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Ginger Band
De Ginger Band is een nieuw project van Patty en Ed Crawford
met Jefffrey Maas kamp en Ed Glasmacher.
die de 22e augustus op de Pasar Neba hun try out hebben gehad.

Het was een goed optreden op de Pasar Malam Toko Neba. We hebben van verschillende mensen
positieve commentaar gehoord. Dus er is hoop voor Formatie Ginger-Band. Wij hebben er
ontzettend lol in met de muziek en vriendschap die we hebben. Het zijn ook muzikanten die in het
verleden wel eens samen hebben gespeeld. We gaan door Misschien dat we ooit samen op een
Programma staan van een PM of ander feest .
Ed Crawford
Redactie Indo Privé: Wij wensen jullie veel succes toe.

Hans Vermeulen en The Rest
Hans Vermeulen De in Voorburg geboren zeer getalenteerde zanger, componist, producer, gitarist
en toetsenist. Hans Vermeulen wordt bekend met de beatband Sandy Coast. In de jaren zeventig
boekt hij successen met de groep Rainbow Train (met daarin zijn vrouw, zangeres Dianne Marchal)
en als producer van onder meer Lucifer en Anita Meyer. Hij is ook te horen op de wereldhit Stars on
45. In de jaren tachtig maakt Sandy Coast een succesvolle comeback met The Eyes Of Jenny. In die
periode ontdekt Vermeulen enkele nieuwe talenten: Ruth Jacott, Nadieh en Hans de Booy. Hij
emigreert naar Thailand, waar hij zijn carrière op bescheiden schaal voortzet. Vermeulen ontvangt in
de loop van de jaren zowel een Edison als een Gouden Harp.
The Rest bestaat uit Polle Eduard (Tee-Set, After Tea en de solohit “Ik Wil Jou”, Len Bouman
(Daddy’s Act, InCrowd en zijn eigen Classic Rock Band), Beau Wassenbergh (Boom Boom Mancini,
Cashmere, Livin' Blues en Superbeau) en met gast de muzikale duizendpoot Will Sophie op Pedal
Steel, Lap Steel Guitar (Will Sophie Band) en hebben met Vermeulen een succesvolle CD uitgebracht
genaamd “The Rest” welke nu een collectors item is. - Te koop op 26/9 bij Voorburgbands.
The Electric Guitars met niemand minder dan de in Voorburg opgeleide Ron Knoester speelt met
gitaar virtuoos Ruud Groenendijk (Fan Halen, The Zoo, Milk) ook in Voorburg opgeleid. De basgitarist
van de band heet Dave Bordeaux en speelt al jaren met Knoester o.a in Billy the Kid en Midnight
Temptation en is bekend om zijn hoge en doordringend stemgeluid. De veelzijdige drummer en
kunstschilder Beau Wassenbergh net terug uit Thailand zal voor beide bands het strakke ritme
opleggen. The Electric Guitars zijn een ‘upcoming’ band met uitgekiend Sixties repertoire en 3stemmige zang.

Muzikanten gebruiken hun hersens efficiënter

Golden Oldies
De oudjes doen het nog steeds goed, blijkt wel weer na de optredens van Blue Diamond Riem de Wolf en Crazy
Rockers Woody Brunings en Eddy C. Zowel in het Asta Casino Den Haag en Vitalisee Casino Scheveningen
konden de fans tevreden terugblikken. Ook eigenaar Harry Ballemaker en zijn charmante vrouw vermaakten zich
uitstekend en pleegden zelf af en toe een dansje en jiveden er vrolijk op los. Zij kijken al vooruit naar de 21e
september in het SirWinston Leisure center te Rijswijk, waar Harry een groot evenement heeft gepland met twee
Bands en meerdere Artiesten. Natuurlijk zijn de Golden Oldies weer van de partij.
Dus mochten jullie ook komen dan is het raadzaam toch van te voren kaarten te reserveren.
Iedereen heeft er enorm zin in om er een onvergetelijke dag van te maken.

Woody Brunings, Eddy Chatelin en Riem de Wolf

For Musicfreaks only !!!!!
Wist u dat.....
M O N A L I S A AL IN 1950 DOOR NAT KING COLE DE HITLIJSTEN WERD INGEZONGEN ( NR 1 IN DE USA )
MAAR DAT OOK CARL MANN EN CONWAY TWITTY ER IN 1959 MET ROCK-A-BILLY VERSIES SUCCESVOL MEE
WAREN. ALLE INDO BANDS SPEELDEN DIT NUMMER EN THE CRAZY ROCKERS LATEN ONS ER NOG STEEDS
VAN GENIETEN.
S T A N D B Y ME WERD GESCHREVEN DOOR HET DUO LEIBER/STOLLER EN BEN.E.KING OORSPRONKELIJK
BEDOELD WAS VOOR THE DRIFTERS MAAR NADAT BEN.E.KING ER BIJ THE DRIFTERS WAS UITGEGOOID HET
NUMMER ZELF IN 1961 OPNAM EN ER ERG SUCCESVOL MEE WAS. IN 1986 WERD HET NUMMER WEDEROM
EEN HIT DOOR HET TE GEBRUIKEN IN DE FILM "STAND BY ME" VAN REGISSEUR ROB REINER , U WEET WEL
MEATBALL IN DE POPULAIRE TV-SERIE "ALL IN THE FAMILY" MET ARCHIE BUNKER.
T H E G I R L C A N'T H E L P E D IT (IN DE BESTE ROCK AND ROLL FILM OOIT), DE TITELSONG WORDT
GEZONGEN DOOR LITTLE RICHARD EN HET NUMMER GESCHREVEN WERD DOOR BOBBY TROUT OOK
COMPONIST VAN HET ONVERGETELIJKE ROUTE 66 EN TEVENS GETROUWD WAS MET JAZZ-ZANGERES JULIE
LONDON VAN DE WERELDHIT "CRY ME A RIVER" DIE HIJ VOOR HAAR PRODUCEERDE.
DAT LONNIE MACK ONS IN 1963 VERRASTE MET EEN FORMIDABELE INSTRUMENTALE VERSIE VAN M E M P
H I S EEN ROCK & ROLL KLASSIEKER UIT 1959 VAN CHUCK BERRY EN DAT VELE GITAARBANDJES HET AAN
HUN REPERTOIRE TOEVOEGDEN. JA,JA DIE LONNIE , GROTE VOORBEELD VOOR STEVIE RAY VAUGHN.
BUDDY HOLY IN 1958 POSTUUM EEN HIT SCOORDE MET I T D O E S N ' T M A T T E R A N Y M O R E (NR. 1
IN ENGELAND) GESCHREVEN WERD DOOR PAUL ANKA, ZELF AL HEEL SUCCESVOL ALS
ZANGER/COMPONIST VAN O.A. DIANA ZIJN CARRIERE NOG MEER GLANS GAF MET HET COMPONEREN VAN
DE MUZIEK VOOR DE FILM DE LANGSTE DAG EN DE TEKST SCHREEF VOOR FRANK SINATRA'S MY WAY.
I C A N 'T S T O P L O V I N G Y O U OORSPRONKELIJK DE B-KANT WAS VOOR OH, LONESOME ME VAN DON
GIBSON DIE BEIDE NUMMERS OOK SCHREEF PAS EEN ECHTE HIT WERD NADAT RAY CHARLES HET IN 1962
OPNAM EN MET ZIJN STIJL EEN BRUG SLOEG TUSSEN DE RYTHM & BLUES EN DE COUNTRY &
WESTERN.......HET BEGIN VAN DE SOUL !

Hans de Wekker

Kakafonie
De Crazy Friends bij RTV Midvliet voor een accoustische sessie in het programma
Kakafonie van Peter van der Aar 10 aug 2014

Buitenkampers
Nederlanders in het buitenland,
BVN gaat de verkorte versie van documentaire Buitenkampers uitzenden op woensdag 27
augustus (21:01u), en donderdag 28 augustus 2014 (09:01u) Nederlandse tijd. Zie http://www.bvn.tv/gids
Meer informatie op http://www.bvn.tv/programma/2Doc%3A_Buitenkampers en
op http://www.bvn.tv/ontvangst
BVN staat voor 'het Beste van Vlaanderen en Nederland' en is daarmee dé Nederlandstalige publieke tvzender in het buitenland. U kunt BVN via een schotel ontvangen (ook in Nederland) .
Wilt u na het zien van de verkorte versie ook de film zonder inkortingen zien, of wilt u de eerder gemaakte
film
"Het jaar 2602 - kinderverhalen uit het jappenkamp" zien - of wilt u de films met Engelse ondertiteling
bekijken?
Dan kunt u die bestellen - zie www.japanseburgerkampen.org voor instructies.
Vriendelijke groet,
Derk HilleRisLambers, Secretaris
Interested in the history of the Dutch in Indonesia during WW-2? The abovementioned documentary
Buitenkampers will be shown via satellite station BVN. It is in Dutch, but the original movie can also be
ordered on DVD, and the DVD has English subtitles. Click on:
http://japanseburgerkampen.org/vjb/cms/cms_module/index.php?obj_id=16231

Film Foundation Japanese Occupation 1942-45 * Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45
Dassenboslaan 15, 6705BS Wageningen, The Netherlands *+31-317-415251 * mail: vjb4245@gmail.com
Bank account (IBAN): NL07 ABNA 0429369867 * BIC/SWIFT: ABNANL2A
www.japanseburgerkampen.org

Persbericht, Arnhem 8aug2014
Arnhemse musea bieden jeugdcolleges
Vijf musea in Arnhem e.o. presenteren samen een nieuwe reeks colleges in de MuseumJeugdUniversiteit voor kinderen
8 t/m 12 jaar. Het eerste college is op 14 september a.s.
Tijdens elk college vertelt een wetenschapper in het museum de jeugd ‘alles wat ze altijd al wilden weten’. Het is een
echt interactief hoorcollege, waarbij kinderen zoveel mogen vragen als ze willen. Voor de ouders van de deelnemers is
er aanbieding: terwijl hun kind het college volgt kunnen een of beide ouders in het museum deelnemen aan een gratis
rondleiding of lezing.
De vijf najaarscolleges zijn op de eerste of tweede zondag van de maand van 11.30 tot 12.30 uur:
14 september 2014: ‘Waarom maakt een kunstenaar kunst over de oorlog?’ in Museum Arnhem
(www.museumarnhem.nl)
5 oktober 2014: ‘Is kinderarbeid altijd gevaarlijk?’ in het Nederlands Openluchtmuseum (www.openluchtmuseum.nl)
2 november 2014: ‘Ligt het watermuseum ook onder water?’ in het Nederlands Watermuseum (www.watermuseum.nl)
7 december 2014: ‘Is het verhaal van opa ook geschiedenis?’ in het Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek (
www.airbornemuseum.nl)
11 januari 2015: ‘Vrede en veteranen: vanzelfsprekend of bijzonder?’ in Museum Bronbeek (www.bronbeek.nl) met
aansluitende diploma-uitreiking.
Museum Arnhem is het museum voor realistische kunst. Het Nederlands Openluchtmuseum vangt de Nederlandse
geschiedenis in authentieke gebouwen, voorwerpen en verhalen. In Museum Bronbeek vind je het koloniale verleden in
Nederlands-Indië. Het Airborne Museum is een unieke experience rond de Slag om Arnhem. Het Nederlands
Watermuseum is een interactief museum over alle aspecten van water.
Bij aanvang van de collegereeks krijgen de kinderen een collegekaart en na het laatste college een diploma. Aanmelden
is noodzakelijk en kan alleen voor de hele reeks. De collegekaart geeft toegang tot alle colleges. De capaciteit is beperkt
tot maximaal 55 kinderen. Aanmelden en informatie op www.museumjeugduniversiteit.nl .

Holland Casino Rotterdam
George Kwekel
schreef:
"Het Indische
Feest in Holland
Casino Rotterdam
van afgelopen
donderdag 21
augustus was voor
hen een
onverwacht groot
succes.
Met Blue Diamond’
Riem de Wolff en
Showband
TheTracks op het
podium en met ook
o.a. Edu Schalk,
Justine Pelmelay,
en ‘Crazy Rocker’
Eddy Chatelin in
de zaal werd een
gezellig feest,
vooral toen deze
vier coryfeeën nog
gezamenlijk een
toegift deden.”

Rumah Dansa

Ticketing Paard van Troje
Prinsegracht 12
+31(0)70 750 3434
jelle@paard.nl

Voorverkoop Paard van Troje

26-okt-2014
Ticketing Paard van Troje
Prinsegracht 12
+31(0)70 750 3434
jelle@paard.nl

Sambal goreng ikan pedis
Boodschappenlijst:
400 a 500 gr. gerookte makreel
OF gestoomde makreel OF twee blokken tahoe OF 400 a 500 gr. Grote garnalen
eigengemaakte sambal badjak
trassie
3 uien (2 grof + 1 fijn snijden)
2 tenen knoflook
1 doos champignons, 1 rode paprika, 1 groene paprika, 1 tomaat
2 rode lombok, kleine bosje selderij
Voorbereiding:
Makreel krokant opbakken (toko dewi)
Tahoe marineren in asam garam en frituren
½ bosje selderij fijnsnijden
champignons grof snijden
paprika grof snijden
tomaat grof snijden
lombok grof schuin snijden
2 uien grof snijden
Boemboe:
1 fijngesneden ui, 2 fijngesneden knoflooktenen, 1 dobbelsteen trassie
snuf zout en peper
Bereiding:
Boemboe aanfruiten
uiten + lombok erbij
champignons en paprika erbij
2 maggieblokjes erbij
selderij erbij
2 eetlepels sambal badjak
tomaat erbij
2 theelepels suiker erbij
2 eetlepels ketjap A erbij (vuur laag)
Vis erbij (of tahoe)

Persbericht
Reizen van en naar Indië centraal op Open Monumentendag Bronbeek
Museum Bronbeek stelt op zondag 14 september 2014 het reizen van en naar Nederlands-Indië centraal. Dit naar aanleiding van het jaarthema ‘Op
reis’ van het Nationale Open Monumentenweekend. Museum en activiteiten zijn vrij toegankelij
Handschoentje op reis
Conservator drs. Hans van den Akker stelde de dialezing “Een ‘handschoentje’ op reis” samen over de bijzondere reis van Antje Lakeman (18961986). Zij probeerde in 1918 haar kersverse echtgenoot, de Henk Joop (1891-1959), te bereiken, die als korporaal in Tjimahi (Java) in NederlandsIndië diende in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL). Door de nasleep van de Eerste Wereldoorlog was deze reis uitzonderlijk
ingewikkeld en langdurig. Hij gebruikt foto’s en documenten uit het fotoalbum over deze reis, dat de familie Joop aan het museum heeft
geschonken.
Zeereizen naar Indië
Maritiem-historicus dr. Nico Guns zal een aantal keren de reis naar de Oost met tal van schitterende illustraties tot leven wekken in zijn lezing
‘Zeereizen naar Indië‘. In de eerste helft van de vorige eeuw ging men meestal per schip naar Nederlands-Indië. De rederijen bouwden luxe
zeekastelen om de Indië-gangers zo comfortabel mogelijk te vervoeren op hun overtocht naar de tropen. Beroemd zijn de ‘Indrapoera’, de ‘Sibajak’
en de ‘Willem Ruys’ van de Rotterdamsche Lloyd. Tijdens de reis was er volop vermaak en verwennerij op culinair en artistiek gebied.
Informatie over repatriëringsschepen
Mensen, van wie familie of bekenden in de jaren 1942 tot 1962 van Nederlands-Indië naar Nederland zijn gerepatrieerd, kunnen bij een infodesk
mogelijk een antwoord krijgen op de vraag op welk schip zij hebben gereisd en wanneer. Museum Bronbeek beschikt namelijk over kopieën van een
deel van passagierslijsten van de repatriëring tussen 1945 en 1962.
Rondleidingen architectuur
De hele dag kan men het museumgedeelte in het hoofdgebouw van Bronbeek bezoeken en er een op architectuur gerichte themarondleiding krijgen.
Het monumentale hoofdgebouw van Bronbeek is door de architect Rose in 1860-’62 ontworpen als tehuis voor gepensioneerde militairen die dienden
in het leger in de overzeese koloniën. Het wordt nog steeds gebruikt als een tehuis, maar nu voor veteranen van alle krijgsmachtdelen. Daarnaast
biedt het onderdak aan het museum van de Nederlandse koloniale geschiedenis.
De aanvangstijden en het activiteitenprogramma zijn te vinden via www.bronbeek.nl .
Einde persbericht

Lezersrubriek
Personeelsbeleid met vraagtekens op de Tong-Tong Fair (TTF) 2014 in Den Haag.
Het personeelsbeleid op de Tong-Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar in Den Haag) doet me denken aan de Bureaucratie en
Hiërarchie tijdens het Koloniaalbewind van midden vorige eeuw.
Men werkt op de TTF met betaalde en onbetaalde medewerkers oftewel vrijwilligers.
Er zijn natuurlijk regels waar iedere medewerker zich aan moet houden, of het nou directie, bestuurslid of overig personeel is, doet niet
ter zake, uiteindelijk heeft de TTF die regels zelf gemaakt.
Verwacht wordt dat bezoekers alleen toegang wordt verkregen tot de TTF indien ze in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs/kaart, en
voor medewerkers is het een door de TTF afgegeven pasje.
De kaartencontroleurs mogen dus de bezoekers geen toegang verlenen zonder geldig toegangsbewijs.
Helaas gebeurd het weleens dat er toch bezoekers zijn die toegang krijgen zonder geldig toegangsbewijs.
Dit is een natuurlijk een kwalijke zaak, en is onacceptabel.
In dat geval zou het terecht zijn dat de betrokken controleur een berisping/waarschuwing krijgt.
Trouwens, als je op je werk of kantoor een fout maakt, wordt je ook niet meteen ontslagen.
Mijn ervaring heeft geleerd dat zelfs bij overheidsbedrijven altijd eerst een berisping of waarschuwing volgt, alvorens de betrokken
medewerker de kans krijgt zijn/haar werk voort te zetten.
Maar in dit geval wordt de betrokken medewerker niet eens ten kantore gevraagd om in ieder geval zijn kant van het verhaal te doen c.q.
zich te verdedigen ter verduidelijking, maar wordt hij zonder pardon meteen op non-actief gesteld, en moet dan zijn dienst per acuut
beëindigen, hoe bureaucratisch is dit wel, we zitten in weliswaar jaar 2014.
De betrokken medewerker heeft 13 trouwe-dienstjaren achter zich liggen bij dit evenement, ieder jaar vakantiedagen opgenomen en zich
volledig hiervoor ingezet, en is altijd bereidwillig geweest om diensten over te nemen van andere collega’s, en/of wisseldiensten te
aanvaarden, en heeft al die jaren toch met plezier gewerkt, ondanks het dermate lage-uurloontje.
Men zou al deze feiten ook moeten kunnen meenemen en overwegen voordat men de juiste besluitvorming
treft tot de ontslagbeleidsvoering. Overigens wordt van je collega’s en vooral van de teamleider meer
solidariteit en sympathie verwacht na al die jaren trouwe samenwerking,
Bepaalde problemen kunnen best binnen het team opgelost worden, zonder dat er meteen op hoge poten naar
de directie gegaan wordt om zich te beklagen, maar men vreest natuurlijk ook voor eigen positie die wellicht in
gevaar komt, vandaar deze radicale aanpak. Er zijn namelijk bij de informatiebalie medewerkers, die de
zogenaamde controle-taken t.o.v. de kaartencontroleurs naar zich toe trekken welke niet onder hun
bevoegdheden valt. Gezien het huidige economische-klimaat van bezuinigingen is het voor de TTF ook een
kwestie van aanpassen, dan is dit systeem uiteraard ook een manier om van de betaalde medewerkers af te
komen. Men streeft toch naar het werken met meer vrijwilligers, hetgeen goedkoper is.
Helaas is ook geconstateerd dat er toch bepaalde medewerkers zijn, die wél bevoegd zijn om bezoekers zonder
geldig toegangsbewijs de toegang te verlenen tot het evenement, maar dat wordt systematisch door de vingers
gezien, niet consequent dus. Hier wordt dus met twee maten gemeten, dit is geen positieve reclame voor een
dergelijk groot evenement. We hopen dat er over het huidige personeelsbeleid in de nabije toekomst goed over
nagedacht wordt. Wellicht zou in dit geval een verandering wél een verbetering zijn.
Dit verslag is naar waarheid en ervaring opgesteld.
Ger sinai

Lezersrubriek
!!! R I C H T I G S T E L L U N G !!!
Über das Radiointerview VOKABEL Den-Haag von Hans Bax steht meine Mutter darüber, damals Helena Franken (seit
1963 mit Frankie Franken verheiratet gewesen). Ich als Sohn beider, kann die Unwahrheit NICHT ANNEHMEN und
berichte folgende Facts:
a) die von Bax genannte „alte Freundin die mit Frankie auf der Bühne stehen wollte“ war die Ehefrau von Frankie Franken!
Bax hat wohl „vergessen“, dass er mit samt den Javelins (ich habe gar ein Foto beim Standesamt wo Bax anwesend ist)
bei der Trauung anwesend und somit Zeuge war, dass Helena Franken keine „alte Freundin“ war
b) Helena Franken 1964 keineswegs „auf die Bühne“ wollte, da sie meine Schwester Cinderella als auch mich
(soeben geboren) zu versorgen hatte und sie ihr Mutterglück als Mutter auskostete, zudem ihr Mann mit den Javelins sehr
erfolgreich war und somit ein gutes Einkommen hätte (!)
c) Bax war eher nur der „Finanzmanager“ der Javelins, auch wenn es seine Band war. Frankie war der „Bandleader“ mit der
treibenden Kraft der sagte wohin es ging, denn ohne SEIN musikalisches Feingefühl, die Javelins nie so erfolgreich
geworden wären
d) meine Mutter nach meiner Geburt nach Kopenhagen fuhr um mit Bax zu sprechen, die noch ausstehenden Gagen
(Vater spielte mehrere Male täglich vor 20 tausenden Besuchern) richtig abzurechnen, da wir zuwenig zu leben hatten.
Mein Vater bekam (wie auch die Band) immer minimale Auszahlungen. Mein Vater bekam nicht genug, um seine 3 köpfige,
junge Familie zu ernähren. Bax reagierte nicht auf die Bitten von Helena Franken, richtig abzurechnen! Nach mehrmalige
Warnungen meiner Mutter, dass Frankie die Band verlassen wird, geschah es am Tag des Fernsehauftrittes in Kopenhagen.
Meine Eltern mussten sich vom Portier vom Hotel Savoy Vester Brograde in Kopenhagen Geld borgen, sodass sie zu uns
Kindern nach Den-Haag zurückkehren konnten. Meine Mutter musste gar an der deutsch-niederländischen Grenze ihren
Passport hinterlegen, um nochmals Benzin für die Weiterfahrt nach Den-Haag zu bekommen! Eine richtige Abrechnung
über die Zeit speziell in Kopenhagen gab es nie!
Mein persönlicher Gedanke: wo ist Dady´s „Erfolgsgage“ geblieben? Wer hat es?
Ich bitte alle, solche einseitige Interviews oder Kommentare (ohne vorherige, ausgiebige Recherchen) vor dem posten, zu
überdenken. Bax Aussagen wie auch der Inhalt des im Interview genannten Buches über den Weggang von Frankie Franken,
sind entbehrlich. Eine Kopie dieser Richtigstellung wird den Sender Radio Vokabel zugesandt.
Melvin Maurice Franken, Sohn von Frankie Franken (R.I.P.) & Helena Franken.

Redactie Indo Privé distantieert zich van elke eventuele onwaarheden die in dit document geschreven staan.

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
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,
stuur ze dan naar onze redactie.
indoprive@gmail.com

