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Vereniging   :Indische Koempoelan Almelo’90  
Oprichting  :Bij akte, 27 augustus 1991 

    :K.v.K. 40076531 

Bankrekening :RABO NL43RABO.035.48.62.529 

Website IKA :www.indischekoempoelan.nl/ 

Website SIKB  :Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) op de IKAwebsite 

Herdenking;  http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 
 

Bestuur: 

Voorzitter.  

 Tony Kuschel,  Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo.  Tel: 0546-826350 
 

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

 Nol Kok,  Oorthuishoek 23,  7546 BX Enschede.    Tel: 053-4760920 

E-mail: nolkok@home.nl       
 

1e Penningmeester. 

Wordt tijdelijk vervult door Tony Kuschel 
 

2e Penningmeester.  
Roy Rappa, De Emoe 6, 7609NE, Almelo   Tel: 0546-827674 
 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57,      Mobil: 06-13280788 

7606 KE Almelo.       Tel: 0546-459580 
 

 Joop Neijndorff,  Jan Vermeerstraat 31,   Tel: 053-5724247 

7482 EM Haaksbergen.   
 

Sociaal contactpersoon & melding van zieken. 

 Andrea van ’t Oostende, Beethovenlaan 191,   Tel:0546-645775 

7604GG Almelo.  

 Algemene zaken 

Christien Jacobs, Het oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-43742833 

Margie Balfour v Burleigh, Louis Bouwmeester str 17, 

Hengelo         Tel: 074-2774226 
 

 ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het oude Loo 34 7608 NB  Almelo Tel:  

E-mail: pondokika@gmail.com     Mobil: 06-51312456 

 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:pondokika@gmail.com
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Beste leden,  

 

De a.s. Paas-koempoelan is gepland op: Zondag 26 maart 2017 

Wij starten om !!!       13.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!      12.00 uur. 
 

De koempoelan middag vindt plaats in: Het wijkcentrum “De Schelf ”.  

Binnenhof 53, 7608 KH, Almelo. Telefoon: 0546 – 860778 
 

 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden  (inclusief maaltijd)    Є.  14,00  

Leden  (zonder    maaltijd)    Є.    9,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd) Є.  16,50 

Niet-leden (zonder    maaltijd)    Є.  11,50 
 

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:  ”T-O-O-L-S” 

Dansgroep        “Hawaiian Fantasy” 

 

De maaltijd wordt bereid door:    Kentie Martini  

De Indische snacks door:     Warung Sama Sama 

Er wordt een Loterij gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan. 

Uiterlijk t/m woensdag 22 maart a.s.  
 

Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet hebben 

opgegeven. 

Aangezien wij bij de voorbereiding en inrichting van de zaal rekening houden met 

het aantal opgaven, hebben wij op dat moment dan ook een tekort aan de vooraf 

geplaatste tafels en stoelen. Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij later dan een half uur na aanvang 

koempoelan binnen komen, dit bij aanmelding ook door te geven. 
 

 

Bent u nog geen lid? 

U bent al lid per persoon  voor € 14,50    per jaar. 

Voor gehuwden c.q. partners voor € 22, -- per jaar. 

Opgave kan tijdens de koempoelan of via het opgaveformulier op de website. 
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Van de voorzitter, 

 Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 25 maart 2017 (voorafgaand aan onze 

Koempoelan de 26e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje 

korter slapen! 

In de maand maart houden wij onze Koempoelan op zondag 26 maart. Het belooft 

weer een gezellige PAAS Koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd 

door TOOLS en met het optreden van de dansgroep Hawaii Fantasy zal onze paas-

Koempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De 

traditionele Nasi Gurih met zeven gerechten staat op het menu. Alvast ter 

herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Martin de Jonge voor het 

bijwonen van de paas-Koempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik 

verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen. 

 

Voor degene die NIET de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden 

bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van 

Martin de Jonge, Joop Neijndorff, Andrea van ’t Oostende, Christien Jacobs voor 

de komende twee jaar. Wij hebben afscheid genomen van Elly Woudstra en Peter 

Camerik. Onze nieuwe bestuursleden Margje Balfour van Burleigh , Peter Jacobs 

en Roy Rappa gaan ons bestuur versterken. Wij gaan er weer tegen aan om 

sfeervolle Koempoelans op de kaart te zetten. 

 

Wij hebben voor zaterdag 17 juni 2017 een busreis gepland naar de Zwarte markt 

in Beverwijk. Bij minimaal 40 aanmeldingen gaat de busreis door. In de komende 

Bulletin krijgt u meer informatie hierover. Op 30 juli 2017 is de traditionele 

VERWENDAG gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

De heer Theo Boiten , adviseur van de Pelita houdt op deze Koempoelan een 

spreekuur voor allerhande vragen omtrent De WUV en de WUBO. Voor 

belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de Koempoelan dit kenbaar te 

maken of u hiervan gebruik wilt maken.  

 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 26 maart a.s. Een goed 

humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij 

beginnen om 13.00 uur. Tot ziens! Denk om de zomertijd!  

 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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NOTULEN ALV-VERGADERING IKA D.D.  26 FEBRUARI 2017. 
 

Aanwezig  Voltallig bestuur en 19 leden. 
 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering en vindt het jammer dat er weer zo weinig leden 

aanwezig zijn. Nog geen tiende van de 330 leden zijn aanwezig. Uiteraard is het 

fijn te weten dat men het werk van het bestuur vertrouwt, maar dat vanwege het 

geringe aantal aanwezige leden bij belangrijke vragen/beslissingen een nieuwe 

vergadering belegd moet worden of op een andere wijze de benodigde stemmen 

gehaald moeten worden. 

P. Jacobs deelt mede, dat het weleens voorkomt dat verenigingen een bingo tijdens 

de ALV houden, zodat de mensen toch aanwezig zijn.  

D. Belvroy vindt dat leden moeten begrijpen dat, indien een beslissing is genomen 

en zij het er niet mee eens zijn, het jammer is voor hen, omdat zij de gelegenheid 

hadden om tegen te stemmen, voorbij hebben laten gaan. 
 

Mededelingen/Ingekomen stukken.    

-Bij schrijven liet mw. L. Schreuder weten dat zij een financieel verslag, overzicht 

resultaat en begroting mist. Voorzitter deelt mede dat het niet doenlijk is om b.v. 

elke gratis maaltijd voor, Vrijwilligers, Bandleden, Bestuursleden en Dansgroep 

apart te vermelden. Of de gage van elke Band/Dansgroep met naam en toenaam te 

vermelden. Op het financieel overzicht staan alle kostposten. 

 Mocht iemand over een bepaalde kost meer willen weten, dan kan men  hierover 

gedetailleerd geïnformeerd worden buiten de vergadering om.  

 We mogen blij zijn dat Bandjes/Dansgroepen voor de helft van het geld + 

maaltijd en een paar consumpties op de koempoelan willen spelen/optreden.  

Dat scheelt de vereniging geld en dit willen we ook zo houden. Wat de 

opscheppers en bestuursleden betreft, deze krijgen op kosten van de cateraars een 

gratis maaltijd aangeboden. Op het financieel overzicht staan alle kostposten. 

Mocht iemand toch over een bepaalde post  

 meer willen weten, dan kan men hierover gedetailleerd geïnformeerd worden 

buiten de vergadering. Zoals in de vorige ALV reeds is gezegd, wordt het 

financieel overzicht niet uitgedeeld en/of gepubliceerd in het NB, omdat het 

niemand, behalve de IKA, aan gaat.  

-Belangrijk nieuws: Gemeente Almelo heeft onze subsidieaanvraag voor 2017 

gehonoreerd. Op de Paas-koempoelan op 26 maart 2017 (met Hawaiian 

dansgroep) en op de Kerstkoempoelan op 17 december 2017 verwachten we 

wederom een topdrukte. We verzoeken u dan ook om U op tijd op te geven, want 

het bezoekersaantal is om veiligheidsredenen aan een limiet gebonden.  

-Gemiddelde aantal bezoekers per koempoelan in 2016. Minimaal 200 tot 

maximaal 250 personen (afgelopen Kerst) hebben onze koempoelans bezocht. 
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-Op 28 mei 2017 houden we wederom de traditionele Klederdracht tijdens de  

koempoelan. Wij organiseren ook dit jaar weer een Vis- en Vlieger dag, met leuke 

prijzen voor de winnaars. In de komende bulletins meer hierover. 

-Op onze koempoelan d.d. 26 november 2017 houden we – zoals altijd - de Mini-

bazaar. -Het IKA-Bestuur is trots op de vrijwilligers, die toch altijd klaar staan en 

ieder klusje aanpakken, gevraagd of ongevraagd. Men is er als wij ze nodig 

hebben. Hartelijk dank hiervoor! Voor dit jaar wordt op zaterdag 17 juni een 

busreis georganiseerd naar de Zwarte Markt te Beverwijk.  

De kosten voor alleen de busreis is ± € 20,-- p.p. en met eten (onderweg)± € 40,--  

 p.p. Er is een offerte aangevraagd voor deze busreis. 

 Ter informatie: op deze markt is een Foodcord aanwezig. Je kunt eten wat je zelf 

lekker vindt en het zo duur maken zoals jezelf wilt. 

-Ook voor 2017 hebben de muzikale IKA-leden zich bereid verklaard - en 

bereiden zich voor om onze juni koempoelan muzikaal op te luisteren. De juni 

koempoelan (25 juni 2017) wordt dus weer: “een dag door onze muzikale IKA-

leden voor onze IKA-leden”! -In onze NB zullen wij alle activiteiten van maand 

tot maand aan u kenbaar maken. 

-Herdenking Almelo 14 augustus 2017, Herdenking Enschede 15 augustus 2017. 

-Voorzitter deelt mede dat Andrea niet altijd een ziekmelding doorkrijgt.  

Het Bestuur koestert zijn leden en is begaan met hun lot. Vandaar nogmaals de 

oproep om Andrea tijdig te informeren, zodat zij contact kan opnemen, kaartje 

en/of een attentie kan sturen. 
 

Notulen d.d.  28 februari 2016. 

Behalve de vraag van mw. L. Schreuder is verder geen reactie binnengekomen, 

zodat de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

Jaarverslag secretaris. 

Zie verslag in NB februari 2017. Het verslag is duidelijk en de voorzitter dankt de 

secretaris voor het fijne verslag. 
 

Financieel verslag penningmeester. 

Voorzitter deelt mede dat de vorige penningmeester de boekhouding handmatig 

heeft gedaan.  Alles klopte, maar voorzitter wil nu met de tijd meegaan en heeft de 

boekhouding digitaal ingevoerd met behulp van een eenvoudig systeem. Uiteraard 

kost het even tijd en was hij er druk mee om het e.e.a. uit te zoeken en te 

implementeren, maar het is hem gelukt om het/de op het bord geprikte financieel 

overzicht/begroting uit te draaien. Alle kosten staan er gedetailleerd op met slechts 

1 druk op de knop. Ondanks dat het systeem gebruiksvriendelijk is, moet je het 

wel bijhouden, zodat het niet veel werk is. 
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Verslag kascommissie.  

Kascommissie heeft de boekhouding uitvoerig doorgenomen met T. Kuschel 

(voorzitter) en N. Kok (secretaris). P. Manette leest het verslag van de 

kascommissie voor en deelt voorts mede dat er geen onregelmatigheden in de 

boekhouding zijn aangetroffen. De leden verlenen het bestuur en de 

penningmeester decharge. 

De nieuwe kascommissie voor 2018 zal nu bestaan uit:  

1e Pierre Manette  2e Bart Cornewal  3e Reserve: Eugene Briët 
 

Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Andrea van ’t Oostende, Martin de Jonge, Joop 

Neijndorff en Christien Jacobs. Allen worden weer herkozen voor de komende 2 

jaar. Aftredend en niet-herkiesbaar zijn Peter Camerik en Elly Woudstra. Peter en 

Elly worden beiden in het zonnetje gezet. Elly wordt extra gefeliciteerd en bedankt 

met haar 25-jarig lidmaatschap, voor inkoop prijzen bingo/loterij, koffietafel 

klaarmaken etc. Elly zal nog wel het koffie/thee-gebeuren op zich nemen en 

eventueel hand- en spandiensten verrichten.  Ook haar man Martin wordt bedankt 

voor zijn hulp en het bijstaan van Elly. Peter wordt ook bedankt voor zijn 

verdienste m.b.t. de PR, ledenadministratie, uitjes. Margie Balfour v. Burleigh 

wordt aan de leden voorgesteld ter vervanging van Elly Woudstra.  

Zij zal de PR, uitjes en Bingo-/Loterij-prijzen verzorgen. 

Bestuurstaken van Peter Camerik worden uitgesplitst.  

P. Jacobs neemt in maart Ledenadministratie over. Neemt geen deel aan de 

bestuurs-vergaderingen en neemt ook geen deel in het Bestuur, komt alleen op 

vergadering indien nodig voor b.v. uitleg van het e.e.a.. Nieuwe 

aanmeldingen/adreswijzigingen kunnen naar zijn  

mailadres gestuurd worden t.w.: kumpulanika@gmail.com 

M. van Tongeren verstuurt de verjaardagskaarten. Neemt ook geen deel aan 

bestuurs- 

vergaderingen en neemt ook geen deel in het Bestuur. 

Voorzitter is nu ook penningmeester en vindt dit niet kunnen. Roy Rappa is bereid 

om de boekhouding te doen en zal door voorzitter ingewerkt worden. Gekscherend 

krijgt Roy de titel “PIO” (=penningmeester in opleiding). 

Roy nam even de tijd om zich aan de leden voor te stellen wie hij is, wat voor 

werk hij doet en waar hij werkt. 

 

Rondvraag. 

D. Belvroy:-Vindt het toch een goede zaak indien een foto van elk bestuurslid met  

bestuursfunctie in het NB komt te staan, zodat men weet bij wie je zijn  

moet voor het e.e.a.. Akkoord! Vindt het een goede zaak om aan de vrijwilligers 

een attentie te geven. Zoals eerder gezegd, ontvangt de vrijwilliger iets in natura. 
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Martin de Jonge: Deelt mede dat de koster van de kerk bij de opbouw zaal altijd 

koffie voor de opbouwers zet, de zaal opent en sluit.  

Ook zij krijgt van de IKA een attentie. 

Mw. Stoker: Vraagt hoe de afmelding bij de Bank geschiedt bij overlijden. Moet 

het lid/familie het doen? Antwoord: Meestal blokkeert de Bank de rekening al, 

zodat er niets meer van de rekening afgehaald kan worden.  

Stopzetting zal de IKA doen. Indien het geld toch is overgemaakt, zal  

de IKA dit terugstorten. 

T. Kuschel : Heeft suggestie ontvangen om af en toe, naast de Bingo, mensen bij  

binnenkomst een lot te geven en extra kleine prijsjes uit te delen. Dit voorstel 

vindt geen bijval bij de aanwezigen. 

Sluiting. 
Februari 2017/CJ 

__________________________________________________________________ 
 

Elly Woudstra. 
 

Zoals aangekondigd in het NB heeft Elly Woudstra zich m.i.v. 

de maand februari tijdens de bestuursverkiezing van de ALV 

niet meer herkiesbaar gesteld. Voor het bestuur was dat even 

slikken, want het is niet niks als een bestuurslid na 25 jarig 

lidmaatschap het bestuur verlaat. Zij was 20 jaar vrijwilligster 

en 15 jaar bestuurslid als 2e penningmeester. 

Alles bij elkaar een heel lange tijd. 
 

Elly heeft zich met diverse taken binnen het bestuur bezig 

gehouden, een van haar taken was het verzorgen van attenties 

aan en bezoeken van leden die ziek waren of om andere reden 

aandacht nodig hadden. Dat heeft zij ruim zes jaar lang gedaan. Ook op de 

verwendagen, bij het ontvallen van leden, bij de jaarlijkse bus reizen zij was altijd 

present en of actief bezig om een en ander mede te organiseren. 
 

Elly met haar man Martin zijn altijd de eerste die s’ morgens voor 

aanvang van de koempoelan aanwezig zijn om het een en ander 

voor te bereiden. 

Ze zorgen er o.a. samen voor dat de grote koffieketel van de 

Schelfhorst en alle kopjes en schoteltjes en of snacks op tijd 

gereed staan, voor dat de gasten komen om vervolgens als de koffie gereed is de 

gasten, waarvan er altijd heel veel al heel vroeg aanwezig zijn, te voorzien van een 

kopje thee of koffie. Die ze samen met Senia en Cisca voor onze gasten bij 

binnenkomst inschenken. 

Als ze daarmee klaar zijn zitten de eerste twee en halfuur er al weer op. 

Dan gaan de dames zich voorbereiden op de verkoop van de bingokaarten of 

lootjes. 
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Elly is al jaren de vaste assistente bij het draaien van de bingo door onze 

bingomaster Tony Kuschel. 

Waarvoor zij de taak op zich genomen had het verzorgde de Bingo en 

loterijprijzen voor de koempoelans. Iets wat je toch constant bezig houdt, om elke 

maand maar weer alle prijzen en soms met extra attenties uit te zoeken en aan te 

schaffen. Daarbij de kostprijs t.b.v. de vereniging, zo laag mogelijk te houden. 

Ze slaagde er toch altijd weer in zodanige prijzen uit te zoeken, dat we elke keer 

weer met recht kunnen zeggen, we hebben deze maand weer mooie prijzen.  

Naast het feit dat een Bingo voor een vereniging een leuke aanvulling is op de 

inkomsten van die dag, is het elke maand weer een bijzonder leuke onderbreking 

op de koempoelanmiddag tussen het dansen en niet te vergeten het heerlijke eten 

door. 
 

Na afloop van de Bingo moet ze zich direct weer naar de ruimte begeven waar de 

Indische maaltijd al gereed staat waar ze een van de vaste leden is die met de 

andere vrijwilligsters voor de gasten het eten opscheppen. 

Als voor iedereen het eten opgeschept is, kunnen de bestuursleden en de 

vrijwilligers die geholpen hebben met het verzorgen van de maaltijd ook even 

rustig de tijd nemen om te genieten van de doorgaans heerlijke rijstmaaltijd. 

Dan moet er daarna natuurlijk weer snel de stands en de spullen van de catering 

opgeruimd worden voor dat de koempoelan afgelopen is. 
 

Als vrijwilligster heeft zij ook 5 jaarlang haar medewerking verleend aan het 

bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië die elk jaar op 

veel van onze IKA vrijwilligers mag rekenen. 

Ook tijdens de Indië dagen op de pasar Malam in Hengelo was zij een vaste 

vrijwilligster. 

Al met al een bijzondere prestatie van Elly die zich al die jaren met hart en ziel 

voor de IKA heeft ingezet. 
 

Gelukkig hoeven we haar niet te missen op de koempoelans. Elly heeft ons 

toegezegd dat ze, al is ze officieel geen bestuurslid meer, zij zich wel zal blijven 

inzetten voor ons en de zaken zoals o.a. het verzorgen en inschenken van de koffie 

en thee en nog wel enkel andere taken als vrijwilligster te willen blijven doen. 

Maar ze zal dus niet meer aanwezig zijn op onze maandelijkse 

bestuursvergaderingen. Daar zullen we haar dus wel missen. 
 

Op de ALV heeft de voorzitter Elly al bedankt namens het hele bestuur en nu naar 

ik mag aannemen ook namens al onze leden. 

Nogmaals Elly en natuurlijk ook haar man Martin heel hartelijk dank voor je inzet 

al die jaren. 

Nol Kok   
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Wegens ruimte gebrek in het bulletin deze maand geen foto’s van de koempoelan 

van februari. 

Willen jullie de alle foto’s van de koempoelans zien, dan kun je klikken op de 

fotosite van Hans Freiboth. 

Dit is wat Hans doorgegeven heeft om ze kunnen bekijken. 
 

Dat is op Google intikken’googlefreiboth’ Daar staan ook foto’s op van zijn 

andere vereniging waar hij bestuurslid van is. Ook de foto’s van de herdenkingen 

en reünies  van Tjidengkamp staan erin. 

https://photos.google.com/share/AF1QipMp7QFgsE7eStfTqaGt968Lvfe-

6ORJzUMJRBlbEM_4LNYlDDOofObwCr4PtG-

QZA?key=akZnZThhUWx3aXlVdkxsMVdQVjB3YkdwaWhSaU1R  

________________________________________________________________ 

 

Wijziging In het schema van de koempoelans en aktiviteiten voor dit jaar. 

Hr. Theo Boiten staat gepland voor de maand april. Dat wordt gewijzigd in de 

maand Maart. 
 

 

                Indische Koempoelan Almelo’90   2017 
30  26 mrt. 30 apr. 28 mei, 25 juni, 24 sept. 29 okt. 26 nov. 17 dec 

  Opgave bij Martin de Jonge Tel: o6-13280788 

-----------------------------------------------------------------------------------. 
Stichting Insulinde Contact (SIC)  2017. 
 

17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni,  

18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november,  

15 december.  

Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865   

of 06-33796596 Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. 

De koempoelans van de SIC worden gehouden in het: Het Twentse Ros 

Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stichting Slamat Datang. 2017  

De koempoelan van de stichting Slamat Datang in 

Enschede. Elke eerste vrijdag van de maand  in 

de”kantine van het gebouw van de  

Enschedese Boys Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. 

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave indischse warme maaltijd 

4 dagen van te voren. Tel: 053-4359945 of mail:slamatdatang@deposten.nl  

t.n.v. An Thijssen of Francis Hulsmeijer. 

7 apr. 5 mei. 2 jun. 4 aug. 1 sep. 6 okt. 3 nov. 1 dec. 

https://photos.google.com/share/AF1QipMp7QFgsE7eStfTqaGt968Lvfe-6ORJzUMJRBlbEM_4LNYlDDOofObwCr4PtG-QZA?key=akZnZThhUWx3aXlVdkxsMVdQVjB3YkdwaWhSaU1R
https://photos.google.com/share/AF1QipMp7QFgsE7eStfTqaGt968Lvfe-6ORJzUMJRBlbEM_4LNYlDDOofObwCr4PtG-QZA?key=akZnZThhUWx3aXlVdkxsMVdQVjB3YkdwaWhSaU1R
https://photos.google.com/share/AF1QipMp7QFgsE7eStfTqaGt968Lvfe-6ORJzUMJRBlbEM_4LNYlDDOofObwCr4PtG-QZA?key=akZnZThhUWx3aXlVdkxsMVdQVjB3YkdwaWhSaU1R
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