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Bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erevoorzitter: mw. T.H de Haas-Bock † 

Erevoorzitter:  dhr. L. Hendriks 
Ere lid: pater Drs. G. Smets † 

 
 
 
Lid worden? 
Het lidmaatschap van de DES bedraagt €45,00 per persoon per jaar. Dat is 
€3,75 per maand. Leden (en hun kinderen tot 18 jaar) hebben gratis toegang tot 
alle feesten van de DES. 
 
Op onze site (https://www.des-kennemerland.nl) kunt u zich aanmelden via het 
contactformulier of op een van onze kumpulans bij de kassa. 
 
Het betalen van de contributie kan via Rabobank rekeningnummer 
NL03RABO0107394812 of aan de kassa bij de kumpulans. Het is mogelijk om 
per kwartaal (€11,25) of per half jaar (€22,50) te betalen. Wanneer u periodiek 
automatisch wilt betalen kunt u dat bij uw bank en of via internetbankieren 
regelen. U kunt elke maand van het jaar lid worden en u betaalt dan vanaf de 
maand dat u lid bent geworden.  

Voorzitter: 
Gladys van Bakel-Moojen             06-28333714 
bakelvan@ziggo.nl 
Leiestraat 3                            
1946 TH Beverwijk 

 
Secretaris: 
Rob Schouten                                06-18472803 
rob1schouten@gmail.com 
Boechorsthof 69                   
2201 XM Noordwijk 

 
Penningmeester: 
Jeffry Valentijn                             0251-244119 
jvalentijn@hotmail.nl  
Laan der Mensenrechten 66  
1945 EV Beverwijk 
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Voorwoord door het bestuur 
 

 
Hallo DES Familie, 
 
Het DES Bestuur en vele vrijwilligers zijn al vanaf 2015 bezig de DES terug op 
de rails te krijgen. Terug kijkend denken wij dat het ons goed gelukt is, DES heeft 
nieuwe leden erbij, de feesten waren drukbezocht en vele DES leden bedankten 
ons voor de geslaagde feesten. 
Maar helaas zijn wij ook geconfronteerd met overlijdens van onze                               
DES Familie leden veroorzaakt door ouderdom en ziektes. 
De corona pandemie heeft er ook  voor gezorgd dat wij geen DES feesten 
mochten organiseren vanaf maart 2020 tot maart 2022, onze leden missen de 
gezellige DES feesten en de onderlinge contacten tussen de DES Familie leden. 
Wat gaat het jaar 2022 onze DES Familie brengen, wellicht een goede 
gezondheid, een gelukkig leven en vele DES feesten. 
 
Groeten het DES Bestuur en vrijwilligers. 
 

 
 
 
 
 
 

Lief en leed 
 
Wanneer u nieuws heeft of u wilt een overlijden melden dan kan dat bij het 
bestuur. 
 
Rob Schouten 
Telefoonnummer: 06-18472803. 
Email: rob1schouten@gmail.com 
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Haar naam was Ira door Andries Kouthoofd 

 
Dit verhaal gaat over ons pleegkind Ira in de omgeving van Padang in Sumatra 
en is geschreven n.a.v. het verzoek van het bestuur van de DES, om copy aan 
te leveren voor de Klapperboom. Veel leesplezier. 
 
Nadat ik het Jappenkamp en de Bersiap periode had overleefd, daarna als 11-
jarig jongetje in 1950 in Nederland kwam, ben ik drie keer naar mijn geboorteland 
teruggegaan. De eerste keer op huwelijksreis, de tweede keer met onze toen 12 
en 16 jaar oude zonen, om hen kennis te laten maken met hun roots en de laatste 
keer, om het huwelijk van ons pleegkind Ira bij te wonen.  
Tijdens de tweede terugreis met ons volledig gezin in 1996, hadden wij in 
Padang, waar ik ben opgegroeid, vier dagen de beschikking over een busje met 
een chauffeur, Bartje geheten. Bartje sprak een beetje Nederlands, zij het wel, 
krom Hollands en met een hoog adoe gehalte. Op weg naar Bukittinggi, stopten 
wij midden in het gebergte, langs de kant van een kronkelige weg, bij een 
stalletje om wat te nuttigen.  
Op een gegeven ogenblik vroeg een 16-jarig, armoedig gekleed meisje, ons 
toestemming om met onze 16-jarige zoon in het Engels te mogen converseren. 
Haar naam was Ira en zij woonde in een kampong aan de voet van het gebergte. 
Ik vertelde dit sympathiek meisje, dat wij op weg waren naar Bukittinggi. Haar 
actieradius was zo klein, dat ze daar toen nog nooit geweest was. Ik vroeg haar 
adres, beloofde haar later Engelse boekjes te zullen opsturen en gaf haar een 
bankbiljet van 10 gulden als cadeau, waarna zij tot tranen toe bewogen was. Op 
weg naar onze bestemming zat ik, achterin het busje met open ramen, lekker 
mangistan en ramboetan te eten. 
Ik was zo onder de indruk van Ira, dat ik besloot haar financieel te adopteren en 
deelde Bartje mee, dat ik op onze terugreis naar Padang, eerst naar haar huis 
wilde om haar te verrassen met mijn besluit. Mijn motieven hiervoor waren, dat 
zij uit een arm gezin kwam, zij zelf het initiatief had genomen om ons aan te 
spreken, ik het leuk vond naast twee zonen een (pleeg) dochter te hebben, 
bovendien uit een regio, waar ik ben opgegroeid en tenslotte, dat wij  al lang van 
plan waren een Foster Parents kind te adopteren. 
Hoe dan ook, na urenlang zoeken, vonden wij midden tussen de klapperbomen 
haar woning. Helaas bleek Ira niet thuis, omdat zij als oudste kind bij de kali, een 
wasmand vol wasgoed moest wassen. Geen minuut later, zagen wij haar tussen 
de klapperbomen met een wasmand op haar hoofd, uiterst verbaasd richting 
haar huis lopen. 
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Haar hele familie was aanwezig, behalve haar vader, die naar de gemeente was 
om financiële steun voor de studie van Ira, die vanaf de vierde klas van de 
middelbare school, circa 25 gulden aan schoolgeld moest betalen, wat hij niet 
kon betalen.  
Toen wij Ira en haar moeder ons besluit, dat voor hen een godsgeschenk was 
meedeelden, dankten zij beiden vol heftige emoties eerst Allah en daarna ons 
voor dat wonder. 
Bartje legde Ira daarna uit, hoe zij een bankrekening moest openen waarop wij 
geld konden storten.  
Haar moeder verontschuldigde zich, dat zij vanwege hun armoede, ons 
onverwachts bezoek en het feit, dat zij geen koelkast had, ons  geen koude drank 
kon aanbieden. Zij vroeg  haar zoon in een klapperboom te klimmen, waarna wij 
allen in plaats van cola of seven up, puur zuivere en veel  lekkerder klapperwater 
kregen te drinken. 
Ira liet ons vol trots haar armetierige slaapgelegenheid zien, met daarin een oud 
bed, een spiegel en een gammele stoel, ergo totaal niet te vergelijken met de 
luxe en moderne accessoires in de slaapkamers van onze kinderen.  
Na een paar uur namen wij afscheid van elkaar en vervolgden wij onze reis naar 
Java en Bali. 
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Terug in Nederland maakte ik Ira een bedrag over, maar vernamen na een 
maand, dat haar dat geld nog steeds niet was uitgekeerd, omdat de locale bank 
dacht, dat het wel om een louche,   
Maffia-achtige transactie moest gaan. Zo een arm meisje uit de kampong kon 
onmogelijk (in 1996), maar liefst 1.2 miljoen Rp, oftewel 200 gulden, ( acht 
maanden schoolgeld), uit Nederland ontvangen. 
Nu wil het toeval, dat wij tijdens onze doorreis naar Bali, in Jakarta een bezoek 
hadden gebracht aan ene Wiesje, in 1950 een klasgenote van mijn oudste zus 
in Padang en inmiddels een welgestelde dame van een jaar of 50. Terug in 
Nederland vroeg ik Wiesje of zij wat aan dit bankprobleem in Sumatra kon doen. 
Zij schreef mij terug, dat zij een week geleden, met een aantal vooraanstaande 
dames uit Jakarta naar Sumatra was gevlogen, om daar aan de gouverneur van 
West-Sumatra, na een geslaagde Rotary fondswerving aktie, een cheque te 
overhandigen, bestemd voor goede doelen in zijn district. Vlak voor de 
overhandiging zocht Wiesje eerst Ira op, die ver van haar bergdorpje, intern op 
haar middelbare school in Pariaman verbleef. Zij vertelde Ira wie zij was en dat 
zij ons goed kende. Wiesje beschreef hoe armoedig Ira daar gehuisvest was, in 
een kamer van 2 bij 2 m, zonder ramen en enige verlichting.Toen naderhand 
bleek, dat Ira daardoor visuele problemen kreeg, hebben wij haar meteen extra 
geld gestuurd voor een leesbril.   
Wiesje nodigde Ira uit om mee naar het paleis te gaan, nadat zij haar eerst 
verzocht had om haar jurk te verruilen voor een schooluniform en haar haar 
netjes te kammen. Later vertelde Ira ons, dat haar hele kampong populatie, 
inclusief het kampong bestuur dacht, dat wij vanuit Holland hadden geregeld, dat 
een arm meisje uit hun kampong zowaar op audiëntie mocht komen in het 
gouverneurspaleis. 
Inmiddels had Wiesje, vermoedelijk  met een ge-affecteerde Bahasa stem, nog 
voor het bezoek aan de gouverneur, op het lokale bankkantoor een pittig gesprek 
gevoerd met de bankdirecteur. Zij vertelde hem fijntjes, dat zij weinig tijd had 
vanwege een afspraak over een uur met de gouverneur, waarna in een oogwenk 
de overdracht van ons geld aan Ira geregeld werd. 
Na haar middelbare school wilde Ira medicijnen studeren, maar werd zij niet 
toegelaten, kennelijk omdat haar vader, slechts circa 50 gulden per maand 
verdiende als kleermaker in de kampong. Dat werk deed hij in een hok waarin 
wij een stokoude Singer naaimachine hadden zien staan. Logisch, dat zijn 
beroep geen dik belegde boterham opleverde, laat staan een complete 
rijstschotel. 
Een jaar na onze ontmoeting moest haar vader van de oogarts een ander beroep 
kiezen en besloot hij  achter zijn huis  in een visvijver een  kwekerijtje te 
beginnen.  
Na haar studieafwijzing, besloot Ira honderden kilometers verderop in Bengkulu, 
Zuid Sumatra, een goedkopere universitaire studie landbouwkundig ingenieur te 
volgen. Dat hield wel in, dat zij maar vier keer per jaar huiswaarts kon keren en 
18 uur lang in een bus moest zitten over gevaarlijke kronkelige bergwegen. 
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Tot haar afstuderen hebben wij haar gesteund.  In het begin, toen nog in haar 
middelbare schooltijd, was ik benieuwd of- en hoe, zij met geld kon omgaan en 
wilde ik graag enig inzicht in haar uitgavenpatroon. Ik  wist zeker, dat zij niet het 
nachtleven inging en discotheken bezocht, al was het alleen al, omdat het 
dichtstbijzijnde uitgaanscentrum minimaal 300 km van haar kampong verwijderd 
was. Als reactie op mijn verzoek, schreef zij toen aandoenlijk terug of het goed 
was, dat zij van ons studiegeld, dagelijks op het schoolplein in een pisangblad 
boengkoes, alleen wat rijst met sajoer en andere specifieke eetwaren kocht, 
waarop ik terugschreef, dat het beschrijven van zo een gespecificeerd 
uitgavenpatroon echt niet mijn  bedoeling was.  
Toen zij vijf jaar later afstudeerde, kon ik helaas niet bij haar diploma uitreiking 
aanwezig zijn, omdat toen net in Azië de Sars epidemie was uitgebroken. Sinds 
haar afstuderen mag Ira zichzelf Sarjana Pertanian (doctorandus) noemen. Het 
bericht van haar afstuderen stuurde zij mij overigens destijds digitaal en exact 
op mijn 64e verjaardag op, nadat ik haar een paar maanden ervoor geld had 
gestuurd voor de aankoop van een PC . 
Ira heeft inmiddels een goede baan, is gehuwd en heeft twee dochters en een 
zoon. Als oudste kind, 
heeft zij, conform de Menangkabause traditie, de (verzorg) plicht, vlak naast haar 
ouders te blijven wonen. Wij hebben nog steeds telefonisch, digitaal en via de 
what’s app, een intensief contact met haar en met onze cucuks (oude spelling 
tjoetjoeks), die ons aanspreken met kakek en nenek blanda. Pikant detail was, 
dat voordat Ira trouwde, zij allereerst ons en pas daarna haar eigen (jongere) 
ouders om toestemming daarvoor vroeg. Met haar inkomen droeg Ira bij aan de 
studie van haar broer en zusjes, waarvan er een aantal inmiddels ook hun 
universitaire studies hebben afgerond. 
Overigens hebben mijn jongere zuster en zwager, Maud en Frans Husmann, 
beiden -net als wij- al decennia lang, lid van de DES, een jaar na onze 
ontmoeting Ira’s familie opgezocht en besloten zij haar zusje Ari, geruime tijd 
financieel te adopteren. Hun kind is inmiddels afgestudeerd als accountant. 
Tijdens hun 2e bezoek, maakten Maud en Frans met een aantal kinderen van 
het gezin, een rondrit o.m. naar het winkelcentrum van Padang. Zij zagen als 
kampong kinderen voor het eerst een roltrap en een lift en gilden in hun hotel 
van plezier, toen zij onder de douches stonden, een toilet zagen met stromend 
water en met chipskaarten de hotelkamers moesten openen.  
Rond de eeuwwisseling werd het bergdorpje van Ira getroffen door een hevige 
aardbeving, waardoor haar ouderlijke woning ernstige schade opliep. Mijn 
zwager en ik hebben toen eenmalig een flink bedrag gestort om hun woning 
weer bewoonbaar te maken, uiteraard tegen een veel lagere aanneemsom dan 
in Nederland.  
Een paar leuke, unieke anekdotes  over de huwelijksplechtigheid van Ira, wil ik  
niet onvermeld laten. Haar huwelijk werd merkwaardig genoeg pas om 
middernacht voltrokken, pas nadat de imam was gearriveerd, nadat hij achterop 
een brommer zittend, van huis af om elf uur in de nacht was opgehaald. De 
huwelijksplechtigheid vond zittend plaats op kussens op de grond in hun 
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versierde kleine woonkamer. Aan het hoofd van de U-vormige zitopstelling, 
zaten- ietwat nerveus- Ira en haar man. Aan de ene zijkant de drie  belangrijkste 
personen, jawel als allerbelangrijkste aanwezige in hun ogen, ondergetekende 
en naast mij haar vader en de imam en tenslotte andere uitsluitend mannelijke 
familieleden.  
 

 
 
Behalve de bruid, mocht er geen enkele vrouw bij het huwelijk aanwezig zijn, 
noch haar moeder en schoonmoeder. Op de grond voor en tussen ons in, lagen 
met kranten afgedekte eetschalen met etenswaren. Na afloop van de preek van 
de imam en het geven van het jawoord door alleen de bruidegom, werden de 
kranten verwijderd en begonnen de aanwezigen zonder bestek op plastic borden 
te eten. Ik voelde intens, dat alle ogen gericht waren op die voorname, rijke 
pleegvader uit Negeri Blanda, omdat men benieuwd was of -en op welke wijze, 
ik wel in staat was, om ook met de handen te eten. Zij wisten natuurlijk niet, dat 
ik als kind in het Jappenkamp niets anders had gedaan. Ik zag hoe ze mij 
observeerden en met hun mobieltjes foto’s van mijn manier van eten maakten. 
Deze belangrijke blanda man bleek bij nader inzien, toch van huis uit gewoon 
een echte katjong achtergrond te hebben. 
Toen ik pas ver na middernacht ging slapen en de volgende dag door 
hanengekraai al om half 5 wakker werd, zag ik tussen de klapperbomen  
gehurkte vrouwen, die in grote wadjans aan het koken waren voor het bruiloft 
maal later op de dag. Daarvoor was bijna de hele kampong uitgenodigd. (foto 3). 
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Ook zag ik Ira’s vader, zittend op zijn brommer, met op zijn rug een plastic 
vuilniszak met vissen. Die had hij uit zijn kweekvijver opgevist, vervolgens in een 
kruiwagen gedropt en klakkeloos op de erfgrond gekieperd tussen de naar mij 
kijkend, giechelende vrouwen in. Ik vermoed, dat deze vrouwen  ikan bali, 
pepesan o.i.d. aan het bereiden waren.  
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Hoe dan ook, het was een tafereel, dat ik nooit zal vergeten.  
 

 
 
Het hele bruiloftsfeest werd overigens gefinancierd, doordat iedere gast- voordat 
die in groepen van acht personen op de grond in de woonkamer 10 minuten ging 
eten -,eerst  geld deponeerde in een kartonnen doos voor de deurpost. Op mijn 
typisch Hollandse vraag aan Ira, hoeveel men gaf, zei ze Daddy, gemiddeld 
tussen de 5.000  en 10.000 Rupiah, een halve  tot  een hele gulden. Gezien de 
massa bezoekers zou  volgens haar, elke bruiloft in de kampong, kostendekkend 
zijn. 
Wij allen zijn er echt trots op, dat wij met onze geringe bijdrage, zo een arm en 
dankbaar kampong gezin een beter leven hebben kunnen en mogen bieden. 
Dankzij het initiatief, dat Ira ontplooid heeft door ons op de berghelling aan te 
spreken, heeft haar hele familie met ons geld een beter leven gekregen. Mijn 
motto is, dat geld alleen goed is, als het wordt verspreid. Of om een citaat van 
Pythagoras aan te halen- “om geld te kunnen vermenigvuldigen moet men het 
eerst delen”. 
De unieke ervaring, die ik met deze mensen heb opgedaan is, dat men- hoe arm 
ook -, innerlijk rijk kan zijn en  voorts, dat men voor innerlijke rijkdom, echt geen 
pincodes nodig heeft. 
Mijn  variant op de DES spreuk “Door Eendracht sterk “, bij dit verhaal over Ira 
luidt dan ook: “Door Eenvoud Sterk”. 
Bedankt voor het lezen, Jullie mede DES verenigingslid , 
 
Andries Kouthoofd. 
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Het verhaal van Java, Nederland en Indonesië   
 

Dit verhaal gaat over Java, en dan bedoel ik niet het fantastische eiland uit De 
Gordel van Smaragd.  
Nee, dit is namelijk een vierjarig meisje met deze naam. Onze twaalfjarige 
zoon heeft de naam Dino gekregen, dus wat zou nou een naam zijn die qua 
letters hier bij zou passen? Dina? Op weg naar de pittoreske badplaats Petten 
aan Zee om een ledikantje op te gaan ophalen, schoot mijn vriendin Simone 
de naam Java te binnen. “Het is kort en krachtig, en het heeft een directe 
associatie met jouw moeder, je familie en jouw afkomst!” Toevallig lag er bij 
mijn ouders een Moesson en een boek over Java op de tafel, dat was vast 
geen toeval.  
Het is een naam met een boodschap, een eerbetoon aan het mooie Indonesië. 
Elk jaar, tijdens De Dodenherdenking op vier mei, worden we er weer aan 
herinnerd wat een vreselijke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. 
Helaas spraken mijn oma en opa er nooit over. Daarom is het erg jammer, dat 
we niet zoveel weten over die geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. 
Ik kan mij bijna niet voorstellen, hoe de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog en de daarop volgende ‘repatriëring’ voor mijn familie gevoeld 
moet hebben. Ik geef Nederlands aan vluchtelingen op het Horizon College in 
Alkmaar, en regelmatig vertel ik dan het verhaal van mijn afkomst en onze 
band met Indonesië.   
Onze Java is gek op spekkoek, is herkenbaar aan haar jongkok zitten en is 
binnen de kortste keren heel erg bruin. “Kijk mama en papa ik heb oepil.” 
Vroeger als kind, zei ik dat ook tegen ‘Nederlandse’ kinderen die me dan heel 
vreemd aankeken. Ik heb ook altijd gedacht, dat het een Nederlands woord 
was. Als we Indo’s op televisie zien spreken we steevast over ‘familie’. Het is 
wel eens voorgekomen, dat ik langs oudere Indo’s op een bankje liep, en een 
vriendelijk ‘knikje’ kreeg; zoiets van ja je bent er een van ons. Volgend jaar 
zouden we graag op vakantie naar Java gaan, zodat wij, inclusief onze lieve 
Java en Dino ook ‘thuis kunnen komen.’  
 
Paul Nijman. 
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Nieuwe leden 
 
We verwelkomen de volgende nieuwe leden bij de DES! 

 
 
Dhr. C D Kessing 
Mevr. I H Sell 
Dhr. H Ligtvoet 
Mevr. C Baer 
Dhr. R Hofman 
Mevr. L C C Venderbos 
Mevr. M M Venderbos 
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Het bestuur verteld over de afgelopen 5 jaar 
 
 

Gladys: 
 
Lieve leden 

Om na 5 jaar weer een stukje te moeten schrijven voor de Klapperboom is best 
een uitdaging. Ik vind het in ieder geval nog steeds leuk om te doen en zeker 
omdat de meerderheid van de reacties positief zijn krijg ik het gevoel van dat we 
op de goede weg zitten. Ik doe dit naast mijn 36-urige werkweek en dat is soms 
best wel druk maar als je dan hoort hoe leuk de mensen het vinden en je 
dankbaar zijn dan krijg ik daar ook wel weer energie van! 
 
In die vervelende corona periode hebben we getracht om de leden te laten weten 

dat we ze niet vergeten zijn. Helaas waren feesten of bezoekjes niet mogelijk 

vandaar zomaar een kaartje met een kleine verassing of aandenken, dit werd 

ook zeer gewaardeerd gezien de leuke reacties van de ontvangers! En hierbij 

heel graag gedaan. 

 

Als het bij ons even kan gaat mijn hele familie mee naar de Des voor de gastvrije 

gezelligheid waar wij voor willen staan. Mijn man Roy en onze dochters Charity, 

Stacey en Courtney zijn voor de Des en mij een grote hulp bij de feesten, soms 

op de voorgrond maar zeker op de achtergrond. Ook hun partners, kinderen, 

mijn mama, Joyce Moojen, vriendin Sjoukje Claasen en Linda Jubbega, zijn 

onmisbaar en helpen waar mogelijk. Bryan Valentijn ook een onmisbare hulp. 

Iedereen die de feesten en organisatie helpt en een warm hart toedraagt, dank 

je wel want zonder jullie is er geen DES. 

Wie wil dat nou niet een ongedwongen feestje waar iedereen welkom is en met 

respect met elkaar omgaat. Wij willen onze normen en waarden, de gastvrijheid 

en natuurlijk altijd met lekker eten en drinken doorgeven aan de nieuwe 

generatie! 

Ik hoop dat de Des nog lang mag blijven bestaan maar daarvoor moeten we ook 

de jongere generatie koesteren en proberen te betrekken bij deze geliefde 

hobby. De Des kunnen voortzetten en behouden voor de toekomst lukt alleen 

door het doorgeven van deze gezelligheid aan de volgende generatie. 
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En mocht u na het lezen denken, wat leuk! Of niet leuk en ik kan het beter! Of ik 

wil ook graag een stukje schrijven? Schroom niet en stuur uw stukje in voor de 

volgende klapperboom. Dan staat uw verhaal misschien volgende keer hier. 

 

Lieve mensen tot ziens op ons volgende feest! 

Hartelijke groet 

Gladys van Bakel-Moojen 
 
 
Rob: 
 
Lieve mensen 

Het is alweer 7 jaar geleden dat Gladys, Jeffry en ikzelf tijdens de bijzondere 
algemene leden vergadering van 8 maart 2015 als interim bestuur werden 
geïnstalleerd. 
Een interim bestuur dat niet veel bestuurlijke ervaring kon meebrengen. 
Desondanks heb ik altijd vertrouwen gehad, en heb ik nog steeds, dat Gladys, 
Jeffry en ik ervoor zouden zorgen dat onze DES weer een vereniging zou worden 
waar op onze feesten de leden en andere bezoekers zich welkom voelen zoals 
het vroeger bij mij thuis was. Alsof we een echt familiefeest hebben. 
Tijdens de afgelopen jaren heb ik ervaren en ervaar ik nog steeds dat onze leden 
en andere bezoekers van de feesten deze ommekeer van de DES bijzonder 
waarderen. Ik geniet van de momenten op de feesten dat de zaal opengaat en, 
nadat de feesten afgelopen zijn, de bezoekers tevreden naar huis toe gaan. 
Ik geniet natuurlijk ook dat onze DES weer een vereniging is met nu 175 leden, 
terwijl het aantal leden in het begin stond op 68. 
 
Wij hebben natuurlijk ook droevige en vervelende periodes meegemaakt, zelfs 
een periode van ruim 2 jaar waarbij wij door corona geen feesten konden 
organiseren en dus niet met elkaar gezellig kletsen en eten en dansen. 
Gelukkig is deze periode voorbij, ik hoop voor altijd! 
Wij kunnen nu weer feesten organiseren en iedereen weer zien! 
 
En wij kunnen onze nieuwsbrief “Onder de Klapperboom” weer uitbrengen met 
allerlei leuke verhalen en feestverslagen met foto's en andere artikels. Leuk om 
terug te lezen! 
Onze Indische vereniging Kennemerland DES is voor mij de vereniging 
geworden zoals Gladys, Jeffry en ik toendertijd beoogden! 
Jezelf op je gemak/welkom voelen, lekker eten, dansen en gezelligheid! 
 
Rob Schouten 
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Jeffry: 
 
Hallo DES Familie, 
 
Ik kan die ALV nog goed herinneren toen wij, Gladys, Rob en Jeffry werden 
voorgedragen en naar voren moesten komen om ons voor te stellen aan de 
aanwezige leden. 
Na het voorstellen werden er allerlei vragen op ons afgevuurd, 1 specifieke vraag 
staat nog helder op mijn netvlies en deze vraag was hebben jullie bestuurlijk 
ervaring?? 
Nee was het antwoord unaniem, maar ons doel was de DES weer op de rails te 
zetten en daarvoor gaan wij de aanwezige kennis en kunde van onze DES leden 
gebruiken. 
Het probleem met Aad Schoorl was toch groter dan dat wij zelf gedacht hadden, 
jullie zullen er ongetwijfeld over gesproken hebben binnenkamers.                                                                                    
Wij hebben diverse leden om hulp gevraagd en zij hebben ons geadviseerd in 
de te nemen stappen. Uiteindelijk heeft de DES een bedrag van 5.225,00 euro 
aan Aad Schoorl betaald. 
Gelukkig is het leden aantal gestegen de DES feesten druk bezocht en kon de 
DES kas groeien. Ik denk dat wij in de afgelopen jaren het gat hebben kunnen 
dichten en nu voldoende in kas hebben om tegen slagen op te kunnen vangen. 
In maart 2022 hebben wij ons eerste feest gegeven, leden en introducees 
moesten nog wennen aan de versoepelde corona regels. Het feest op 16 april 
was een gezellig feest geworden met vele bezoekers. 
Groetjes en tot ziens, 
Jeffry 
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Met de DES opstap: Dierenpark Taman Indonesia  

 

 

Ik denk dat vele van jullie mij wel kennen, al is het van gezicht, of van naam. Of 
misschien hebben jullie 1 van mijn kids zien lopen op de DES.  
Samen met het bestuur, probeer ik de DES een van de gezelligste 
verenigingen te maken, ik geef dus altijd graag mijn ideeën door aan het 

bestuur        

Zo kwam ik bijvoorbeeld op een idee, om weer eens met de DES op stap te 
gaan, een dag trip! Ik weet vanuit verhalen dat dit in het verleden wel eens met 
enige regelmaat werd georganiseerd… dus waarom nu niet meer?  
Mijn voorstel: 
Hoe zouden jullie het vinden, om tegen een gereduceerd tarief naar Dierenpark 
Taman Indonesia te gaan? Uiteraard mogen “niet” leden ook mee, maar dan 
tegen een ander tarief. Welk tarief dit zal zijn is dan nader te bepalen, hangt 
natuurlijk van meerdere factoren af. Pas als het bestuur weet of er ‘oor naar 
is’, kunnen we het een en ander hiervoor opvragen. 
Het streven is in ieder geval, mocht er enthousiast op gereageerd worden, om 
dit volgend jaar in te plannen. 
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Wij (de DES) zorgen dan voor het vervoer, entree en maaltijd, gewoon een 
gezellig dagje weg! 
Uiteraard ook toegankelijk voor minder valide, mits zij eigen begeleiding 
hiervoor meenemen. (Denk bijvoorbeeld aan het duwen van een rolstoel etc.) 
Maar uw mening of suggesties is belangrijk in deze! Graag hoor ik deze dan 
ook terug, zodat we hier weer verder mee aan de slag zouden kunnen gaan. 
 
Lieve groetjes, 
Charity 
 
-> contact formulier via de website: 
https://www.des-kennemerland.nl/contact/ 
-> of via onze Facebookpagina, waar u een bericht kunt sturen: 
https://m.facebook.com › deskenne...DES Kennemerland - Home | Facebook 
-> of per mail via het al bekende e-mail adres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.des-kennemerland.nl/contact/
https://m.facebook.com/deskennemerland/
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Ingezonden stuk 

 
DES – Indische Vereniging Kennemerland. 
 
Wij maakten voor het eerst kennis met de kumpulan DES  
in het oude JansHeeren locatie in Heemskerk. 
In deze feestzaal zat toen ook een dansvereniging met  
muziek van de IJmond Players. 
Bij de kumpulan werd de catering volgens mij verzorgd 
door mevr. Meity Wielandt. 
Enige tijd later zochten wij weer de kumpulan op. 
Deze keer kwamen wij terecht bij de nieuwe JansHeeren   
aan de Malthezerplein, een geweldig mooie feestzaal. 
 
Op zekere tijd werd de kumpulan DES verhuisd naar de 
Ad Schoorl dansschool, een chique en mooie feestzaal. 
Maar wat wij hier op deze locatie al gauw merkten was  
dat deze zaal te mooi is en dat de gasten zich niet echt vrij  
kunnen uit leven en plezier hebben. 
Na de bestuurswisseling ging de DES terug naar  
de Malthezerplein  
 
Toch wel heel fijn want in de JansHeeren zaal   
voelen de gasten zich beter thuis en kunnen zich  
goed uitleven zoals het hoort bij een kumpulan. 
De gasten worden altijd goed en hartelijk ontvangen 
door de gastheren Jeff en Bryan. Geweldig hoor.   
Wij zijn dan ook heel erg blij met de DES. 
 
Een compliment voor het nieuwe DES bestuur dat dit allemaal 
mogelijk heeft gemaakt voor de Indische vereniging. 
 
Piet en Klara Gasper. 
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Winter Spring Party 13 maart 2022 
 
Het was de eerste kumpulan na twee jaar corona stop. 
De druk bezochte matinee werd muzikaal omlijst door de @-once band samen 
met Dewi Mass. Zij zorgden ervoor dat er heel wat voetjes van de vloer gingen. 
Verder waren er 2 bingorondes met leuke prijzen en........ een nieuwe assistent. 
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Lentefeest 16 April 2022 
 
 
Het Lentefeest is ons feest waar de lentekriebels goed te merken waren. 
Iedereen die binnenkwam had er zin in en de energie spatte eraf. Onze 
fantastische band The Rocking Players en Piet Gasper wisten daar wel raad 
mee. Door hun muzikale inbreng stond de dansvloer deze avond bijna constant 
vol. Ook onze cateraar Gerda had weer haar best gedaan zodat de energie door 
eten en snackjes weer aangevuld kon worden. 
Tijdens de bingorondes werd iedereen ook nog vermaakt met alweer een nieuwe 
assistent Leon, die zich prima van zijn taak kweet. Met zo'n 160 bezoekers 
genoot iedereen van alle gezelligheid, muziek, eten en elkaar. 
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Jaarfeest 21 Mei 2022 
 
Jaarfeest 57 jaar 
 
Het jaarfeest, het 3e feest na de lange afwezigheid van 2 jaar was toch weer 
even wennen. Om half 5 ging de zaal open en de gasten stroomden binnen, het 
feest was wederom goed bezocht. De lieve dames hadden het er maar druk 
mee, dank je wel Linda en Sjoukje. 
 
Bij de nieuwe cateraar, Franky Lans, verliep niet alles vlekkeloos, het verkeer 
zat tegen en daardoor liep het even anders dan gehoopt. Mede daardoor 
ontstond een lange wachtrij voor het eten omdat ze later begonnen dan gepland. 
Gelukkig was er genoeg voor iedereen en heeft een ieder die wilde genoeg 
kunnen eten. De feedback die wij hebben mogen ontvangen van de gasten 
hebben wij meegenomen en doorgesproken voor het volgende feest. Ondanks 
deze tegenvaller waren de reacties over het eten over het algemeen positief en 
daar zijn wij dan weer blij mee. Daarbij heeft Franky ons uit de brand geholpen 
op het moment dat we op heel korte termijn een nieuwe cateraar moesten 
vinden. 
 
De muziek was verzorgd door de New Aces en viel goed in de smaak, de 
dansvloer is goed benut geweest door de vele gasten en de reacties waren ook 
hier weer positief en lovend. 
Ook de fans van Dewi Mass hebben kunnen genieten van haar muzikale bijdrage 
op het jaarfeest. 
 
Het was een druk schema. De Bingo deze keer gedaan door Charity en 
Courtney, leuk gedaan! Dank voor de leuke reacties op de bingo prijzen, we 
doen iedere keer weer ons best. Charity ook deze keer weer bedankt voor het 
mee winkelen in deze speurtocht. Het is altijd weer een gezellige uitdaging. Het 
uitdelen van de spekkoek ter ere van onze verjaardag door Charity, Stacey en 
Courtney. Dames dank jullie wel voor jullie inzet! 
Ook de bittergarnituur is getrakteerd ter ere van onze verjaardag, kleine attenties 
die groots worden ontvangen.  
 
Lieve mensen bedankt voor jullie komst en alle reacties. 
Samen maken we er toch altijd weer een mooi feestje van. 
 
We hopen jullie weer te zien op de volgende kumpulan, Tropis Malam op 23 juli 
as. Tot dan!!  
 
Jeff, Rob, Gladys 
en de lieve en beste vrijwilligers van de Des 
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Met het bussie naar de kerstmarkt 
 
 
 
M  et het bussie rijden wij Vrijdag 6 december 2019 naar NAALDWIJK. 
E   n ondanks het vreselijke weer (storm en regen) hebben wij er zin in,  
     net hoe je het bekijk.    
T   ezamen maken wij er een gezellige dag van. 
 
H  et regent nog steeds als wij in NAALDWIJK aankomen,  
     maar de KERSTMARKT is in de OUDE KERK, dus dat kan. 
E  erst lunchen, aan het WILHELMINAPLEIN is er volop gelegenheid,  
     overal waar je kijk.  
T  evreden en met een gevulde maag, ga ik richting HEILIGE  
    GEESTHOFJE, gebouwd door Frederik Hendrik van Oranje, in  
    opdracht van Hendrik de 4de van NAALDWIJK. 
  
B  edoeling was 5 huisjes voor 5 arme oude mannen, maar het werden er 15,  
    5 voor mannen en 10 voor vrouwen.  
U  iteraard in de vorm van een HOFJE leefden zij hier samen in goed vertrouwen. 
S  nel de kerk in, het regent behoorlijk, de KERSTMARKT bekijken en de KERK. 
S  inds de 13de eeuw staat de van oorsprong Rooms-Katholieke kruiskerk  
    aan het Wilhelminaplein en is nu een Protestantse kerk, na verbouwingen  
    en een hoop werk.  
I   n de kerk staan de Kerstkramen met allerlei artikelen, om het Kerstfeest nog  
    mooier te maken. 
E  n aan één tafel zitten 2 mannen met flessen drank, die je mag proeven,  
    zo kun je dronken raken. 
 
N  aar de Kerststukjes, die zien er mooi uit en kunnen mij zeker bekoren. 
A  chterin de kerk zie ik graftombes in de muur en vraag aan de dames :  
     Wie liggen hier begraven?, ze weten het niet, ja ze zijn  
     in NAALDWIJK geboren. 
A  ls ik thuis op zoek ga, kom ik erachter dat één van de graftombes van  
    Baron Von Schmettau is, overleden in 1711 op 5 februari. 
R  echterhand van de Koning van Pruisen, als ik weer langs de dranktafel kom,  
    vragen ze of ik nu een borreltje wil, maar nee, anders kom ik in de penarie. 
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D an komt de KERSTMAN binnen, dus de mannen zeggen: " Kijk uit,  
    straks neemt hij je mee naar de Noordpool ", slapen in een Yurd  
    en 's nachts de sneeuw in,  
    Cultuurschok.   
E  n dan zegt de Kerstman tegen een van de mannen: "dag buurman",  
    hè gelukkig, gewoon in mijn eigen huis op stok. 
 
K  om we gaan de bus weer in, voor een historische rondrit door  
     DEN HAAG, ook wel de Hofstad genoemd. 
E  n ik heb al veel bekeken, maar de chauffeur laat ons toch wel hele  
     mooie plekjes zien o.a. het VREDESPALEIS, met het  
     Internationale   Gerechtshof, dit is wereldberoemd. 
R  ijdend langs de Hofvijver, eens een duinmeertje met een kasteel van  
    de Hollandse Graaf, de plek waar DEN HAAG is ontstaan. 
S  topt hij steeds, zodat wij het heel goed kunnen bekijken,  
    zoals bij Het BINNENHOF het oudste parlementsgebouw ter wereld,  
    waar je ook op bezoek, naar de 2de Kamer kunt gaan. 
T  oeristen komen ook voor de Paleizen o.a. het Winterpaleis van  
    Koningin Emma, met een permanente tentoonstelling van Escher en   
    het Hotel Des Indes op de hoek. 
M aar wij rijden langs Paleis Noordeinde, hopend om een glimp op te  
    vangen van het Koninklijk paar, hier kun je niet zomaar op bezoek. 
A  ls laatste rijden wij langs Huis Ten Bosch, vervolgens naar de oude haven van  
    SCHEVENINGEN en bij de PALACE PROMENADE worden wij afgezet. 
R  ennen snel naar binnen, het giet en het stormt, geen weer voor de Boulevard  
    en de Pier, maar met de winkels, eetgelegenheden en het Casino, hebben wij 
    ook hier pret. 
K  ijkend naar deze dag willen wij de REISLEIDER en de CHAUFFEUR van 
    Harte Bedanken met een woordje en een fooi en dan naar huis. 
T  evreden komen wij weer thuis. 
 
                                    Veel leesplezier van Ellie van Gelderen.   
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Wist u dat…..? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• U digitaal kopij voor de volgende nieuwsbrief tot kunt aanleveren via: 

rob1schouten@gmail.com  Of via: Boechorsthof 69, 2201XM Noordwijk. 

• U de DES website kunt vinden op: https://www.des-kennemerland.nl 

• De website wordt beheerd door Bryan Valentijn. 

• De DES een Facebook pagina heeft: 
www.facebook.com/deskennemerland 

• De  DES Facebook pagina wordt beheerd door  
Charity Bloemhard-van Bakel 

• Als u ons wilt sponsoren kan u contact kan opnemen via  
info@des-kennemerland.nl of Jeffry Valentijn: 06-86688732 of  
Rob Schouten: 06-18472803.  

• De DES nieuwsbrief Onder de Klapperboom twee keer per jaar uitkomt. 

• Dat op de feesten, kinderen met hun ouders van harte welkom zijn.  

• Op de feesten van de DES, leden en niet-leden van harte welkom zijn.  

• De tijden van de avondfeesten van 17.00 uur tot 24.00 uur zijn. En dat 
de middagfeesten van 14.00-19.00 uur zijn. 

• Als u verzekerd wilt zijn van een maaltijd u deze vóór donderdag, 
voorafgaand aan het feest, kunt bestellen via info@des-kennemerland.nl 
of bij Rob Schouten: 06-18472803. 

 
  

mailto:rob1schouten@gmail.com
https://www.des-kennemerland.nl/
http://www.facebook.com/deskennemerland
mailto:info@des-kennemerland.nl
mailto:info@des-kennemerland.nl
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Agenda 2022 

evenement datum m.m.v. cateraar 

Nieuwjaarsbal 
Zat. 29 januari  

17.00 – 24.00 uur 
Cancelled Corona  

Winter/Springparty 
Zon. 13 maart 

14.00 – 19.00 uur 
@Once Band 

Dewi Mass 
Saté Charlie 

Lentefeest 
Zat. 16 april 

17.00 – 24.00 uur 
Rocking Players 

Piet Gasper 
Gerda 

Algemene 
ledenvergadering 

Vrij. 8 april 
19.30 – 21.00 uur 

n.v.t. n.v.t. 

Jaarfeest 57e 
Zat. 21 mei 

17.00 – 24.00 uur 
The New Aces 

Dewi Mass 
Frenky Lans 

catering 

Tropis Malam 
Zat.  23 juli 

17.00 – 24.00 uur 
Back to Basic en 

BlackMail 

Frenky Lans 
catering 

Najaarsfeest 
Zon. 25 september 
14.00 – 19.00 uur 

The Tracks 
 

Saté Charlie 

Familiefeest 
Zat. 12 november 
16.00 – 24.00 uur 

Affinity en Cliff & His 
lonestars 

Gerda 

Kerstbal 
Zat. 17 december 
17.00 – 24.00 uur 

Checkpoint en 
Diana Monoarfa 

Frenky Lans 
catering 

 
 

NB. Wijzigingen voorbehouden. 
Kijk op https://www.des-kennemerland.nl voor meest recente informatie. 
 
 

https://www.des-kennemerland.nl/

