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Programma VTA 2016

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 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

Wie zou het herfstachtige klimaat die we nu hebben niet liever willen
verruilen met het lekker warme tropische klimaat uit Indonesie? Ik in
ieder geval wel….enak toch?
Nu de vakantie voorbij is en de scholen weer zijn begonnen en wij
onze eerste evenement de jaarlijkse Preuvenement hebben gehad gaan
wij er weer met volle moed er tegenaan om weer gezellige kumpulans
te organiseren.
De eerstvolgende kumpulan is op zondag 13 november a.s. en ik hoop
dat u met zijn allen weer erbij zullen zijn en neem gerust uw vrienden
of familie mee. De muziek zal verzorgd worden door BODIRI en na-
tuurlijk voor de liefhebbers…bingo! Voor de innerlijke mens is er ook
een catering aanwezig.

Terugblik op de Preuvenement :
Het was een redelijke warme weer met af en toe wat korte buien des-
ondanks was het een gezellige dag geworden om niet te vergeten met
de tropische klanken van de angklung en de mooie dames en heren in
hun prachtige traditionele Indonesische kledij die hun afkomst vertel-
den uit welk deel van Indonesie zij komen wat ons natuurlijk doen
verlangen naar het gordel van smaragd…..Bovendien was er ook een
diversiteit aan heerlijke hapjes en gerechten voor de inwendige mens.
Verder werden we vereerd met de aanwezigheid van Toko Tropica
nieuw als standhouder om hun producten te tonen.
Graag willen we u op onze oproep attenderen om zich aan te melden
als vrijwillig(st)er voor onze kookgroep. Kunt of houdt u van koker-
ellen van Indische gerechten of koekjes meldt u zich dan alstublieft!
Namens het bestuur van VTA wens ik alle zieke leden onder ons sterkte
en een voorspoedig herstel toe, voor iedereen de hartelijke groeten en
tot ziens !

De Voorzitter



Leden wel en wee

De redactie wenst, ook namens het bestuur, van harte beterschap en veel
sterkte bij het herstellen aan Charles Portier, Jane van Oudheusden, Jerry
Kloer, Yvonne Bakhuys en Leo Heynen.
Een reden voor blijdschap is de geboorte van een kleindochter voor
Anneke en George Klink. Zij worden van harte gelukgewenst.
Ook een gelukwens voor de jonge ouders en kind. Dat jullie allen veel
geluk zonneschijn en gezondheid mogen krijgen.
Een reden voor verdriet is er door het bericht dat op 19 oktober Max
Kailola is overleden, Met zijn vrouw Wieneke was hij al lid van het eerste
uur van het bestaan van OVTV later VTA.
Een heel gewaardeerd lid van de vereniging, we zullen hem missen.
Het bestuur stuurt haar oprechte deelneming toe en wenst Wieneke ,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe .
De redactie en bestuur  wenst alle leden nog fijne zonnige dagen een
goede gezondheid toe de komende tijd, dat het geen al te donkere dagen
voor de kerst  gaan worden, dat hopen we.
Verder willen we alle jarigen en diegenen die nog speciale feesten te
vieren hebben in de mnd/ nov. en dec, alvast van harte te 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

Vergader-agenda van Vereniging Tropenvrienden Alkmaar 2016

Europa Boulevard 277, Alkmaar

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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Enkele belangrijke programma-punten van Tropenvrienden
Alkmaar. Zet het in uw agenda!

Zondag 13 november 2016
Kumpulan Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Aanvang: 14.00uur  Einde: 18.00uur
Plaats: Wijkcentrum De Oever
De muziek wordt verzorg door: BODIRI

Zaterdag 17 december 2016
Kerstbal Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Aanvang: 18.00uur   Einde: 24.00 uur
Plaats: Wijkcentrum De Oever
De muziek wordt verzorgt door:BODIRI

Zondag 15 januari 2017
Nieuwjaars kumpulan Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Aanvang: 14.00uur  Einde: 18.00 uur
Plaats: Wijkcentrum de Oever
De muziek wordt verzorgt door: CICI  &  RUUD

Oproep vrijwilligers VTA voor picknick en koken

In verband met het stoppen van een aantal vrijwilligers als medewerker
opbouw en koken voor de jaarlijkse picknick, zijn wij op zoek naar en-
thousiaste leden die genegen zijn om deze plaatsen weer op te vullen.

U kunt zich aanmelden via email: hannyvta@gmail.com voor eind decem-
ber 2016.

Bestuur VTA

mailto:hannyvta@gmail.com


Indië Herdenking
Op maandag 15 augustus vertrok de bus met 28 personen vanaf station
Noord naar het Indisch Monument in Den Haag. De organisatie was in
handen van Bersamaju. Reeds in het begin van de rit zat de sfeer er zeer
goed in. Er werd koffie en thee geschonken met de daarbij behorende
cake en andere lekkernijen. Truus Römer vertelde mij nog over haar
ervaringen tijdens de Japanse bezetting in Indonesië. Het was vreselijk en
triest om dit aan te horen. Ik was zelf in die tijd in Soerabaja.   Gelukkig
hebben onze kinderen dit niet hoeven mee te maken.
De herdenking vond ik indrukwekkend en ontroerend. Ik was blij te
constateren dat er veel jongeren naar de herdenking waren gekomen. Na
de herdenking gingen wij met ons allen naar het World Forum. Hier werd
ons een maaltijd aangeboden. Nasi rames, gado gado, cendol en nog vele
allerlei lekkernijen stonden op het menu.  De muziek zorgde nog voor een
hele gezellige sfeer. Soemarni en nog andere leden van de groep hebben
het diner en de herdenking afgesloten met een linedance.
Deze dag  was voor mij een  zeer ontroerende dag die uiteindelijk  zeer
gezellig werd afgesloten.  Dank aan BersaMaju die op een zeer geslaagde
dag mag terug zien.  Ik hoop tot volgend jaar en dat er nog meer leden
deze herdenking  willen mee maken.
Bram Boers



PERSBERICHT

BERSAMAJU ORGANISEERT
Een geweldig evenement bestaande uit een middag- en avondprogramma.
De voormalige Jongerenraad van de VTA (Vereniging Tropenvrienden
Alkmaar) organiseerde zo’n 15 jaar geleden feesten in Poppodium Atlantis
in Alkmaar, met exact dezelfde doestelling als BersaMaju nu heeft,
namelijk; behoud van de Indische/Molukse cultuur en meer interactie
tussen de generaties. Deze feesten waren altijd succesvol, de combinatie
van live-muziek, meerdere DJ’s, standjes met lifestyle en uiteraard een
warung (Indofood). Muziek en eten is wat generaties bindt en deze
formule zetten wij dan ook in voor ons feest: Pesta BersaMaju.

Middag: INDOROUTES (14:00 - 18:00 uur)
Het middagprogramma is georganiseerd in samenwerking met het Indisch
Herinneringscentrum Bronbeek (http://
www.indischherinneringscentrum.nl). Een programma met Indisch en
Molukse thema’s en alles wat verbonden is met het voormalig Nederlands-
Indië. Het thema van de middag is ‘Wat is jouw verhaal?’. Het is voor het
IHC belangrijk dat het inhoudelijke programma van de INDOroutes draait
om samenkomen in een ongedwongen sfeer, met inhoudelijke gesprekken,
muziek, kunst of theater en natuurlijk een hapje en een drankje.

Avond: PESTA BERSAMAJU (20:00 - 02:00 uur)
Met de live-bands Gazooth en Keku Tiha zet de organisatie BersaMaju
hoog in tijdens het avondprogramma Pesta BersaMaju. Daarnaast draaien
verschillende DJ’s op 2 verdiepingen de allerbeste Soul/Disco/R&B/Club!
Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd, cateraars Ropaja en Mr.&Mrs.
Smith verzorgen authentieke Indofoo. In de lifestyle area tref je o.a. een
hairstylist, Indo’s Be Like en een Pa’atei (old skool tattoo artist) aan. Pesta
BersaMaju is dé beleving voor iedere generatie!

Kaartverkoop: middagprogramma á € 5,00 en avondprogramma á € 10,00.
Wij hebben een beperkt aantal combinatie-voordeeltickets à €12,50.
www.ticketkantoor.nl/shop/bersamaju

Locatie: Grand Café KoekenBier, Kennemerstraatweg 18, Alkmaar.

Meer informatie:
Website: www.bersamaju.nl
Facebook: www.facebook.com/bersamaju

http://www.indischherinneringscentrum.nl)
http://www.ticketkantoor.nl/shop/bersamaju
http://www.bersamaju.nl
http://www.facebook.com/bersamaju


INDOroutes 26 november

Op zaterdag 26 november vindt in Koekenbier, Alkmaar INDOroutes
plaats! Het Indisch Herinneringscentrum organiseert deze editie van
INDOroutes i.s.m. Stichting Bersamaju. Jij komt toch ook?

INDOroutes is een jaarlijks evenement dat een platform biedt voor jonge
creatievelingen die hun Indische en Molukse roots als insiratiebron
gebruiken voor mooie, interessante en educatieve projecten. Als bezoeker
word je getrakteerd op een middag vol film, debat, muziek en theater.
Iedereen is van harte welkom!

Wat is joúw verhaal? Op welke manier vormen je roots een inspiratiebron
in wat je doet? Tijdens INDOroutes delen Jonge Molukse en Indische
creatievelingen hun verhaal.

Tijdens Professional Routes gaat host Patrick Neumann in gesprek
met jonge, creatieve ondernemers waarbij roots een belangrijke drijfveer
vormt in hun werk. Onder meer te gast zijn: theatermaker Esther Hulst.
Zij maakte met Lagu Damai een voorstelling o.a. gebaseerd op de
verhalen van haar Molukse familie. Daarnaast documentairemaker Tenny
Tenzer, bekend van de serie I.N.D.O.docu en fotograaf Eliza Bordeaux.
Topgitaris Erwin van Ligten speelt krontjongliederen in een nieuw,
eigentijds jasje. Tijdens de Indische Salon Thuis in Beeld delen drie
mensen met bijzondere foto’s hun verhaal. Verder de radiodocu Niet mijn
oolog van regisseur Kim Faber. Afsluitend de muziekwedstrijd Rhythm &
Routes waarbij muzikaal talent van zich laat horen! Jury bestaat uit o.a.
Ruben Fernhout en Lisa Noya.

Theatermakers Wendy Ripassa en Elsbeth Vernout van Riboet
Verhalenkunst lopen rond met de Verhalenparaplu op zoek naar jouw
verhaal! Fotograaf Armando Ello geeft workshops hoe je verhalen
vastlegt in foto’s. Bekijk verhalen en foto’s in de pop-up expositie Thuis
in Beeld. En nog veel meer!



Programma:

14:00 – 14:30              Professional Routes in gesprek met jonge
o n d e r n e m e r s w aa r b i j  h u n  roots een inspiratiebron vormt in het werk dat
zij doen

14:30 – 14:50              performance Erwin van Ligten Krontjong Baru
Guitar– Let the music do the talking!

14:50 – 15:00              pauze

15:00 – 15:45              Indische Salon – Thuis in Beeld  bijzondere
foto’s met verhalen

1 5 : 4 5  –  1 6 : 3 0               Radiodocu Niet mijn Oorlog Kim Faber
onderzoekt de vraag of haar angstige karakter te maken heeft met het
oorlogsverleden van haar opa.

16:30 – 16:45              pauze

16:45 – 18:00           Rhythm & Routes muzikaal talent laat van zich
horen tijdens deze muziekwedstrijd!

Host: Patrick Neumann

Locatie: Grand Café Koekenbier, Kennemerstraatweg 16, Alkmaar
Tickets:  kosten € 5, te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/
bersamaju

Of los te koop bij Toko Tropica aan de Vondelstraat in Alkmaar of bij één
van de BersaMaju-leden. 
INDOroutes is een jaarlijks evenement dat een platform biedt voor jonge
creatievelingen die hun Indische en Molukse roots als insiratiebron
gebruiken voor mooie, interessante en educatieve projecten. Als bezoeker
word je getrakteerd op een middag vol film, debat, muziek en theater.
Iedereen is van harte welkom!

INDOroutes is een initiatief van het Indisch Herinneringscentrum en
de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en wordt mede mogelijk
gemaakt door het vfonds. INDOroutes 2016 is i.s.m. Stichting
Bersamaju.

http://www.ticketkantoor.nl/shop/






Hallo Allemaal vanuit Bandung Indonesia,

Op dinsdag 10 mei ging ik  weer met het vliegtuig via Kuala Lumpur naar Jakarta. Dit
ik keer wilde ik een boekje laten drukken, omdat dit hier veel goedkoper is en er geen
eisen worden gesteld.
Bij aankomst op het vliegveld hoefte ik dit keer geen touristenbelasting van 25 dollar
meer te betalen, dit moet wel bij een langer verblijf dan 30 dagen.
Met de bus ging ik direct naar Kemayoran. Vervolgens bracht de ojek mij naar Genung
Sahari dua Maven hotel. (Een erg eenvoudig hotelletje voor 12,50 euro-zeer goede
douche).
Na wat eten en drinken ging ik naar bed. Morgen vroeg naar Amin die een echte
Heidelberg drukmachine heeft en daarna naar de pasar baru voor Lubis een handelaar
in oud geld die ik vorig jaar februari nog zag.
Rond 06.00h sta ik op en wandel rond eerst naar het kantor pos om
postpakket verzendings kosten op te vragen zee en luchtpost, dit doe ik tot 09.00h.
Met mijn USB stick in de hand waar mijn verhaal op staat om te laten drukken stap ik
bij Amin in zijn kantor. Na zijn gebed heeben we een goed gesprek en na een half
uurtje lijkt alles begrepen en ik zal na een goede week terug keren om de boekjes op
te halen. Nu ga ik direct door naar de Pasar Baru, waar Lubis altijd met zijn munten
en papier geld zit. Maar ik kom er verschillende handelaren tegen, geen Lubis. Ik ga
vragen aan de mensen voor de toko waar hij altijd zat. Ze zeiden hij is al een jaar
dood. Ik dacht het niet goed te begrijpen in februari was hij er nog en had mij 1000
euro aan halve euro biljetten gegeven. Met de vraag of ik deze wilde proberen te
verzilveren bij de Nederlandse bank.
(Ongeveer 3 dagen nadat ik het geld had opgestuurd naar de Nederlandse bank kreeg
ik een erg boze directeur aan de lijn die het niet normaal vond dat ik halve biljetten
uit Indonesie opstuurde. Hij zei: ze zijn echt, meer ik wil maar 300 overmaken. Ik
stemde in. Er werd echter 200 euro overgemaakt).
Een sopir ojek bracht mij uiteindelijk naar het huis van de vrouw van Lubis en gaf
haar het geld. Ze was blij, want nu kon ze een steen kopen voor zijn graf. Hij was 3
weken nadat ik hem nog sprak aan een hartaanval over gegaan. Hij was een Batakker
van Medan en zijn vrouw uit de kampung van Jakarta. 
Hierna moest ik snel naar mijn hotel, want hier zat de zus Gus Smit op mijn te
wachten. Ik verwachtte dat zij hier met 18 kg onderleggers en papier zou zitten, maar
zij wist van niets. Na een aantal smsjes  begrijp ik dat het spul bij een neef ligt en
het leek er niet op dat het de bedoeling was dit nu naar het postkantoor te brengen.
Met een luxe auto gingen we naar een cool muzeum. Het was maar 27 graden, maar
echt smoor heet!
Daarna gingen we naar de Monas en wilde ze mij meenemen naar Bogor om een berg
te beklimmen. Ik was nog helemaal verreist dus ketste dit mooie aanbod af. (echt
moe). Nog een dagje rustig aan gedaan en toen naar Bandung-Lembang vertrokken
per kereta api om in Lembang het Boska Observatorium te bekijken. In 1923 is dit er
neer gezet en in 1931 is de 7000 keer vergrotende telescoop geplaatst. De vloer kan
via spindels op en neer. Echt gaaf wanneer je van techniek houd. Het gaat vanwege
de warmte pas om 17.00h sÁvonds open, maar is echt de moeite waard.
De dag erop met straatvegers opgelopen. Ze vertelde mij dat ze 1 miljoen 100.000
Rupia verdienen in de week zón slordige 63 euro. Ik schaam mij nu, want
ik maaktevoor het drukken van mijn 100 boekjes al 421 euro op. Voor mij kost
godkoop eten tussen de 0,50 euro cent en 1,20 euro in. Zij moeten het echt met nasi
kucing doen voor 30 euro cent-5000 Rp per maaltijd anders is de maand echt te lang.
gelukkig kunnen de mannen goed vissen in de rivier.



Een man was wat slimmer en had een tweede baantje ook als beveiliger in de
kampung. Ik weet niet zeker of ik hier heel van terug was gekeerd, wanneer ik
dit alleen had gedaan. Nog een dagje rustig aangedaan en toen in 9,5 uur naar Jogya
gereisd. Hier wilde ik in het Merbabu hotel, maar dit zat vol met javaneze
vakantieganger. Ik ging dit keer naar Luci in gang satu Sosrowijaya.
Ik zag hier Taman Pintar Solo en de Prambanan dit blijft mooi. In Solo was ik in
benteng Vredenburg net als dat dit in Jogya staat, maar in 1752 gesticht. Nu krijg ik
het bericht dat mijn boekjes klaar waren dus neem de trein terug naar Jakarta. De
trein is niet te herkennen met 3 jaar geleden. Alles gaat nu zoals in het buurland
Maleisie. Net als de trans jakarta bus of trans jogya prima en vaak goedkoop. Derde
klas Jogya Solo 8000Rp, maar je kan met airco tweede klas of eksekutif wat dus veel
duurder word.
Er waren ipv 100 boekjes 150 boekjes gemaakt dus dit was al weer 22,5 kg. Er moest
dus 10kg bagage worden verstuurd naar Nederland. Over bagage kost 35 euro per kg.
Dus eerst naar het hotel en toen met 10 kg naar het kantor pos.
Door de warmte ging ik eerder weg. Ik maakte wel hele aardige mensen mee.

Thimo



VTA uitblinkers.

Het is wel een hele tijd geleden maar toch belofte
maakt schuld.  De razende reporter heeft tijdens
het Preuvenement voorgesteld wat extra aandacht
te besteden aan de jeugd, ook wel genoemd de 4e

generatie van onze ouders die in de jaren 50 naar
Nederland zijn gekomen.
Tijdens het Preuvenement heeft u enige van deze
kinderen gezien. Devine de rapper, een
ondeugende heerlijke tiener die onbevangen en
brutaal zijn show gaf. Ashley, onze Nederlandse

Freestyle Dance 2016 onder 14 jaar. Een pracht van een bokaal met de
vermelding:

Solo Dutch championship 2016, 1st place. Solo U14 Intermediate
2016.

Ashley Brons, dochter van Ursula en Remie
Brons, maar is ook de kleindochter van
Margie en Maarten Broers.  Ashley is 13
jaar, zit op de Dalton College. Hier heeft zij
gekozen voor “Dalton on Stage”. Een
opleiding die meer gericht is op, dans,
drama, zang en muziek. Hier werd de Hip
Hop en Streetdance les gegeven. Ashley zat
bij vereniging Moves waar les werd gegeven
in Free Stylee Style.  Dit is wat zij wilde.  Zij was daar zo goed in dat zij
auditie mocht doen voor de Demogroep. Zij kon daardoor aan wedstrijden
mee doen en er werden optredens verzorgd.  Opgenomen in de Demo

groep werd zij geheel door de Free Style virus
besmet, dat was zo’n 2 jaar geleden.
Dat werd dus hard trainen. De vereniging kon
maar 1 lesuur in de week tijd voor vrij maken.
Voor Ashley werd het dus thuis trainen, trainen
en nogmaals trainen.  Ashley danst ook in een
meidengroep waar zij regelmatig demonstraties
geven.  De prestatie van Ashley mogen we
gerust zeggen dat zij een hele goede prestatie
heeft geleverd. In zo’n korte tijd Nederlands
kampioen Freestyle onder 14 jaar te worden is
In de taal van de jongeren: Cool man!
Ashley, we hadden tijdens ons gesprek over

sport waar heel veel uren in gestoken moet worden. Als je wat wilt
bereiken is dit ook zo. Maar school mag er geen vergeten onderdeel van
worden.  Sporten en studie gaan heel goed samen.



Overigens heeft Ashley een tweelingbroer,
Jari die in een G-team bij Voetbalvereniging
Koedijk speelt. Als 13 jarige voetballer is hij
zo goed dat hij met de 18 jarigen mee mag
doen. Met het G3 elftal van vv Koedijk heeft
hij Brons gewonnen tijdens de
Speciallympics 2016 in Nijmegen.

Ashley en Jari laat het de Razende reporter
weten als jullie weer een prestatie hebben geleverd.

De Razende Reporter

Recept van de maand:

Sambal Goreng Cumi Tempeh

Ingrediënten:
- 250 gr. inktvis
- 75 gr. petehbonen
- 1 blok tempeh
- 1 rode lombok
- 2 eetlepels sesamolie
- 1 eetlepel limoensap
- 1 eetlepel olie
- 1 kippenbouillonblokje
- suiker naar smaak
- peper naar smaak
- zout naar smaak
Bumbu:
- 2 sjalotten
- 2 rode lomboks
- 2 teentjes knoflook
- 1 schijfje laos

Bereiding:
Haal de zaadjes uit de lombok en snijd het in schuine ringen. Snijd de tempeh in
blokjes en frituur ze goudbruin,
laat ze goed uitlekken. Snijd de inktvis in ringen, wrijf ze in met zout en peper en laat
het ca. 15 min. intrekken.
Dompel ze voor 30 seconden in kokend water en laat ze uitlekken.
Snijd voor de bumbu de sjalotjes, lomboks, knoflook en laos fijn en maal dit tot een
pasta. Verkruimel het
bouillonblokje en houd dit apart. Verhit de olie en bak de petehbonen tot ze van kleur
zijn veranderd. Laat ze
uitlekken op keukenpapier. Verhit de sesamolie in een schone wok en bak de bumbu
tot het begint te geuren.
Voeg de suiker, kippenbouillonblokje en limoensap toe en schep het geheel goed door.
Voeg de tempeh,
petehbonen, lombokringen en de inktvisringen toe en roerbak tot de inktvis gaar is.









 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.     .......-.......- 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!

W e h o p en  d a t  j u l l i e  v ee l  p lez ie r  zu l l en  b e lev en  a an  h e t  l i d m aa t sch ap !
Best u u r  VTA, r ed a c t ieg r o ep  en  led en a d m in ist r a t i e  .

mailto:hannyvta@gmail.com

