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Embers Ava Reunie
Een top feest maar wel helaas de laatste EMBERS/AVA reunie
georganiseert door siegfried en ciska velberg bij DUNO in den haag, een super gezellig samenzijn met de EASTERN
ACES.
Was top Sieg en familie, alle bezoekers en vrienden bedankt voor deze avond.

Fotos en tekst, Jaques Wentinck FB

Klanken van Oorsprong crew
Vanavond filmden we op de allerlaatste reunie van de bekende Indische Embersclub in Den Haag. Er waren nog enige
leden van het allereerste uur 1956 aanwezig. Zij gingen destijds op de vuist met de Hollandse jongens van de Gouden
Paraplu (niet te verwarren met de latere Indische club De Plu die met de Hollandse Kikkers op de vuist gingen).

A little anecdote
This is just A little anecdote I like to present to your E-zine for
when you are in need of copy. It is about what some old Indo is occupying himself with here in California.
I hope you like it. Be well.
So, the AVA-Embers re-unions will be discontinued and it is not by lack of enthusiasm I'm sure.
I'm sorry I did not have man opportunity to attend.
The "ROSI" (Reunie Oud Sportlieden uit Indonesie) here in California has faded away years ago.
Fortunately there is Facebook and I.P. that keep reporting about our whereabouts and activities.
Last night we had our third dance party, organized by our ballroom dance teacher and I volunteered to be the
D.J. while others were going to bring refreshments.
I wanted to select music that everyone liked and is dance music to any of the dances we were taught and un mistakenly
recognizable as such. (something that seems to be difficult for some people).
Music also brings back memories of a certain period in one's life, which gives it another dimension of enjoyment.
My idea was to mix the numbers in such a way that the type of dances were equally distributed over time.
Each CD had to start with a couple of numbers that made it just impossible to keep sitting down.(It worked)
This collection process took a few days (and nights) followed by the process of elimination and deciding which ones to
put on the play lists.
So far I have four CD play lists totaling about eighty songs.
This proved to be good for this four hour party with non stop music at rapid succession with dancers on the
floor the whole time.
At one point I got up from the table to ask someone to dance but she already paired up with someone else.
Another little old lady which I did not know got up and said : "Dance this Cha-cha with me".
I had my doubts but I said OK. It was a fast Cha-cha and I threw every variation I knew at her until I ran out.
She surprised me by being able to follow me to a T. I was kind of sorry that the song ended.
Then I took her back to her table where she turned around to me and said with a smile, "I'm 92"
Lesson learned: Don't wait to be asked to dance.
Grab the bull by the horn while you still can.
Bill Keasberry.

Persbericht
Kallenkote, mei 2017
Tante Lien op bezoek bij Indonesische Pasar Siang
Genieten van de Indonesische cultuur op de kleinste, maar gezelligste Indische markt van het Noorden
Indonesische sferen midden in dierenpark Taman Indonesia. Alweer de 11 e Pasar Siang wordt dit jaar gehouden op 6
en 7 mei 2017. Dit jaar met bijzonder bezoek van de enige echte tante Lien. Wieteke van Dort zal als de gezelligste
Indische tante een bezoekje brengen aan het dierenpark en haar bevinden over de Loewak en het lekkere eten delen
met het publiek.
Uiteraard is er meer cultuur te snuiven op de Pasar Siang. Zangeres Melanie Foeh geeft een show zaterdag. Die dag is
er tevens een Balinese dansworkshop en een demonstratie op het bamboe instrument de Angklung. Op zondag kun je
genieten van Pentjak Silat, Javaanse dans en Hans Milane.
Pasar Siang
Genieten van live muziek, meedoen met de djembe of Angklung, het kan allemaal op de Pasar Siang in dierenpark
Taman Indonesia. Uiteraard zijn er ook heerlijke Indonesische lekkernijen aanwezig, kun je snuffelen op de Indische
markt of bij de rijdende waroeng en genieten van optredens van Hans Milane, Melanie Foeh, Bali Ayu Budaya of
Pentjak Silat. Kinderen kunnen zich verkleden in Indonesische kledij, kijken naar ‘Kantjil’, het wayang
schimmenspel, of snuffelen tussen Indische kinderboeken. Daarnaast zijn er diverse kramen met (reis)informatie over
Indonesië, sarong kebaya’s, kookgerei en nog veel meer. Meer informatie over het programma vindt u op www.tamanindonesia.nl
Taman Indonesia
De Pasar Siang wordt jaarlijks gehouden in Taman Indonesia. Dit exotische dierenpark in Kallenkote (bij Steenwijk)
herbergt vele Indonesische dieren, een eethuisje en een winkel, waar een groot aanbod van Indonesische kleding,
Aziatisch voedsel, batikstoffen en interieurartikelen worden verkocht. Een wandeling door de tuin van Taman
Indonesia is een ontdekkingstocht: Indonesische vogels en kleine Aziatische zoogdieren in een sfeervol aangelegde
tropische tuin.
Naam: Pasar Siang
Datum: 6 & 7 Mei 2017
Tijden: 12:00 – 18:00
Adres: Kallenkote 53, 8345 HE te Kallenkote
Website: www.pasar-siang.nl / www.taman-indonesia.nl
Organisatie: Taman Indonesia
Email: info@taman-indonesia.nl

Wieteke van Dort als ‘tante Lien’.
Op zondag 7 mei zal Wieteke van Dort als tante Lien de gasten van Taman Indonesia kennis laten maken met haar
Indische avonturen en de bezoekers het gevoel geven bij haar in het park ‘op visite ‘ te zijn. Naast de hilarische
uitspraken van tante Lien zal zij ook bekende nummers zoals ‘Arm Den Haag' en ‘Geef mij maar nasi goreng' ten
gehore brengen.

Wieteke van Dort werd op 16 mei 1943 in Soerabaja, Indonesië geboren. Op 14 jarige leeftijd kwam zij met haar
familie naar Nederland om zich in Den Haag te vestigen. Na haar middelbare schoolopleiding ging Wieteke naar de
toneelschool in Amsterdam, waarna ze vier jaar speelde bij de Nieuwe Komedie/Toneelgroep Arena. In 1978 kwam
Wieteke op televisie als Tante Lien in de Late Late Lien Show van de VARA. Dat had verstrekkende gevolgen. Er
kwamen drieduizend brieven na de eerste aflevering en tot op heden leeft Tante Lien voort.
Maar pas veel later, toen haar kinderen groter werden besloot Wieteke om af en toe ‘s avonds weer op te treden. Men
vroeg telkens om Tante Lien dus in deze creatie bleef zij doorgaan. Zij speelde en zong op Pasar Malams, in theaters
en op Indische feestavonden.
EINDE PERSBERICHT

Crazy Rockers TTF 1juni-2017

Donderdag 1 juni 2017
Indorock Café
13.30 Peter Tatipata
(jammen)
15.00 Peter Tatipata
16.30 Crazy Rockers
(Indorock)

18.00 Asian Connection
(allround/soul/funk)
19.30 Asian Connection

Crazy Rockers TTF 1juni-2017
Donderdag 1 juni 2017
Download hier de programmakrant van de 59e Tong Tong Fair 2017
Wijzigingen voorbehouden
Tong-Tong-Podium
12.00 Suara Kita (Indisch koor)
13.30 JEI Keroncong (krontjong uit Jakarta)
15.00 ‘Tjalie’s Angels’, pentjak-theater o.l.v. Charles Renoult i.s.m. Toneel Vakschool Rotterdam
16.30 ‘Kuno Kini Nanti – Verleden Heden Toekomst’, modeshow van Ellen van Os en Wendy Witte
18.00 JEI Keroncong
19.30 ‘Tjalie’s Angels’, pentjak-theater o.l.v. Charles Renoult i.s.m. Toneel Vakschool Rotterdam
21.00 Crazy Rockers (Indorock) met jivers op de catwalk

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.

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.
Ron Lamster
Kenneth
Eddy C

Hans Bax
Susy
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uw
gesprekspartner
voor al uw
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in de
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Pasar Malam
Assen/Hengelo/Ar
nhem

Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken
1 Donau wellen / Carioca
2 Ajoh Den Haag
3 Poco poco style
4 Just out of reach
5 I’m Comming home
6 Krijg mijn kop maar niet op TV
7 Beautiful Hawai
8 I’m in love again
9 Ramona
10 In the still of the night
11 Juanita
12 18th century rock
13 Kasian Den Haag
14 Waktu potong padi
15 Shake rattle and roll
16 Sepanjang jalan
17 What I say
18 To soon to know
19 Indonesië ik hou van jou
20 Waarom daarom
21Afscheid van Indonesië

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Eddy C
….Stella Makadoero en Eddy C
….Jim Pownell and The Hot Jumpers
….Blue Diamonds
….Jack Jersey
….Nick Mackenzie
….Andy en Reggy Tielman
….Wieteke van Dort
….Edu Schalk op Bali
….The Black Dynamites
….Yuni Shara
….Eddy Chatelin
….Benny Poetiray
….Anneke Grönloh
….Ed Brodie
…Eddy C
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