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Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Bestuurssamenstelling

ERELEDEN

Lever uw kopij in vóór 1 oktober a.s.  
via ledenvta@gmail.com  

o.v.v. tropenstem oktober 2017. 
 

De volgende Tropenstem komt in  
oktober 2017 uit. 

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

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



Programma vta 2017

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

Dinsdag 15 augustus 2017 • Indië-Herdenking   

  10.00 – 19.00 uur Den Haag/Alkmaar



vergader data vta 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: 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
Preuvenement op zondag 10 september 2017 in Wijkcentrum De Oever

De 19 de editie van het Preuvenement staat voor de deur! Dit jaar trekken Linda Frans en 
Susan Pfaff van BersaMaju de kar, samen met de vertrouwde bouwgroep en een speciaal 
samengesteld team! Met een paar kleine veranderingen willen zij nieuw leven inblazen en 
het Preuvenement naar een hoger niveau tillen. Gastheer Rob van der Sar wordt vergezeld 
door Safirah Dijkstra (dochter van een VTA-lid). Op het podium horen wij de vertrouwde 
muzikale klanken en gaan we mooie demonstraties zien. Er zal meer aandacht worden bes-
teed aan het gezellig samen kunnen eten.

Het Preuvenement is van oorsprong een proeverij. De standhouders is gevraagd een Indis-
che specialiteit te bereiden. De bezoekers kunnen deze proeven en op hun favoriet stem-
men. Er is een mooie prijs voor de lekkerste specialiteit,maar ook een prijs voor de mooiste 
stand!

Het thema van VTA/BersaMaju is dit jaar: ‘Wat geef jij door?’ Er worden kookworkshops en 
kookdemonstraties gegeven. Hoe leuk en zinvol om de kookkwaliteiten door te geven aan 
de jongere generatie?

Wij als bestuur zijn blij met deze nieuwe input en kijken vol vertrouwen uit naar deze spe-
ciale editie!

Het Preuvenement 2017 team:

• Linda Frans en Susan Pfaff trekken het evenement.
• Lizzy Kailola, Ursela Broers en Pascalle Pfaff houden zich bezig met de aankleding van 

het terrein.
• Rene de Calonne is verantwoordelijk voor de bouwploeg en elektra.
• Jeffrey Patty houdt zich bezig met het podium en wordt ondersteund door Jimmy Ager-

beek.
• Esther Frans en Stella Frans buigen zich over de kookworkshops en kookdemonstraties.

Zeg het voort en markeer zondag 10 september in de agenda!

Zondag 1 oktober hebben wij alweer onze derde Kumpulan in Wijkcentrum De Oever. Een 
mooie betekenis van het woord Kumpulan is een gezellig samenzijn met lekker eten en veel 
muziek. Gewoon elkaar weer eens spreken, in plaats van te e-mailen of te whatsappen of 
sms-en. Daadwerkelijk contact hebben met elkaar en samen een gezellig middag beleven.

Wij van het VTA-bestuur hopen dan ook vele handen te mogen schudden, mooie verhalen 
te horen en met elkaar toasten op een fijne middag.

Een warme groet van het VTA-bestuur



De redactie wenst, ook namens het bestuur, alle leden van harte beterschap en een spoedig  

herstel toe.

Dat het met de gezondheid vaak worstelen is, weten velen van ons maar al te goed. Daarom willen 

wij extra aandacht geven aan Nel Overeem, Joke Seathiel, Yvonne Bakhuys, Leo Heynen, Poncky 

Winter, Coby Dalhuisen, Guus Smit, Jean van Oudheusden en Mien & Freek Langhout.

Laten we wensen dat het mooie warme weer van de laatste tijd een warm gevoel van binnen geeft 

en het leven van nu wat lichter maakt.

                    

Verder willen wij alle jarigen en diegene die nog speciale feesten te vieren hebben in de maanden 

juli, augustus en september alvast feliciteren.

En u weet het, gaat het wat minder met u, meldt het ons, anders kunnen wij ook niet reageren.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,  

Lena Schrijver.

ziekenboeg

Onlangs is overleden de heer Jerry Kloer. Jerry 

was vele malen een welkome gast tijdens de 

kumpulans en met zijn warme stem bracht hij 

vele bekende songs ten gehore samen met de 

band Bodiri. Jerry was al op hoge leeftijd en al 

enige jaren ziek. Wij willen Henny en de kinder-

en condoleren met dit grote verlies en wensen 

hun veel sterkte toe.



A D M I N I S T R A T I E  K A N T O O R

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



Fietstocht 1 juli 2017
De weersverwachting voor de fietstocht was slecht en gaf geen goed gevoel voor een leuk gezellige fiet-
stocht.  Er werd in de morgen regen verwacht, maar de middag gaf toch enige hoop. De organisatie gaf 
groen licht om de fietstocht door te laten gaan en dat bleek voor de deelnemers een goede beslissing. 

Om 09:30 uur waren er nog maar 2 deelnemers, Sumarni en Tini. Het was wat fris en het druppelde een 
heel klein beetje. De dames hadden dan ook reeds hun regenkleding aangetrokken.

Om 10:10 uur vertrok de fietsploeg, gelukkig meer dan alleen 2, om aan de fietstocht te beginnen. Jop-
ie Pfaff als gids voor het peloton. We fietsen via het park van St. Pancras naar Langedijk waar Jan en Anni 
Groenveld en Rene de Calonne reeds op ons wachten. Via de 1000-eilanden gingen we richting Heerhu-
gowaard-Noord. Een mooie route die door velen onder de fietsploeg nog niet was gereden. Wat ons opviel 
was dat Bram Boers het afgelopen jaar al stampend en hijgend de fietstocht reed en zelfs af en toe door 
George Meyer voortgeduwd moest worden. Nu fietste hij vooraan en had het hoogste woord.  Juist, Bram is 
in bezit van een e-bike en vertelde trots zijn fietservaringen. 

In Heerhugowaard de eerste koffiestop. Helaas was het café dicht. Gelukkig was de eigenaar bezig met het 
schoonmaken van de zaal en vonden wij hem bereid koffie voor ons te zetten. Na zo’n 1,5 uur fietsen, zaten 
we dan aan een heerlijk bakkie!   

De volgende stop was de boerderij van de gebroed-
ers Van Diepen, Johan en Nico. Nico gaat over de 75 
koeien en Johan heeft zo’n 600 geiten en 5 bokken 
onder zijn hoede. Hij gaf uitgebreid verslag over 
het reilen en zeilen in een geitenboerderij. Weetje: 
waarom zie je in Nederland geen geiten op het land? 
Omdat geiten op ons lijken, zij houden ook niet van 
kou en regen en zijn erg kieskeurig. De geiten krijgen 
het beste gras en speciale korrels ‘snoep’, en geven 
in ruil daarvoor heerlijk geitenmelk van extra goede 
kwaliteit. 



De meeste koeien van broer Nico stonden in de wei. In de stal waren de koeien die nog moesten kalveren. 
Enige jonge en wat oudere kalveren waren ook in de stal. Eén koe geeft gemiddeld 30 liter melk per dag.   
De koeien worden ook automatisch gemolken. Weetje: een 1-jarig kalf wordt een enter genoemd.  
Een 2- jarig kalf, die nog niet gekaft heeft, heet een vaars. Na twee jaar mag de vaars de stier op bezoek vra-
gen.    

Het bezoek aan de boerderij van de gebroerders Van Diepen was zeer leerzaam. We hebben ergens in een 
hoek op de betonnen vloer en houten pallets onze lunch gehouden. Ergens heeft het ook zijn charme  
om zo met het zonnetje erbij en af en toe een beetje boerenparfum de lunch te houden.  
Namens de vereniging hebben we op advies van Jan Groenveld, zondagmiddag  een vers gebakken  
appeltaart, gebakken door Jopie Pfaff, naar de gebroeders Van Diepen gebracht.

Hierna gingen we, via restaurant Skeef, richting Alkmaar waar wij bij restaurant Wereldwijd de laatste stop 
van de dag hadden. Hier hebben wij heerlijk gegeten. Enkele van de groep waren voor het eerst in restau-
rant Wereldwijd. Je zag ze heerlijk eten en waren verbaasd over de diversiteit aan eten. Verbaasd waren wij 
ook over Bram. Hij zei dat hij op dieet was. Hoe zijn dieet heet, weten wij niet, maar Bram kwam wel steeds 
met een vol bord terug. Na 2 uur getafeld te hebben,was aan het diner maar ook aan de fietstocht een eind 
gekomen. Met een blij gezicht en een ferme handdruk namen we afscheid van elkaar met een ‘Gis revido, 
sampai  bertimu lagi’.

Frans Pfaff         

vervolg Fietstocht 1 juli 2017







dinsdag 15 augustus 2017

Indië-Herdenking
Busreis Den Haag

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

(inclusief versnaperingen in bus en maaltijd)





Picknick zondag 9 juli 2017
Bij de start van het nieuwe seizoen was de vraag of er überhaupt een picknick in 2017 zou worden 
georganiseerd. De vorige commissie Picknick wilde het stokje doorgeven aan andere vrijwilligers van 
de vereniging. Gelukkig waren die vrijwilligers er. Tijdens de ALV in maart j.l. bleek uit de reacties van 
veel leden dat de picknick echt een activiteit is dat bij onze vereniging hoort. Een aantal van die leden 
hebben toen ook toegezegd om organisatorisch te helpen.

Bij de eerste oriënterende vergadering bleek al 
heel gauw dat de nieuwe organisatie voor de 
Picknick er stond. Zonder enige vrees of het zien 
van mogelijke problemen zei Trees Frans:
“Mag ik dan de kookgroep onder mijn hoede 
nemen?” en ik heb toegezegd de coördinatie van 
de commissie Picknick op me te nemen.

De eerste vuurdoop van de nieuwe commissie 
Picknick was op zondag 9 juli j.l . De kookgroep, 
onder leiding van Trees Frans, had een verschei-
denheid aan gerechten voorgeschoteld dat je di-
rect zegt: “Kom maar op, het preuven/eten moet 
maar direct beginnen!”.

Tussendoor kon men genieten van de saté van 
George en Gerda Meyer. Jimmy Agerbeek zorgde 
voor muziek, wat zeer gewaardeerd werd door de 
line-dancers onder ons. We hebben ook gepro-
beerd wat activiteiten voor de picknickbezoekers te organiseren. Het liep helaas niet storm om er aan 
deel te nemen. Het ‘spijkerpoepen’ en het ‘skiën’ gaf nog even een opleving. Kinderen en enige vol-
wassenen hebben toch deelgenomen. Ik denk een beetje ‘malu’. Daarentegen was er bij Max  
Tophoven wel een aantal leden die zich waagden aan Jeu de Boules. We blijven deze activiteiten in het 
programma op te nemen. Wij vragen daarom enige ouders zich te melden om mee te denken.

Nogmaals, op zo’n dag moeten we van elkaar genieten, jong en oud.

De dag begon voor de bouwploeg met een stralende ochtendzon. De zon heeft ons daarna niet verlat-
en, waardoor de picknick, ook vanwege het stralend evenement, als zeer geslaagd genoemd
mag worden. Veel dank aan de bouwploeg, de kookgroep en de vele vrijwilligers die ervoor gezorgd 
hebben dat deze dag een groot succes was.

Voor de Picknick hebben zich heel veel mensen opgegeven. Voor deze aantallen heeft de Kookgroep 
dan ook de lunch en het diner gekookt. Spijtig te zien en te merken dat niet alle mensen die zich opge-
geven hadden, ook gekomen zijn. Voor de volgende keer ontvangen wij graag de afmeldingen op tijd.
Frans Pfaff



Zondag 9 juli, einde van de ochtend ben ik vanuit Den Bosch naar Noord-Scharwoude 
gereden en ging ik naar het Geestmerambacht. Daar aangekomen kwam ik op de picknick-
plaats aan en zag daar een gezellige boel. Tentjes, stoelen, tafeltjes en bovenal een hoop 
vrolijke mensen. Ook een grote tent met heerlijke hapjes, koffie, thee en de kookgroep van 
VTA. Iedereen was gezellig aan het kletsen, kinderen speelden, ik hoorde muziek en zag 
de dansers al weer line-dansen op het gras. Het was er warm, gezellig en druk. Allereerst 
ging ik thee en een salade en lekker koekjes halen en overal iedereen begroeten en gezel-
lig kletsen. Daarna kwamen allemaal speeldingetjes te voorschijn om gezamenlijk leuke 
spelletjes te gaan doen. Ik zelf ben met Max, die had de Jeu de Boules ballen, en een 
aantal mensen Jeu de boules gaan spelen. De langlauf latten lagen er ook weer, badmin-
ton enz. Rond half 17.00uur nam Trees de microfoon en vertelde ons dat wij konden gaan 
eten. Dus in de rij allemaal……… en het zag er toch goed uit! De lange opgestelde tafel 
stond vol met overheerlijke gerechten, die Dede samen met 4 dames heeft klaar gemaakt. 
Trees Frans en haar team, de KOOKGROEP, hebben er voor gezorgd dat wij niets te kort 
kwamen. Natuurlijk ben ik de mannen van de BOUWGROEP niet vergeten, want die waren 
weer voor 08.00 uur bezig met het opbouwen van de tenten. Ik kan alleen maar zeggen: 
WAT EEN MOOIE PICKNICKDAG 2017 WAS HET!

Lieve groet van Hanny van Tuil

Picknick



Na het succes van vorig jaar organiseren wij op zaterdag 28 oktober a.s. de 2e editie van Pesta Ber-

saMaju in Grand Café Koekenbier te Alkmaar.

Het avondprogramma zal weer bestaan uit live muziek en een DJ.

Dit jaar organiseren wij zelf het middagprogramma onder de naam Roemah BersaMaju.

Het middagprogramma zal bestaan uit een aantal culturele onderwerpen. De inbreng van de aan-

wezigen in de zaal is bepalend voor het succes van deze middag.

Zowel tijdens het middag- als avondprogramma kunt u langs de aanwezige lifestyle standjes lopen.

Uiteraard is de Indische keuken niet weg te denken. Want zonder Indisch eten, geen feest.

Vanaf het middagprogramma kunt u bij de aanwezige catering terecht voor een warme hap of 

maaltijd. Ook de traditionele Indische lekkernijen zullen niet ontbreken.

Om van Roemah BersaMaju en Pesta BersaMaju een succes te maken is uw aanwezigheid zeer 

belangrijk. Niet alleen om uw aanwezigheid, maar ook omdat u ons hiermee steunt om onze activ-

iteiten in de toekomst voort te zetten. Dit met als doel om aandacht te blijven houden voor onze 

cultuur en wat u en uw (voor)ouders hebben meegenomen vanuit het mooie Indië.

Dus noteert u 28 oktober 2017 groot in uw agenda!
Wij hopen op een grote opkomst van VTA leden.

Erwin Pieters

Team BersaMaju

(Jongerenwerkgroep Vereniging Tropenvrienden Alkmaar)

[Foto plaatsen van Pesta BersaMaju 2016]

Pesta BersaMaju en Roemah BersaMaju
zaterdag 28 oktober 2017





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 2017 is:
€ 40,- per jaar voor uzelf met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30,- per jaar voor uzelf.

aanmeldingsformulier vereniging tropenvrienden alkmaar


