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EVERY SUNDAY!
Pattaya Expats Club have their meeting every Sunday at 11.30 am.

at Grand Sole Hotel; halfway between Tops and Big C
Supermarkets on Pattaya 2nd Road. Information: 038-427-585

The P.E.C. Trademarks, the ‘Handshake’ & ‘Palm Shadow’ are Copyright  properties owned exclusively by PEC Co. Ltd.

THE GOOD PEOPLE LOVE US
THE BAD PEOPLE HATE US
....and we are proud of it

WE DARE WHEN OTHERS KEEP SILENT

De omvangrijke Gay
scene van  Jomtien komt er
graag,  rondneuzen, immers zij
hebben goede smaak en veelal
ook de pecunia om  mooie
objecten aan te schaffen.  Net
zoals indertijd, 22 jaar
geleden, Miep Brons  zich
bemoederend opwierp voor
homoseksuleel Amsterdam,
schenkt Khun Jeranee koffie,
gaat met koekjes rond, en
maakt er een gezellige boel
van.

Miep trouwens nam
me in Amsterdam toendertijd
wel eens mee naar de IT, de
disco waar je zowel fancy
dressed, gay minded en boven
de 18 moest zijn. Het was een
Fellini-achtig gebeuren, waar
de omvangrijke mevrouw
Brons in haar exentrieke
gewaden perfect pastte.

Jeranee’s moeder, een
chinees aandoend omaatje, zit
in in de winkel in  haar feauteill

MIEP
vrolijk de wereld in te kijken,.
In haar onschuld niet
beseffend, dat ze naast een
levensechte glimmende
bladgouden  gouden kont zit,
die toevallig door een
aankomend franse
beeldhouder recent  is
aangeleverd.

En buiten staan de 2
meter hoge  bronzen Apollo’s,
aan een lullig dun kettinkje en
een koffer hangslotje, bedoeld
als anti diefstal. Terwijl je toch
voor elk beeld 20 thais nodig
zult hebben om ze weg te
kunnen kruien………..

De ene Apollo heeft
een vijgeblaadje  voor de edele
delen. Men zegt dat het een
scharnierend  blad is.  De
andere Apollo heeft een echte
bronzen piemel.

Nou is bekend dat
Thaise families nogal puriteins
zijn, Victoriaans  mag je wel
stellen.  Dus heeft  Jeranee
hem een onderbroek
aangetrokken.  Zou van
Zeeman, Wibra of van Brons
kunnen komen.

De rechtzaak tegen de
twee verdachten in de
moordzaak tegen Jules

Odekerken krijgt een vervolg op
21 december aangezien de
verdachte Anupong Suttithanee
die op borgtocht al vier jaar op
vrije voeten loopt niet kwam
opdagen. De broer van Marosa,
Seksan Prommana was de enige
verdachte in de rechtzaal maar
werd ook niet veroordeeld. Had
dit al voorzien want dit is het
grote nadeel van vrijlating op
borgtocht. De meeste
verdachten sturen hun advocaat
welke de uitslag door
telefoneerd en de vogel is
gevlogen.

En met een nieuwe
indentiteit of vals paspoort kan
men het heel lang volhouden. In
ieder geval is de borgtocht
verbeurd verklaard en de rechter
zal per omgaande een
arrestatiebevel doen uitgaan.
Wordt Anupong gevonden zal
hij aan kettingen geboeid zijn
vonnis moeten aanhoren op 21
december om 10:00 uur in de
ochtend. Wordt hij niet
gevonden voor 21 december wat
meer waarschijnlijk is, zal hij bij
verstek worden veroordeeld. Erg
teleurstellend voor de familie
Odekerken die massaal uit
Nederland naar de rechtzaal
waren gekomen om het vonnis
aan te horen.

RECHTZAAK ODEKERKEN UITGESTELD
Maar op 21 december is

er geen uitstel meer mogelijk en
zal de rechter het vonnis vellen

tegen Anupong en de broer van
Marisa Seksan die wel geboeid
in de rechtzaal aanwezig was.
De rechter kon geen vonnis
vellen tegen Anupong omdat
deze niet gehoord kon worden.

Echter is zijn laatste kans om
zich te verdedigen op 21
december, maar die kans lijkt al
bij voorbaat kansloos aangezien
de broer van Marisa Seksan
heeft verklaard deze opdracht
samen met Anupong te hebben
uitgevoerd. Daarbij heeft het
personeel van het hotel in
Pattaya destijds verklaard dat hij
daar aanwezig was en niet in

Zuid-Thailand zoals hij zelf
verklaarde met getuigen in de
laatste rechtzaak.

Daarbij niet komen
opdagen op de zitting maakt zijn
verdediging wel heel erg mager
en lijkt mij een veroordeling
geen al te moeilijke zaak als in
deze afschuwelijke moordzaak.
Zelfs de advocaar van Anupong
was niet aanwezig op de zitting!
Voor Seksan is er helemaal geen
hoop omdat hij al eerder in de
gevangenis verbleef voor een
andere moordzaak. Een zeer
onbevredigende zaak vier jaar
na de moord voor de familie
Odekerken en nabestaanden.
Echter zal de finale op 21
december 2 dagen voor de
verkiezingen in Thailand
eindelijk zijn beloop krijgen en
zal de familie Odekerken
hopelijk een bevredigende kerst
kunnen vieren na deze uitspraak
waar zolang is naar uitgekeken.
Dat het recht moge zegevieren.
Ik wil namens de Familie
Odekerken alle belangstellenden

bedanken die aanwezig waren
op de rechtbank.

Ook waren de
Nederlandse ambassadeur
Pieter Marres met zijn assistant
Jules van de Rest aanwezig
tijdens de rechtzitting van 7
november aangezien hier ook
nog een politiek tintje aanzat.
Met name Fred Teeven en
Nawijn van de VVD hebben

zich sterk gemaakt richting de
minister van justitie voor deze
rechtzaak. We houden u op de
hoogte van de verdere
ontwikkelingen in de zaak Jules
Odekerken, in samenwerking
met Bart Bakker de
persvoorlichter van de familie
die ook aanwezig was op deze
teleurstellende rechtzitting.

MAE PHIM VOOR
RUSTZOEKERS

Was afgelopen week te
gast in Mae Phim, een rustiek
kustplaatsje 12 km voorbij Ban
Phe, de afslag naar het eiland
Koh Samet. Op slechts 90 km
van mijn huis vond ik daar een
stukje Thailand wat ik niet voor
mogelijk had gehouden.
Eenmaal angekomen in Mae
Phim proefde ik van een stukje
ongerepte natuur met kilometers
strand en visrestaurants aan een
fraaie 4-baans kustweg.

In het resort werden we
uiterst beleefd en vriendelijk
ontvangen wat ik al in tijden niet

had meegemaakt in het land van
de “smile”. Tijdens een rondrit
viel ik van de ene verbazing in
de andere. Ik zag prachtig mooi
nieuw aagelegde wegen, verlicht
en met fraaie palmbomen.
Echter de grootste verrassing
was wel een apart fiets danwel
bromfietspad, de eerste in zijn
soort die ik heb ontdekt in
Thailand.

Er ligt nu een fraai
asfaltdek op de Siam Country
road maar deze weg had
makkelijk aan beide kanten een

meter breder gekund. Dit had
veel ongelukken kunnen
voorkomen want op deze smalle
weg kan men onmogelijk
doortuffen door de vele
bromfietsers waar men konstant
rekening mee moet houden. De
hoogste tijd voor aparte
bromfietspaden in Pattaya om
de vele onnodige ongelukken
van deze wegpiraten te
beperken.

Colin de Jong
elvisbarpattaya@hotmail.com




