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Lever uw kopij in vóór 31 augustus a.s.
via ledenvta@gmail.com
o.v.v. tropenstem september 2018.
De volgende Tropenstem komt
eind september 2018 uit.

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:
Maandag 25 juni
Maandag 24 september
Woensdag 24 oktober
Donderdag 22 november
Donderdag 20 december

zaterdag 21 april 2018 • Lentebal

17:00 - 23:00 uur

maandag 18 juni 2018 • Roemah bersamaju

Filmhuis Alkmaar - vertoning van
documentaire ‘Klanken van oorsprong’

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

activiteiten & evenementen

Adres van Wijkcentrum De Oever is:
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar s 072 - 511 73 11

vergader data bestuur vta 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.

oproep kretek met filter sigaretten
Wie oh wie gaat binnenkort naar Indonesië en wilt voor iemand een slof kretek
sigaretten met filter meenemen? Graag doorgeven op ledenvta@gmail.com of
0653932440. Alvast bedankt!

VAN HET BESTUUR
Lieve mensen,
Het seizoen zit erop.Als afsluiting hebben wij nog op 30 juni een picknick.Ik wil alvast het kookteam,het op bouw team en alle vrijwilligers voor hun hulp bedanken.
Nu maar hopen voor mooi weer en ik weet bijna zeker dat het ook gezellig wordt net als al die
jaren daarvoor.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst.
Wij hopen jullie massaal te mogen ontmoeten op 9 september bij onze preuvenement.
Rene de Calonne

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.

oproep batikstoffen
Lieve leden,
Wie heeft er voor de werkgroep BersaMaju batikkleden of stoffen over waar u niets meedoet? Wij
kunnen ze namelijk heel goed gebruiken voor al onze activiteiten en evenementen! Uiteraard halen
wij de kleden/stoffen bij u op. Laat het ons weten op bersamaju@gmail.com of 06-53932440.
Groetjes van de werkgroep BersaMaju

Stichting Nusantara
Afgelopen Kumpulan mochten wij twee lieve dames ontvangen van Stichting Nusantara. Nicolette en Monica kwamen die dag om leden en niet-leden te informeren over wat Stichting Nusantara allemaal doet en
kan betekenen. Om te onderzoeken of er daadwerkelijk vraag is voor bijvoorbeeld dagbesteding voor Indische/Molukse ouderen, hadden zij een enquête meegenomen. Voor iedere ingevulde enquête kreeg men
een lootje. Aan het einde van de Kumpulan werden er 3 x 2 toegangskaarten voor de Tong Tong Fair in Den
Haag verloot. Tevens een aantal hele spekkoeken, welke ook gedurende de Kumpulan werd uitgedeeld.
Nicolette en Monica kijken terug op een gezellige en productieve middag. Zij hebben toegezegd tijdens
de Preuvenement een kraam te bemannen, dus mocht u hen gemist hebben, u krijgt een tweede kans! Voor
meer informatie kunt u kijken op hun website: www.nusantara.nl . Mocht u niet beschikken over internet, dan
kunt u uw gegevens doorgeven aan één van de bestuursleden. Zij zorgen er dan voor dat u een informatiepakket van Stichting Nusantara thuis opgestuurd krijgt.
Het bestuur van VTA kan u alvast informeren dat zij samen met de Stichting gaan onderzoeken of er wellicht
in 2019 de mogelijkheid is dat er een dagbesteding gerealiseerd kan worden voor Indische/Molukse ouderen. Wij houden u uiteraard op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!

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: NL88ABNA0431543828 t.n.v. Penningmeester VTA o.v.v. Picknick 30-62018. 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

oproep kringloopwinkel VTA tijdens picknick 30 juni a.s.
Ik heb een oproep gedaan of u als u goede spullen, die nog op de “dressoir of schoorsteenmantel” 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 zaterdag
30 juni en geniet van onze jaarlijkse Picknick. Motto van de Stichting: 1% hulp is meer dan
100% medelijden.
Staan wij ook achter. Tot dan op zaterdag 30 juni op de jaarlijkse Picknick van VTA.
Frans Pfaff

ziekenboeg
De redactie wenst, ook namens het bestuur ,aan al onze leden die op dit moment ziek zijn of bij
wie het even wat minder gaat, van harte beterschap en een spoedig herstel toe. Met name Jeanne
Vos, Mien Diependaal, Leo Heynen, Rie Vlaar, Yvonne Bakhuys, Jan Dalhuysen, Hanny van Tuil,
Poncky de Winter en Lou Mieldijk. We hebben gelukkig Armand Pelt, Trees Frans en ook Jopie
Pfaff weer op de laatste Kumpulan gezien en zo te zien konden zij alweer aardig genieten van deze
middag,
Verder willen wij Armand van harte feliciteren met het feit dat hij nu echt met pensioen mag gaan.
Armand van harte gelukgewenst met deze bijzondere dag, wij wensen jou een heel goede tijd en
hopen dat je een dure voor de Nederlandse staat mag worden.
Bent u jarig in de maanden juni, juli en augustus, dan willen wij u hiermee van harte feliciteren.
Wilt u een activiteit/evenement bijwonen, maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u een van de
bestuursleden bellen, zij zorgen dan waar mogelijk voor vervoer.
Gaat het wat minder met u, meldt het ons! Anders kunnen wij niet reageren, Wij zijn er om elkaar
te helpen toch?
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Lena Schrijver

A D M I N I S T R AT I E
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uit de oude doos

Indië Herdenking
woensdag 15 augustus
Lieve leden,
Graag geeft het bestuur van VTA jullie de mogelijkheid om de Indië Herdenking in Den

Helder bij te wonen op woensdag 15 augustus a.s. Vanaf station Alkmaar Noord vertrekt
er een touringcar naar Den Helder. In Den Helder aangekomen wonen wij de herdenking aldaar bij het monument aan de Vijfsprong. Aansluitend is er een kleine Kumpulan

(voor eigen rekening) in het Hotel Wienerhof. In de middag vertrekt de touringcar weer
richting Alkmaar. Het bestuur vraagt een zeer kleine bijdrage voor het vervoer, namelijk

€ 2,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden. Het overgrote huurbedrag van de touringcar
neemt het bestuur van VTA voor haar eigen rekening. Als u meewilt, geeft u zich dan

snel op, er zijn maar een beperkt aantal plekken in de touringcar. U kunt zich opgeven op
e-mailadres: ledenvta@gmail.com of telefonisch op 06-53932440.
Bestuur VTA

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.

