Stichting Pelita – ex-KJBB
“KINDEREN UIT DE JAPANSE BEZETTING EN DE BERSIAP 1941-1949”

UITNODIGING KUMPULAN REGIO KENNEMERLAND
Datum
Aanvang
Locatie
Adres

:
:
:
:

Aanmelden

:

Zaterdag 21 maart 2020
11.00 uur
Pondok “Lieflijk Indië” (SIOH)
Vilniusstraat 3 2034 EM Haarlem (Schalkwijk)
tel: 023-8440686
via 06 – 834 41 619 of a.ruff@pelita.nl

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de komende kumpulan die gehouden wordt bij
SIOH (Stichting Indische Ouderenraad Haarlem). De Vilniusstraat is een zijstraat van de
Engelandlaan, parkeren is gratis.
Wij hebben voor vandaag filmmaker Chris de Ceuninck van Capelle uitgenodigd om zijn
recente film te introduceren en te vertonen. Als tweede gastspreker hebben we journalist
Herman Keppy bereid gevonden om over zijn laatst verschenen boek te vertellen.
Filmmaker Chris de Ceuninck van Capelle vertelt in zijn recente film wat zijn familie heeft
moeten mee maken in de oorlog en wat dat zijn familie tot gevolg had in Indië en voor de
komst naar Nederland. Een persoonlijk verhaal dat hij wilde verfilmen en dit allemaal naar
aanleiding van een Rode Kruis-doos die hij in zijn ouderlijk huis vond.
Journalist Herman Keppy vertelt in zijn laatst verschenen boek “Zijn jullie kerels of lafaards”,
de Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-1945.
Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van de strijd en het verzet
tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig uit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië:
Indonesiërs, Indo’s en totoks.
Op 18 maart a.s. zal hij op t.v. te zien zijn bij Andere tijden op NPO 2 om 22.20 uur.
De dag wordt, zoals u gewend bent, afgesloten met een Indische Maaltijd.

Programma
10.30 uur

Zaal open, ontvangst en koffie/thee

11.00 uur

Opening en mededelingen

11.15 uur

Chris de Ceuninck van Capelle met zijn film “Mijn familie in tijden van
oorlog.

12.15 uur

Pauze

12.45 uur

Herman Keppy over zijn boek : “Zijn jullie kerels of lafaards”

14.00 uur

Indische maaltijd

15.00 uur

Gezellig samenzijn en afsluiting.

Pondok “Lieflijk Indië” aan de Vilniusstraat is te bereiken:

Per auto: vanaf A9 richting Haarlem-Zuid/Zandvoort (A205), zie route hierboven.
Met openbaar vervoer: vanaf station Haarlem bus 73 naar Schalkwijk, halte Laan van
Parijs/Londenstraat uitstappen.

