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Rene van Barneveld
Hee Luitjes, effe jullie aandacht voor Rene van Barneveld, een gitarist die bedreven is op gitaar, banjo, slide-en 
steelgitaar, .. A Man to my heart..

Met de UDC is hij in de TV show van Jay Leno gekomen.. Iets dat weinig Hollandse artiesten gelukt is.

De Squad heeft tal van andere bands beinvloed..

Het enige minpunt bij de optredens van deze band was dat er zo weinig vrouwenvolk vooraan stond..

Utrechtse gitarist Rene van Barneveld..bij Jay Leno.

https://www.youtube.com/watch?v=i9dU1nlwt7U

René van Barneveld is een in Soerabaja geboren Nederlandse zanger en gitarist die midden jaren tachtig deel 
uitmaakte van GaGa, waarmee de Grote Prijs van Nederland gewonnen wordt, en tijdelijk lid van The Fatal 
Flowers. Van Barneveld zijn grote doorbraak volgt kort daarop, onder het pseudoniem Tres Manos, met de Urban 
Dance Squad waarmee hij als gitarist eind jaren '80 tot midden jaren '90 internationaal succes heeft.

Naast gitaar speelt Van Barneveld ook slide, banjo en leert hij zichzelf pedal steel te spelen. 

Na het uiteenvallen van de Squad voegt van Barneveld zich in 2001 bij de Utrechtse  alternatieve country band 
Yearlings als pedalsteel gitarist. Daarna is hij onder andere actief als  gitarist voor Anouk en Ilse de Lange en levert 
hij gastbijdragen aan CD's van onder meer Rowwen hij gastbijdragen aan CD's van onder meer Rowwen 

Hèze, Ernst Jansz en Beatrice van der Poel.[1] Ook is hij als docent verbonden aan het Nationaal Pop Instituut en 
het Conservatorium van Amsterdam.

Rene van Barneveld en Andy Tielman:

https://www.youtube.com/watch?v=DayvSyeRI-Q

Wat info over de UDS.

De UDS is ontstaan in december 1986 in Utrecht. Nadat de band naam maakte met energieke  live-optredens, werd 
in 1989 het goed ontvangen debuut opgenomen, Mental Floss for the Globe, waarmee de band eenEdison won. De 
bands werkte vervolgens aan haar live-reputatie op Pinkpop, het New Yorkse New Music Seminar, een 
Amerikaanse tour en een aantal voorprogramma's voor Living Colour. In 1990 won de band ook de Popprijs van de 

stichting Conamus. Later dat jaar kwam er een nieuw album, waarmee wederom een Edison gewonnen werd. Omdat 
de band vervolgens ruzie kreeg met haar Amerikaanse label werd Life 'n perspectives of a genuine crossover echter 
geen commercieel succes. Toen in 1993 DJ DNA met de band stopte bleef de rest van de band doorspelen op de 

festivals Torhout-Werchter en Pukkelpop. Door de nieuwe bezetting was de band op Persona non grata echter meer 
aangewezen op standaard rocksongs, maar ook dit album viel goed. De band deed vervolgens nog eens Pinkpop aan, 
en speelde op Dynamo Open Air en het voorprogramma van de Beastie Boys.



Rene van Barneveld
In 1998 kwam DJ DNA weer terug bij de band. Dit resulteerde in 1999 in een nieuw UDS album: Artantica. Met 
Happy Go Fucked Up scoorde de band zelfs een kleine hit. Op 3 februari 2000 besloot de band uit elkaar te gaan.

Van 1997 tot 2000 werkte zanger Rudeboy ook met Junkie XL. Na het uiteenvallen van de UDS startte hij vervolgens 
zijn eigen band: LXO, dat later tot The League of XO Gentlemen werd omgedoopt. Met deze band bracht hij een 
album uit. In 2005 viel deze band uit elkaar. Samen met League-bassist Barkey startte Rudeboy The Servants of the 
Servants, die bij liveoptredens ook UDS-werk speelden.

In de zomer van 2006 kwam UDS, met uitzondering van DJ DNA, voor een aantal shows weer bij elkaar, ter 
promotie van hun verzamel-cd The Singles Collection. Het eerste optreden was 4 augustus in Petrol inAntwerpen. 
Later die maand traden ze nog twee keer op, onder andere op het zomerfestival Lowlands en het Belgische 
Pukkelpop. Het ging echter om een kortstondige reünie.

René van Barneveld speelt daarna in The Yearlings en samen met DJ DNA in 2008 in het Beukorkest.

Waarom waren ze zo goed? 

Door het unieke geluid en de uitstekende liveshows is Urban Dance Squad misschien wel één van de meest 
invloedrijke Nederlandse bands. Het is geen geheim dat bands als Rage Against The Machine en 311 zeggen 
beïnvloed te zijn door de energieke optredens en het geluid van de Nederlanders.

Rage Against The Machine speelt weer een grote rol bij de doorbraak van de nu-metal. Bands als Deftones, Limp Rage Against The Machine speelt weer een grote rol bij de doorbraak van de nu-metal. Bands als Deftones, Limp 
Bizkit en Slipknot hebben allemaal een dj in de gelederen, iets waar Urban Dance  Squad ooit mee begon. Daarnaast 
mengen ze rock en metal met hiphopgrooves en raps, wat de ‘Squad’ in 1986 al in de Utrechtse Vrije Vloer deed.

Bovendien is Urban Dance Squad live een hele belevenis. In de begindagen zijn er de gedurfde jamsessies en later de 
strakke optredens als band. Wanneer dj DNA vertrekt, ligt de nadruk meer op retestrakke funkrock, waarbij de 
groove zorgt voor springende meutes. Op de plaat Beograd Liveis te horen hoe de band klinkt rond 1996, toen ze 
tourden met U-gene (van Oh-Jay) als toetsenist. Het echte venijn is eraf, zo lijkt het. De zompige keyboardgeluiden 
zijn toch wat anders dan de opzwepende scratches en samples van dj DNA.

Roy Kneefel



Crazy Rockers en Leo Blokhuis Tong Tong Theater 2014
Onder de bezielende regie van Leo Blokhuis gaven de Crazy Rockers een fantastische show weg met een uitzinnig  
enthousiast publiek in het nieuwe Tong Tong Theater

Leo gaf perfect weer hoe de situatie in die jaren was toen de Indo's voor het eerst naar Nederland kwamen en wat zij 
allemaal hebben moeten doorstaan om tot het uiteindelijke succes te komen.

De ambassadeurs van de Indorock waren de Indobands van het eerste uur met natuurlijk De Tielman Brothers, 

Crazy Rockers, Black Dynamites, The Javalins, The Room Rockers, The Huricane Rollers, The Hot Jumpers en nog 
vele andere in hun kielzog.

De verschillen tussen de Nederlandse en Indo cultuur wist hij met waarde en humor te tonen. Uiteindelijk werd het een 
show waarin de Crazy Rockers werden gevolgd van het prille begin tot heden ten dage.

Aan het einde van de show mocht Collin (bekend van de Voice of Holland) ook zijn steentje bijdragen aan de 
geslaagde voorstelling.

De Crazy Rockers kunnen tevreden terugblikken met vorig jaar het concert Indorock meets Nederpop en nu deze 
Theatershow met Leo Blokhuis.

Hoe lang zij nog zullen doorgaan weet geen mens maar voorlopig ziet het er na uit dat we nog lang niet verlost zijn 
van deze veteranen van de Indo Rock.



Crazy Rockers en Leo Blokhuis Tong Tong Theater 2014
Enkele reacties van de fans hieronder.

Cornelia Stuyver ja, ze waren goed! (zoals altijd natuurlijk)

Etty Anganois Verra Super !!!!

Helmi vd Kroft Wat een prachtig verhaal ovrer the Crazy Rockers van het begin tot heden!

Het was zo leuk dat ze hele oude nummers speelden die ik eigenlijk nooit meer van ze heb ge hoord FANTASTISCH!!!!

An Spaans Ik sluit me helemaal aan bij Helmi het was een geweldige show.



Good Rockin Daddy

Hello,

Hier is wat wij hebben en waar ik vanaf weet in 
California, U.S.A. t.w. in Long Beach, een stad die niet 
ver is van waar wij verblijven. Wij zijn daar nog niet 
geweest maar het komt wel. leuk klinkt dat die
Good Rocking Daddy and The Casualties.

Verder ken ik Woody Brunings (hij was kind aan huis bij 
ons aan de Rijswijkseweg in Den Haag in Nederland, als 
jongeling. En dan ken ik Armand Filon en Eddy Chatelin 
is it? Eddy was nog jonger en kranig en krachtig en zong 
heel mooi "Under the Boardwalk".De boardwalk heb ik 

Wat een geweldig verhaal over Jan Spoel en zou hem graag ontmoeten. Hier in Amerika blijft Elvis leven en iedereen 
probeert hem na te doen. Er zijn tientallen van hun, maar niemand kan zingen als Elvis en alhoewel Jan Spoel beslist 
klinkt als Elvis, hij zingt niet al Elvis.
Elvis was "one of a kind", maar nog steeds geweldig die Jan Spoel, niemand hier doet hem dat na, nogmaals, 
"geweldig"!!!!

heel mooi "Under the Boardwalk".De boardwalk heb ik 
zelf meegmaakt, dankzij onze bowlende zoon in Atlantic 
City, New Jersey, oh wat was dat leuk allemaal.

Ik reisde met mijn zoon door het land, zowat, en heb 
heel veel genoten.

Other than that, is er niet veel nieuws van hier, behalve 
dat wij in het beste gedeelte van Amerika wonen waar de 
zon iedere dag schijnt, maar waar het soms ook te heet is 
en vandaag is dat zo, ai dan...groetjes an geniet van 
Nederland. Ik hou nog steeds van Nederland, het eten en 
de mensen, maar kan niet tegen het klimaat. Geweldig 
dat jullie er wel tegen kunnen, hoera!!!...

Millie Fisser
Redactie: Tot onze spijt moeten wij meedelen dat

Jan Spoel inmiddels is overleden. 



Jan Spoel
DEN HAAG - Op 70-jarige leeftijd is de Haagse horeca man Jan Spoel 
overleden. Spoel was in Den Haag bekend als de Haag se Elvis.

De Hagenaar overleed zondag 11 mei en wordt maandag begraven. Spoel was eigenaar 
van een van de eerste Haagse nachtclubs, La Valbonn e. Daarnaast was hij 22 jaar 
eigenaar van restaurant La Velletta.

Bericht: Omroep West



Persbericht
Onder het motto 'Niet weggooien!’ vragen Museum Bro nbeek en het Moluks Historisch Museum op zaterdag 3  mei 2014 
aandacht voor het behoud van historisch materiaal ui t de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.
Nog altijd duiken bij een verhuizing of het opruimen van een zolder brieven, foto's, documenten of voorwerpen uit de Tweede 
Wereldoorlog op. Met de jaarlijkse actiedag ‘Niet weggooien!’ willen zestien Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea samen 
voorkomen dat op het eerste gezicht soms onbelangrijk lijkende originele getuigenissen uit de oorlog verloren gaan. Zij willen het 
publiek bewust maken van het belang om dit erfgoed te bewaren, omdat deze voorwerpen een bijzondere kijk kunnen geven op de 
oorlogsjaren.

Moluks erfgoed
Museum Bronbeek werkt op deze actiedag samen met de Stichting Moluks Historisch Museum. Beide richten zich op de actiedag op 
het historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Bezoekers krijgen in Bronbeek op 3 mei van 10.00 tot 17.00 
uur uitleg van deskundigen van Museum Bronbeek en van het Stichting Moluks Historisch Museum over de historische waarde van 
hun voorwerpen, foto’s en documenten, die zij zelf meebrengen. Ook adviseren de experts hen over de beste manier om deze 
spullen te kunnen behouden voor komende generaties.

“We doen met name een oproep aan de Molukse gemeenschap om objecten mee te brengen, die te maken hebben met het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)”, zegt Hans van den Akker, conservator van Bronbeek. ‘We zijn verheugd over de 
samenwerking met Stichting Moluks Historisch Museum. Tot nu toe komen er maar weinig Molukkers naar Museum Bronbeek, terwijl 
wij ook hún geschiedenis laten zien. Maar misschien zijn Molukkers daarvan te weinig op de hoogte. Voor Molukkers interessante 
zaken in de collectie Bronbeek zijn onder meer te zien in de vaste expositie ‘Het verhaal van Indië’, zoals een kapmes van sergeant 
Tahalele”

Krijgsgevangenkaarten KNIL & Marine in Nederlands -IndiëKrijgsgevangenkaarten KNIL & Marine in Nederlands -Indië
Museum Bronbeek roept nabestaanden van Nederlandse krijgsgevangenen & geïnterneerden op om het museum te helpen bij hun 
onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Indië. Veel informatie kan nu niet worden vrijgegeven, omdat de wetgeving dit niet 
toestaat. Toegang tot veel materiaal kan wel worden geregeld als we weten dat iemand is overleden. Bronbeek roept nabestaanden 
op om zich bij Bronbeek te melden met overlijdensberichten, of ander bewijsmateriaal dat hun dierbare inmiddels overleden is.

Bronbeek beijvert zicht om meer informatie met betrekking tot de Japanse internering beschikbaar te stellen. Nabestaanden, die meer 
te weten willen komen, kunnen op Bronbeek langskomen, of zich melden via de website van Bronbeek. Iedere nabestaande kan zo 
meehelpen om een totaalbeeld te krijgen over het lot van de Europese bevolking ten tijde van de Japanse bezetting van voormalig 
Nederlands-Indië.

Dekolonisatie 1945-1949
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog kwam er ook een einde aan de koloniale staat Nederlands-Indië. In 2015 zal museum 
Bronbeek uitgebreid stilstaan bij de dekolonisatieoorlog, beter bekend als “de Politionele acties”. Wij roepen mensen, burgers &
militairen op om hun materiaal te tonen: dagboeken, memoires, brieven, foto’s en documenten, objecten.

Schenken
Eventueel kan men op 3 mei het eigen oorlogsmateriaal aan de deelnemende musea overdragen. Op de 
website www.actienietweggooien.nl kan men een schenking aanmelden bij een instelling naar keuze. Op de website staat het 
verzamelbeleid per instelling beschreven, zodat schenkers zelf kunnen bepalen waar hun spullen het beste thuis horen. Ook is er een 
aanmeldformulier voor een codicil te vinden. Zo kunnen schenkers beslissen waar hun materiële oorlogserfgoed naar toe gaat als ze 
komen te overlijden.

Einde persbericht



Reactie op Sedap malem
William Keasberry <wekeas@gmail.com>

Ook ik heb aandachtig dat gedicht gelezen, en ben een virtuele spoortocht begonnen om deze bloem 
weer to mogen ruiken als ik op mijn patio zit te dagdromen.

Al eerder heb ik een boompje geplant dieChampacaheet. Ook heel geurig maar de Indische naam 
ben ik kwijt.

Als reactie op het schrijven van een IP lezer kan ik het volgende melden:

Sedap Malem=Polianthes Tuberosaof copy and paste

http://en.wikipedia.org/wiki/Polianthes_tuberosa
Ik heb het besteld, ontvangen en inmiddels al geplant.

http://www.tntuberoses.com/buy-tuberoses.php

I hope this helps,

Best wishes

Bill Keasberry. L.A.



Van puputan tot pasar malam
Door Sabina de Rozario
Monument puputan, Denpasar
Waar ooit duizenden mensen omkwamen, wordt nu elke zaterdagavond vertier gezocht en 
gevonden. Ik zie vanaf de straat al de gezellige drukte op het plein. Een monument, dat ter 
nagedachtenis van de gebeurtenis in 1906 is geplaatst, siert de historische plek in Denpasar. Veel 
gezinnen, jonge geliefden en studenten vertoeven er in alle ontspannenheid.
De politie houdt er toezicht en leidt het verkeer in goede banen, parkeerwachters zijn druk in de 
weer om de bezoekers naar de parkeerplaatsen te loodsen. Als ik het ‘grasveldje’, meer is het 
niet, betreed, heerst er een ambiance vergelijkbaar met die van een pasar malam die ik ken van 
Nederland. Overal zie ik lichtjes, speelgoedverkopers en ruik ik de geur van vers geroosterde 
sate. Ik koop een maiskolf en besluit een rondje om het monument te lopen. De specifieke sfeer, 
die herinneringen bij me oproept, is me onverwacht niet vreemd.
Hoge dosis trots
In het begin van de vorige eeuw was het op deze plek , het ‘veldje’ in de hoofdstad van Bali, 
waar gewapende Nederlandse militairen tegenover een Balinese koning met zijn onderdanen 
stonden. De reden: Raja Gede Ngurah Denpasar werd verantwoordelijk gehouden voor het 
vergaan van een Chinees schip voor de kust van Sanur. Deze raja besloot zich niet zomaar over vergaan van een Chinees schip voor de kust van Sanur. Deze raja besloot zich niet zomaar over 
te geven aan het Nederlandse leger en bedacht een scenario waarbij een hoge dosis trots aan ten 
grondslag lag. Het was voor de Balinezen al duidelijk dat zij de strijd nooit konden winnen met 
hun traditionele wapens. Echter, overgeven aan de vijand behoorde niet tot de opties.
Wat er toen gebeurde heeft niet veel Nederlandse geschiedenisboeken gehaald. De raja droeg 
zijn onderdanen op zich in witte ceremoniele kleding met hun mooiste juwelen te hullen. De 
zwaarden werden ter hand genomen en het paleis van de raja werd in vuur en vlam gezet. 
Gezeten op zijn draagstoel omringd door zijn familie, Hindoe priesters en onderdanen, wachtte 
hij het Hollandse leger op.
Puputan
Onder begeleiding van oorlogstrommels gooiden de Balinese vrouwen geld en juwelen naar de 
toenaderende indringers. Terwijl dit vernederende schouwspel zich afspeelde, schoot het 
Nederlandse leger onder het commando van Generaal-Majoor Rost van Tonningen verward om 
zich heen. Op dat moment liet de raja zich door de priester in het hart steken, het teken voor de 
onderdanen om zichzelf van het leven te beroven. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen 
onderwierpen zich aan hun lot. Het bloedbad waarbij honderden mensen die zich voor de ogen 
van de Nederlanders ter aarde stortten, is de Balinese geschiedenis ingegaan onder de naam 
Perang Puputan Badung.

Monument Puputan
Den Pasar



Puputan

Het stoffelijk overschot van de vorst van Badoeng wordt na de zelfmoordstrijd (poepoetan) overgebracht naar de poeri 
van Denpasar tijdens de zevende Bali-expeditie, gericht tegen de vorst van Badoeng, 1906. (KITLV) 

Puputan is een Balinees ritueel gevecht tot de dood erop volgt en heeft begin vorige eeuw in een korte tijd meerdere 
keren plaatsgevonden. Van 1894 tot 1908 komen duizenden Balinezen om tijdens zo’n rituele zelfmoord, waarvan de 
koloniale troepen niet alleen getuigen waren, maar ook aanstichters. Niet alle raja’s van Bali maakten vrijwillig een einde koloniale troepen niet alleen getuigen waren, maar ook aanstichters. Niet alle raja’s van Bali maakten vrijwillig een einde 
aan hun koningschap. De raja’s van onder meer Badung, Denpasar en Pemucutan weigerden hun zelfstandigheid op te 
geven ten tijde van de kolonie en waren bereid ten onder te gaan. De raja van Tabanan besloot tot vrijwillige overgave, 
maar pleegde na twee dagen gevangenschap toch zelfmoord. De vorst van Klung Kung kwam tot een akkoord met de 
overheerser, tot ‘zijn’ puputan een einde maakte aan de samenwerking in 1908.

Archieffoto’s uit Nederland
Elk jaar worden de puputans herdacht bij het monument op het Puputan plein. Hoe dramatisch de toedracht ook is 
geweest, Bali zou Bali niet zijn om voor de gelegenheid van het 100-jarige jubileum in 2006 met alle trots een week lang 
optredens en andere feestelijkeheden te plannen. Om begrip van de Nederlanders te generen werd de toenmalige 
Koningin Beatrix voor deze feestweek uitgenodigd. Voor de special gelegenheid werden archieffoto’s van de puputan 
ingevlogen, afkomstig uit de fotocollectie van de Leidse Universiteit. Het hoogtepunt van het wekelijkse festival was de 
kroning van Ida Tjokorda Ngurah Denpasar IX, de nieuwe raja van de hoofstad.

Al lopend naar de uitgang probeert een verkoper me een Mickey Mouse-ballon aan te smeren. Uitgelaten kinderen rennen 
om me heen of spelen met hun net gekregen voetbal. De maisverkoper ruimt zijn boeltje op, nog voor middernacht is hij 
‘los’ en kan hij tevreden naar huis. De feestelijkheden op het Puputan plein achter zich latend zonder een notie te hebben 
van het bloedbad dat er ooit heeft plaatsgevonden.

Bron: Java Post  (  ingezonden door Case van der linden)



Laatste hartekreet Wubbo Ockels
N.O.S  maandag 19 mei 2014, 03:40 (Update: 19-05-14, 05:27)
Wubbo Ockels heeft kort voor zijn dood nog een laatste brief geschreven waarin hij mensen 
oproept "een ander pad" te kiezen. "Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de 
mensheid; van ons", schrijft hij in een document dathet AD heeft gepubliceerd.
"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!!", schrijft Ockels. Volgens hem heeft de industriële 
revolutie de mensheid in een ongewenste situatie gebracht. Hij zegt dat de natuur kapotgemaakt 
wordt en roept mensen op hun leven te veranderen.
Tien geboden
"We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde", schrijft Ockels verder. Hij vindt dat 
mensen moeten geloven in de mensheid, wat hij een andere manier van denken noemt. "Een 
bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent."
In de brief zet Ockels tien geboden op een rij van "het geloof in de mensheid". Een van die 
geboden luidt: "Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur."

Wubbo Ockels in 2012 op zijn boot de EcolutionANP



Eddy C goes To Spain

Op veelvuldig verzoek gaan wij van 10 juni 2014 t/m 24 juni 2014 terug naar
Hotel Indalo Park, Malgrat de Mar/Santa Susanna.

De bezetting van Eddy C and Friends zal zijn: Eddy C, Suzy, Ron Lamster, Glenn Kuhuwael, Piet Danse 
en aan de keyboard  Michiel.

Om een indruk te krijgen van het hotel, kunt u de volgende link gebruiken.www.indalopark.com



Fun fun fun





PASAR BAGUS 2014 ENSCHEDE



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 ….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 God dank ik ben een Indo Boy ….Ricky Risolles

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



Sir Winston Leisure Center

Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk

TEL 070-3 192359  FAX 070-3192430 

info@sirwinston.nl

Indo Privé word gesponsord door
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
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