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VOORWOORD

door: Chris Rijken

Beste SIOH familie,
Er is geen ontkomen aan, de herfst heeft bezit genomen van onze Indische oude dag.
De warme zonnestralen gaan we steeds minder voelen. We worden in de herfst
getrakteerd op regen, wind en lagere temperaturen. De meesten van ons wonen al
meer dan 50 jaar in Nederland en zijn er gewend aan geraakt. Er zijn er ook die er
nooit aan kunnen wennen. Zij verlangen naar die warme tropische zonnestralen.
Maar een bezoekje aan Indonesië leert al gauw dat de hitte moordend kan zijn.
Maar waar het wel goed toeven is, is in ons Lieflijk Indië. Geen moordende
temperaturen, geen regen of wind maar de warmte van de Pondok SIOH.
Velen hebben de weg naar Lieflijk Indië gevonden en dat merken wij aan het aantal
bezoekers op de inloopdagen, op de ‘hari makans’ en op de Kumpulans.

Waren de MD’s bedoeld voor de danslustigen onder de SIOH donateurs, de
Kumpulan voorzag in de behoefte van de alleenstaande om regelmatig bij elkaar te
komen zonder dat de dansvloer opgezocht hoeft te worden. Daar was de Matinee
Dansant immers voor. Maar langzamerhand gingen bij de Kumpulans ook de voetjes
van de vloer en werd de Mini Dansant geïntroduceerd.
Met de komst van de Pondok SIOH Lieflijk Indië zijn de Matinee Dansants en de
Kumpulans als het ware in elkaar gesmolten. De SIOH voorziet met haar huidige
Kumpulans in een behoefte onder onze donateurs en we zouden kunnen overwegen
om andere zalen te huren om meer bezoekers te kunnen ontvangen. Maar dat is het
allerlaatste wat we willen, het verlaten van Lieflijk Indië. Er is maar één Lieflijk Indië.
Daar vindt u geen herfst, geen regen, geen wind. Daar vindt u de warmte van de
SIOH familie die u van harte toekomt.

_______________________________________________________________

Met name op de Kumpulans is er een stijgende lijn te zien in het aantal bezoekers.
In 2008 en 2009 werden de Kumpulans in het Wijkcentrum aan de laan van Berlijn
bezocht door zo’n 80 tot 90 gasten. Op basis van deze gegevens werd de
ontmoetingsruimte in Lieflijk Indië gebouwd en ingericht en in 2011 in gebruik
genomen. Inmiddels ontvangen wij de laatste maanden 120 tot 130 bezoekers op onze
Kumpulans. Met mooi weer kunnen we ook gebruik maken van de oosterse tuin maar
in deze herfstige dagen en met de winter voor de boeg is dat niet mogelijk.
Dat betekent dat een ieder een plekje moet vinden in de Pondok en daar zit het
probleem. De SIOH heeft een vergunning om een maximaal aantal bezoekers toe te
laten. Dit heeft voornamelijk te maken met de veiligheid van de bezoekers.
Die vergunningen zijn er niet voor niets en de brandweer voert regelmatig controles
uit of er aan de voorschriften wordt voldaan. Een overtreding kan leiden tot
intrekking van de vergunning en dan kunnen er geen Kumpulans meer worden
gehouden in Lieflijk Indië.
Het SIOH bestuur heeft derhalve maatregelen genomen om de veiligheid van de
bezoekers te waarborgen. Wanneer de grens is bereikt, worden nieuwe aanmeldingen
voor de Kumpulan op een wachtlijst geplaatst. Zodra er afmeldingen komen worden
er weer bezoekers toegelaten. We hopen zo min mogelijk gebruik te hoeven maken
van deze maatregel maar uw veiligheid prevaleert.
Intussen zoeken we ook naar mogelijkheden om uit te breiden of de programmering
van de Kumpulans anders in te vullen. Onze Kumpulans zijn in 2001 begonnen als
tegenhanger van de Matinee Dansant
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Actiemaanden bij Tiare
In de maanden november en
december 2012 ontvangt u na een
pedicure behandeling een gratis
voetmassage!

Bel voor een afspraak 06 300 90 187
Voor meer informatie kijkt u op
www.tiaresalon.nl of scan de QR code

Watermolenplantsoen 19
2036 MC Haarlem
Behandeling uitsluitend
volgens afspraak
telefoon 06 300 90 187

Graag tot ziens
Gina van Willigenburg
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Stichting Indische Ouderenraad Haarlem

BESTUURSBERICHTEN
Beterschapwensen voor de zieken en het thuisfront
Een kaartje voor de zieken om te laten
weten, wie ziek is wordt hier niet
vergeten!

SIOH
Zaterdag 24 november 2012
“KUMPULAN Mini-Dansant”
met thema

“Lieflijk Indië”
Met muzikale medewerking van:

Zaal open
Aanvang
Uw bijdrage
Catering

:
:
:
:

12.30 uur
13.30 – 18.00 uur
€ 12,00 (incl. eenvoudige maaltijd)
PUSPITA én SIOH snackcorner

Wij wensen alle zieken van harte
beterschap toe. Door middel van dit
Infobulletin blijven jullie op de hoogte van
de gebeurtenissen bij de SIOH.
Veel leesplezier!

______________________________________________________________
Welkom nieuwe donateurs
Mw. J.A.M. van Arkel-Marcelle , Haarlem | Mw. J. Essing, Anna Paulowna
Mw. M. Emmer-Meijer, Haarlem | Mw. A. Freeth, Heemskerk
Fam. M.A. Geelhoed-Ong, Haarlem | Hr. D. v.d. Hoff en
mw. V. Werdmuller van Elgg, Hoofddorp | Mw. S. Hunneman, Heiloo
Mw. I. Van IJsendoorn-Ruitenschild, Delft | Hr. R. Kakiay, Amsterdam
Mw. E. van der Linde, Enschede | Fam. H.A. Matthijsen-van de Berg,
Velserbroek | Mw. C. Notoprajitno en Hr. R. v.d. Wijck, Hoofddorp
Mw. M. Roest, Heemstede | Fam. J.A.J. Schardijn-Gigengack, Haarlem
Hr. J.A. Sibbald, Uden | Fam. J.E. Smith-Bout, Alkmaar
Fam. D.J. van Stekelenburg-van Zoest, Heemstede | Hr. B.E. Voll, Leiden
Mw. D. Israel, Bennebroek | Mw. H. van Tol, Leiden
Wij hopen van harte dat u zich prettig voelt in onze SIOH familie.
____________________________________________________________________

Kleding code: VRIJ

Reserveren bij SIOH van maandag t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur op
tel.nr. 023-8440686 of bij één van de bestuursleden tot 17-11-2012.

Locatie: “Lieflijk Indië”, Vilniusstraat 3, 2034 EM Haarlem
Uitsluitend voor SIOH donateur
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Bestuurswisselingen
Afscheid Ineke Coppen, welkom Frits Rijnenberg.
Afgelopen augustus heeft Ine aangegeven, dat
ze haar werkzaamheden als bestuurslid van de
SIOH wilde stoppen. Ze heeft 11 jaar het
SIOH-bestuur gediend en gaat zich nu
helemaal inzetten voor haar taken in de
bewonerscommissie van Lieflijk Indië.
Het zal stil worden in de vergaderingen want
wie Ine kent weet dat ze altijd “aanwezig” is in
woord en gebaar.
In de bestuursvergadering van september is er
stilgestaan bij het afscheid van Ine. We hebben het bijzonder gewaardeerd dat zij 11 jaar
lang bijgedragen heeft aan de groei van de SIOH waarbij zij tevens het boegbeeld van de
SIOH was naar externe organisaties. Ine, een woord van dank is op zijn plaats. We nemen
afscheid van jou maar door je rol in de bewonerscommissie blijven we dicht bij elkaar.
De lege plek die Ine in het bestuur achterlaat
wordt opgevuld door Frits Rijnenberg die als
adviseur toetreedt tot het bestuur.
Onze voormalige voorzitter en mede-oprichter
van de SIOH is nog steeds zeer betrokken bij
het wel en wee van de stichting en het bestuur
ziet Frits als een aanwinst als het gaat om zaken
met de Indische cultuur als achtergrond. Frits is
de belichaming van de eerste generatie Indische
ouderen en hun stem zal met zijn aanwezigheid
doorklinken in het beleid van de stichting. Frits, welkom terug in het SIOH bestuur.

Wonen in Lieflijk Indië
Het SIOH-wooncomplex Lieflijk Indië kent 27 senioren woningen met een oppervlakte van
91 m2 per woning. Alle woningen hebben 2 slaapkamers, een woonkamer met open
keuken, een ruime badkamer en een inpandige berging. Voorts heeft het complex een
gezamenlijke ontmoetingsruimte, de Pondok SIOH. In het wooncomplex zetelt ook de
Stichting Indische Ouderenraad Haarlem oftewel de SIOH. Om in aanmerking te komen
voor een woning dient men donateur te zijn van de stichting. Op voordracht van het
SIOH-bestuur bepaalt de bewonerscommissie mede wie er in de woongroep komt wonen.
In 2002 is er al een wachtlijst opgesteld met gegadigden die er graag willen wonen.
Die wachtlijst is in de loop der jaren alleen maar groter geworden en de laatste maanden
sterk gegroeid. Regelmatig wordt er gevraagd hoe lang het duurt voordat men er kan
wonen. Het liefst zou men er meteen willen gaan wonen maar dat gaat natuurlijk niet.
Er komt pas een woning vrij als een bewoner verhuist naar een zorgcentrum of als een
bewoner komt te overlijden.
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De huidige bewoners zijn echter van plan om er zo lang mogelijk te blijven wonen zodat
de overige gegadigden engelengeduld moeten opbrengen. Het is daarom op voorhand
nooit te voorspellen wanneer een gegadigde er kan gaan wonen.
Inmiddels is in Den Helder ook een wooncomplex voor Indische ouderen officieel
geopend. Het wooncomplex heet “Tjempaka”. In Amsterdam West is er eveneens een
wooncomplex voor Indische en Ambonese ouderen dat door de stichting IMOA in het
leven is geroepen.

_______________________________________________________________
Kumpulan alléén voor SIOH-donateurs
Onze Kumpulans worden zeer goed bezocht en dat leidt er toe dat we mogelijk
aanmeldingen niet kunnen honoreren. Vol is vol. Om onze donateurs zo min mogelijk
teleur te stellen worden introducés op een wachtlijst geplaatst. SIOH donateurs hebben
altijd voorrang.
Voor de duidelijkheid zetten we de aanmeldingsprocedure nogmaals op een rij;
• Donateurs hebben een meldingsplicht als zij aan een SIOH-kumpulan wensen deel te
nemen.
• Als u met een groep donateurs komt, geeft u dan alle namen door van de bezoekers.
• Bij de aanmelding geeft u tevens aan of u een maaltijd wenst te gebruiken.
• Meldt u zich altijd vóór de sluitingsdatum. Na de sluitingsdatum worden eventuele
beschikbare plaatsen toebedeeld aan degenen die op de wachtlijst staan. Meldt u zich
ná de sluitingsdatum aan, dan bestaat de kans dat wij uw aanmelding niet meer
kunnen honoreren.
• Uw aanmelding doet u op het telefoonnummer van de Pondok: 023-8440686.
Van maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur is er altijd iemand aanwezig.
• Als u onverhoopt verhinderd bent, geef dit dan altijd door. Dit geeft de SIOH de
mogelijkheid om degenen die op de wachtlijst staan alsnog te accepteren.
• Houdt u er rekening mee dat, als u onaangemeld op de Kumpulan komt, u alleen
toegelaten wordt als er nog plaats beschikbaar is.
Dit toelatingsbeleid is bedoeld om teleurstellingen te voorkomen alsook om voor de
aanwezigen een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid in de zaal te kunnen creëren
binnen de toelaatbare eisen van de brandweerverordening.
Dank u voor uw begrip en medewerking.

8

KORTE VERSLAGEN VAN BIJEENKOMSTEN IN DE VOORBIJE PERIODE

Kumpulan augustus 2012
Met de Bibits bij SIOH, een jaarlijks
terugkerend thema. Waren er vroeger 40 of
meer Bibits aanwezig, dit keer mochten we
zo’n 15 Bibits verwelkomen. De Bibits
worden ouder en hebben tegenwoordig een
zaterdag baantje om zo een extra zakcentje
binnen te halen. En gelijk hebben ze.
Dat neemt niet weg dat de SIOH een keer per jaar
aandacht geeft aan de jongere generaties en het
Indisch erfgoed op deze manier wil doorgeven aan
de volgende generaties.
Op deze Bibit-Kumpulan werden we verrast door
een filmploeg van de VPRO. Zij hadden het plan
opgepakt om voor een jeugdprogramma een filmpje
te maken waarbij de Indische cultuur centraal staat.
Door tussenkomst van Arnaud Kokosky werd de
SIOH uitgekozen om het e.e.a. in beeld te brengen.
De hoofdrolspeler, “Tim” wilde een Indische
jongen zijn en interviewde diverse Kumpulanbezoekers op zijn ontwapenende manier.
Alle Indische gewoontes kwamen op tafel.
Een dansje op de vloer, eten met de hand, proosten
met stroop Susu, een poging tot Pijit en tenslotte
samen met de meester Arnaud een Balinese dans
uitvoeren. En ook de overige Bibits werden door
Arnaud wegwijs gemaakt in de geheimen van de
Balinese dans wereld. Of Tim nu een Indische
jongen is geworden weten we niet maar samen met
de band ‘Sjerrie Denz’ hebben zij een geweldige
bijdrage geleverd aan een zeer geslaagde Bibit
Kumpulan. Op zondag 23 september werd het
filmpje uitgezonden in het programma
Villa Achterwerk.
U kunt dit filmpje op internet terugzien op de site:
www.uitzendinggemist.
Een dvd met dit filmpje vindt u in onze bibliotheek in Lieflijk Indië.

9
©SIOH 2012/rfg

Kumpulan September 2012
‘Batik style’ was het thema van deze Kumpulan.
En?, Ja hoor dat was zeker ook waarneembaar aangezien vele donateurs gevolg gaven
aan de ‘dress code’ op deze Kunpulan. Er was er zelf één die getooid was met een
Balinees ‘keppeltje’. Het duo Jeanette en Benny van de band “Free Line” brachten
met hun repertoire de danslustigen in een geweldige stemming. Het was al met al een
zeer geslaagd en gezellige Kumpulan met dank aan allen die in hun Batik/sarong
kledij er een echt “Lieflijk Indië” feest van hebben gemaakt.

Kumpulan Oktober 2012
Oktoberfest bij de SIOH. De wereldberoemde Oktoberfesten worden ieder jaar in
Duitsland en voornamelijk in München gehouden. Het gekke is dat de Oktoberfesten
in Duitsland altijd in de laatste week van September worden gehouden. Er is maar één
Oktoberfest dat in oktober wordt gehouden en dat is het Oktoberfest bij de SIOH.
Jawel en de bezoekers die een entreekaartje hadden, hadden geluk want het SIOH
Oktoberfest was al vroeg uitverkocht. En wat ook vroeg uitverkocht was, waren de
Indische snacks. Een ieder had trek een hapje en natuurlijk ook in een drankje.
Bij het SIOH-Oktoberfest geen liters bier over de toonbank maar liters stroop Susu.
Deze Indische dorstlesser is bijzonder populair bij onze gasten en dat kan ook gezegd
worden van Trio Nightriders. Vanaf de eerste
noten liep de dansvloer vol en die bleef vol
dankzij het mooie repertoire van Cor
Lekatompessy en zijn medemuzikanten.
Op deze Kumpulan hebben Peter en Lucy
Eilers voor de laatste keer voor de SIOH de
maaltijden verzorgd. De SIOH kiest in 2013
voor een andere formule waarbij cateraars
zelf hun maaltijden verkopen. Onze dank
gaat uit naar Peter en Lucy voor de prettige
samenwerking in de afgelopen periode en wie weet komen wij elkaar op kookgebied
nog eens tegen.
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Stichting Indische Ouderenraad Haarlem

INGEZONDEN
Toen de stichting in 2001 werd opgericht, vroegen enkelen zich af hoe het met de
continuïteit gesteld is als het bestuur wegens het bereiken van de gevorderde leeftijd,
op termijn moet aftreden i.e. heeft de stichting wel voldoende kaders beschikbaar om
het voortbestaan van de stichting te kunnen waarborgen? Een zinnig antwoord op die
vraag was toen niet voorhanden.

SIOH
Zaterdag 15 december 2012
“KUMPULAN Mini-Dansant”
met thema

“KERST bij SIOH”
Met muzikale medewerking van:

REQUEST
Zaal open
Aanvang
Uw bijdrage
Catering

:
:
:
:

12.30 uur
13.30 – 18.00 uur
€ 12,00 (incl. eenvoudige maaltijd)
PUSPITA én SIOH snackcorner

Kleding code: ‘Avondkleding’

Reserveren bij SIOH van maandag t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur op
tel.nr. 023-8440686 of bij één van de bestuursleden tot 08-12-2012.

Locatie: “Lieflijk Indië”, Vilniusstraat 3, 2034 EM Haarlem
Uitsluitend voor SIOH donateurs
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De achterban was bij de bestuurswisseling in 2011 des te verheugd een team uit de
gelederen van de 2e generatie te zien staan om de stichtingsleiding op zich te nemen
en de voortzetting van SIOH ‘s doelstellingen zeker te stellen. Nu, inmiddels een jaar
verder, kan niet anders worden vastgesteld dan dat de overdracht van de 1e naar de 2e
generatie goed is geslaagd. Behalve dankbaar en gerustgesteld is de achterban ook
vooral trots op de huidige stichtingsleiding.
Zo is geconstateerd dat in het voorbije jaar zoveel positieve veranderingen zijn
doorgevoerd, dat het best een heer gezegd en genoemd mag worden.
De achterban is best trots:
- op het Info Bulletin dat een schitterende metamorfose heeft ondergaan zowel in
lay-out en kleur, als in woord en beeld;
- hoe Lieflijk Indië inclusief de Pondok, de tropische tuin alsmede de ‘Indische
Bieb’ er nu bij staat; een ware thuishaven met een warme Indische ambiance waar
met geestverwanten een plezierige Indische oude dag kan worden doorgebracht;
- op de steun van de vrijwilligers die er altijd zijn om met name de ouderen het
zoveel mogelijk naar de zin te maken;
- op de ‘SIOH Bibits’ die jaarlijks acte de préséance blijven geven als eerbetoon
aan de gebruiken en gewoonten van hun (groot)ouders;
- op de steun die SIOH via HALIN aan
de vergeten Indische Landgenoten in
Indonesië geeft. Voor dit nobel gebaar
is de achterban ook de ‘stille kracht’
achter dit initiatief, zeer erkentelijk.
Joke Rijken’s inzet en gedrevenheid om
zelfgemaakte hapjes en drankjes tijdens
Kumpulans te verkopen ten gunste van
de HALIN, zijn redenen te over om
hiervoor het petje af te nemen.
- om deel uit te maken van de SIOH door – ondanks de tijden van financiële crisis toch aan de geboden activiteiten te kunnen blijven deelnemen om daarmee het
Indisch gedachtegoed ‘DELEN MET ELKANDER’ hoog in het vaandel te
blijven houden;
12

Gelet op het voorgaande en op de overige gang van zaken, hoeft de achterban zich nu
geen zorgen te maken over de toekomst van de stichting. Dat het nu in vertrouwde
handen ligt van de 2e generatie, is ook op te maken uit de aanmerkelijke groei van
nieuwe 2e generatie donateurs. SIOH bestuurders, medewerkers en vrijwilligers,
bedankt!

Stichting Indische Ouderenraad Haarlem

Een samengevatte inbreng van een groep donateurs van het eerste uur

_______________________________________________________________
Vergeten oude Indischen
Omroep Max heeft in Surabaya op 4 en 5 augustus opnames en interviews gemaakt
over de vergeten oude Indischen. Deze ouderen leven onder de armoede grens. Geen
pensioen of uitkeringen, zij leven van aalmoezen en soms met hulp van een kind die
het ook niet breed heeft. Het is een misopvatting om te denken dat alleen de
Warga Negara’s zijn achtergebleven. Ook degenen die niet konden aantonen dat zij
een geboorte of trouw acte hadden werden een Nederlands paspoort geweigerd.
Tijdens de bersiap periode werden de overheid gebouwen in brand gestoken door de
Pemuda’s, waardoor vele belangrijke documenten verloren zijn gegaan. Ook de
meeste weeskinderen van Indische afkom werden om dezelfde reden geweigerd om
naar Nederland te komen. Dit alles had te maken gehad met het ontmoediging beleid
van de Nederlandse regering van die tijd. De gevolgen hiervan zijn nu nog te merken
voor de achterblijvers en de nazaten. Omroep Max is de eerste Omroep in Nederland
die een documentaire maakt over deze vergeten oudere Indischen en over de
hulpverlening. De uitzending van deze documentaire is op
vrijdag 23 november 2012 om 17.35 uur op Ned.2

SIOH
Zaterdag 19 januari 2013
“KUMPULAN Mini-Dansant”
met thema

“Nieuwjaar party”
Met muzikale medewerking van:

_______________________________________________________________
Heeft u iets te vieren?
Bij ‘Lieflijk Indië’ kunt u terecht voor uw feesten tot 80 personen.
De zaal wordt alleen voor u en uw familie,
vrienden voorbehouden zodat u gezellig kunt feesten met uw
gezelschap in een Indische ambiance. Wilt u meer informatie
over de zaalhuur en de huurvoorwaarden, neem dan contact met
SIOH, tel. 023-8442308, of met één van de bestuursleden

Zaal open
Aanvang
Uw bijdrage
Catering

:
:
:
:

12.30 uur
13.30 – 18.00 uur
€ 12,00 (incl. eenvoudige maaltijd)
Poetri Ajoe én SIOH snackcorner

Kleding code: ‘Avondkleding’

Reserveren bij SIOH van maandag t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur op
tel.nr. 023-8440686 of bij één van de bestuursleden tot 12-01-2013.

Locatie: “Lieflijk Indië”, Vilniusstraat 3, 2034 EM Haarlem
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Uitsluitend voor SIOH donateurs
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AGENDA

Activiteiten

De Kumpulans / Mini Dansants vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van
“Lieflijk Indië”, Vilniusstraat 3, 2034 EM – Haarlem
Kumpulan
Mini Dansant

Thema

Met muzikale medewerking
van:

Zaterdag 24-11-2012

“Liefelijk Indië”

Trio Whatever

Zaterdag 15-12-2012

“Kerst bij SIOH”

Request

Zaterdag 26-01-2013

“Nieuwjaars party”

GingeR

COLOFON
Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Chris Rijken
023-5386391

Secretariaat
Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
Vilniusstraat 3
2034 EM Haarlem

Secretaris
Robin Gieseke
06-53338911
Penningmeester
Cherie Leijer-Rijnenberg
06-22569505

Bankrekening SIOH
ABN-AMRO
596908784 t.n.v. SIOH Haarlem

Adviseur
Frits Rijnenberg

Algemene Commissies
Pondokbeheerder
John Moal
023-8442308

Sociale en Maatschappelijke Ondersteuning
Joke Rijken
023- 5450467

Bestuurlijke ondersteuning
Ans Verheijen
023-5363810

Facilitaire Ondersteuning
Jerry Kraus
023-5635181

Redactie & Multi Media
Robin Gieseke

Het SIOH Infobulletin komt 4x per jaar uit.
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Inleveren kopij voor het Infobulletin per e-mail: info@sioh.nl
Per post: Vilniusstraat 3, 2034 EM Haarlem
Website: www.sioh.nl
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