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Keine Negermusik bitte  (Deel 2) pg1

Volgens Openneer  van het Jazzarchief, zijn er tijdens de oorlog nooit Surinaamse muzikanten opgepakt. Ze hadden het niet 

makkelijk, maar voor licht gekleurde Surinaamse kunstenaars, die als ”Ariërs” werden beschouwd, was het toch vaak 

makkelijker dan voor  Afro-Surinaamse muzikanten‟.

De enige zwarte musicus die werd opgepakt was de befaamde pianist Freddy Johnson, omdat hij Amerikaans staatsburger 

en daarmee vanaf december 1941 „vijand‟ was. Afro- Surinamers kregen vrijstelling van de „Arbeitseinsatz‟, dwangarbeid in 

Duitsland (1942-1944). Zouden de Duitsers en hun Nederlandse meeheulers toen al met het  stereotype: “Ze zijn zwart, dus 

te lui” behept geweest zijn? Elk nadeel heeft zo dus zijn voordeel.. zie je maar weer.

Er werd echter ook gefluisterd, dat de nazi‟s bang waren voor „rassenvermenging‟.Waardoor ze opgezadeld zouden worden 

met “Bastarden”  Dat hebben de Indo s en Surinamers in de sixties en  nog steeds mooi rechtgetrokken.

Toch lijkt het er op, dat de Duitsers hen liever kwijt dan rijk waren, want  toen de oorlog in  alle hevigheid woedde stelden

de Duitsers een ruil voor tussen Duitsers die in Suriname waren geïnterneerd  en  Surinamers in bezet Nederland. Ze 

hadden echter buiten de Surinaamse waard gerekend want de meeste  van hen gaven geen gehoor aan die oproep en lieten 

zich niet registreren. Je weet hoe  Bakra‟s zijn, helemaal als  ze je gaan  registreren in een oorlog. Dus… liever niet dachten 

ze. De Amerikaanse Freddy Johnson die uiteraard wel opgepakt werd en in een, Duits kamp zat, werd tot zijn opluchting wel 

geruild.



Keine Negermusik bitte  (Deel 2) pg2

De weerstand tegen Afro- Surinaamse musici was aanvankelijk niet tegen het „zwarte ras‟ gericht. 

De bezettingsautoriteiten kwamen, op de een of andere duistere manier, pas laat tot het besef dat sommige 

niet-Arisch waren. 

De Surinamers hadden een Nederlands paspoort, de mannen waren dienstplichtig en vochten zelfs in 

groten getale in Indonesië voor de vrijheid van Indische Nederlanders en Belanda‟s tegen de 

Jappen.(zie:Harry Voss) 

Ze lieten zich inschrijven in de “Nederlandsche Kultuurkamer‟‟, waarvan elke musicus lid van moest zijn -

en meestal ook werd.

Max Woiski sr. kon nog in 1941 zijn café La Cubana openen. 

Overigens gebruikten veel Surinaamse musici  Amerikaanse en Latijns- Amerikaanse kunstenaarsnamen 

als Kid Dynamite, Mike Hidalgo, Lolita Mojica.

Kid Dynamite’ (NJA-archief. Foto: Wouter van Goot)

Drs W.R. Brunings.
Word vevolgd in volgende editie IP



Doc Pomus  (pg1)

Samen met de pianist MORT SHUMAN startten zij als schrijversduo in de BRILL BUILDING in New York, MORT de 

muziek en DOC de teksten, maar samen waren zij ook actief op hun beider disciplines. 

Jerome Solon Felder werd geboren in 1925 

in de VS en werd onder de naam DOC  

POMUS een van de meest succesvolle 

componisten uit de vroege dagen van de 

Rock & Roll. 

Getroffen door kinderverlamming bewoog 

hij zich vanaf zijn kindstijd op krukken wat 

hem niet weerhield zich te bekwamen op de 

saxofoon en vanaf zijn 20ste, geïnspireerd 

door zijn grote voorbeeld BIG JOE 

TURNER,  ook als Rhythm & Blueszanger 

op te treden. 

Teneinde toch tot een redelijk inkomen te 

geraken startte hij op bescheiden schaal met  

componeren. 

Het liedje YOUNG BLOOD gaf hij door 

aan het al enigszins bekende schrijversduo 

LEIBER & STOLLER dat het bewerkte en 

doorgaf aan  

THE COASTERS die er een heuse hit mee 

scoorden.                                                                 

DOC  POMUS deelde zowaar in de 

royalty's en hij begreep vanaf dat moment 

dat de inkomsten van een componist  

beduidend hoger lagen  dan het inkomen  

van een muzikant.



Doc Pomus (pg2)

Een onwaarschijnlijke waaier van hits kwam van dit illustere duo voor : ELVIS, FABIAN , ANDY WILLIAMS,  

CONNY FRANCIS,  BOBBY DARIN,  RAY CHARLES, BIG JOE TURNER,  THE DRIFTERS en vele anderen.

Voor de laatste groep schreven zij o.a.  SAVE THE LAST DANCE FOR ME waarin leadzanger BEN E.KING zijn 

zangtalenten goed kon etaleren en welk lied nog ontelbare keren zou worden gecoverd door o.a. 

JERRY LEE LEWIS, EMMYLOU HARRIS,  PAUL ANKA,  DOLLY PARTON en recentelijk nog door MICHAEL 

BUBLÉ en zelfs onze eigen BLUE DIAMONDS en THE CATS waagden zich eraan.

( ook de INDO bands in Duitsland namen het op hun repertoire) 

Na de Britse muziekinvasie in 1964, die ook het begin van het einde van de INDO bands in het buitenland inleidde, 

verhuisde het schrijversduo, door het uitblijven van succes, naar Engeland waar zij  voor Britse muzikanten liedjes 

schreven. In 1965 kwam er een einde aan hun samenwerking.

DOC werd beroepsspeler/gokker maar keerde na 10 jaar terug in de muziekbusiness als co-schrijver met Dr. John en BB 

King.. Hij overleed in 1991 op 65 jarige leeftijd aan longkanker. MORT SHUMAN verhuisde naar Frankrijk een kreeg 

daar zowaar  een 2e muziekcarrière, maar daarover meer in de volgende editie.

Hans de Wekker



INDO GEDICHT

Als kind wist ik niet bij wie ik hoorde, tussen de indootjes of bij de Nederlanders die zich aan ons stoorde

naarmate de jaren verstreken, waren ze gelukkig op ons uitgekeken

wij waren stil en gedroegen ons zoals er van ons werd gevraagd, wij hebben nooit dingen uitgedaagd

maar naarmate je ouder wordt, is het of je wereld instort

waarom hebben wij dit allemaal gedaan, waarom hebben zij ons niet zien staan

nooit hebben wij geklaagd, wij hebben hier toch niet om gevraagd

ik praat over mijn eigen ervaringen, en over de mensen uit mijn vriendenkringen

de Molukse mensen zijn er toch iets beter uit gekomen, zij mochten bij elkaar in wijken wonen

ook kregen zij in elke wijk een eigen stichting, zonder enkele verplichting

En als je nu een buitenlander bent, wordt je echt verwend

een huis helemaal ingericht, en je bent na een kleine bijdrage niets meer aan het rijk verplicht

in het pension werd er 60% van het loon ingehouden, hoe kan je van de rest een nieuwe toekomst opbouwen

maar wij hebben wel 1x per jaar een groot feest de pasar malam, en als je mazzel had kwam Rudi van Dalm

waarom hebben wij nooit om dingen gevraagd, of hadden ze ons dan weg gejaagd

waarom waren wij zo onderdanig, en waren wij niet kranig

ze zeggen de mensen met een grote mond bereiken het meest, en als ik terug kijk is dat waar geweest

Als wij meer hadden gevraagd, en veel meer hadden geklaagd

dan hadden wij nu de mooiste wijkgebouwen, waar onze eigen mensen ook uit had kunnen trouwen

Dan hadden wij feesten door het hele land, en hadden wij met z’n allen een hechte band

Maar helaas dat is nu eenmaal niet gebeurd, maar niet getreurd

Wij proberen door middel van allerlei kanalen, onze tradities niet verloren te laten gaan maar te laten stralen

Dus wat er ook is gebeurd in het verleden, onze ouders en grootouders hebben niet voor niets gestreden

Ik hoop dat het je hart raakt, en dat je hiervoor waakt

laat je identiteit nooit verloren gaan, en laat zien voor wie wij staan

Het zijn de kleine dingen in het leven, die onze ouders aan ons hebben gegeven

geef dat door aan je kinderen en kleinkinderen, en laat je door niemand hinderen

dan hoef ik en vele met mij niet meer te vragen waarom, dus daarom

Ingezonden

door

Edu Schalk



Mijn eerste grammofoonplaatje (1)
Het eerste grammofoonplaatje dat ik kocht was ET MAINTENANT van Gilbert Bécaud, die door zijn energiek, spetterende 

optredens de bijnaam Monsieur 100.000 Volt meekreeg. Deze  keuze werd mede bepaald door het vak Frans dat ik op de 

Handels ULO met veel plezier volgde. Van mijn vader kreeg ik op 14 jarige leeftijd een koffergrammofoon, 

merk TRITRAK, bruin van kleur met de speaker in de deksel, aangeschaft bij MAESSEN Platenzaak in het 

Westeinde nr.45-47 te  Den Haag.   

Het eerder genoemde plaatje kocht ik bij MUZAM in de Boekhorststraat 89, ingeklemd  tussen de bioscopen THALIA, 

HOLLYWOOD en ROXY.  Een straat van bedenkelijk allooi maar waar  het voor een aankomende nozem heerlijk 

vertoeven was. 

Waar de plaat gebleven is zou ik niet weten maar ik vind het nog steeds een prachtig nummer.



Mijn eerste grammofoonplaatje (2)
Het heeft echter verder geen invloed gehad op mijn muzikale ontwikkeling die is gevormd door mijn thuissituatie met een 

drummende vader en de met jazzplaten gevulde jukebox van  de TOCCI'S Milkbar aan de Hofsingel in Den Haag  waar ik  

frequent verkeerde.  

Mijn eerste INDOROCK ervaring deed ik op bij RONNY ABUYS die mij bij THE SKYMETEORS haalde en mij de eerste 

Rock & Roll- kneepjes  bijbracht.   

Een platencollectie bezit ik helaas niet meer maar bewaar nog wel enkele platen die ik met WENDY and the GARDENIAS 

heb opgenomen en die ik koester. Terugkijkend op een mooie muzikale carrière beluister ik  dagelijks op de radio de zender 

SUBLIME FM en drum ik nog met veel plezier al weer 10 jaar bij de  River AA Big Band.  

Wim Onstein ( o.a. drummer van THE SKYMETEORS en WENDY and the GARDENIAS)



Piet Milané (1)

Begin deze maand kreeg ik visite van iemand waar ik soms wel jaloers op was.

Wat voor grootheden hij al niet ontmoet had in de periode dat hij  pakweg zo'n 15 jaar zijn werk met heel veel plezier 

voor een  maandblad deed.

Zelf kan ik ook zeggen dat ik allerhande grote artiesten die op deze aardkloot rondlopen(liepen) tot Frank Sinatra toe, 

heb mogen ontmoeten vanwege mijn meer dan 30 jaar dat ik  bij de Ned. TV heb gewerkt, maar zoveel 

Countryartiesten als hij heeft ontmoet, en fotoreportages van heeft mogen maken, slaat  alles...

Heb het over Piet Milané, een heel rustige onopvallende man die de kost verdient bij het ministerie van financiën in 

den Haag.

Jaren lang werkte hij als freelance fotograaf bij  het toen goedlopende maandblad van  Hans en Janny van Dam  "de 

Country Gazette". Bijna bij  elk country evenement was Piet van de partij. 

Florialia Oosterhout of in Boskoop of in de achtertuin van de KRO studios, door heel Nederland en ver daar buiten. 

Tijdens  de toenmalige  K.R.O of TROS C&W TV shows en Euro Countryfestivals. 

Altijd was hij er met zijn camera en tas vol lenzen en toen nog filmrolletjes.. 

Vooral  Ahoy Rotterdam, van 1977 tot en met  1982, toen de grote armada van werelds beste country artiesten hun 

jaarlijkse Europa ronde deden met Mervin Conn als organisator, beginnend met hun twee daagse shows In Wembley, 

Rotterdam, Frankfurt, Bern en Oslo, kwam  hij handen tekort. 

Wereldsterren als, Marty Robbins, Merle Haggard, Conway Twitty, Tammy Wynette, Charly Riche, Willy Nelson, 

Freddy Fender, Bellemy Br, Don Gibson om maar enkele bekenden te noemen.

In die 7 jaren dat zo'n  200 C& W muzikanten Rotterdam aandeden in een tjokvolle Ahoy waar men  al vanaf de avond 

ervoor,  al voor de deuren lagen te wachten in dekbedden om een kaartje in de voorverkoop voor  een goede plaaats 

probeerde te bemachtigen. Want online bestellen was er toen nog  niet. Zelf heb ik van al deze shows een bord met 

ruim 150 handtekeningen van deze gasten overgehouden welk nu in de studio van Danny Pattinama in België prijkt.

Onvergetelijke shows waren het. De beste Country artiesten allertijden waarvan er al tientallen waarschijnlijk in 

Hillybilly Heaven nu met zorg in de ogen naar beneden kijken bij het horen van hoe de Countrymuziek een totaal 

andere muzikale wending is ingeslagen op gelukkig elke uitzonderingen na als o.a Vince Gill gelukkig. De 

nostalgischemuziek van  Lefty, Merle, Conway en Marty klinkt nog vaak in Indische huiskamers maar de hedendaagse 

countrymuzikant haalt zijn schouders op bij het horen van die namen.



Piet Milané (2)
Piet had het voorrecht ze mogen fotograveren , 

met ze mee te reizen van Oosterhout, Frankfurt, 

Londen of Nashville.....wat een droom voor vele 

countryliefhebbers...

Duizenden foto's heeft hij door de jaren heen 

geschoten vande groten in de Countrymusic .

Talrijke anekdotes weet hij te vertellen wat hij 

allemaal met ze had meegemaakt.

Zo'n 15 keer  de jaarlijkse grote countryshow in 

Nashville mee mogen maken. 

Helaas, de Country Gazette ging ter ziele. . maar 

afnemen kan je hem nooit meer.

En Piet......., die, blijft de zelfde  Piet als toen hij 

begin jaren 70 met zijn fotografie begon. 

Even bescheiden, rustig en nog altijd de 

bescheidenheid zelve, wat hem zo siert.

Nu gelukkig getrouwd met de Indonesische 

zangeres Melanie Foeh, GEEN COUNTRY 

zangeres maar bekend op vele Pasars in den 

lande.

Nog enkele jaren moet hij slijten bij de 

ministerie van Financiën alvorens hij met 

pensioen mag gaan.

Piet  helpt  nu elk jaar met de schitterende  

aankleding van de hele TongTongFair in den 

Haag en tijdens de Pasardagen nog even 

onopvallend als hij zelf.....een foto camera half 

verborgen in een tasje maar ready to shoot....dat 

is Piet, een fantastische man.

Armand Filon



‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’

Tentoonstelling 19 februari 2015 t/m 3 januari 2016 

In de tentoonstelling ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ belicht Museum Bronbeek de periode, waarin op 

gewelddadige wijze een eind kwam aan de Nederlandse koloniale overheersing van Nederlands-Indië. De officiële opening is 

op 19 februari 2015 om 15.00 uur.

In augustus 1945 riepen de Indonesische leiders de onafhankelijke Republik Indonesia uit. Nederland erkende deze 

onafhankelijkheid niet en raakte daardoor - direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië – verwikkeld in een 

nieuw gewelddadig conflict. In 1950 was de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië beslecht en werd het Koninklijk 

Nederlands Indisch Leger (KNIL) ontbonden. De tentoonstelling ‘Oorlog!’ zet zeventig jaar na dato de dekolonisatieperiode vanaf 

1945 in een historisch en internationaal perspectief en wil het complexe verhaal en de positie van het KNIL daarin verduideli jken. 

De expositie is samengesteld rond objecten uit de collectie van Museum Bronbeek en bruiklenen uit het Rijksmuseum en mogelijk

uit Indonesische collecties. Daarbij geeft een chronologische weergave van feiten de bezoeker overzicht en brengen persoonlijke 

verhalen de gebeurtenissen van toen dichterbij.

Oorlog!_Vertrek denstplichtige militairen 1949_4,5 mb



‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’

Tentoonstelling 19 februari 2015 t/m 3 januari 2016 

De periode 1945-1950 was er een van aanhoudend geweld tussen partijen die intern verdeeld waren 

en met de internationale opinie te maken kregen. De expositie belicht de idealen van beide kanten. 

Ze vertelt wie er aan de touwtjes trokken en maakt duidelijk hoe de strijdkrachten waren 

georganiseerd. De tentoonstelling laat ook zien hoe een generatie Nederlandse oorlogsvrijwilligers en 

dienstplichtige militairen, die meende de orde en rust in Indië te gaan herstellen en bedreigde burgers 

te gaan beschermen, in een ‘vechtmissie’ terecht kwamen om de politieke en bestuurlijke 

verhoudingen van voor WO II te herstellen. 

Een conflict dat ook de kenmerken van een burgeroorlog had, waarin Indische KNIL- en 

Republikeinse militairen soms hun eigen familieleden bevochten. De Nederlandse politici 

onderkenden de kracht van de nationalistische beweging niet en waren verdeeld over de toekomst van 

het oude Nederlands-Indië. 

Hoe kijken Nederlandse en Indonesische veteranen nu op de strijd van toen terug?

Voor bezoekers is er een gratis informatieve tentoonstellingskrant. Deze voorziet behalve in 

historische achtergronden ook in praktische hulp. Zo vindt degeen die specifieke details zoekt over 

zijn eigen familie (In welk regiment zat mijn (groot)vader, waar was dat gelegerd, welke taken had 

het, e.d.) in deze krant adressen waar hij terecht kan.

Gedurende het jaar 2015 wordt het onderwerp dekolonisatie verder uitgediept in een 

activiteitenprogramma, zowel op de locatie Bronbeek als bij partners elders. 

Einde persbericht



Gevangen tussen twee culturen

Ik zie je zitten, buiten op het terras in de kou onder enigszins warmte gevende lampen.

Niet jouw klimaat. Jij komt duidelijk uit de tropen.

Misschien ben je daar nog net geboren,

voordat jouw ouders jou meenamen naar dat verre vreemde koude land.

Hoe oud zou je zijn, eind vijftig begin zestig?

Ik zie de eenzaamheid in jouw naar voren hangende schouders. 

Meer en meer wordt je op jezelf aan gewezen. 

Heel anders dan jouw cultuur gewend is, vanuit de warmte van die familie banden,

ben je altijd wel omgeven door mensen.

Hier is dat anders. 

Het land van privacy en individualisme.

En nu je ouder wordt, worden die verschillen merkbaarder.

Jij zult dit nooit naar voren brengen, het is jouw trots die dit nooit toe zal geven.

Toch zie ik het, in je houding, jouw verre blik vol weemoed.

Je kruipt dieper weg in jouw stoere leren jack.

Nog steeds jong van geest wat zich in jou kleding weerspiegeld.

Waar denk jij nu aan?

Ben jij ooit terug geweest in het land van palmbomen en eeuwig groen?

Of heb jij als net zoveel van jouw leeftijdgenoten gekozen om dit niet te doen,

uit angst dat je daar zou willen blijven

en nooit meer zult kunnen wennen aan dit koude kikkerland?

Voor een kort moment kruisen jouw ogen de mijne en lees ik alles wat ik al had gedacht.

Dan een seconde later sluiten de luiken voor jouw ogen,

iets waar jullie zo ontzettend bedreven in zijn,

en kan ik niet meer kijken in jouw ziel vol weemoed en pijn.

Ik krijg een knikje en het volgende moment ben je verdwenen.

Verdwenen tussen al die individuen van dit land wat jouw land niet is,

maar waarin jij hebt leren leven.

© Yana Dijkstra

Ingezonden door 

Ronny Nilant



Moederland

Er is een land, dat niemand kan verzinnen,

Maar dat bestaat, in innig zielsverband,

Zoals ‘n kind haar moeder kan beminnen.

Zo min ik haar, mijn beeldig moederland....

Dit land ,verschijnt in veler mijner dromen,

en overdag, dan is zij ook bij mij.

Ze laat niet los, wil steeds weer bij me komen,

En dat doet pijn, maar maakt ook blij.

O ja, ik weet, de jaren zijn vergleden,

Maar lang gelee, is daar het licht ontstaan.

Ik moest vertrekken, ondanks mijn gebeden,

maar ben in feite nimmer weggegaan.

Het mag toch wel? Wij hebben iets verloren,

Neen! Niet een prul of gene waarde

Het is het land, waar wij werden geboren,

Een deel van ons, een deel van moeder aarde.

Nu wil men hier opeens een veertje laten,

Er is protest, men mokt en spreekt van strop.

Men levert in, procenten van de baten!

Dan zwijg ik stil, Wij gaven alles op!

Is er wel iemand, die snapt wat wij bedoelen?

Kreeg U een pleister op de diepe wond?

Is wel een die voelt wat Indo's voelen?

Getjaboet zijn? Geplant in vreemde grond?

Ik vrees van niet, daarom blijf ik beminnen,

Dat land van rust, van eenheid en van pracht,

Het land dat vol zit van mijn jeugd en zinnen

Het mooiste land op aard!

Mijn Gordel van Smaragd!

Ingezonden door :

Ronny Nilant



Beeld voor beeld - Diaspora 4: Contrapensions: 

Djangan Loepah!
Nagesprek met regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich en cameraman/filmmaker Leonard Retel 

Helmrich

Contract Hotels: Djangan Loepah!

Repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië werden bij terugkeer in Nederland opgevangen in 

contractpensions. Om de inburgering te vergemakkelijken kregen zij het paternalistische 

boekje Djangan Loepah (‘Niet vergeten!’) uitgereikt. In deze film vertellen repatrianten voor het 

eerst vrijuit over hun ervaringen met de opvang in het naoorlogse Nederland en de Nederlandse 

burgerlijkheid. Het boekje vormt daarbij de rode draad.

Awards: Crystal Award 2009

Hetty Naaijkens Retel-Helmrich

NL/US, 2009

Taal:

Nederlands

Ondertiteling:

Engels

105 min.

Onderdeel van

Beeld voor

Beeld

14 feb 2015 15:45

EYE

IJpromenade 1

Amsterdam

https://www.eyefilm.nl/festivals/beeld-voor-beeld
https://www.eyefilm.nl/festivals/beeld-voor-beeld
https://www.eyefilm.nl/festivals/beeld-voor-beeld




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

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
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
http://www.youtube.com/watch?v=JvCpf9CR-oA


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

mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@flamproductions.nl
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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


