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Danny Everett (1)
Arbeid adelt.

Vandaag  op bezoek bij iemand die een paar jaar de spotlight heeft gelaten voor wat het is om de puntjes op de “i” te zetten 

op maarschappelijk gebied.  Danny  Everett.

Danny is een persoon die weet wat hij wil en het ook heeft bereikt. Een gelukkig gezin, riante vila met alles wat hij vroeger

alleen maar van durfde te dromen heeft hij met heel hard werken kunnen verwezenlijken.

Nadat hij als tiener van elf samen met zijn moeder, zijn idolen Elvis Presley, Andy Tielman en Jack Jersey in Top Pop op 

een klein zwart-wit TV‟tje  zag …wist hij het al.

Hij wilde later "Singertje" worden zoals hij het noemde als klein jongetje.

Zijn moeder kwam uit Djokjakarta, en zijn vader uit Heemstede.

Danny als oudste zoon van zes kinderen opgegroeid in hartje Venlo, kwam  uit een  gezin die het niet al te breed had. 

Eigenlijk telde het gezin 7 kinderen maar daar over lees U straks meer.

Van zijn vader kreeg hij een oude gitaar met aan de voor kant en gat en aan de achter kant een nog groter gat (die gitaar 

was eigenlijk stuk). Met de 2 klankgaten kon de muziek letterlijk alle kanten uit.

Hij was er dolgelukkig mee, want hij had van huis uit geleerd tevreden en dankbaar te zijn met wat je hebt. Zijn volgende 

stap was er aan te werken dat hij later  met de zelfde tevredenheid daar op terug kan denken, als hij zich wel een mooie 

gitaar kan veroorloven uit zijn eigen zak, met hard werken.

Zijn grote geluk vond hij bij  zijn jeugdvriendin, de beste stimulator die hij zich wensen kon, Hetty....zijn eerste liefde tot 

op heden, en in november zijn ze alweer 33 jaar getrouwd en zijn zij gezegend met een zoon en een dochter.

De muziek: 

Danny reflecteerde op een advertentie "zanger gevraagd". De band heette The Spectacles, maar hij zou de enige zijn 

zonder bril. Hij zocht een naam. Zijn overleden broertje heette Danny en zijn idool Elvis Presley speelde in de film 

Jailhouse Rock de rol van Vince Everett, dus  werd het

Danny Everett and the Spectacles, als gedachtenis aan zijn broertje Danny en Elvis filmnaam.

Zijn werkelijke naam is Herman van der Velden.

Samen met Hetty bouwde hij aan hun toekomst. Danny had ook zijn praatje mee....recht doorzee, altijd een luisterend oor 

naar  anderen, vriendelijk, beleefd en rustig met wat er ook gebeurde. Kwam zijn beloftes altijd na en was zeer geliefd bij 

publiek en collega's.

Het ene optreden volgde naar het andere. Met een 30-40 tal EPjes en een 17 CD  Muziekalbums en 3 dvd's, het ging hem 

goed voor de wind. Het " Singertje" werd een zanger en idool”.

Kreeg een fanclup met 2000 leden en reisde van hot naar her, .............



Danny Everett (2)
Maar ook hij ondervond dat roem maar al te vaak van tijdelijke aard kon zijn.

Het kan ook goed tegen zitten.... en wat dan?

Hij besloot prioriteiten  te stellen voor de toekomst....hun toekomst..

Met support van zijn Hetty, zijn grote steun, toeverlaat en inspiratiebron ging hij studeren en samen bouwden ze aan een 

goed gefundamenteerde achterdeur. De rest komt later wel, wat in het vat zit verzuurd niet en kwaliteit komt altijd 

bovendrijven.

Dat gebeurde ook bij de familie van der Velden.

Nu hebben ze samen een goed lopende Re-integratiebedrijfje in Helmond.

Danny is directeur van een zeer hoog aangeschreven bedrijf die hij samen met vrouwlief, dochter en 6 HBO opgeleide 

personeelsleden en twee dito stagières leidt.

Hij verzorgt werk, opleiding, begeleiding van lichaamlijk en geestelijk gehandicapten en autistische mensen. Zijn bedrijf is 

de laatste 3 jaren als nummer 1 genomineerd in Nederland. 

Kijk, daar heb ik nu respect voor, niets van af te zien of te merken, vriendelijk en bescheiden 

en altijd met beide benen op de grond blijven. Chapeau!

Nu hij de vruchten van de laatste 10 jaren kan plukken door keihard werken, pakt hij zijn grote tweede liefde en hobby 

weer op, de muziek.

Hij denkt aan vroegere tijden van stampvolle zalen, fanclub en enthousiaste mensen. Fijne herinneringen. 

Ook aan de mindere goede dagen. Danny had eens een hal afgehuurd, 2000 man publiek, alles uitverkocht, alles uit eigen 

zak bekostigd. De nacht  voor de gala overleed de slaggitarist Karel de Leeuw van the Spectacles. Hij stond voor een 

dilemma. Afblazen, weg zuurverdiende geld 8000 gulden investering.....of door laten gaan met zoals Karel zeker gewild 

had hem in gedachte. Dat deed hij ook, mèt  het bij komende  onbegrip wat hierop volgde .

Toen pas kreeg hij hard met de slogan: " The show must go on" te maken



Danny Everett (3)
Eindelijk is het dan zover, 23 mei 2015 viert hij zijn jubileum / comeback als artiest met 25e jaar in de muziekwereld.

Er komt een spetterende nieuwe CD album van hem uit, die alle vorige zal overtreffen.

Een mix van warme Country klanken waar lekker op ge-jived kan worden, mooie ballads, duets met enkele zeer bekenden 

in de muziekwereld, meer mag ik er helaas niet over zeggen. Wel zal er een extra CD singel als bonustrack toegevoegd 

worden speciaal voor kanjer Danique.

Hij klinkt grandioos kan ik U zeggen. En het mooie hiervan is.... de winst / opbrengsten gaan in het geheel naar 

"Kanjer Danique", een  meisje waarbij toen ze 11 maanden oud was, een tumor werd waargenomen . Na 3 zware operaties 

werd deze weggehaald. Maar enkele maanden later kwam het in veelvoud terug. Nu heeft ze talrijke chemo behandelingen 

gehad van ieder 5 dagen omdat ze nog zo jong is. Nu ze 4 is moet ze aan de protonen behandeling, kosten....   $ 300.000 de 

verzekering betaald maar 50%, evenredig naar haar levenskansen....

Surf naar: www.Kanjer Danique Stichting Jimdo en U ziet haar hele geschiedenis.

mocht U een steentje willen bijdragen.......

Eddy Chatelin heeft ook zijn medewerking aan deze middag / avond voor Danique toegezegd en met hem vele andere 

bekenden. Ben heel blij dat ik ook een heel klein steentje mocht bijdragen in het geheel. Tipje van de sluier wie er komen? 

Dick van Altena (Major Dundee) die een duet op zijn CD album zingt, en als afsluiter… Riem de Wolff, (waarmee Danny 

dit jaar ook uitkomt met een duet singel)!

Melanie Foeh is ook van de partij, en ook met haar komt een CD singel uit.

Tja, u leest het goed, nog voor de zomer komen er 5 Cd‟s uit, 1 album en 4 singels, allemaal voor Danique!

Heb altijd waardering gehad voor muzikanten die naast de muziek ook op ander gebied hun mannetje staan in alle 

bescheidenheid. Danny het gaat je goed, je heb het verdiend!

Armand Filon



MORT SHUMAN (1) 
Mort Shuman werd in 1938 geboren in New York en volgde al op zeer jonge leeftijd een opleiding aan het conservatorium 

tot concertpianist.  Als 16-jarige fungeerde hij  als sessiemuzikant bij de opnames van DOC POMUS.                                                                                                                            

Ondanks het leeftijdverschil klikte het tussen beide mannen en werd in 1958 besloten een schrijversduo te vormen.

Een kleine greep uit de gigantische reeks van successen:                                         

ELVIS  PRESLEY :  Mess of Blues,  Little Sister,  Viva Las Vegas,  Surrender  

FABIAN: Like a Tiger, Turn me loose                          

RAY CHARLES: Lonely Ave.

DION: Teenager in Love 



MORT SHUMAN (2) 
MORT voegde aan sommige nummers mambo- en andere Latin-American- ritmes toe, een absolute nouveauté in de 

wereld van Rock & Roll waar ook het duo Leiber & Stoller gebruik van maakte.  In 1964 verhuizen zij naar Engeland 

waar zij samen nummers schrijven voor  Billy J. Kramer, The Small Faces, The Searchers  e.v.a.  In1965 gaat het duo 

uiteen en schrijft MORT zonder DOC nog hits voor The Hollies 

( Here we go again) en Cilla Black ( What good I am). 

Er gaan meer dan 30 miljoen platen van dit unieke duo over de toonbank.

Vervolgens vestigt MORT zich in Parijs en gaat samenwerken met de flamboyante platenproducer en orkestleider Eddie 

Barclay.

Hij komt in contact met Jacques Brel die hij enorm bewondert en start met het vertalen met diens chansons in het Engels.  

Zijn enthousiasme kent geen grenzen en hij schrijft een  musical "JACQUES BREL, ALIVE AND WELL, LIVING IN 

PARIS ". Het wordt de langst lopende musical op BROADWAY met ook nog een heuse rol op de planken voor MORT. 

In 1979  zingt hij het door hem geschreven LE LAC MAJEUR  en verovert er de wereld mee, zelfs de nummer 1 positie 

bereikte hij in Nederland iets wat hem als componist nooit lukte.

Mort Shuman werd in Frankrijk een van de populairste persoonlijkheden in de Franse muziekscene. Hij overleed op 54 

jarige leeftijd in 1991, enkele maanden nadat ook zijn  "soulmate"  DOC POMUS het leven liet.

Hans de Wekker



Keine Negermusik bitte  (Deel 3) pg1

Woiski gaf zich voor Cubaan uit. Misschien dacht hij, dat je als gewoon Surinaamse Nederlander bij het publiek minder 

in aanzien stond. Cuba ..  Puerto Rico dat klonk exotischer en  romantischer dan Suriname. In mijn tijd 

klonk“Indonesische Schaukapelle‟‟   een stuk exotischer dan Halbblut Rock, Koloniakrock of  iets dergelijks. 

Wist men, zo kort na de oorlog, ver voor het internettijdperk, veel. 

Vijandmuziek

De weerstand tegen de Surinaamse musici kwam op de eerste plaats vanwege het “ontaarde” of „barbaristische‟ karakter 

van hun muziek. In die beoordeling speelde de  donkere huidskleur echter wel mee. De nazi-gezinde Amsterdamse 

hoofdcommissaris Tulp verbood in januari 1942 de caféhouders Surinaamse muzikanten te engageren omdat hij hen 

“een groot moreel gevaar achtte voor de vrouwelijke Nederlandse jeugd”  ( Elvis had te veel negroïde trekjes in zijn stem 

en bewoog te gijl met zijn onderlijf?)   Tulp was verder de mening toegedaan, dat jeugdige meisjes zich door de obscene 

manier van musiceren en door de zwarte huidskleur van deze lieden, aangetrokken zouden voelen.  Maar vooral bestond 

het gevaar, dat zij zich konden laten meeslepen door hun barbaarse  muziek.

In deze periode werd er zelfs een  racistisch propaganda filmpje over jazz geproduceerd. De titel…. “Barbarismen”. Het 

brave politiek correcte Nederlandse Departement van Volksvoorlichting en Kunsten vaardigde tenslotte in maart 1942 

een definitief verbod op jazz uit.

Auteur van de verbodstekst was de Nederlandse jazz-publicist Will G. Gilbert (pseudoniem van W.H.A. van Steensel van 

der Aa). Het departement wilde de dans- en amusementsmuziek ontdoen van die primitief-negroide en/of -negritische 

muziekelementen. In de Nederlandsche Kultuurkamer heersten sterk kolonialistische opvattingen. Surinaamse  Afro-

muzikanten werden als “verstekelingen” of “deserteurs” gezien, die zich “graag als heer verkleedden” en eigenlijk ook 

“niks anders konden dan saxofoon spelen”

Foto: www.hdbg.de

http://www.hdbg.de/
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Daarnaast was er bezwaar tegen Engelse en na Pearl Harbour (8 dec. 1941), Amerikaanse teksten en muziek. In de loop 

van 1942 werd het Nederlandse muzikanten verboden Engelse titels, orkestnamen en pseudoniemen te gebruiken. „Kid 

Dynamite‟  was gedwongen zich weer Arthur Parisius te noemen. Toch bleef jazz en swing in heel Europa populair. In 

Nederland hield de  Afro-Surinaamse gitarist en showman”Mike” Hidalgo na de eerste waarschuwing van de 

hoofdcommissaris Tulp aanvankelijk zijn vergunning, omdat Duitse militairen en leden van de Sicherheitsdienst het café 

waar hij speelde graag bezochten.  Pas toen in oktober 1943 een nieuw hoofd van de Kultuurkamer aantrad werden alle 

vergunningen voor  Afro-Surinamers ingetrokken. Dit ging niet van de Duitse, maar van de Nederlandse autoriteiten uit. 

De beste jochies uit de Nazi- klas. 

Het was een van de weinige maatregelen tijdens de bezetting op basis van huidskleur. Mulatten uit West- en Oost-Indië 

(Indo‟s) vielen daar niet onder. Voor deze “dubbelbloedigen” bleef de mogelijkheid open als “raszuivere‟‟ ”reinrassische” 

groep op te treden…. Verdeel- en- heers politiek?

En toen…. Toen voelden de Nederlandse instanties, dat de oorlog ten nadele van de Duitsers aan het kenteren was. 

“Spontaan”   werden…Afro-Surinaamse vrouwen uitgenodigd om in het Koloniaal Museum als “kotto missies” op te 

treden en een Surinaamse Indiaan gaf in 1944 dansvoorstellingen. De Cultuurministers klapten hun handen stuk. Je 

weet namelijk niet wat de toekomst brengt. Nederland nieuwe stijl in aantocht..

Herman Openneer: “In augustus 1944 nog geen jaar voor het einde van de oorlog klaagt de Kultuurkamer (echte anti-

Jazz diehards)   er echter over dat er nog steeds Surinaamse muzikanten zijn die zich niet aan het verbod op jazz- of 

negermuziek houden”.

Er waren enkele bekende lichtgekleurde (“Arische”) Surinaamse musici.  Die waarschijnlijk tijdens de hele oorlog 

zonder problemen doorgewerkt hebben: saxofonist, fluitist, orkestleider en componist Max Woiski sr. (1911-1981) en zijn 

zingende echtgenote Alma Braaf, alias Lolita Mojica. Max, opende in de loop van 1941 café „La Cubana‟, aanvankelijk 

in de Amstelstraat 43, later op de Leidsestraat. 

Herman Openneer: „Men was jaloers op de mogelijkheden die Woiski en zijn vrouw als “Ariër” hadden.  Dat gegeven 

wekte wel enige achterdocht bij de Afro-Surinamers.  „La Cubana‟  draaide goed.

Saxofonist, gitarist en orkestleider Alexander van Spall (1903-1982) kan worden beschouwd als de pionier van de 

Surinaamse en misschien wel de Nederlandse jazz. Hij kwam al in 1921 naar Nederland en vormde zijn eigen orkest.

Saxofonist, gitarist en orkestleider Lex Vervuurt (1910-1991)  kwam in 1934 naar Nederland.   

De  Afro-Surinaamse musici vormden een aparte groep. Hun donkere kleur werd al gauw met de neger    jazz gelijk 

gesteld. Het gekke is, dat zij niet als “Arisch” beschouwd werden, maar desondanks verder met rust gelaten werden. 

De meeste van deze jongens waren autodidacten en hadden geen muziekopleiding gehad, zodat ze niet met de grotere 

orkesten konden meespelen. Deze muzikanten (Mike Hidalgo, Teddy Cotton) zetten vooral een goede show neer. ( komt 

onze oer I-Rockers beslist bekend voor)
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Enkele anderen hadden wel het niveau dat voor het jazz-vak nodig was (Parisius, Holtuin). Allen hebben zo lang 

mogelijk doorgewerkt. Hun muziek was ten slotte populair, ook bij de Duitsers.

Saxofonist Lodewijk Rudolf Arthur Parisius (1911-1963)  groeide dankzij opleiding en studie uit tot een goede lezer van 

muziek en werd zodoende ook componist en arrangeur.

Drummer Lou Holtuin speelde met Max Woiski sr (BB. Met R.). en de Amerikaanse pianist Freddy Johnson. Ze traden 

op in „La Cubana‟ onder de naam „Freddy Johnson‟s Trio met Lolita Mojica‟.

Gitarist en showman Mike Hidalgo  speelde zeker door tot oktober 1943. Hij was populair bij de Duitsers en werkte af en 

toe samen met de Sicherheitsdienst. Hij tipte hen op prostituees met geslachtsziekte. Door schade en schande wijs 

geworden?

(foto: www.jazzarchief.nl) 

Tenslotte was er ook een blanke Surinamer actief in de amusementsmuziek: Ernst Gottfried Bielke (1913), artiestennaam 

Bruce Low(e). Hij kwam in 1939 naar Nederland en zong negro-spirituals, ‟plantageliederen‟ van Foster en Duitstalige 

cowboy-songs. Hij trad zo nodig op met een zwartgemaakt gezicht. (Wie was het toch, die in het Indorock tijdperk zijn 

gezicht met jodium insmeerde om bruiner te lijken.)

Kid Dynamite en Teddy Cotton speelden ook in het bloeiende Rotterdamse jazzcircuit. Voor de oorlog was de grote 

dancing Pschorr op de Coolsingel de bekendste gelegenheid voor amusementsmuziek, dansmuziek, swing en jazz. 

Daarnaast waren er in het stadscentrum gelegenheden als Grand, La Gaité, de Doelen en Atlanta. Na het bombardement 

op de binnenstad (14 mei 1940) dook de jazz onder in Katendrecht. Ook de kasteleins van de gebombardeerde 

Schiedamsche Dijk probeerden het aan de overkant.

De oude havenbuurt op een schiereiland aan de zuidkant van de Maas bood van oudsher onderdak en vertier aan 

Chinezen en zeelieden. Er waren cafés, prostitueés, gokhallen en er werd opium gesnoven. (Denk aan de sfeer in de clubs 

waarin de eerste I-Rockers eind 1959 terecht kwamen in de BRD) Het gevaar op geslachtsziekten en 

drugsafhankelijkheid bracht de Duitse autoriteiten ertoe de wijk verboden te verklaren voor Duitse militairen. Bij de 

toegangen over land en over water werd een bord gezet: voor Duitse soldaten verboden („Für Wehrmacht verboten‟). Dat 

wilde overigens niet zeggen dat er geen Duitse officieren kwamen.

Trompettist Teddy Cotton (Theodoor Kantoor). 

Hij was goed in het imiteren van Louis Armstrong

(foto: www.jazzarchief.nl) 

http://www.jazzarchief.nl/
http://www.jazzarchief.nl/
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Ook zaten er Duitsers die  meer dan genoeg van de oorlog hadden.

Want de “Kaap” werd een soort vrijstaat. Jazz werd het meest gespeeld in Club Belvedère, de zaak van Peter Troost en 

een compagnon. Er waren Surinaamse kelners, een Surinaamse garderobedame en ook zwarte portiers. Kid Dynamite en 

Tedy Cotton speelden er, samen met de Rotterdamse slagwerker Dick Reinooy. Er kwamen muzikanten uit Den Haag en 

studenten die met hun sax,trompet of gitaar meebliezen en meespeelden. De Surinaamse kok, Jacky Blue, speelde af en 

toe slagwerk, net als zoon Daan Troost. „Entartete‟ Muziek, zeker, maar wel toegestaan voor het als minderwaardig 

beschouwde zwarte ras.

In november 1943 was er toch een razzia in de wijk.  Een man van de „‟Kultuurkamer‟‟, die op de verboden Amerikaanse 

muziek afkwam, liet Peter Troost, Kid Dynamite en Teddy Cotton oppakken. Teddy zou in elkaar zijn geslagen. Toch 

liepen de Surinaamse muzikanten gauw weer op vrije en vrijers voeten. Volgens kroegbaas Daan, hadden ze een goed 

smoesje om bestwil verzonnen. Zo van: “Hé Man Heinrich,hoore mal, wir zijn 360 jaar  ausgeboit door die koelere volk. 

Hoe kunnen wir nou  etwas gegen jullie hebben. Lang lebe Adolf” Klonk weliswaar een beetje vreemd maar het  

sorteerde wel effect.( Herinneren  de eerst I-Rockers  zich nog ons eerste steenkolen Duits? Zo van: “Es ist kaus 

boussen”?) Club Belvédère  werd echter geslote en na de invasie door de geallieerden in juni 1944 was het met het 

oogluikend toestaan van jazzmuziek gedaan.

Arthur Parisius trad nog tot de zestiger jaren regelmatig in Duitsland op, maar door de opkomst van de R&R en de Beat 

raakte hij in de vergetelheid.(Jazz als mainstream R&R als nieuwe stroming enz.) Op 14 december 1963 verongelukte 

Arthur Parisius op weg naar een optreden in Hamburg. Hij overleed voordat zijn muzikaliteit door de goegemeente 

geaccepteerd en op juiste waarde geschat kon worden. Begin jaren tachtig werd hij herontdekt door enkele echte 

Nederlandse jazzliefhebbers en door een nieuwe generatie Surinaamse jazzmusici in Nederland.  In 1987 bracht het 

Surinam Music Ensemble  het album Dynamite-Cotton legacy uit als hommage aan onder meer Kid Dynamite. In 2005 

bracht de jazzformatie Fra Fra sound  een  CD uit met composities van Arthur Parisius alias  Kid Dynamite geboren the 

Hanover in het district Para 50KM van Paramaribo.

Slot

Wat ik van het verhaal van Arjen opgestoken heb? Op de eerste plaats, blijf ik mij voorhouden, dat de tegenwerking, die 

elke nieuwe artistieke stroming ondervindt  een  verschijnsel van alle tijden is.. en zal blijven. Historische vergelijkingen

liggen voor de hand, ook al mag je die politiek en wetenschappelijk niet maken, omdat geschiedenis een rijke bron van 

relativering is. Toch  denk ik, dat de geschiedenis zich steeds herhaald. Alleen met hier en daar nuance verschillen. 
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Maar dat de tegenwerking, die de Surinaamse Jazz musici ondervonden, wel  van een heel andere orde was dan de 

tegenwerking die bv. de R&R ondervond is wel duidelijk.  Die boycot in de 60er jaren was gelukkig niet 

levensbedreigend.. 

Mijn generatie (70+ers) werd niet bij de „‟Arbeitseinsatz‟‟ ingedeeld als ze, ondanks  uitdrukkelijk verbod, toch 

heupwiegend, gitaren als „‟fallussymbool” dragend, met volle overtuiging hun  “Entartete Rock‟‟ bleven uitdragen. 

Buiten de clubs waarin wij optraden werd je hoogstens zo nu en dan door verstokte  Übermenschen voor „‟Inselaffe‟‟ 

uitgemaakt. 

Aan onze „‟Stammtisch‟‟ heb ik vooral geleerd,dat je voorzichtig moet zijn met al te sterke verhalen 

Je weet namelijk nooit wie er,misschien met gedegen kennis van zaken, naast je zit. Schoenmaker blijf bij je leest. Een 

goede tip voor zelfbenoemde kenners? 

Toch zouden wij ouderen moeten proberen het pessimisme van de ouderdom verre van ons te houden. Voor dat je het 

weet ga je anders op die mopperende oude heren van de muppetshow lijken, maar dan wel in de intelellectuele gedaante 

van de kritische cultuurpessimist wil ik hopen.

Bronnen  

Nederlands-Jazzarchief 

Herman Openneer, medewerker NJA

Drs W.R. Brunings

Pré R&R vertier met Suri-Jazz



Andere Tijden

De gouden piratentijden van Radio Centraal Den Haag kwamen weer 

helemaal terug bij de opnames voor de NPO documentaire "Andere 

Tijden" die wordt uitgezonden op 17 maart, 21.20 uur, NPO2.

Haal je Betamax videorecorder maar vast uit het vet. Wie weet werkt-ie 

nog, net als deze studio...

Alles analoog! Vinyl, polyester tapes, musicassettes, Revox, Sennheiser 

mic, wapperende VU-metertjes -- inderdaad... andere tijden.



Aankondiging optreden van The Crazy Rockers in

Tomruds Musicall in Faaborg, Denemarken op 17 maart 1965.)



Mijn eerste plaatje
Als twaalfjarig jochie kocht ik van mijn zakgeld mijn eerste plaatje,  BIRD DOG van THE  EVERLY  BROTHERS, 

enthousiast geworden door hun prachtige zangpartijen en pakkende akoestische gitaarklanken die ik dagelijks op radio 

beluisterde. Bij het afdraaien zong ik mee, waarbij ik steevast het stukje met de zware stem, "HE 'S A BIRD" 

interpreteerde als  'T IS GEBEURD"  ( 12 jaar, wist ik veel !) Tot ergernis van mijn ouders draaide ik de plaat dagelijks 

vele malen met als gevolg dat de kleur van de plaat als snel veranderde van zwart in grijs. 

Ik ging op gitaarles bij LUUT BUIJSMAN, gitarist en zanger van het bekende ensemble de KILIMA HAWAIIANS.

De bij Radio Modern in Rotterdam gekochte plaat werd de opmaat voor de gouden draad van de muziek die met mijn hele 

leven is verweven........................

10 jaar platenzaak in Oud-Beijerland

16 jaar gewerkt bij Feed Back  als accountmanager

30 jaar bassist bij RENE AND HIS ALLIGATORS  ( tot op heden)                                              

1000  LP'S platencollectie                                                                                                 

gespeeld in de legendarische  CAVERN CLUB ( magic dave)

muzikale uitstapjes naar o.a. THE BLACK DYNAMITES, THE INCROWD en ANDY TIELMAN

Begonnen bij  de Rock &  Roll met The Everly's,  vervolgens via The Shadows,  Ventures, Cliff, Elvis naar de Rhythm & 

Blues van Fats Domino, naar de Soul van Wilson Pickett, beland bij de Jazz-Fusion,  met andere woorden mag ik zeggen 

dat ik dit rijk gekleurde muzikale palet nog altijd met veel  plezier  bewandel. 

Het advies van mijn ouders om mij te bekwamen op de accordeon heb ik in de wind geslagen en heeft mijn keuze voor de 

bas,  mijn leven verrijkt.  Fred Severin



25e “ Shake, Rattle and Rock” 

Zondag 1e Paasdag 5 April 2015 - Breda. 

Dit jaarlijks evenement is gerelateerd aan de film “Shake, Rattle and Rock” uit de USA van 1956 met o.a. Fats 

Domino, Big Joe Turner, Lisa Gaye, Touch (Mike) Connors .

Een film waarin spectaculaire Rock & Roll, Boogie Woogie en Jitterbug te zien was ! 

De 1e “Shake, Rattle and Rock” werd op 9 Juni 1990 in Breda (zaal “Doornbos”) gehouden

mmv. twee samengestelde bands uit muzikanten van verschillende groepen uit de jaren 60

met als attractie Rock & Roll, Boogie Woogie & Jive demonstraties en wedstrijden.

De 2e “Shake” werd op zondag 1e Pinksterdag in Mei 1991 gehouden, wederom in Breda, maar nu in de “Prins 

Bernhard zaal “, waar ooit The Tielman Brothers zijn begonnen op het eind van de vijftiger jaren; een onvergetelijke 

tijd met de swingende Rock & Roll , jongens met glimmende vetkuiven, meisjes met kapsels a la Connie Francis 

oftewel suikerspin kapsels, met deinende petticoats op flatjes.

Voor de 3e “Shake” in 1994 verhuisden wij naar zaal Vianden aan de Viandenlaan 3-5 in de wijk Ginneken bij Breda 

en deze nieuwe locatie is tot heden ons vaste adres gebleven !

In 1995 was het eerste lustrum met veel Indo Rock toppers : “The Legend Crazy Rockers” 

( Eddy Chatelin, Woody Brunings, Boy Brostowski, Pim Veeren en Harry James de Vries ),  “The Legend Black 

Dynamites” ( Harry Koster, Nico Fioole, Dolf de Vries, Shorty Miller, Roy de Fretes ) en “The Legend Javalins “ ( 

Hans Bax, Franky Franken, Robby Latuperisa, Ben Poetiray, Max Tahalele ).

Andere bekende muzikanten die in de daaropvolgende jaren ook bij de “Shake, Rattle & Rock” hebben opgetreden, 

waren Kaz Lux (The Screamers /Brainbox), Reggy Tielman (Tielman Brothers), Franky Luyten (TheTimebreakers), 

Oscar Rexhäuser, Dolf van Caspel, Jim Pownall (The Hot Jumpers), Loeky van der Ploeg (The Commancheros), 

Ronny Neyndorff (The Cherokees) Charley Schuilenburg en Pierre Alexander (Royal Six) Eric Berger (Ricky & The 

Rhythm Strings), Sam Rademaker (The Young Savages), Tony Turpyn (The Evergreens), Edo Hartsteen,Simon 

Titaley, Wim Doornik (The Hell Cats) en vele anderen !!

Verder onder andere de bands The Sounds Unlimited (USA), Jim & Eve Selection, The Poetiray Brothers, The Royal 

Six en Ricky & The Rhythm Strings.

Kortom; vrijwel ALLE bekende Indische muzikanten hebben hier ooit hun bijdrage geleverd !

De 15e keer (3e Lustrum) was met o.a. “AdVenture”, “The Poetiray Brothers”,  “Rockin‟Ramona Band”,  “The 

Rockin‟ Teens”, The Bibit Rockers en dansgroep “The Thunderbirds” met hun Rock „n Roll & Boogie Woogie 

demonstraties . 



25e “ Shake, Rattle and Rock” 

Nu dan de 25e “Shake, Rattle & Rock” op Zondag 5 April 2015 !

Wederom met vele TOP Muzikanten ! o.a. Hans Bax, Benny Poetiray, Eddy Chatelin, Hans Consten, Tony Lentze, 

Ronny Neyndorff, Rick Berger, Arie Mosies, Piet Danse, Daan Hoyer, Wim Doornik, Theo Souisay, Harry Versluis, 

Roy Poncin en Michiel ten Hage.

Deze muzikanten zijn ex leden van o.a. The Tielman Brothers, Tha Javalins, The Hot Jumpers, The Black Dynamites, 

The Timebreakers, The Hell Cats, Ricky & The Rhythm Strings, The Poetiray Brothers en nog active muzikanten van 

The Rockin‟ Teens, The Eastern Aces en The Crazy Rockers.

Special Guest: Mr. Johnny Valentino (Wally Preyll), The Thunderbirds Rock „n Roll - Boogie Woogie

Ook deze keer beloofd het een ware happening te worden voor de echte liefhebbers van de 

Indo Rock,  Rock and Roll,  Jive & Boogie Woogie !

Let‟s Shake, Rock and Roll !  Zaal Vianden, Viandenlaan 5,  4835 EG Breda : 18.00 - 01.00 uur



Persbericht

Iedereen kan meedoen aan de verloting waar twee tickets Amsterdam-Bangkok v.v. te winnen zijn. Beschikbaar gesteld door 

China Airlines. Wist u dat rui ruim 30 jaar geleden, China Airlines haar eerste officiële Europese route opende, uitgevoerd met een 

Boeing 747 van Taipei via Dubai naar Amsterdam, waarvan de frequentie toentertijd een keer per week was?

Tegenwoordig onderhoudt China Airlines een dagelijkse non-stop vlucht van Amsterdam naar Bangkok met eindbestemming 

Taipei. Sinds 14 januari 2013 wordt de vlucht van en naar Amsterdam uitgevoerd met een Airbus 340-300, waarbij een 

tweeklassen-configuratie wordt gehanteerd.

De Rijnhal weer ons thuishonk.

Ook dit jaar is de gezellige en bijzonder geschikte Rijnhal weer het thuishonk van dit evenement in  ‘Tempo Doeloe’ sfeer. Meer 

dan 60 artiesten staan klaar om het podiumprogramma te verzorgen. Meer dan 100 (!) kramen zullen Aziatische en exotische 

artikelen te koop aanbieden. Diverse restaurants hebben de meest smaakvolle en exotische menu’s samengesteld.  Een Pasar 

biedt naast entertainment, shops ook de kans om kennis te maken met de vele gerechten die de Indonesische, Indische, Molukse 

en andere Aziatische keukens te bieden hebben. Het blijkt dat velen speciaal naar de Pasar komen om weer eens echt te genieten 

van de Aziatische keuken. Het 3 S-concept: shoppen, smullen en show. Je komt naar een Pasar om met je gezin, familie en 

vrienden om vooral te genieten van de tropische sfeer, de vele stands met prachtige artikelen, nieuwtjes uit te wisselen en te 

genieten van het spectaculaire podiumprogramma.

Voor het tweede jaar hebben wij de Pasar Malam uitgebreid met een grote Thaise straat met vele standhouders met artikelen en 

diverse Thaise restaurants. Veel bezoekers hebben afgelopen jaar hun tevredenheid naar ons geuit om deze uitbreiding.

Muziek en dans

FLAM Productions is er wederom in geslaagd een bijna non-stop, gevarieerd en aantrekkelijk programma van formaat neer te 

zetten. Tijdens de drie dagen komt iedereen aan zijn trekken.  De drie dagen kennen alle drie een accent:

Pesta Maluku (vrijdag) ,Indorock (zaterdag) en Country  (zondag).

Een van de top attracties op de vrijdag is Bad Habit. Een fantastische formatie die u de kans geeft samen met ons weer een 

echte Pesta Maluku te vieren!

Ook op vrijdag de bekende zanger Jimi Bellmartin. Een sfeermaker op en top die zal zorgen dat u de vrijdag avond niet snel zal 

vergeten.

Maar ook dansgroep Orchidee uit Dieren zal er zijn met prachtige dansen uit de Gordel van Smaragd maar ook Tahiti en Hawaii.

Op zaterdag de inmiddels befaamde band Wipe Out Selection. De vitale band die als geen ander ervoor zorgt dat IndoRock klink 

zoals het moet klinken. Hun pas uitgekomen CD zal ook op de Pasar te verkrijgen zijn! 

Justine Pelmelay brengt haar nieuwe show. De inhoud houden we nog even geheim maar u kunt er zeker van zijn dat deze 

primeur in de Rijnhal plaatsvindt! Deze lady of Soul is als geen ander in staat de hele zaal op zijn kop te zetten. En een goede

bekende andere top zangeres, Ester Latama zal ook weer in de Rijnhal zijn om u te laten genieten van haar altijd gezellige 

optreden.

En dan uit België de Thaise groep The Thai Belles die diverse optredens op de zaterdag avond in Thaise sfeer zullen presenteren 

aan u. Deze groep is in heel Europa bekend en we zijn dan ook verheugd dat we ze hebben kunnen vastleggen voor de Pasar 

Malam Bagus in Arnhem.



Zaterdag, country dag met alweer een primeur en nu met de Lucky Minds. De formatie bestaat uit louter  top muzikanten en een 

zangeres….. Dat wordt genieten met hen. Ook een primeur voor Arnhem de dansgroep Bunga Rosi die na een jarenlange 

onderbreking weer de draad heeft opgepakt en u zal laten genieten van hun spectaculaire optreden.

En dan doet het ons bijzonder veel genoegen de zanger/entertainer Ray Smith aan u te presenteren. Een zanger die ook weer pas

een nieuwe CD heeft uitgebracht en garant staat voor twee sets topamusement.

M.a.w. drie dagen genieten van een top programma, vele stands en uitmuntende restaurants.

Drie dagen SHOPPEN, SHOW en SMULLEN.

Oosterse keuken

Een Pasar Malam is natuurlijk niet compleet zonder de Oosterse keuken. Creatieve en deskundige koks bereiden ter plekke 

complete gevarieerde maaltijden en snacks, en gebruiken altijd verse ingrediënten. Kortom een Pasar Malam is ook een culinair

feest! En wat is er gezelliger dan met familie en vrienden even lekker bij te kletsen op een van de terrassen van de restaurants?  

En probeer vooral eens de Thaise gerechten. U zult verbaasd staan over de receptuur en de smaak.

Maar dat is niet voldoende ook worden er elke dag kookdemonstraties gegeven door Christien. Tijdens deze demonstraties leert u 

hoe u zelf diverse gerechten kunt bereiden. De demonstraties zijn er elke dag en elke dag staan andere gerechten op het 

programma. Natuurlijk is gratis proeven een deel van de workshop. (zo lang de voorraad sterkt natuurlijk)

Standhouders

Bij de vele standhouders kunnen bezoekers terecht voor tropische en exotische vruchten, groenten en rijsttafelproducten, kleding, 

meubelen en accessoires, sieraden, kunstvoorwerpen enzovoorts. 

Vele mensen komen speciaal naar de Pasar om bijvoorbeeld hun voorraadje wierook aan te vullen of weer eens een andere 

sambal aan te schaffen uit het onmetelijke assortiment van de Sambalshop. Of eens kijken welke nieuwe kleuren sarongs er 

geïmporteerd zijn. Want dat is een feit bijna alle artikelen zijn door de standhouders zelf geïmporteerd na een bezoek aan 

Indonesië en andere Aziatische landen. Dat alleen maakt de scherpe prijzen en de vele aanbiedingen op de Pasar mogelijk!

Het Verre Oosten is onlosmakelijk verbonden met de wereld van spiritualiteit en magie. U maakt kennis met de magische krachten 

van deskundige masseurs, handlezers en paragnosten.  Een kijkje in uw toekomst? Kom naar de Pasar.

Oosterse decor 

Eenmaal binnen waant u zich direct in de tropische sfeer die u zo gewend bent van onze Pasar Malam Bagus. De podia en het 

geheel in de Rijnhal in Arnhem worden aantrekkelijk aangekleed en versierd met schitterende decors en attributen. Prachtig en

magisch uitgelicht door Mood Productions en top geluid van Breezy Sound Projects. Daarmee vormen de podia het middelpunt 

van de pasar.  Een mini tropische vakantie zo even tussendoor zal uw beleving zijn. En wie wil dat niet aan het einde van maart 

wanneer de dagen nog guur kunnen zijn.

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. Maar ook een creatief letterspel in de vorm van een speurtocht over de Pasar 

wordt georganiseerd. 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 Assen ook goed te bezoeken met een rolstoel of scootmobiel.

Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren 

Ruime parkeerplaats aanwezig.





Determinatiemiddag foto’s Nederlands-Indië 

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 14 maart 2015 de fotodeterminatiemiddag „Mijn opa was een…’. 

Iedereen kan na afspraak tussen 12.00 en 17.00 uur terecht bij een team van experts met vragen over (familie)foto‟s, die men 

zelf meebrengt en die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-Indië.

Voorouders in Indië

Veel Nederlanders hebben familieleden en kennissen die in Nederlands-Indië hebben gewoond. Bovendien is in bijna elke 

familie wel iemand geweest die in de jaren 1945-„50 als (dienstplichtig of vrijwillig) militair naar Indië is gezonden. Als bij 

het opruimen van de zolder foto‟s en documenten worden gevonden, waarop oom of (groot)vader in Indië staat afgebeeld, al 

dan niet in uniform, is de betekenis van die spullen vaak niet direct duidelijk. Maar met hulp van specialisten kan dit 

materiaal wel veel gaan vertellen. Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen naar aanleiding van hun 

foto‟s te vinden, organiseert museum Bronbeek deze middag. Wie wil kan zo‟n consult combineren met een bezoek aan de 

tentoonstelling „Oorlog!‟ en zich daar een beeld vormen van wat er precies in Indië gebeurde in de periode 1945-„50.

Expertise

De experts analyseren de foto‟s aan de hand van kleding en uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve 

foto‟s zijn ook documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te laten bekijken. Daarnaast krijgen 

mensen tips en informatie om nader advies en informatie te vinden in bijvoorbeeld het Nationaal Archief, het Nederlands 

Instituut Militaire Historie.

Reserveren

De fotodag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum 

(www.bronbeek.nl ). Reserveren is noodzakelijk; belangstellenden kunnen zich opgeven via nb.ravensbergen@mindef.nl.

http://www.bronbeek.nl/
mailto:nb.ravensbergen@mindef.nl




Lezers rubriek

Zo net kreeg ik een droevige mededeling door per telefoon dat Leo Swart is vannacht of gisteren avond 

overleden.Leo Rust zacht blij dat ik je heb mogen kennen, met Leo was het altijd lachen geblazen. 

Astrid heel veel sterkte met het verlies van je lieve man, we voelen met je mee.

Armand Filon

=========================================================================

Kunnen julie mij helpen aan het adres en misschien meerdere gegevens van Ferry de Fretes in 

Depok/Jarkarta?

vr.gr.

"Esther Weenink" estherweenink@ziggo.nl

=========================================================================

Hallo heren, 

Leuke foto te zien van Wim Onstein en onze band van toen vroeger...

en bedankt voor het toesturen van jullie blad on line elke maand. 

Blijf gezond en nog veel Muziekplezier, 

Wendy den Hartog

=========================================================================

Hoi Eddy,

Ik organiseer met Danny Everett (Herman) een benefiet (middag-avond) op 23 mei in Pijnacker voor 

zijn nichtje dat vanaf haar 11e maand tumoren in haar hoofdje heeft. Ze is nu bijna 4 jaar en heeft de 

tijd tot nu overleefd, maar om echt te genezen moet ze vanaf september dit jaar een behandeling onder 

gaan in Amerika of Zwitserland. Er is al 100.000 euro binnen gehaald. Ze komen nu nog 50.000 tekort. 

Wij willen graag een steentje bij dragen en vragen nu jou of jij op die dag wilt optreden. Het hoeft 

maar 1 sessie te zijn en je mag kiezen 's middags of 's avonds. Het is van 14.00 uur -10.30 uur.

Dick van Altena en Riem de Wolff en Hans Milane hebben al toegezegd.

Kijk ook op stichtingkanjerdanique.

Ik hoor het graag van je.

Liefs

Merel

http://vr.gr/
mailto:estherweenink@ziggo.nl


Club Tari Merak stopt

Beste leden van club TARI MERAK bands artiesten collega,s en bezoekers. Helaas 

moeten wij jullie mededelen dat vanaf heden onze club ophoudt te bestaan gelet op dat 

VELO en de LEUNINGJES hun huur voor 2015 bijna met de 80% hebben verhoogd 

plus de gezondheid van Jeannette die veel te wensen overlaat .

Zo zijn wij tot dit besluit gekomen na zo‟n 23 jaar 10 tallen dansavonden en 21 indo 

rock gala‟s moeten wij met weemoed afscheid nemen van jullie en mijn club. 

In al die jaren zijn wij verrijkt met vele vrienden, en de vele jaren met de bands doen ons 

met veel plezier terug kijken. 

Maar wij willen graag afscheid nemen van onze leden en doen dit op VRIJDAG 6 maart 

met THE EASTERN ACES in zaal Stervoorde te Rijswijk.

Om de kosten te dekken vragen wij jullie een bijdrage van €.5- voor de band en de 

zaalhuur. Let op, er mogen maar 180 man in de zaal en kunnen wij niet reserveren dus 

vol is vol !!! zaal open om 19uur einde om 0.00uur.

Toko TUTI is er en een tombola.

Namens Jacques/Jeannette/Armand/ en onze gehele crew.

De leden krijgen hierover nog een brief met het hele verhaal.

Tot 6 maart ?? p.s. eventuele introducee,s betalen €.8.-

Jacques Wentink 



Indo Business Club

Beste leden,

Voorjaar 2014 heeft de Indo Business Club op de landelijke Ronde Rijsttafel de auteurs van 

het boek 'De stille kracht van leiderschap, een Indisch perspectief' aan het woord gelaten. 

Voor de bijeenkomst op donderdag 5 maart 2015 heeft Chapter Amsterdam de heer Folkert 

ten Cate uitgenodigd als gastspreker. Hij is destijds voor dit boek geïnterviewd, heeft daarmee 

een apart hoofdstuk verdiend en zo (mede) invulling gegeven aan de visie van de auteurs op 

de Indische manier van leidinggeven.

Folkert ten Cate, universitair docent cardiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal 

tijdens de bijeenkomst ingaan op de betekenis van je Indische achtergrond op je 

maatschappelijke carrière.

Naast Folkert ten Cate geven we met veel plezier het podium aan Gerard Mosterd. Hij zal 

jullie informeren over het programma 'Indomania', een evenement van hedendaagse Indische 

cultuur dat plaats vindt op zondag 19 april 2015 in de Melkweg te Amsterdam.

Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomst weer voldoende ruimte zijn voor deelnemers aan de 

bijeenkomst om iets over hun eigen onderneming te vertellen, danwel anderszins een bijdrage 

te leveren aan de avond.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur ontvangst

18.45 woordje IBC Adam, plus presentaties van mensen

19.10 voordracht van Folkert ten Cate en Gerard Mosterd

19.30 rijsttafel

21.00 koffie

22.00 afsluiting

De bijeenkomst op donderdag 5 maart 2015 vindt plaats op de eerste verdieping van 

Restaurant Indrapura, op het Rembrandtplein nummer 42 in hartje Amsterdam. Informatie is 

te vinden op de website http://indrapura.nl/.

http://indrapura.nl/










LAST YEAR'S KINGS DAY PICTURES

We will also be playing on April 26, 2015 at the Santa Monica pier, 

and on may 24, 2015 at the Holland Festival . BE THERE. C,U.

J. Smith



Nog nooit gepubliceerd uniek document uit 1950 (pg2)

2015



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


