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Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
Bestuurssamenstelling

ERELEDEN

Lever uw kopij in vóór 24 november a.s.  
via ledenvta@gmail.com  

o.v.v. tropenstem november 2017. 
 

De volgende Tropenstem komt in  
december 2017 uit. 

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

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



Programma vta 2017

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  17.00 – 02.00 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  17.00 – 23.00 uur* Wijkcentrum De Oever te Oudorp

Woensdag 20 december 2017  • Pentolan  19.00 – 22.30 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

zondag 14 januari 2018 • Nieuwjaarskumpulan 14:00 - 18:00 uur Wijkcentrum De Oever te Oudorp

zondag 4 maart 2018 • ALV en Kumpulan 12:00 - 18:00 uur

zaterdag 21 april 2018 • Lentebal  17:00 - 23:00 uur

zondag 27 mei 2018 • Kumpulan   14:00 - 18:00 uur

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

LET OP! de kerstbal van zaterdag 16 december  
begint om 17:00 uur en eindigt om 23:00 uur  

alle activiteiten in 2018 zijn in wijkcentrum de oever  



vergader data vta 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

Beste leden,

Als Interim-voorzitter wil ik toch iets schrijven. Bedankt, twee lettergrepen, iets 
om niet te vergeten. Bedankt aan onze werkgroep BersaMaju voor al jullie inzet en 
inspanning voor onze 19de Preuvenement. Bedankt alle vrijwilligers, zij zijn voor 
onze vereniging van onschatbare waarde. Bedankt voor alle sponsors.  
Bedankt alle mensen voor hun demonstraties en dansshow. Bedankt Bodiri en 
andere muzikanten voor jullie fijne en gezellige muziek. Bedankt alle standhouders 
voor jullie aanwezigheid. Bedankt allemaal die er waren, het was top!  
 
Data om niet te vergeten: zaterdag 28 oktober Roemah en Pesta BersaMaju en 
zaterdag 16 december Kerstbal.

Groetjes van Rene. 

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



stichting yanti
Breezand 11 September 2017

Geacht bestuur en leden van Tropenvrienden Alkmaar,

Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken dat wij zoveel jaren deel uit mochten maken van 
uw vereniging met het Preuvenement, als Belanda zal ik heel erg de sfeer en hoe jullie met 
elkaar om gaan missen.

Ik spreek respect uit naar de (oude) organisatie die zoveel jaren het voortouw hebben ge-
nomen en van de Preuvenement een traditie hebben gemaakt , laten we hopen dat de vol-
gende generatie het in hun stijl het vele jaren mogen voortzetten, ik geef hen een compli-
ment hoe het dit jaar is verlopen.

Wij zullen het evenement als bezoeker blijven volgen en hopen dat u ons op de hoogte 
houdt wanneer u het organiseert.

Wij wensen u het allerbeste toe, wilt u oom Guus en familie sterkte wensen.

Met vriendelijke groet namens Yanti,

Cees Oudshoorn.



De redactie wenst, ook namens het bestuur, onze leden die op dit moment ziek zijn van harte

beterschap en een spoedig herstel toe. Onder andere aan Charles Portier, Susan en Rien Kapenga,

Yvonne Bakhuys, Leo Heynen en Poncky Winter. Susan Kapenga  verblijft nu in het verzorgingshuis

Lindenhof te Hoorn. Wij wensen haar een goed verblijf en verbetering in haar gezondheid toe. Wij

vinden het spijtig u te moeten mededelen dat Guus Smit ernstig ziek is. Veel kracht en sterkte

gewenst aan Ilse en de familie.

Wij kregen het bericht van het overlijden van mevrouw C. Swier Meyer, met haar bijna 96 jaren

bereikte ze de leeftijd van de zeer sterken en wensen haar kinderen en verdere familie sterkte met

dit verlies. Ook moesten wij afscheid nemen van onze zeer vrolijke en sterke Joke Sealtiel. Onze

medeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte met dit grote

verlies.

Omdat het leven verder gaat wilt het bestuur de jarigen van de maanden oktober en november

alvast van harte feliciteren.

Wilt u graag naar een Kumpulan of een feestavond komen en heeft u problemen met vervoer, belt 

u dan een van onze bestuursleden. Zij regelen dan vervoer voor u.

Gaat het wat minder met u, meldt het ons, anders kunnen wij ook niet reageren. Gedeelde smart is

halve smart, toch?

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,  

Lena Schrijver.

ziekenboeg





Klepon is een zoet, Indisch hapje, gemaakt van onder andere kokos en bruine palmsuiker (gulah 
Jawah). Het is erg lekker als een Indisch koekje bij de thee of als nagerecht na een uitgebreide 
Indische rijsttafel. Bovendien ziet het er ook nog ´s erg feestelijk uit! Hieronder volgt het recept.

Ingrediënten:
• 250 gram ketanmeel (kleefrijstmeel)

• 250 ml kokosmelk

• Gula Jawa (geharde, bruine palmsuiker in schijven)

• 150 gram geraspte, gedroogde kokos

• Een paar druppels groene kleurstof  

   (zit in een flesje en is gewoon te koop bij de toko.)

• Water en een beetje zout

Voorbereiding:

Bereidingswijze:
Neem een kookpan en vul het driekwart met water. Dit water laten koken, zodra het kookt op het 
vuur laten staan. Het water moet blijven borrelen. Ondertussen 2 á 3 schijven goelah Jawah (bruine 
suiker) in kleine blokjes snijden, van ongeveer een halve cm. In een kom de ketanmeel en kokos-
melk goed mengen. Een paar druppels groene kleurstof erbij doen en goed mengen. Het geheel 
een pastel groene kleur hebben. Van dit alles een mooie, droge,deegbal maken, het mag niet aan 
de vingers plakken.

Vervolgens kun je van dit meel, kleine ronde balletjes maken (iets kleiner dan een pingpongbal).
Neem een stukje deeg, maak er een balletje van en doe er een klein kuiltje in. Stop in het kuiltje 
een stukje bruine suiker en maak het mooi dicht. Maak ongeveer 10 van deze gevulde balletjes 
en doe ze dan één voor één in de pan met borrelend water. Als de balletjes boven drijven, zijn ze 
klaar. Het deeg is nu gaar en de suiker in het balletje is nu gesmolten. Heel voorzichtig de ballet-
jes eruit halen en in het vergiet met de kokos doen. De balletjes één voor één door de geraspte 
kokos wentelen, totdat ze helemaal bedekt zijn. In deze volgorde ga je door totdat het deeg op is. 
Mocht de kokos weer hard worden, weer opnieuw laten stomen. De kokosballetjes zijn het lekkerst 
als ze warm zijn, je kunt ze in de stomer opwarmen. Mocht je toch nog over hebben (wat ik zeker 
niet denk want ze zijn wel erg lekker) geen nood, klepon kan prima in diepvriesdozen ingevroren 
worden.

Tip: Bijt de klepon niet door maar stop het in één keer in de mond. Wanneer het stukgebeten 
wordt

Klepon (kleefrijstballetjes)

In een rijststomer 150 gram geraspte kokos met 
een snufje zout even warm maken. Heb je geen 
rijststomer, neem dan een diepe kookpan vul 
deze voor een kwart met water en plaats een 
metalen vergiet erboven op. Zodra het water 
kookt, geraspte kokos met een snufje zout in 
het vergiet doen en net zo lang laten stomen 
totdat de kokos zacht is.





dansgroep “bunga melati”

De stichting “Bunga Melati” is opgericht in 1984 door 
wijlen mevr. H.M. Meijboom-Westplat en haar kinderen 
Landa en Jeffrey. 
De zeer vermaarde en meest spectaculaire Indonesische 
dans en showgroep van Nederland biedt entertainment 
op het allerhoogste niveau voor alle feestelijke aangele-
genheden. 
BUNGA MELATi zet zich in om de cultuur van het Indone-
sische volk te behouden door middel van muziek en dans. 
Er wordt opgetreden op authentieke muziek en in stijlvol-
le, kleurrijke en traditionele Indonesische klederdracht. 
De choreografie is in handen van de choreograaf Jeffrey 
Meijboom die een gedegen onderzoek naar de muziek en 
de bewegingen verricht voordat hij een nieuwe dans in 
zijn dansgroep introduceert. De eeuwenoude dansen 
worden herzien en in een nieuw jasje gestoken. Onze 
dansen vertellen een verhaal of een legende. Sommige 
verhalen zijn al eeuwenoud en dragen een boodschap uit 
van onze Indonesische cultuur waar wij trots op zijn.  
Het doel van BUNGA MELATI is om deze prachtige  
cultuur breed uit te dragen en te delen met andere  
nationaliteiten. Deze gedenkwaardige tijd die voorbij is, 
en nooit meer terug zal keren, maar voor altijd in ons hart 
verder zal voortleven. Indonesië bestaat uit meer dan 
17.000 eilanden, waarvan er 6000 worden bewoond. Elk 
eiland heeft zijn eigen zeden, gewoonten en dansvormen. 
Voor veel Indische Nederlanders is het heel emotioneel 
om een optreden van BUNGA MELATI bij te wonen.  
Zij denken dan terug aan het land dat zij hebben moeten 
verlaten. Mensen zonder Indonesische achtergrond  
krijgen vaak meer begrip voor de Indonesische cultuur 
wanneer zij BUNGA MELATI aan het werk zien. 
Door alle jaren heen heeft Bunga Melati zich ontwikkeld 
tot een dansgroep van formaat, die zowel in binnen-en 
buitenland veel succes oogst. 

Deze fantastische dansgroep zal tijdens  
het kerstbal op zaterdag 16 december a.s.  
een prachtig optreden verzorgen.  
Zet de datum in uw agenda!





Na het succes van vorig jaar openen wij op zaterdag 28 oktober a.s. onze deuren voor de 2e editie. 
Ook dit jaar hebben wij een super cool programma waar de energie vanaf bruist.
Muziek, cultuur en eten staan centraal bij Pesta BersaMaju.

Zo hebben wij deze editie als hoofdact de live band Remmen Los Partymusic. Met hun
swingende disco, soul en traditionele Molukse/Indische nummers gaan letterlijk alle remmenlos.
Daarnaast presenteren wij met trots onze huisband ‘BM Live’! Zij zullen de avond openen met het 
geluid van soul en funk.

Als special act binnen ons programma hebben wij een spetterend optreden van ‘Collin de Vries’ 
(Voice of Holland).

De avond kent geen stille momenten. De DJ’s ‘Deepmoodmusic’ en Mario Nesta zullen met hun 
opzwepende muziek de avond afsluiten.
Al met al een programma die weer garant staat voor een geweldige avond met een volle
dansvloer.

Voorafgaand aan het muzikale geweld kan je de avond rustig beginnen in ‘Roemah
BersaMaju’. Een nieuw concept waarbij wij de sfeer willen creëren van de Indisch/Molukse hu-
iskamer. Onder genot van heerlijk Indisch eten en een drankje met sfeervolle
achtergrondmuziek kan je met familie, vrienden en bekenden rustig bijpraten over de mooie ding-
en van het leven.

Wederom een programma voor jong en oud.
Wij hopen jou op zaterdag 28 oktober a.s. te zien in Grandcafe Koekenbier te Alkmaar.

Kaarten voor Pesta BersaMaju &amp; Roemah BersaMaju zijn €10,-
Online kaartverkoop via www.ticketkantoor.nl/shop/bersamaju2017

[Foto plaatsen van Pesta BersaMaju 2016]

Pesta BersaMaju is terug!
zaterdag 28 oktober 2017





Wij, Lucy en Hanny, zijn weer benaderd door onze trouwe dagjes-uit  
gasten, of wij volgend jaar weer een dagje uit organiseren met de bus. 
Nou daar hadden wij wel oren naar, en hebben een leuk uitje uitgezocht 
voor u allen.

Wij willen graag met u een bezoekje brengen bij de Glasblazerij in Leer-
dam en daarna gaan we naar de Watertuin in Naaldwijk, daar kunt u heer-
lijk rondlopen en genieten en waar wij ook willen dineren.

Zodra ik alle informatie binnen heb dan krijgt u bericht van mij, en kan ik 
ook de definitieve flyer maken. De bus is al geregeld, wij hebben een bus 
voor 54 mensen, niet meer.
Lucy gaat zoals altijd rond met de inschrijflijst en wat informatie die wij al 
hebben over dit uitje.

De totale prijs voor u allen is 55 euro per persoon. Dit is incl. entree, diner 
en bus.
Wij hopen dat we weer een volle bussen hebben en dan met ons allen 
weer een gezellig dag kunnen doorbrengen met elkaar.

Groetjes van:
Lucy en Hanny.

U kunt zich opgeven bij:

Lucy Smith: tel. 072-5610088
Hanny van Tuil: tel. 0226-785088

BUSTRIP GLASBLAZERIJ LEERDAM & WATERTUIN
NAALDWIJK OP ZATERDAG 14 APRIL 2018



verslag van ons jaarlijks preuvenement

Zondag 10 september ’17 was het alweer voor de 19 de keer dat onze vereniging het Preuvene-
ment heeft georganiseerd. Dit jaar heeft onze jongeren afdeling BersaMaju de organisatie op zich 
genomen en terugkijkend op die dag; MET SUCCES!

Wist niet wat ik in de ochtend met zijn dreigende luchten moest verwachten maar om 12.30 uur 
zag ik bij aankomst dat alles alweer klaar stond om de bezoekers te ontvangen. En het bleef 
droog .De mensen kwamen en ze bleven komen. Wat werd het gezellig druk!
Ging maar eerst een rondje lopen. Ik zag dat het podium en de eetkramen met bekende- en nieu-
we verkopers een andere opstelling hadden gekregen dan we gewend waren.
Op diverse plekken waren voorzieningen getroffen om lekker aan te zitten, te eten en bij te 
praten[ngobrol]. Prima hoor, mijn benen worden er ook niet jonger op!
De mensen van de eetkramen hadden het weer goed voor elkaar met hun diverse gerechten en 
zoete en hartige hapjes. Het zag er allemaal verzorgd en uitnodigend uit.
Toko Tropica en Toko De Mare waren present. Beide toko’s bleken goede sponsoren met hun pri-
jzen en goodiebags . Ook dit jaar was Stichting Yanti er weer en er was een kraam met hebbedin-
gen en sieraden van Augustina.
Om 13.00 werd het Preuvenement geopend met een openingswoord. Dit jaar werd de presentatie 
door Rob v.d. Sar én Safirah Dijkstra gedaan (kleindochter van VTA lid Wieneke Kailola). Mooi om 
te zien dat er weer een nieuwe generatie bij betrokken is en wat deed dit duo het goed. Zoals we 
van Rob gewend zijn kreeg hij met zijn taalgebruik en woordspelingen de lachers op zijn hand.

De podiumgasten waren dit jaar goed ver-
tegenwoordigd met onze vaste zangeressen 
Diana en dochter Carol begeleid door Bodiri, 
een verrassend optreden van Polynesische 
dansgroep Mai’ana, altijd goed, een kleurrijke 
modeshow van Augustina en haar groep en 
een demonstratie Pencak Silat, de BersaMaju 
Live band. Regelmatig kauwend en met een 
hapje eten in de hand kwam ik vrienden en 
bekenden en familie uit het land tegen. Over 
familie gesproken; Ze vonden ook dit jaar het 
preuvenement DJEMPOL [super]. Het eten was 
goed. Het betalen met muntjes niet erg. De 
muziek aangenaam en… de presentator moet 
blijven! Je leest het goed Rob: je hebt fans in 
het land. Met volle tassen ging iedereen weer 
huiswaarts. Zelfs naar, Den Haag, Den Bosch, 
Amersfoort, Amsterdam en Heemskerk. 

De tijd vloog en voor mij moet er volgend jaar 
een vervolg zijn, DANK JULLIE WEL ,  



preuvenement 2017

Linda Frans en Susan Pfaff waren de coördinatoren van het afgelopen Preuvenement. Zij hebben 
samen met de Commissie Preuvenement en de vrijwilligers gezorgd voor het nieuwe gezicht van 
het Preuvenement 2017. Meer hierover zult u zeker van hen te lezen krijgen.

Voor mij een bijzondere ervaring om het Preuvenement 2017 te beleven. Niet alleen dat de layout 
van het Preuvenement anders en duidelijk verfrissend is voor het publiek. Voor mij als ex-coördina-
tor van de afgelopen 18 jaar heb ik deze dag zeer relaxed ondergaan. Waarom? Van Susan kreeg 
ik de opdracht: “Pa, u hoeft deze dag niets te doen dan alleen maar kijken en lekker ngobrol hier 
en ngobrol daar”. Heerlijk, het verantwoordelijkheidsgevoel voor een goede uitvoering is weg.Ik 
heb genoten van de vrijheid.

Een heel emotioneel moment voor mij als voor de leden die erbij waren, was de aanwezigheid van 
Guus Smit. Guus heeft de strijd moeten aangaan tegen de ziekte die bijna niet te overwinnen is. 
De laatste keer dat ik bij Guus was zei hij nog: “Tot ziens, tot bij het Preuvenement”. Fysiek had hij 
die zondag het heel erg moeilijk. Ik had niet verwacht dat hij nog zou kunnen komen. Maar hij was 
er!
Zijn wilskracht heeft ervoor gezorgd dat Guus naar het Preuvenement gebracht kon worden. Naast 
de locatie heeft Guus met enige leden het Preuvenement kunnen bekijken. Zijn blijde gezicht liet 
zien hoe hij op dat moment genoot. Het Preuvenement is ook zijn ding. Samen hebben wij het 
Preuvenement kunnen organiseren. Guus, ik vind het spijtig dat wij de organisatie van het Preu-
venement niet samen hebben kunnen overdragen aan de werkgroep Bersamaju.

Ik weet niet hoe u dit Preuvenement heeft ervaren? Voor mij is de nieuwe layout geslaagd! 
Natuurlijk zijn enige kanttekeningen. Heeft u die? Laat het de Commissie weten voor een nog 
beter Preuvenement. Nogmaals, ik heb een hele leuke dag gehad en een duidelijk: “Chapeau 
voor de Commissie en alle vrijwilligers”!

Frans Pfaff



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


