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INDO (In Nederland Door Omstandigheden)
Mijn moeder zat op de wc toen ik geboren werd. Bijna viel ik met helm en al in de pot.
Mijn vader is een Jonathans en zijn moeder een Laurens, geboren in DEPOK.
Ik was acht maanden oud toen mijn vader overleed, daarom heb ik hem dus nooit gekend.
Mijn moeder is een Dodemont. Haar vader kwam uit Nijmegen en was de militaire dienst in gegaan en in Indonesië
terecht gekomen. Mijn oma is een Bacas kwam ook uit Depok, een christengemeenschap in de buurt van Jakarta, zij
trouwde met mijn opa (katholiek). Hij ging de dienst uit, omdat hij voor altijd in Indonesië wilde blijven.
De Japanse bezetting en daarna de Bersiap tijd heb ik gelukkig niet meegemaakt, dat was allemaal voor mijn
geboorte.

Mijn moeder was kort na de dood van mijn vader hertrouwd
met een Indonesiër. Ted Dion King , hij is opgevoed door een
engelsman en heeft daarom de naam King aangenomen.
Zijn familie, broer en zuster zijn Soendanees ( Islam).

James, Moeders, Arthur en Boy
Uit dat huwelijk kreeg ik er vier broers en één zusje bij: James, Arthur, Buddy, Jeffrey en Maureen . Er werd nooit
verschil gemaakt tussen de kinderen. We hadden het goed en vooral met kerstfeest kregen we de mooiste cadeautjes
en werden heel erg verwend.

De vakanties in Lembang kan ik me nog heel
goed herinneren. Ted was een goede vader voor
ons, maar in december 1956 werd hij ziek en in
maart 1957 overleed hij. Aan zijn sterfbed heeft
hij mijn moeder aangeraden om naar Nederland
te immigreren. Mijn moeder kreeg hulp uit
Nederland en november 1957 kwamen we met
de Willem Ruys in Rotterdam aan.

In het pension in Scheveningen aan de Badhuisweg 14 verbleef mijn moeder met zes kinderen in een grote kamer en een
keuken, die was omgebouwd tot slaapkamer voor vier personen. Mijn moeder sliep met de twee kleinsten in een opklapbed
in de achterkamer. Ondanks alles hadden wij als kinderen best een leuke tijd in Scheveningen.

Als kleine jongen heb ik Eddy Chatelin voor ons pension gezien en ook André Serban kan ik me nog herinneren, in
1958/59 ik was net tien/elf en zij waren minimaal vier jaar ouder. Ik kon natuurlijk niet weten dat ze later heel erg
bekend zouden worden. Zij zullen zich mij natuurlijk niet weten te herinneren, want ze hadden meer oog voor wat
anders.
We gingen in die tijd ook op vakantie in Soesterberg bij oma Heur, moeder van Ted. Daar hebben we nog gespeeld
met Joyce en Marion Bloem, die een bekend schrijfster geworden is en haar zus een begaafde kunstenares. In die tijd
ben ik zelf ook begonnen met schilderen.
In 1960 verhuisden we naar de Moerwijk. Mijn moeder leerde haar derde man, Emiel Meisenbourg kennen en in
1965 kreeg ik nog een zusje bij Désirée. Helaas in 2001 stierf onze kunstvader, zoals we hem toen noemden. Mijn
moeder overleefde dus drie mannen en overleed zelf in februari 2012.
Mijn stiefvader of kunstvader speelde saxofoon, klarinet en gitaar en had meerdere instrumenten o.a. een lapsteel
gitaar. Die laatste kreeg ik, maar ik kon er niet op spelen, daarom ben ik met gitaarlessen begonnen bij Eddy C.
Noten lezen is aan mij niet besteed, daarom probeert Eddy mij soleren te leren m.b.v. toonladders.

Sinds ik met Indorock bezig ben, begon ik me toch af
te vragen wat een INDO nu precies is en waarom ze
het nooit eens met elkaar kunnen zijn ? Nu waag ik me
op glad ijs. Ik denk dat de Indo‟s universeel zijn,
Indo‟s zijn zo vermengd met Europees, Afrikaans,
Aziatisch en zelfs Japans bloed. Dat krijg je toch nooit
meer op één lijn. Ik heb daarom ook een schilderij
laten maken, die ik al sinds 1965 in mijn gedachte
heb, een wiskundige tekening van het getal zeven en
drie. Op de punten waar normaal 1 t/m 9 wordt
ingevuld staan symbolen van culturen.
Het Enneagram stelt, voor mij, een karakterschets van
een wereldburger voor. Mijn broer Arthur heeft het
schilderij in februari 2013 gemaakt. Mystery of Love
werd de naam van het schilderij. Ik heb er een foto van
gemaakt (zie laatste fig.).
Ik vind dat Indo‟s best heel trots mogen zijn op zich
zelf. Door onze roots vertegenwoordigen wij mijns
inziens, de Joden, de Islam, het Boeddhisme, het
Hindoeïsme, de Japanse en veel andere spirituele
culturen, daardoor zijn we allemaal met elkaar
verbonden op weg naar VREDE op deze aardbol. Al
zijn we het nooit met elkaar eens, wij zijn als INDO
uniek in deze wereld. Want wij zijn
In Nederland Door Omstandigheden.
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Fig. Mystery of Love karakteristiek voor de INDO als wereldburger.

Mystery of Love (uitleg van het schilderij)
In principe mag iedereen zijn zienswijze geven aan dit schilderij.
Er zijn mensen die bang worden en er iets duivels in zien. Ik gebruik dit schilderij te pas en te
onpas, om mijn visie op de wereld weer te geven. ( In spirituele zin stelt dit “Het Zijn” voor )
Wat meteen opvalt zijn de „vlammen‟ waaruit het leven is ontstaan. Het vuur, levensenergie,
het is er altijd geweest en energie gaat nooit verloren. Trillingen (muziek) de basis voor al het
leven ( je geest/ziel) is energie.. Alles om ons heen, de muziek , de regenboog en onze
gedachten, ze bestaan uit trillingen. We zijn met elkaar verbonden in deze wereld
In dit schilderij komt het heilig getal zeven en het getal drie meerdere malen voor De
driehoek is het belangrijkste in dit schilderij. De veelhoek (zes zijden) geeft het getal zeven
weer en samen met de driehoek vormt het een Enneagram.
( In gedachten nummeren van 1 t/m 9.)
Wat je bij dit schilderij moet voorstellen is, dat je vanuit de vierde dimensie kijkt naar de
aarde. De vierde dimensie kan het „paradijs‟ voorstellen, van waaruit de mens is verstoten
naar de aarde ? Vraag hoe gaan we weer naar de vierde dimensie (Paradijs ) ?
De mens kijkt van uit de aarde het heelal in, ziet de sterren, de maan en andere
hemellichamen en de mensen proberen hun „zijn „op de aarde te verklaren. (Wie ben Ik ?)
(wat doe ik hier ?) Op de plekken waar cijfers moeten staan heb ik daarom symbolen staan,
drie van de symbolen gaan uit van het geloof in één God en de drie anderen denken dat ze
reïncarneren . Als je de driehoek van 9 naar 8 draait zie je de „verbinding‟ van de drie
geloven en draai je het van 9 naar 1 dan zie je de „verbinding‟ van de andere drie.
De mens probeert een verklaring voor het “ZIJN” te vinden via de wetenschap, religie ,
astrologie en spirituele zienswijze etc .
Er moet een almacht zijn die dit alles laat gebeuren, of is het toeval ? Toeval bestaat niet.
Wat opvalt is de driehoek de 9 = de VADER ; 3 = de ZOON en 6 stelt de HEILIGE GEEST
voor. Het draait rechtsom.
Onder de driehoek zie je symbolen van Geloof, Hoop en LIEFDE. Dit is een driehoek die
linksom draait. De „schaduw‟ van de Zoon is het Geloof (Kruis); „schaduw‟ van de Heilige
Geest is de Hoop en de „schaduw‟ van de Vader is de Liefde (hart). Jouw Hart=Liefde=GOD
De twee driehoeken vormen het YIN ( Hart= Moeder aarde) en Yang (Vader=GOD) voor.
Dit schilderij geeft aan dat als je in de Zoon (Jezus) geloof , je ook in GOD=LIEFDE gelooft.
Er zit veel meer in dit schilderij b.v. het getal 13; het aantal symbolen in de cirkel. Dit kan
een link zijn naar de MAYA kalender ; ook het Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si Do . kan te
verwijzen naar deze kalender.

Boy Jonathans

Vereniging Melati stopt er mee
Menigen stelden mij de vraag of inderdaad definitief het doek valt op Zaterdag 8 Maart van het 30 jarig
bestaan van de Ver. Melati te Badhoevedorp. Helaas is dit de werkelijkheid en dan te bedenken dat de Melati hun
eerste avond geopend hebben met The Entertainers en nu met ons afsluiten. Wel bizar, maar na het overlijden van Jim
Pelencau (oprichter) en zijn vaste medewerker van de laatste jaren Rob v.d. Laar hebben de dames Bea en Astrid toch
maar besloten er mee te stoppen. Dat de dames dit niet meer kunnen opbrengen kan ik me best voorstellen, want een
complete organisatie is het niet meer na het verlies van de 2 heren. We wensen de dames in de toekomst toch nog heel
veel goeds, sterkte en succes met wat zij gaan doen en ik wil ze namens The Entertainers en mijn persoon (ook velen
met ons) hartelijk bedanken voor de altijd gezellige samenwerking die we in de 30 jaar met elkaar mochten hebben.

Ter afsluiting van deze gezellige,vrolijke maar ook emotionele avond traden The Blues Brothers (The Entertainers) op.
Dit als gift voor de mooie jaren van samenwerking.Nogmaals bedankt Melati en wens jullie allen heel veel goeds en
vooral gezondheid.
Foto: Corry & Ralph Chornelis-Sinai.
Nogmaals bedankt lieve Bea & Astrid.

Gr. en liefs Edu

Danny Pattinama
16 Maart jl. vierden we de 75e verjaardag van mijn grote steun en toeverlaat Eveline.
Het was er reuze gezellig. De band Relight was de huisband en ze waren beregoed.
Ook Eddy Chatelin liet ondanks een beetje griep zich van zijn allerbeste kant zien.
Samen met Ben Poetiray JavaGuitars niet onbekend, Ben Peea bassist van Challenge en JavaGuitars en good old
Wim Doornik, drumde bijna net als toen hij bij de Hell Cats speelde. Het was weer ouderwets Rocken in Lunteren.
Natuurlijk was Stella Makadoero ook van de partij en zong enkele nummers met Relight en als duo met Eddy C.
Woody was helaas verhinderd vanwege een heftige griepaanval.
Humphrey Poetiray toonde dat hij uit een muzikale familie kwam, een ras artiest en zong twee ballades ,
kippenvel kreeg je bij het luisteren.

Maar ook helaas een minder moment......
Het was ook de middag dat Danny Pattinama gedwongen door gezondheid redenen afscheid nam van de Relight Band
en het hele podium gebeuren.
Vorig jaar juni begon de ellende, Danny vertilde zich bij het krachtzetten tijdens het ontkoppelen van zijn zware met
muziekinstrumenten beladen aanhangwagen.
Het bloedde achter zijn ooglens. Werd eraan geholpen en kreeg een nieuwe lens maar moest vreselijk uitkijken met
vooral tillen en krachtzetten. Ook bleek zijn bloeddruk en suiker veel te hoog .

Danny Pattinama
Danny die zelf arts is begreep het, aan het dieet, terug naar hooguit twee theelepels rijst, gezond eten en alle lekkere
dingen laten staan....en dat als lekkerbek zijnde...14 kg afvallen en zo weinig mogelijk koolhydraten.
Helaas..het euvel herhaalde zich telkens als hij dacht dat het weer goed kwam, een paar oogbehandelingen volgde met
als slot dat hij begin Maart het voor hem vooral, maar ook voor Relight en door de jaren heen talloze
muziekliefhebbers, het zo zwaar besluit moest nemen met het doorhakken van de knoop en het logische, voor zijn
eigen gezondheid moest kiezen.
Danny was niet alleen de solo gitarist, in alle bandjes waarin hij gespeeld heeft was hij altijd het rustpunt van de hele
band. Het cement tussen de stenen. waarbij je altijd terecht kon als er wat was.
Een gezondheidsklacht, dokter bij de hand....
Bovendien is hij een schat van een man met een luisterend oor die voor iedereen klaar stond.
Vooral ik heb veel aan Danny te danken, hij moedigde me in 97 aan verder te gaan met liedjes te schrijven en maakte
al mijn muziekarrangementen.
Danny richtte met o.a wijlen Simon Titaley de band `Desperado` op, speelde o.a bij de Hot Jumpers, Jim & Eve
Selection, Ginger Band, Black Wings en de laatste jaren bij Relight, was net een duo begonnen als "Pascale &
Danny"met uitsluitend luisterliedjes.
Buiten C & W strekt Danny's interesse veel verder als een liefhebber van allerlei soorten muziek en vooral Jazz en
Blues.

Vandaar dat ik van hem een fotocompilatie heb gemaakt met zijn favoriete muzikanten.
Gelukkig kan hij thuis zijn hobby voorzichtig blijven doen maar wij zullen hem allemaal missen op het podium.......
Danny van harte beterschap het gaat je goed, we zullen je missen,
namens vele vrienden, muziekliefhebbers en Indoprivé...
Armand Filon

Expositie ‘Na de missie: de kunst van het verwerken’
Van 3 april t/m 28 september 2014 presenteert de Stichting Veteranenkunst in Museum Bronbeek in Arnhem een
expositie van kunst door veteranen.
De expositie „Na de missie: de kunst van het verwerken’ toont ruim 60 tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en
installaties, gemaakt door veteranen naar aanleiding van hun ervaringen tijdens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië en
Korea tot en met de missies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is tegelijkertijd aanknopingspunt voor
gesprek, dat leidt tot erkenning en waardering.
Opening
De officiële opening wordt verricht door luitenant-generaal der mariniers A.G.(Ton) van Ede, Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK) op 2 april 14.30 uur. De IGK is tevens Inspecteur der Veteranen en in die hoedanigheid ligt zijn focus
op de (na)zorg en de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.
Stichting Veteranenkunst
De Stichting VeteranenKunst (SVK) stelt zich sinds haar oprichting in 2007 ten doel kunstwerken te exposeren, die zijn
gemaakt door Nederlandse veteranen naar aanleiding van en vaak ter verwerking van hun ervaringen tijdens oorlogen en
VN-missies. Het maken van een kunstwerk vergemakkelijkt voor de veteraan vaak de verwerking van zijn ervaringen. Ook
biedt het hem de kans hierover in gesprek te gaan. De SVK wil zo een brug slaan tussen de maatschappij en veteranen van
alle leeftijden - ook de veteranen die nog in werkelijke dienst zijn. Het kunstwerk speelt hierin een stimulerende en
samenbrengende rol.
Tehuis voor veteranen
De expositie is te zien in Museum Bronbeek, dat sinds 1863 gevestigd is in het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen
Bronbeek. In het tehuis wonen 50 veteranen uit alle delen van de Nederlands krijgsmacht en het voormalige KNIL. Een
van de toelatingsvoorwaarden voor wonen in het militair tehuis is dat de oud-militair gediend heeft onder
oorlogsomstandigheden (of daarmee vergelijkbare situaties) of is uitgezonden in het kader van internationale
vredesmissies.
Praktisch
Looptijd expositie: 3 april t/m 28 september 2014
Openingstijden: dagelijks (behalve maandag) 10.00 - 17.00 uur
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem
Gratis toegang met: Pas Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas,
Defensiepas, Reservistenpas en Museumkaart
Einde persbericht

Ode aan Reggy Tielman
INDOROCK HAD NIET BESTAAN
ZONDER DIE ENE ONSTERFELIJKE NAAM
U WEET VAST WAT IK BEDOEL
ONAANTASTBAAR, MEER DAN 'N GEVOEL
R E G G Y, ALS LAATSTE WILLEN WIJ JOU BEDANKEN VOOR AL JULLIE ONVERGETELIJKE KLANKEN
THE TIELMAN BROTHERS IN HOOFDLETTERS GESCHREVEN DANK VOOR DE HERINNERIGEN AAN
ONS GEGEVEN
Hans de Wekker

De Telegraaf, vr 14 mrt 2014, 06:57
Laatste Tielman Brother overleden
Reggy Tielman is woensdag op 80-jarige leeftijd in Zoetermeer overleden. Hij was de gitarist van de legendarische
indorockband The Tielman Brothers.
De Indische broers Reggy, Andy, Ponthon en Loulou hadden in Soerabaya al een band, maar braken pas echt door
toen ze in 1957 naar Nederland verhuisden. Toch werden de broers pas echt succesvol in Duitsland waar ze op televisie
verschenen en platen uitbrachten. In de loop van de jaren 60 veroverden ze ook Nederland met hun spectaculaire rock
'n roll. The Tielman Brothers zijn bekend van hits als Rock Little Baby Of Mine Maria en Little Bird, maar ze
speelden ook covers van Nat King Cole, Bill Haley en Elvis Presley.

Ab en Ab

SEDAP MALAM

In mijn herinnering zweeft een liefelijke naam...
De naam van een bloem uit het verleden
Ze bloeide in mijn tuintje voor het raam
Dat was heel lang geleden.
Ik blijf die bloem met weemoed gedenken
Om het wonder van schoonheid, dat zij bracht
Om de vreugde die zij steeds kon schenken
Wanneer ze geurde in de maanverlichte nacht.
Die geur dreef op een nachtkoeltje voorbij
Dat kozend streek langs mijn gezicht
Dan daalde er een zachte vrede in mij
En zong ik voor me zelf een bloemengedicht.
Kent u die bloem met haar fijne exotische geur?
De sedap malam, bloem van de nacht, zo smetteloos van kleur?
Zij bleef in doorleefde tijden van vreugde en smart
Immer bloeien, diep in mijn hart.
Annie Nelissen – Havinga
Ingestuurd door Vivienne Cooke

··

Persbericht
Vulkanisch eiland permanent gevaar voor kustgebieden Indonesië
Rick Blekkink uit Brunssum onthult de schokkende feiten in zijn boek:

Ontsnapt uit de kaken van de dood, de Krakatau tragedie
Een ongelooflijk verhaal over een Indië-veteraan uit Hedel.
Brunssum, 27 maart 2014 – Het eerste exemplaar van deze historische roman wordt door de auteur op vrijdag 18
april 2014 uitgereikt aan de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenantgeneraal der mariniers A.G.(Ton) van Ede. De uitreiking vindt plaats op landgoed De Zwaluwenberg in
Hilversum. De schrijver, zelf veteraan, heeft het boek opgedragen aan de talrijke slachtoffers die tijdens de
uitbarsting van het vulkanische eiland Krakatau in 1883 het leven verloren. Om die reden heeft hij zich
verbonden aan een 5-tal stichtingen waarvan het werkgebied in Indonesië ligt. Zij ontvangen elk een percentage
van de netto schrijverswinst.
Een onderschat gevaar
De catastrofale vulkaanuitbarsting op het eiland Krakatau ging gepaard met huiveringwekkend hoge tsunami‟s die door
Straat Soenda rolden en de nabijgelegen kustgebieden van Java en Sumatra compleet verwoestten. Het was een ramp
die bijzonder veel leed veroorzaakt heeft. Hele families waren uitgeroeid, talloze vrienden en bekenden deelden dat
onfortuinlijke lot. Voor hen restte slechts een massagraf of ze zijn nooit meer teruggevonden.
Op het restant van het vroegere eiland Krakatau is in de loop der jaren een nieuw eiland ontstaan, het heeft de naam
Anak Krakatau gekregen – het kind van Krakatau. Het eiland is minstens zo gevaarlijk als zijn beruchte voorganger,
doch het gevaar wordt ernstig onderschat. Wat er in 1883 in dit deel van de wereld is gebeurd, kan namelijk zomaar
opnieuw gebeuren. Alleen zullen de gevolgen vele malen groter zijn omdat de bevolkingsdichtheid sindsdien massaal
is toegenomen.
Over het boek
Hoofdpersoon in het verhaal is Andreas Braam uit Hedel, een Indië-veteraan die in 1887 na een 5 jarig dienstverband
getraumatiseerd op weg is naar huis en in de stoomtrein terugkijkt op zijn leven. De auteur brengt in dit op historische
feiten gebaseerde boek niet alleen de rampzalige vulkaanuitbarsting op het eiland Krakatau onder de aandacht van de
lezer. Ook het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Nederlandse samenleving, de scheepvaart en vooral het
koloniale leven in Nederlands-Indië gedurende de tweede helft van de 19 e eeuw worden ruimschoots besproken. Het is
een ontroerend verhaal over vriendschap, liefde, religie, Tempo Doeloe – de tijd van vroeger – en vooral het omgaan
met angst. Het is een roman die het onweerstaanbare verlangen naar Indië beschrijft en de gevolgen van keuzes die de
hoofdpersoon maakt. Een jongeman die regelmatig met de dood te maken krijgt en zo van het leven leert houden.
Einde persbericht

Wie kan deze dame helpen?
In jullie blad zag ik een stukje gewijd aan een voor ons nog
onbekende mevrouw Blaney Davidson. Zij moet familie van ons zijn.
mijn tante mevr. Renée Bovenlander, en ik zijn op zoek naar die mevr.
Blaney Davidson in :
http://www.indoprive.nl/downloads/indoprive9ed.pdf
Het is zo belangrijk voor mijn tante Renée Bovenlander die op zoek is
naar haar volle nicht, Kitty Blaney Davidson en wij denken dat zij het
is.
met vriendelijk groet, imelda gianella
imelda.gianella@gmail.com

^^^^
Uit editie 9 van Indo Privé
Wij hebben in Malang nog een gesteunde opgezocht en dat was mw. Blaney-Davidson. Zij woont bij
haar dochter in en was erg verrast dat zij iemand van het ANMF op bezoek kreeg. In eerste instantie
dacht zij dat ik haar steun kwam stopzetten. Maar toen bleek dat ik haar namens de Temannenclub
een extraatje kwam brengen was zij helemaal ontdaan

Redactie: U kunt ook proberen naar de stichting te mailen http://vodegel.blogspot.com/

Kepadas saudara-saudari yang terhormat!
Semua artikel ini bisa terjemahkan lalui google translation button yang diinstalled di websiteku.
Coba saja dan membaca.
Liebe Asien-Interessierte !
Werte Leserschaft vom SIDIHONI und PAPUA-Buch;
1. Ich darf Ihnen die Besonderheit dieses Jahres vorstellen:
Sie können eine exclusive Reise nach Sumatra & (Nord-) Bali buchen
mit einem Besuch vor Ort in SIDIHONI, Toba-See, Samosir.

Individuell ausgesuchte Orte verbinden sich mit Kennerschaft des Landes und Freundschaft mit den Menschen.
Eine Kooperation verschiedener Fachkräfte macht das möglich.
So können Sie direkt die Kaffee-Produzenten bzw. Simalango Familie im 4-Haus Dorf auf Samosir kennenlernen,
und in Nord-Bali mit den Kindern eines Weisenhauses Kontakt knüpfen.
Anschließende individuelle und langfristige Patenschaften sind möglich.
http://www.sidihoni.com/sumatra-bali-2014
Aktuelle Berichte, den Reiseablauf, Veranstalter und mehr finden Sie alles unter meiner neuen Rubrik REISEN.
Buchen Sie bei Interesse zügig, denn diese Reise ist und bleibt wohl einzigartig.

http://www.sidihoni.com/sumatra-bali-2014/reisebericht-indonesien-sumatra
http://www.sidihoni.com/sumatra-bali-2014/besucher-in-sidihoni
http://www.sidihoni.com/sumatra-bali-2014/koenig-m-reiseablauf
2.Aktuell im Magazin Sprachrohr:
Das Buch Sidihoni wird vorgestellt unter: "Autoren aus dem Ländle"

3. Wer auf etwas lockere Weise mit uns verbunden sein will, besuche uns in Facebook
www.facebook.com/Sidihoni
Ich danke Ihrem Interesse und wünsche viel Freude, HORAS
-Mit den besten Grüßen
Ihre Christine Schreiber M.A
.
Sidihoni-Verlag
www.sidihoni.com
schreiber@sidihoni.com

Dierenpark Taman Indonesia
Stekjes ruilen, Bonsai snoeien en vogelkastjes maken op de Lente Markt in Taman Indonesia op 5 & 6 april
Pasar Bunga – Lente Plantenmarkt op 5 & 6 April
Dierenpark Taman Indonesia viert de lente. En bij lente hoort tuinieren. Daarom organiseert Taman Indonesia een
plantenmarkt in het park. Bezoekers kunnen stekjes ruilen met planten uit het park, tropische planten, bloemen en zaden
kopen, en zich laten informeren en inspireren door de flora van Taman Indonesia. Bezoekers die hun eigen stekje uit de tuin
meenemen (wel vaste planten!) om te ruilen, ontvangen 50% korting op een entreekaartje.
Speciaal: Workshop Bonsai
Ontdek bij de Lentemarkt hoe ook jij een bonsai kan kopen, verzorgen, vormen en kweken. Als je voor het eerst een Bonsai
wilt kopen is het zaak om een plant te kopen die bij jou als beginnende Bonsai liefhebber past. De planten ontwikkelen en
veranderen voortdurend. Vandaar dat ze op de goede momenten water en voeding moeten krijgen. Ook moeten ze
regelmatig gesnoeid, genepen, verpot en bedraad worden. Bij de workshop van X kun je een glimp opvangen van het leven
met een Bonsai boom!
Workshop nestkasten maken van bamboe & vlinders in je tuin
In de lente beginnen niet alleen de planten weer kleur te krijgen, maar komen ook de dieren weer uit hun holletje te
voorschijn. Hoe krijg je nu de vlinders, vogels en insecten in jouw tuin? Op de lentemarkt vind je vele verschillende soorten
planten die juist de vlinders aantrekken, speciale insectenhotels en diervriendelijke tips om in je tuin uit te voeren. Als klap
op de vuurpijl, vind er ook een demonstratie nestkast maken van bamboe plaats. Ideaal om thuis ook in je tuin te plaatsen!
Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen zich zaterdag 5 april laten schminken door Wompel Pompel, tropische bloemen vouwen (origami) in de
kinderruimte of zich verkleden in de prachtige kleren van Prinses Jaya.
Over Taman Indonesia
Taman Indonesia is een exotisch dierenpark waarbij u zich waant de tropische omgeving van Indonesië. Niet alleen ontmoet
u spannende Aziatische dieren zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen, u kunt ook een kijkje nemen in een
heus traditioneel Mentawai paalwoning, of een hapje eten in onze Indische warung.
Naam: Pasar Bunga
Datum: 5 & 6 april 2014
Adres: Kallenkote 53, 8345 HE te Kallenkote
Website: www.taman-indonesia.nl
Organisatie: Taman Indonesia
Email: info@taman-indonesia.nl

Kinderen

Neem gerust uw kinderen mee, want ook zij hoeven
zich niet te vervelen. Een stand met creatieve
handvaardigheid geeft workshops en er is ook een
springkussen aanwezig. Kortom een bezoek aan de
Pasar Malam Bagus is een dagje uit voor het hele
gezin!
Bijzonderheden:
Door de ruime opzet is de Pasar Malam Arnhem ook
goed te bezoeken met een rolstoel of scootmobiel.
Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.
Gratis parkeren
Bij de Rijnhal ligt een heel groot parkeerterrein en het
parkeren is gratis.

Entree:
Volwassenen
€ 8,Volwassenen 65+
€ 6,Kinderen 6 t/m 12 jaar € 6,Kinderen tot 6 jaar
Gratis
Op vrijdagmiddag is de entree voor 65plussers tot
17.00 uur slechts € 2,-!
Organisatie: FLAM Productions: 0546 - 865811 of
06-20582405
info@flamproductions.nl
Website: http://www.flamproductions.nl

Tjidengkamp reunie

13 April 2014

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE ZONDAGMIDDAG VAN 13U TOT 16U

Vincent,

Arnold,

Eddy C,

Hans en Ron

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 God dank ik ben een Indo Boy
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

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Ricky Risolles
….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

Indo Privé word gesponsord door
Sir Winston Leisure Center
Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk
TEL 070-3 192359 FAX 070-3192430
info@sirwinston.nl

Fred Lammers
Postbus 243• 7600 AE Almelo
TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405
info@flamproductions.nl

uw gesprekspartner
voor al uw
feestelijke zaken en
zakelijke feesten
Specialist
in het organiseren
van evenementen
in de Indonesische sfeer
Pasar Malam
Assen/Hengelo/Arnhem

Indo PRIVÉ
tot ziens
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,
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