
Laatste actuele nieuwtjes van 
Celebrities en non celebrities uit 

de indische gemeenschap

Indo Privé is een onafhankelijk niet politiek georiēnteerd blad, dient uitsluitend het wel en wee 

van de Indische gemeenschap en zijn sympathisanten. 

De redactie neemt geen enkele verantwoording voor de ingezonden stukken maar zal zo nodig de 

reacties naar de verantwoordelijke personen toe sturen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar of webmaster artikelen 

en/of publicaties van deze website te dupliceren, of te verspreiden 

106 editie: apr.2017



DUCKWALK TO HEAVEN

CHUCK BERRY ( 1926-2017), de oer-rock-and-roller en inspiratiebron voor vele rockers is op 90 jarige leeftijd 

overleden. Zijn muziekcarrière beslaat meer dan 70 jaar en bleef tot het aller laatst actief op vele podia in de wereld.     

Van Stones tot Beach Boys gebruikte men zijn materiaal en alle INDO bandjes speelden destijds in Duitsland 

CHUCK'S gehele repertoire. Ook nu nog hoor ik geregeld  zijn BYE,BYE JOHNNY  als sluitingsnummer op de 

kumpulans hier in den lande.

Bij de veel gehoorde opmerking "CHUCK is een virtuoos gitarist" plaats ik grote vraagtekens hoewel zijn 

legendarische gitaarintro's briljant genoemd mogen worden. Ook zijn manier van zingen verdient m.i. geen 

schoonheidsprijs, daar hij zijn teksten meer opzegt dan zingt.

Nee zijn echte kracht ligt m.i. bij zijn lyrische teksten die hij op humoristische wijze op een drie- akkoorden wijsje ten 

gehore brengt. CHUCK wist als geen ander de essentie van de Rock and Roll in zijn liedjes te verwoorden. Op 

humoristische wijze haakt hij in op de tienerproblematiek eind jaren '50 in de Verenigde Staten. Ook zijn 

hartstochtelijke voorliefde voor heel jonge meisjes werd door hem bezongen ( Sweet Little Sixteen, Little Queenie en 

Sweet and Innocent). 

Deze voorliefde leverde hem  ook zijn eerste veroordeling op, volgens de rechter voor zijn immorele bedoelingen met 

een 14 jarig meisje. 



DUCKWALK TO HEAVEN

Ook met zijn nonchalante en bewegelijke podiumpresentatie oogstte hij veel waardering bij publiek en collegae 

muzikanten.                                                                             

Tijdens zijn gehele carrière werd hij overladen met prijzen en eerbewijzen. Speelde in 2 rockfilms     ROCK ROCK 

ROCK (1956)en GO JOHNNY GO (1959) en in zijn eigen opgenomen documentaire HAIL, HAIL ROCK & ROLL 

met Keith Richard. Ook op Het Witte Huis trad hij op voor president Jimmy Carter.

CHUCK BERRY heeft met zijn liedjes de Rock & Roll tot een kunstvorm verheven en voor altijd in de muziekwereld 

verankerd.

Hans de Wekker



DE FINALE . (uitleg MYSTERY of LOVE) 

In Indo privé  104ed. heb ik De Condor, een symbool uit mijn schilderij, beschreven  .

Deze vreemde vogel stelt de huidige Paus voor, de enige Paus die niet uit Europa komt en die  JEZUS in zijn hart 

heeft. MYSTERY of LOVE is de naam die ik aan het schilderij heb gegeven. Wat ik nog niet heb beschreven zijn de 

muziektonen, die onderaan in het midden van het schilderij symbolisch zijn weergegeven. Een overeenkomst tussen 

muziektonen en de regenboog is het getal 7 : de regenboog bestaat uit 7 kleuren en de muziek uit 7 tonen. Dit zijn 

trillingen waaruit de KOSMOS is ontstaan, de BRONCODE of “BEGIN en EINDE”.

Alles wat je ziet, hoort, voelt en wat je uitstraalt bestaat uit trillingen. Je gevoel, je gedachten en je dromen zijn niets 

anders dan trillingen (geluiden). Denk aan voeding, gedachten, woorden en daden. Je hele wezen bestaat uit trillingen, 

niet zichtbaar, maar ze beïnvloeden wel je leven. Trillingen kunnen je ziek maken en soms zijn het je eigen gedachten 

die je ziek maken. Negatief denken of  om het minste geringste kwaad worden en stressen zorgen dat je plotseling een 

hartkwaal of een ander gezondheidsprobleem krijgt. Met de modernste computers worden alle trillingen opgeslagen 

als data en met algoritmes kan men de data weer omzetten in materie. (3 dimensionale printers !)

De Sanjeevini : de helende werking van de trillingen t.b.v. de gezondheid.                  

Men heeft Kosmische trillingen weten om te zetten in een streepjescode, in de vorm van cirkels. Een arts uit India

heeft uit ondervinding deze trillingen (frequenties) onderkend en deze cirkelvormige streepjescode voorzien van info, 

zodat iedereen weet waarvoor het bedoeld is en er gebruik van kan maken. Het zijn positieve trillingen, die ziektes 

kunnen stoppen of zelfs de gezondheid positief kunnen beïnvloeden.  Iedereen heeft de mogelijkheid in zich deze 

trillingen op te vangen. Alles om ons heen bestaat immers uit trillingen. De Sanjeevini, met info voor een bepaald 

orgaan of lichaamsdeel, zendt trillingen uit van een gezond orgaan en of lichaamsdeel. Als gevolg van de trillingen 

gaat het orgaan, waar de Sanjeevini voor bestemd is, in resonantie als dit niet (meer)  de juiste trillingsfrequentie heeft. 

Ons DNA is ook een streepjescode. Een Sanjeevini met opschrift “hart” bijvoorbeeld zendt een trilling uit van een 

‟gezond‟ hart. Alle „gezonde harten‟ hebben dezelfde frequentie.  

Er zijn 60 Bodyparts, de cirkel stelt de X-as voor en de streepjes de Y-as, dit zijn de frequenties op de X . Ons 

hart stemt af op de frequenties van zo‟n „hart‟ afbeelding. 

Je kunt het vergelijken met wat een stemvork doet bij een gitaar. De A-snaar wordt zodanig afgestemd totdat het 

geluid van de stemvork correspondeert met die van de A-snaar. Men zegt dan dat de snaar in resonantie is met de 

stemvork. Wanneer je de stemvork laat trillen en het op de kast van de gitaar plaatst gaat de A-snaar trillen, dat heet 

resoneren. De afbeeldingen kun je dus vergelijken met een stemvork van een bepaalde frequentie.

De betreffende lichaamsfuncties of -delen gaan met de trillingen, die corresponderen met het plaatje, in resonantie. 

Het lichaam trekt als het ware de energie van de uitgezonden Sanjeevini-trillingen naar zich toe, waardoor de eigen 

helende krachten van het lichaam in werking treden. Verschillende ziekten kunnen daardoor gestopt of zelfs genezen 

worden. De Sanjeevini‟s  worden gebruikt om iemand, die ziek is, beter te maken en het lichaam in balans te houden.



DE FINALE . (uitleg MYSTERY of LOVE) 

Lichaam in balans brengen en houden.

Ik heb de afbeeldingen tegen stress en burnout uitgeprint, 

relevante plaatjes op elkaar geplakt, een bundeltje van 

gemaakt en onder mijn matras geplaatst. Tijdens de slaap 

resoneert mijn “onderbewustzijn” met deze kosmische 

trillingen en het „lichaam‟ wordt elke avond weer 

opgeladen. Je weerstand wordt dan vergroot. Probeer dit uit 

en voel wat het doet met je lichaam tijdens je slaap. (onder 

je kussen plaatsen)

Dat het zo zou kunnen werken durf ik nog niet met 

zekerheid zeggen, omdat ik de kosmische wet van deze 

trillingen nooit bestudeerd heb. In 2014 heb ik de 

Sanjeevini pas ontdekt op het internet en het eerst op 

mezelf en mijn vrouw toegepast en geen negatief resultaat 

ondervonden. De trillingen zijn ontstaan uit „LIEFDE‟ om  

zieke mensen, die geen geld hebben voor de dure 

medicijnen, te helpen. 

Ik stuur een file “ Lichaam in balans brengen .pdf” mee , 

dan kun je het zelf uitprinten en van de plaatjes een 

bundeltje kan maken. (er zijn  36 plaatjes). Nr.1 boven en 

nr.36 als laatste met plakband aan elkaar „binden‟ Men kan 

ook elke ochtend een glas water gedurende 30 seconden op 

het bundeltje plaatsen en daarna opdrinken. Water heeft de 

eigenschap magnetisch te zijn en neemt de trillingen op en 

aangezien je lichaam voornamelijk uit water bestaat, neem 

het lichaam deze trillingen over.              

Niet stoppen met de medicijnen die door een arts is 

voorgeschreven.

De Sanjeevini‟s verstoren de werking van de 

geneesmiddelen niet.

De eigen helende krachten van het lichaam worden 

geactiveerd. 

Boy Jonathans
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Shirley Van Den Eeckhout-Salomon

25 februari om 18:24

Gaat u dit jaar ook weer mee naar Indalopark Spanje ? 

Het beloofd weer een gezellige tijd te worden samen met Edu Schalk, Sandra Reemer, 

Riem de Wolff en Eddy Chatelin & Friends. 

We vertrekken 12 juni 2017 tot 25 juni 2017.

Indien u van plan bent om met ons mee te reizen met de bus of vliegreis dan heeft u 

het voordeel dat uw boeking in Spanje wordt omgezet in vol-pension. 

U boekt nl via Solmar half pension. 

Wilt u meer informatie stuurt u mij dan een privé bericht

Je kunt nu je vrienden taggen in je status of in een bericht. Typ een @ voor de naam 

van je vriend, bijv: "Is uit eten geweest met @Jan Jansen."

Meer informatie over taggen op Facebook.

https://www.facebook.com/n/?shirley.salomon.73&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive@gmail.com&lloc=image
https://www.facebook.com/n/?shirley.salomon.73&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive@gmail.com&lloc=image
https://www.facebook.com/n/?shirley.salomon.73&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive@gmail.com&lloc=image
https://www.facebook.com/n/?edu.schalk.3&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?sandra.reemer&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?eddy.chatelin.5&aref=1488043479644622&medium=email&mid=5495dd56db6fcG5af34dbd27c4G5495e1f03b9ceG52&bcode=1.1488043474.AbkK122D-UNcFHzY&n_m=indoprive%40gmail.com
http://www.facebook.com/about/tagging/


Hoi lieve mensen,

Zo ik heb weer genoten van de slot serie De Gouden Jaren-Indonesia en even gelachen om BEN CRAMER en 

SANDRA REEMER met het om rekenen van miljarden rupiahs naar de euro's. Haha

Het leuke dat we straks SANDRA persoonlijk meemaken in Hotel Indalo te Santa Susanna,want dan treedt zij met 

ons op en wel met de super allround formatie's HOT NEWS - EDDY C & FRIENDS - RIEM de WOLFF en de 

Somalier. Dit in de week van 13 Juni t/m 24 Juni 2017 . Zou super zijn als jullie ook aanwezig zou kunnen zijn en 

daar kunnen velen over mee praten die vorig jaar geweest zijn. Mijn advies is niet al te lang afwachten zo vlug 

mogelijk reageren. Hierbij een foto van vorig jaar met SANDRA( veel gelachen ) in Hotel Indalo ( voor mij 

INDOLA.Haha )



Eddy C and Friends gaan weer naar Indalopark (Spanje)
Als U voor ons komt kunt U uw verblijf gratis upgraden naar volpension maar vergeet dat niet van te 

voren te melden bij de directie of Henk Galestein.

Kenneth

Eddy C

Ron Lamster

Susy

Hans Bax



TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19U  TOT  21U

Vincent, Arnold, Eddy C en Hans

Radiofehttp://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Luistern via TV kan: 43 Ziggo

Of 

Kan: 340 KPN

Of Computer

http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Bellen voor verzoekjes

070-2060800

Wij zijn niet meer op de radio te 

beluisteren

Wilt U ons live horen

en zien kom dan naar

Paviljoen Ter Werve

Rijswijk

Arnold



Radio Feelgood Rijswijk
Elke woensdagavond wordt ons programma “RockAround the Sixties” 

uitgezonden van 19.00 tot 21.00 uur 

op Feel Good Radio (Rtv RIJSWIJK)

Computer: http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Het programma “Arnold‟s mix” wordt eveneens op de woensdag 

uitgezonden van 

21.00 uur tot 22.00 uur.

Via de kabel zijn deze programma‟s bereikbaar.

Hier nog wat meer gegevens voor ( RTV RIJSWIJK)

TELFORT – XS4ALL en KPN via kanaal 340 

ZIGGO via tv kanaal 43

VODAFONE via kanaal 742 

en de REST op kanaal 2142
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Indo Privé Top 20 video‟s

1x klikken hieronder om de video‟s te bekijken 

1 Donau wellen / Carioca ….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel

2 Ajoh Den Haag .…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)

3 Poco poco style ….Ricky Risolles

4 Just out of reach ….Eddy C

5 I‟m Comming home ….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C

6 Krijg mijn kop maar niet op TV ….Eddy C

7 Beautiful Hawai ….Stella Makadoero en Eddy C

8 I‟m in love again ….Jim Pownell and The Hot Jumpers

9 Ramona ….Blue Diamonds

10 In the still of the night ….Jack Jersey

11 Juanita ….Nick Mackenzie

12 18th century rock ….Andy en Reggy Tielman

13  Kasian Den Haag ….Wieteke van Dort

14 Waktu potong padi ….Edu Schalk op Bali

15 Shake rattle and roll ….The Black Dynamites

16 Sepanjang jalan ….Yuni Shara

17 What I say ….Eddy Chatelin

18 To soon to know ….Benny Poetiray

19 Indonesië ik hou van jou ….Anneke Grönloh

20 Waarom daarom ….Ed Brodie

21Afscheid van Indonesië …Eddy C

http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7sByG0kdC34
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcRaq5nFsII
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
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