetingen van 3,80 m x 1.22 m.
Aan de zijkanten een opstaande rand van 140 mm. In het midden een plank over de
breedte, hoog 550 mm en de onderkant 100 mm van de bovenkant tafel.



Ik zal de spelregels maar niet uitleggen.  Voor mij op dat moment te ingewikkeld om
nu dit te vertellen. Showdown Nederland heeft 70 (!) verenigingen en er is ook nog de
landelijke competitie. Showdown Heerhugowaard bestaat volgend jaar 10 jaar (!). Dat
gaan zij uiteraard vieren. Ik heb niets beloofd maar zal zeker mijn best doen om dit
evenement te bezoeken. Helaas een onbekende sport voor mij en misschien voor
velen ook. Ik heb die avond enige spelletjes gezien en heb mij bijzonder vermaakt.
Het is een blinde sport. Is voor visueel gehandicapten maar is ook voor “ziende”
toegankelijk. Het is verplicht dragen van een blindering waardoor alle sporters  “even
blind”zijn. Er wordt ontzettend fanatiek gespeeld. Er is een speciale opslag en men
reageert zuiver op het geluid van de bal. Er werd dus heel wat van je reactievermogen
gevraagd. De groep werd begeleid door “ziende” leden. Deze kunnen door die
blindering rustig meedoen maar delven  vaak het onderspit. Het speelplezier klettert
figuurlijk uit de tafeltennisbak. Leuk om het eens mee te maken.

De Razende reporter



Een spetterende fietstocht!
Zaterdag 21 mei 2016, was het zover, oude
en jongere sportievelingen van VTA
sprongen of kropen op de fiets voor een rit
van 34 kilometer.
De organisatie van de fietstocht, Ferry
Risa, Frans Pfaff en Hernis Montanus, had
een rit met een doel bedacht. Het werd een
bezoek aan de Vlinderado en Anthurium en
Papaya kwekerij Dekker in Waarland. Na
afloop van de tocht zou er gezamenlijk
gegeten worden in de Kinderboerderij in
Alkmaar.

Iedereen die zaterdagmorgen naar buiten keek zag dat het een mooie dag werd.
Opgetogen sprong men op de fiets richting Noorder Arcade, het vertrekpunt van de
tocht. Bij de indische spijtoptanten is het altijd wat later dan de afspraak is. Jam
karet houden zij in hoog het vaandel. Wij vertrokken pas na 10.00 uur. Het begon een
beetje te spetteren. Voor onze spetters maakte dat
niet uit. Nadat iedereen zich verzameld had en de
leider van een groep, een hesje in het geel had
gekregen of een oranje hes als laatste man van de
groep, zou de indeling bekend gemaakt worden. De
leden bleken toch veel al oost - indisch doof en van
groepjes was dan geen sprake. Wij gingen
gezamenlijk op pad.
Wij reden richting Zuid Scharwoude waar onderweg
mensen uit Heerhugowaard en Zuid Scharwoude zich
aansloten. Opsteken bij Marktzicht voor de koffie
met gebak/taart. Er waren inmiddels 45 fietsers die
meereden.
Een goed begin, dus verder naar Waarland, bij  de
Maria Kapel deden wij  even een broodje omdat  er
geen eigen etenswaar genut t igd mocht  worden bij
de Vlindertuin, na een korte pauze en een paar
m inuten fietsen later, kwamen wij  aan bij  de

Vlinder tuin.
Jules, Lucy en Humphrey Pfaff en eega zaten met  smart
op ons te wachten. De groep was te groot  en werd in
tweeën verdeeld. Om de beurt  ging de ene groep de
vlindertuin in en de andere groep ging voor een
rondleiding met  de eigenaar mee. Harald Dekker gaf
uitvoerig toelicht ing op het  planten en kweken van de
Anthuriums en Papayas. Er werden veel vragen gesteld
door onze leden, als kenners van de I ndonesische
papayas, catella, zuurzak. Lucy Sm ith vroeg of zij  de
afvalbladeren mocht  meenemen. Zij  wil daar sajoer van
maken.



Henk Driessen ook een groot kenner van de Indonesische vruchten gaf de nodige tips
aan de eigenaar. De geplande terugtocht was na de koffie of thee (zelfs papaya thee)
met een koek.
Wij moesten alles op alles zetten voor
terugtocht naar Alkmaar, de bedoeling was
rond 16.00 uur aan te komen bij de
kinderboerderij in Alkmaar. Er waren geen
echte problemen bij het fietsen. Een paar
vermoeide benen voor de wat ouderen en
on - geoefenden. Gelukkig waren de Dorong
Boys erbij George en Ron ondersteunden
Bram Boers en Rob de Leeuw. Babs
Wanders maakte er wel een knal feestje
van  door uit haar band te spingen. De
aankomst in Alkmaar werd wat later. De kinderboerderij, een leuke stek voor een
feestje of een partijtje zoals dat van ons. Connie de Winter en Lenny Montanus
hadden een lekker buffet uitgestald met Menadonese gerechten. Overheerlijk eten. De
borden werden vol geschept, kurang, tamba lagi! Meenemen naar huis was ook
mogelijk. Een fantastische afsluiting van een geslaagde fietstocht. Met dank aan
Ferry, Nel, Frans, Jopie, Connie, Lenny en Hernis.

LINEDANCE DOORSTART.

Het nieuws is dat het minder leuk nieuws is, maar het is niet anders.
Na ruim 5 jaren is er een onverwachts einde gekomen aan de linedance activiteit van
de VTA onder leiding
van Irene Waney, een einde van vele, heel gezellige uurtjes van dans,,muziek en
samenzijn in de pauze.
Irene vond het nu genoeg en dat willen /moeten we accepteren.
We kijken terug op een fijne tijd, waarin we ook heel veel geleerd hebben onder haar
bezielende en  geduldige leiding en dat van haar teamleden.We zijn haar daar zeer
erkentelijjk voor! Zij en haar team waren er iedere week  w eer even enthousiast , en
even trouw en dat alles pro deo!
Ook willen we Hien extra bedanken voor zijn werk aan de muziek en wat eraan vooraf
gaat.
Dank jullie wel Irene, Hien, Jane , Rien en ook Alex die er bij de start toch ook heel
betrokken bij was.
MMAARR  ,we gaan dit allemaal heel erg missen natuurlijk, van daar dat we nu toch
willen proberen een doorstart te maken.
Enkelen hebben al toegezegd zich er volledig voor in te zetten.
De lokatie blijft hetzelfde, het wordt vrijdagmiddag i.p.v. dinsdag, in verband met
beperkte beschikbaarheid van de zaal en van Jim Agerbeek die voorlopig voor de
muziek en de dans gaat zorgen.
Het zal allemaal niet vanzelf gaan natuurlijk, maar we borduren dan voort op de
vaardigheden die Irene en haar team ons geleerd hebben, want we hebben heel goed
les gehad en PLEZIER.
Wij zijn heel enthousiast en hopen dat u dat ook bent of wordt.
Het is en blijft jammer, maar nogmaals bedankt voor alle moeite: Iren, Hien, Jane en
Rien.



Verslag van de avondvoorstelling Cahaya Maluku  d.d. 20 mei jl.
georganiseerd door BersaMaju in theater “ De Beun “ in Heiloo.

Op weg naar Heiloo vroegen we ons af
wat we van de voorstelling Cahaya
Maluku kunnen verwachten. Een initiatief
van BersaMaju moet toch gehonoreerd
worden .
Bij theater “ De Beun “ aangekomen
,zagen we bekende gezichten van VTA
Alkmaar .
Mien en Freek uit Heiloo , de fam Pfaff,
fam Kailola Hernis Montanus.en wat later
binnenkomend Lena Schrijver . Ondanks
de VTA fietstocht die de volgende dag
richting Waarland plaats zal vinden,
besloot Lena deze avond toch bij te

wonen. Guus Smit stond  bij de stand van MR. & Mrs. Smit met de nodige hapjes en
cendol . Gekomen voor de kaartcontrole  Mar Simon ,Suzette de Jongh , Stella Frans
met dochter Sacha.

Om 8 uur werden we welkom geheten door de gastheer van de avond Rocky Tuhuteru.
Hij vertelde het verhaal van Cahaya Maluku “De glans van de Molukse eilanden”.
Door het land worden met enige regelmaat Molukse culturele bijeenkomstengehouden
. Dit om verbondenheid met de eilanden , het besef van je roots en de eigenheid van
de Molukse gemeenschap in Nederland  in stand te houden .
Voor deze avond traden de volgende groepen op :
Masohi . Een muziek en dans groep uit Dordrecht . Er werd een zakdoek- en waaier
dans opgevoerd .Ze werden later ook begeleid door :
Tifa Bunji uit Krimpen a/d IJssel. Een groep die ritmische muziek maakt met
verschillende sooten  tifa’s ( Molukse trommels) .
 Sabine Dissels-Tulasekt .Ondersteund door een zangeres en begeleid door keys
vormden ze deze avond  Asli Maluku uit Wormerveer. O.a. zongen ze Adzal ku , een
lied over heimwee naar Tanah air .
Tjakalele Dadatoko Halmahera  voerden een krijgsdans op . In het verleden werd er
gedanst als voorbereiding op de echte strijd .
Lisa Noya en zanger –gitarist Wim Lohy sloten de avond af met een variatie aan
liedjes .
Als speciale gast werd Peter Keppy geïntroduceerd . Peter is wetenschappelijk
onderzoeker , gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Zuidoost Azië .
Deze avond was het thema het verhaal van 65 jaar verblijf van Molukkers in Nederland
. Hij vertelde  over  de invloed van de Indische - Molukse  gemeenschap op de huidige
Nederlandse popmuziek. Hij zong en begeleidde zichzelf op de gitaar.
De avond eindigde met een gezamenlijk optreden van de artiesten , Het publiek werd
uitgenodigd voor een samenzang waar we enthousiast gehoor aan hebben gegeven .
Het was een geslaagde avond  van herkennen . Velen binnen onze Indische
gemeenschap  hebben of kennen  familie met Molukse roots . Dank voor jullie inzet
BersaMaju.

Trees Frans .





Preuvenement 4 september 2016

Preuvenement 2016. De 18e Preuvenement is de start van het nieuwe seizoen 2016-
2017. De Commissie Preuvenement heeft afscheid moeten nemen van 3
commissieleden. Alex Baans heeft helaas zijn werkzaamheden als verantwoordelijk lid
voor het elektra gebeuren, in juni moeten stoppen. Guus Smit, verantwoordelijk voor
het catering gebeuren, versiering van de kraampjes en Frans Pfaff, coördinator van de
Commissie Preuvenement, hebben te kennen gegeven dat het                18e

Preuvenement de laatste is geweest. Het waren leuke, soms hectische jaren geweest.
In een groep van 5 – 8 leden heeft een ieder zo zijn/haar gedachte over de invulling
van zo’n dag. Door elkaars meningen aan te horen werd er altijd een compromis
gesloten voor een uitvoering van een Programma. Dit werd gedurende 18 jaar, dachten
wij, met succes gedaan.
Vanaf deze plaats  voor de nieuwe leden en de Commissie Preuvenement heel veel
plezier in de komende jaren.
 Er zijn dus 3 vacatures die in de Commissie Preuvenement absoluut ingevuld moeten
worden. Zonder deze leden met de taken waar zij verantwoordelijk voor zijn wordt het
voor de andere Commissieleden een te zware tijdsdruk op ze gelegd.

 Als u dit leest en denkt:  “Yes, het is tijd om mij nu voor de vereniging in de
commissie in te zetten, zeggen wij : DOEN “. Het Bestuur wacht op u en zal uw
bereidheid enorm waarderen en blij zijn met uw telefoon om één van de
vacatures te willen vervullen.

Het programma van de 18e Preuvenement kan, nu nog niet geheel afgerond worden.
Wel kunnen we nu al zeggen dat, buiten de artiesten, die ons altijd helpen wij nog
andere leuke artiesten op het podium krijgen. Op veler verzoek de dansgroep Melodi
Bambu. Op het laatste Kerstbal hebben zij opgetreden. Een sportief bericht
ontvangen. Ashley Brons, kleindochter van Margie en Maarten Broers werd onlangs
Nederlandskampioen Freestyledansen in haar categorie t/m 14 jaar. De vereniging VTA
is uiteraard trots op om in haar gelederen een Nederlands Kampioen Freestyle te
hebben. Als nog onze felicitaties.  Ik heb van Oma Margie gehoord dat Ashley 2
dansen gaat doen. Eén solodans en de 2e met enige vriendinnen van haar dansgroep
The Moves uit Alkmaar.  Misschien dat andere jonge talenten van de vereniging nog
demonstraties verzorgen. Als dit zo is dan laten wij u het zeker weten.

Wel kunnen wij nu al zeggen dat het Preuvenement 2016 door gaat. U neemt altijd
aan dat het natuurlijk altijd door gaat.  Maar zo natuurlijk is het niet. VTA mag
ontzettend blij zijn met haar vrijwilligers. Het Preuvenement organiseren zonder deze
vrijwilligers is bijna ondenkbaar.                        Dat heb ik in al die jaren die ik met
hen heb mogen werken ervaren.
Bestuur,  Chapeau aan hen.  VTA wees zuinig op deze vrijwilligers.

Namens de 3 afzwaaiers bedankt voor de leuke tijd.

Frans Pfaff





Indië-Herdenking Den Haag 15 augustus
Op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan,
waarmee op 15 augustus 1945 de Tweede Wereldoorlog voor het
Koninkrijk der Nederlanden definitief ten einde kwam.. Bij de
plechtigheid worden alle slachtoffers herdacht van de Japanse
onderdrukking in Zuid-Oost Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Het  thema van het  herdenkingsprogramma 2016 is:  Oost west, thuis
best? Oost west, thuis best? behelst het verlangen naar een
vaderland, het verlaten van huis en haard tijdens de oorlog, het

verlies van een land, de jaren na de oorlog in een nieuw land wat (noodgedwongen)
thuis wordt. Maar is dit nieuwe thuis ook echt een plek waar je je als vanzelfsprekend
thuis voelt? Waar voel je je thuis? Is dat gevoel verbonden aan een land, tijd of
plaats of uit het zich op een andere manier?
BersaMaju organiseert net als vorig jaar een busreis naar Den Haag om de herdenking
bij te wonen. Met een kleine bus vol volgend wij dezelfde route naar deze mooie stad
achter de duinen. Na het bijwonen van de herdenking is er voldoende tijd om met
elkaar een lunch te nuttigen in het World Forum. Tot het tijd is om weer naar huis te
gaan, blijven we in het World Forum. De vele stands en muzikale omlijsting, alsmede
de lezingen die men kan bijwonen, zorgen ervoor dat niemand zich hoeft te vervelen.
Laten wij als vereniging niet vergeten dat we voor elkaar zijn in leuke tijden, maar
ook in moeilijke tijden. Voor veel leden onder ons is de herdenking een pijnlijke
aangelegenheid met veel nare herinneringen. Het veel gehoorde antwoord om niet
mee te gaan naar de herdenking was dan ook dat het ‘te pijnlijk’ is. Wij hopen dat
volgend jaar meer leden besluiten om toch mee te gaan. Juist als groep staan we
sterk en als groep zijnde letten wij op elkaar en bieden wij een ieder die steun nodig
heeft of een schouder om tegen aan te leunen. Laten we dat afspreken!
Graag nodigen wij dan ook iedereen uit die dit jaar meegaat naar de herdenking om
een stukje te schrijven over zijn/haar ervaring en op te sturen naar onze Tropenstem
coördinator Roy Sm ith ( j.r.smith@kpnmail.nl).
Vragen en/of opmerkingen? Wij horen ze graag! U kunt ons emailen op
bersamaju@gmail.com of benader ons persoonlijk.

mailto:j.r.smith@kpnmail.nl
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Ashley Pearl Brons wint Freestyle UDO Dutch
Championships2016.

Alkmaar - De Alkmaarse Ashley Pearl Brons wint
goud, zij kwalificeerde zich dit jaar voor het
eerst, voor het Freestyle Udo kampioenschap
2016 dat op 24 april gehouden werd. Deze
 kampioenschappen worden elk jaar altijd in
Veldhoven gehouden. Bij de categorie Freestyle
onder de 14, had zij zich via de kwalificatie in
Amersfoort weten te plaatsen. De
trainingsarbeid, die zij bij dansopleiding “Moves
Alkmaar ‘’ verricht en haar eigen creativiteit in
de moves bracht haar de eerste plaats. Ashley
Pearl gebruikt met haar Freestyle (solo),
popping, hiphop en house. Na een lange
vermoeiende dag met dansen en wachten, was
de bekroning daar. Ashley was er beduusd van

en kon het niet één, twee, drie geloven. Een blijde ontlading ook voor de trotse
ouders en de nog trotsere opa en oma Maarten en Margie Broers.
De 12 jarige Ashley Pearl, die al 4 jaar danst, danst ook mee met het Hip- Hop Demo
team van Moves Alkmaar. De komende jaren zullen wij ongetwijfeld nog veel van haar
horen. Wij kunnen haar eerder zien. Op zondag 4 september zal zij haar dansstijl
laten zien, tijdens het Preuvenement van VTA Alkmaar in Oudorp. Dus allemaal komen
kijken.

Zondag 25 september 2016
Kumpulan Vereniging Tropenvrienden Alkmaar

Aanvang: 14.00 uur Einde: 18.00 uur
Plaats: Wijkcentrum De Oever

De muziek wordt verzorgd door:









 Aanmeldingsformulier Vereniging Tropenvrienden
Alkmaar

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

Po st b u s 5 0 0 4 , 1 8 0 2  TA   A lk m a a r  o f  m a i len  n a a r   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 .
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