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De website! 
Hans Nagelkerke (69-73) 
 

Ja we hebben 
nog een leuke 
melding te doen! 
We hebben sinds 
enkele dagen een 
eigen REÜNIE-

WEBSITE! 
www.Kagawa200
4.tk. Alle 

nieuwsbrieven kun je daar afhalen, 
foto’s bekijken uit een zwart-wit 
verleden. Verder lees je meer over 
de reünieavond zelf!!! Help jezelf 
en de organisatie (badge maker en 
catering en de rest van de 
organisatie) door je aanmelding 
vóór 17 maart met betaling afrondt 
(geeft je een voordeel). En wat 
dacht je van de Hitlijst uit 1967. 
Biedt op een originele Puch want 
hij wordt te koop aangeboden! Tot 
27 maart 19.30  waar een hele 
speciale gebeurtenis op je staat te 

wachten! 
Rookvrij en buiten 
rommelen 
Type Miep namens de reünie 
commissie 
 

Het Terra College is 
ook deze avond 
rookvrij ! Dus weer 
net als vroeger: 
roken en rommelen 
buiten. 

Garderobe : aanwezig (met af-
giftesysteem) 
EHBO : er zijn diverse mensen 
met een EHBO-diploma aanwezig. 
Mocht je onverhoopt hulp nodig 
hebben, trek een personeelslid 
aan hun mouw, zij brengen je dan 
naar één van die personen.  
Beveiliging : In deze tijden helaas 
een absolute must : aanwezig dus. 
Betalen : Zorg dat je 
overschrijving bijtijds bij ons op 
de rekening staat, is je betaling 
niet binnen, betaal je 20 Euro 
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Het is nu wel erg kriebelig 
Sprak ik in de vorige nieuwsbrief nog over kriebels, dan kan ik jullie nu 
vertellen dat het in ons lijf wel heel erg kriebelig is geworden. De 
adrenaline gaat al flink tekeer. Straks zal ie wel gieren door ons lichaam. 
Het aftellen is voor mijn gevoel nu pas echt begonnen. In de organisatie 
gebeurt op dit moment van alles. We hebben nu een echte eigen 
KAGAWA-website! Hans Nagelkerke, onze webmaster heeft met enige 
hulp van derden voor het eerst in zijn leven een fantastische website 
gebouwd. We zijn reuze trots op Hans dat hij het in zo’n korte tijd voor 
elkaar heeft gebokst. Het kostte de nodige:”blood, sweat and tears”, 
maar hij is er! Ga er maar eens snel op surfen en schrijf je reactie in het 
gastenboek: www.kagawa2004.tk  Verder proberen we nog de laatste 
onbekende Kagawanezen te pakken te krijgen en treffen wij de laatste 
voorbereidingen aan voor de reünie. De aanmeldingen blijven bij ons 
binnendruppelen, mede dankzij extra inspanningen van onze 
superspeurneus Henk. Henk heeft nog “even” alle niet aangemelde 
Kagawanezen enthousiast proberen te maken zich aan te melden via 
een grappige mail, waarin je in één oogopslag kon zien welke 
klasgenoten zich al hadden aangemeld. Een enorm karwei!. Voor de 
Kagawanezen, die helaas niet kunnen komen zou ik zeggen: “veel 
leesplezier!” en voor de anderen: .......tot de 27e in Den Haag!” 
Erna Grol-Vink, initiator (69-74) 
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Schoolgebouw: Terra College 
Adres: Beresteinlaan 627, 2542JR te Den 
Haag 
Vlakbij Zuiderzijde 
O V: tram 9 of bus 25 (zie www.9292ov.nl)  
Auto: goede routeplanner: www.anwb.nl.  
Kun je ondanks je goede voorbereidingen het 
Terra College niet vinden: bel even, dan krijg 
je telefonische instructies. 
Sylvia GSM: 06-24770341 
Hans GSM: 06-51313220 

aan de zaal!  Zonde toch…(als je 
de overschrijving wel opgestuurd 
had, krijg je uiteraard na controle 
de 20 teveel betaalde Euro’s 
terug). 
Uitzonderingen maken we alleen 
voor enkele personen die niet in 
staat zijn dit bedrag eerder over te 
maken, zoals bijvoorbeeld enkele 
Kagawanezen, die in het buiten-
land vertoeven, maar zich wel bij 
ons hebben aangemeld. Hun 
badge ligt uiteraard voor ze klaar. 
 
Beslis je op het laatste moment 
toch naar de reünie te gaan, 
zonder je van tevoren aan te 
melden betaal je ook 20 Euro aan 
de zaal; je badge is dan natuurlijk 
niet zo mooi als die van anderen 
(zonder foto en handgeschreven). 
Erg jammer vinden wij. We hopen, 
dat jullie er begrip voor hebben, 
dat deze regels nodig zijn, opdat 
een ieder van ons zijn werk met 
plezier kan uitvoeren. De organi-
satie van dit evenement vergt veel 
tijd en inspanning. Door op tijd te 
reageren kunnen jullie ons werk 
enorm verlichten en kunnen wij 
ook genieten van ‘onze’ avond. 
Tenslotte willen wij nog even 
bedan-ken voor alle steun, klopjes 
op de schouder, complimenten, 
nuttige adviezen enz. zonder jullie 
hadden we dit nooit bereikt. 
 
 
Waar is de reünie en  
hoe kom je er? 
Type Miep (Dolly Huisman-Vink) 
 
Hallo Kagawanezen,  
Het is aftellen geblazen, we krijgen 
allemaal flink de kriebels in onze 
buik! Deze keer krijgen jullie alle 
info over de avond van 27 maart 
2004. In dit kaartje is de route van 
het Laagveen naar de Berestein-
laan keurig aangegeven. Als je 
met de auto komt, dan kun je het 
beste een routeplanner gebruiken. 
Ook met het openbaar vervoer is 

de Beresteinlaan goed bereikbaar 
vanaf het CS en HS. 

 
Programma van 27 maart 
 

 

Website 
operationeel 

Hans nagelkerke 
 
Bij nul begonnen en 
nu, zo wordt be-
weerd,  een lekkere 
site met veel foto’s. 
Vind er bijv. oude 
examens, een 

schoolreglement, 
schoolreisjes (?, die 
heb ik niet meer 
meegemaakt). Infor-
matie over  hoe die 
duitse naamvallen 
ook alweer waren en 
last but not least het 
resultaat van onze 

superspeurneus-
tochten. Alle beken-
de namen van oud-
leerlingen en de 
klassenfoto’s daar-
aan gelinkt!. Ga eens 
lekker neuzen op  

www.kagawa2004.tk 
Let op het eindigt op 
.tk  Vind uit wat Ka-
gawa eigenlijk bete-
kent. Wie het was 
(vindt het maar op de 
site, ha ha).  

 
 
 
 

Er zit zelfs een 
gasten-boek op dus 
je kan nog wel een 
verhaaltje kwijt! We 
zijn benieuwd wat jij 
ons te vertellen hebt. 
We kijken er naar uit. 
Suggesties zijn altijd 
welkom. 
 
 
 
 
 
 

 

tijdstip Activiteit 
19.30 zaal open, melden, controleren, 

badge, consumptiebonnen, jas naar 
garderobe 

20.00 start avond, koffie met puddingstukje/ 
bonkie 

20.15 Welkom door initiator Erna Grol-
Vink 

21.00 "Klasgenoten" 
22.00 "Una Voce Particolare" 
23.00 "S(w)ing je mee" 
23.45 
00.00 

Slotwoord 
FINALE   ++++ einde: zet je feestje 
elders voort, wij moeten bijtijds van 
deze locatie af! (is contract) 
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Overspoeld door 
herinneringen  
Yvonne Toet (geboren Rijntjes) (1970-
1971) 
 

Blij verrast 
was ik met de 

uitnodiging 
van 27 maart 
en verbaasd 
dat ik na vele 

omzwervin-
gen door Ne-

derland 
gevonden 

ben door jullie speurwerk, petje af. 
1 Jaar heb ik maar van de mooie 
mavo jaren in Den Haag mogen 
genieten, ben het tweede jaar 
verhuisd naar Maassluis en nog 
meer plaatsen in Nederland om in 
ALMERE te eindigen. Na het zien 
van de klassenfoto werd ik over-
spoeld door herinneringen, de 
ach's en oh ja's waren niet van de 
lucht. In november was ik toevallig 
een weekend in Den Haag en reed 
door m'n oude buurtje en zag tot 
mijn verbazing dat m'n school en 
dus ook de lagere school Kagawa 
helemaal verdwenen was, dat was 
een hele rare gewaarwoording. 
Des te blijer ben ik met de reünie. 
Een klein stukje herinnering terug. 
Met veel aandacht heb ik alle 
nieuwsbrieven gelezen op zoek 
naar nog meer herinneringen. 
Sommige plekjes zijn nog blanco, 
maar die worden vast op de 27e 
wel ingevuld. Ben heel benieuwd 
iedereen weer te zien na zoveel 
jaar. 
 
KAGAWA-Culinair 
Yvonne Riebeek 

 
Waarmee 

gaan wij 
je "confron-

teren" tijdens 
de reünie? 
 
 
 

• Jan Patat:  wij laten de her-
innering herleven/proeven 
• Bakker Steenbeek: natuurlijk de 
puddingstukjes, maar herinner je je 
nog: .....en .....dat ook nog? 
• Tante Annie en haar man: zij het 
ouderwetse snoepwinkeltje en híj 
verkocht vieze boekjes !!! 

Dit alles kun je herbeleven op 
culinair gebied, afgewisseld met een 
lekker drankje of kop koffie/thee. 
Mede KAGAWA kanjers:  tot de 
27ste!!!  Wij hebben er zin in !!! 
Voor dit alles krijg je consump-
tiebonnen (jouw portie is gere-
serveerd), incl. 3 bonnen voor 
drankjes. Alle consumpties kosten 1 
bon, met uitzondering van wijn: 2 
bonnen. Overige drankjes kun je 
gewoon ter plaatse kopen en 
(contant) betalen. Prijs per con-
sumptie € 1,- ; wijn € 2,- 
 
Herinneren  jullie deze 
nog, nog, nog   ???? 
Lenny van Eck  (1967-1972) 
 

Op Radio Veronica hoorde je het 
de gehele dag. 
Nu we met het organiseren van de 
reünie bezig zijn lijkt het net of ik 
het weer keer op keer hoor. Al die 
nostalgie, gekkigheid, onvolwas-
senheid, onwetendheid. Heerlijk 

om daar 
weer 

even bij 
stil te 
staan op 
de leeftijd 
die we nu 
inmiddels 

bereikt 
hebben. 

Als we toen wisten wat we nu 
weten, nou hoe zouden we het dan 
gedaan hebben  op school ? De 
commissie hoopt 27 maart jullie 
even een “terug in de tijd” te 
bezorgen met veel vreugde, 
plezier en het gevoel van weer 
even jong te zijn door de juiste 
sfeer uit die tijd te creëren  Hier 
alvast een primeurtje wat je kan 
verwachten op de reünie.!  
De Puch MV 50: bouwjaar 1975-
1976. Originele lak; Matching num-
bers (frame en motorblok hebben 
dezelfde nummers). Niet 
opgevoerd, nooit gerestaureerd 3 
voet versnelling. Hij ziet er 
werkelijk prachtig uit! 

 
Voor de liefhebber of verzamelaar 
hij is te koop! 
 
Wist je nog dat het schip van 
Veronica een oude trailer was, die 
de Norderney heette. Met grote 
letters heeft Bull Verwij toen de 
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naam Veronica erop laten zetten. 
192 .......goed idee!   
    
Steppend naar school 
Leo Knoester (1966-1970) 
 

Ik herinner mij 
nog dat ik het 
eerste jaar met 
een vriend (hij 
ging naar een 
andere school 
in de buurt) op 
1 step van de 

Schoutendreef 
naar het Laagveen reed, stoep op 
stoep af. Later per fiets. 
Er waren duidelijke regels op de 
Kagawa. Soms overdreven, zoals 
de witte streep op het schoolplein, 
die moest voorkomen dat we 
tijdens pauzes bij de fietsen-
stallingen kwamen. Deze streep 
stond op “overdreven” ruime 
afstand van deze stallingen. Later 
zag ik dit nog al eens als voor-
beeld voor het nut van marges 
waardoor  situaties beter beheers-
baar worden en conflicten door-
gaans worden voorkomen.     
De KAGAWA - MULO-B heb ik als 
goede basis ervaren voor ‘n 
vervolgopleiding, wat ik van het 
vervolg, 2 jaar HAVO, niet kan 
zeggen.  
Ik hoop door contacten met oud 
klasgenoten op 27 maart meer 
oude herinneringen op te kunnen 
halen. Nu kan ik er weinig van 
terughalen; klassikaal opdreunen 
tijdens Franse lessen, markante 
leraren: Vernel, mevr. Busink, 
Bijkerk, leraar Nederlands (met 
Messerschmidt) naam wel weer 
gezien in een van de 
nieuwsbrieven.. 
 
Oproep van de badge-
maker. 
Willem Kuitems 
 
Hallo Kagawanezen. 
Op 7 maart jl. heb ik de 268e 
badge vervaardigd en zit nu met 

spanning te wachten hoeveel 
nieuwe aanmeldingen er deze week 
bij de Tiep Miep zijn binnenge-
komen. 
Van enkele aanmelders hebben we 
nog steeds geen klassefoto kunnen 
bemachtigen. Die personen zijn door 
onze Tiep Miep benaderd om 
desnoods zelf een jeugdfoto in te 
scannen en naar haar op te sturen. 
Nog niet iedereen heeft daarop 
gereageerd. We willen een ieder 
oproepen om bijtijds een fotootje in 
te sturen. Je wilt toch niet op de 
reünie rondlopen met een badge 
zonder foto? 
 
Dus ga snel in je archieven op zoek 
naar een oud fotootje, liefst van je 
schoolperiode. 
  
Groeten aus der Schweiz 
Laurens van der Hout (1968-1972) 

Op het moment woon en werk ik in 
Luzern. Een fantastisch mooi klein 
stadje. Ik hoop echter weer terug te 
gaan naar het frans sprekende 
gedeelte van Zwitserland. Daar is 
het leven toch nog weer anders dan 
in het duits sprekende gedeelte. Ik 
heb vier en een half jaar als 
Cheftrainer in Magglingen/Macolin 
gewerkt. Dit is het nationale sport-
zentrum en ligt 1000 meter hoog. 
Heerlijk, elke morgen naar boven 
rijden en vaak door de wolken de 
zon tegemoet. Daarna 2 jaar 
Bergisch Gladbach (bij Keulen), 5 
jaar Stuttgart en 2 ½ jaar Luxem-
burg. Nu ben echt heel blij weer 
"thuis" te zijn. Berg. Gladbach, 
maar vooral Luxemburg ( rijk, 
arrogante en katastrofale levens-
mentaliteit, zeer weinig normaal 
denkende mensen) waren slechte 
ervaringen. Doch ook dat hoort bij 

de ontwikkeling in ons leven. 
Overigens is het niet zo dat een 
Nederlander niet in Duitsland kan 
wonen, werken of geaccepteerd 
worden. 
Ik zou me goed voor kunnen 
stellen, zoals ook Arie Haan, in de 
omgeving van Stuttgart te wonen.  
Zeg nooit nooit..., maar naar 
Nederland kom ik, op het moment, 
alleen nog op bezoek. Ik vind het 
dan erg fijn om kinderen, 
kleinkinderen en familie te zien. 
Als je ouder wordt merk je dat je 
die mensen vaker mist en wilt zien, 
maar na een paar dagen ben ik blij 
weer naar Zwitserland af te reizen. 
Dat zelfde geldt voor mijn dochter 
van 12 die uit het tweede huwelijk 
(met een Zwitserse uit Wallis) 
geboren is. 
Ik groet alle klasgenoten en 
andere Kagawanezen en hoop dat 
jullie een leuke reünie hebben. 
 
Slaapplaats gezocht: 
Wouter Landsman (1966-1969). 
 
Wouter woont nu in Glimmen en is 
op zoek naar een slaapplaats 
zodat hij ook naar de reünie kan 
komen. Help hem even en mail 
naar:  
w.l.landsman@wanadoo.nl  
 
Klassen compleet..... 
Klasse! 
Superspeurneus Henk van Huisstede 
 
Nog net voor de reünie kan ik jullie 
een overzichtje geven van die 
klassen waar alle leerlingen van 
zijn gevonden. 
  
1.  Klassenfoto 72/73 klas 4  , op 4 
februari werd Ingrid van Rijn ge-
vonden.  
2.  Klassenfoto 67/68 klas 4b, op 3 
maart werd Hans Hoogkamer ge-
vonden. 
3.  Klassenfoto 66/67 klas 2a, op 4 
maart werd Tineke Westdorp ge-
vonden. 
4.  Klassenfoto 67/68 klas 3a, op 4 
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maart werd Tineke Westdorp ge-
vonden. 
5.  Klassenfoto 71/72 klas 3b, op 4 
maart werd Nellie Nooij gevonden. 
6.  Klassenfoto 74/75 klas 4a, op 4 
maart werd Marian Westdorp ge-
vonden. 
7.  Klassenfoto 67/68 klas 2a, op 
10 maart werd Mientje Durand ge-
vonden. 
8.  Klassenfoto 73/74 klas 3b, op 
10 maart werd Marion Pronk ge-
vonden. 
  
De volgende klassen maken nog 
een kans compleet te worden: 
 
klas 2c 69/70 met Jacques (sjaak) 
van Unnik 
klas 3b 70/71 met Marijke de Jong 
klas 4a 71/72 met Ger(h)ard 
Hinnen 
klas 4b 71/72 met Marijke de Jong. 
  
Wie informatie heeft over boven-
staande kagawanezen wordt ver-
zocht contact op de nemen met 
Henk van Huisstede, e-mail 
hmvanhuisstede@wanadoo.nl  
 
De brommer 
 
Het was de zomer van 1967 en de 
Beresteinlaan was toen een laan 
met nog een beetje allure. Ik weet 
nog goed dat daar destijds de 
eerste vestiging van BCC werd 
geopend. BCC stond toen voor 
Bakker Cash and Carry en was 
een indrukwekkend grote TV zaak. 
De laan was gezellig druk en er 
heerstte veel bedrijvigheid. De 
jeugd uit die tijd droeg nog geen 
piercings en hadden amper een 
tatoo, maar liet wel de haren 
wapperen boven een groene 
Parka. Kaalhoofdigen waren in die 
tijd uiterst zeldzaam. Geen Pim 
Fortuyn coupe, maar wel vaak een 
scheiding in het midden. Een 
luizepaadje werd het gekscherend 
genoemd.  Wat we wel hadden 
waren allerlei sleutelhangers, van 
blote dames tot heksen op 
bezemstelen. Ik hing mijn pukkel 

er mee vol. Waarom?, dat moet u 
mij niet vragen. Waarschijnlijk omdat 
iedereen dat deed en het stond best 
wel een beetje stoer. Nog stoerder 
was het om een brommer te 
bezitten. Nee, niet zo een Kreidler, 
want die waren voor de vetkuiven, 
maar zo’n gave geile Puch met hoog 
stuur. Als je na lang zeuren, eindelijk 
voor je verjaardag, van het zuur-
verdiende geld van  alle toen nog 
levende familieleden en aan-
verwanten, die mooie glimmende 
Puch voor de deur had staan, was je 
allergrootste wens om hem direkt 
naar de Kikkerstraat te rijden om 
hem vervolgens geheel naar jouw 
wensen om te laten bouwen. Het 
begon met een superhoog stuur en 
bijbehorende kabels natuurlijk. De 
handversnelling werd vakkundig 
gesloopt en bij het grof vuil 
gedumpt. Een voetversnelling moest 
erop! Het zweefzadel werd verlaagd 
en hij werd met hulp van al je 
vrienden sterk opgevoerd. 50, 60, 70 
km. Geen probleem. Natuurlijk ook 
meteen het potje doorgeslagen. Het 
rauwe brommende lage geluid gaf je  
daardoor het echte easy rider gevoel 
en je waande je Henry Fonda. Heel 
Den Haag werd onveilig verklaard 
omdat ik met mijn brommer er 
doorheen reed. Nou ja, zo erg was 
het nou ook weer niet, maar overal 
werd de brommer gezien. Hij stond 
thuis gewoon voor de deur. Niet op 
slot, want iederen wist dat het jouw 
brommer was. De brommer was 
duidelijk in. Ook bij de meisjes, die 
af en toe meemochten naar 
Scheveningen om daar een 
boulevaartje te pikken, een zak patat 
te eten en gelukzalig terug te toeren 
naar je eigen buurtje. Je voelde je 
de grootste bink die er was en 
eigenlijk was je dat ook. Elke 
zaterdag was het poetsen geblazen 
en hij glom dan ook geweldig. Je 
deed dat op de stoep, terwijl je 
transistorradiootje volop nights in 
white satin brulde. 
Veronica zond de top 40 uit. Het 
was het ultieme zaterdagmiddag 
gevoel. 192.......goed idee. Nu 

vandaag de dag denk ik wel eens: 
waar is die tijd gebleven en waar 
zijn al die mooie brommers 
gebleven? Je ziet ze niet meer. De 
jeugd van nu rijdt op een 
scootertje. Ach, je moet met je tijd 
meegaan zeggen ze dan, maar dat 
gevoel, dat heerlijke gevoel van 
die tijd, die komt nooit meer terug. 
Het is net als met de mussen. Ze 
zijn er haast niet meer. Wanneer je 
nu peinzend in je luie bank naar 
idols zit te kijken en mijmerend 
terugdenkt aan die wilde nachten 
op het strand en die heerlijke 
zwoele zomeravonden, dan denk 
je automatisch terug aan die 
fantastische tijd op de Kagawa, 
waar jouw brommer het belangrijk-
ste onderwerp van gesprek was. 
Ja, als je dan een gevoel van 
nostalgie bekruipt, ja, dan loop je 
even naar je bureautje en maak je 
snel die 14 en een halve euro 
over. Zo gepiept.  Zouden ze het 
nog weten...........hoe mooi die 
brommer was? De nummers die 
door je hoofd spelen bij het 
overmaken van de giro. Je kent ze 
allemaal nog. The Kinks.... 
Lola.....Waterloo Sunset, die stond 
toch op 21? Langzaam borrelt ook 
Summer is here van The Outsiders 
weer op en natuurlijk respect van 
Aretha Franklin en Sweet Soul 
Music van Arthur Conley. Later 
nooit meer iets van gehoord. Heeft 
volgens mij ook nooit meer een hit 
gehad. De gierende gitaarsolo van 
Jimmy Hendrix met The Wind cries 
Mary doet je weer terugdenken 
aan die ene geweldige Marie met 
die mooie ogen. Zou ze me nog 
kennen? Vast wel....Ze komen vast 
wel. Dat wil toch niemand missen 
zo’n geweldige reünie? Je loopt 
naar de koelkast en pakt een 
lekker koel biertje en zet een cd 
op. Music of the Sixtees staat er 
op het hoesje en terwijl je 
meezwijmelt op de warme klanken 
van The Kinks....Lazy on a sunny 
afternoon,.bekruipt je een geluk-
zalig gevoel.... Geweldig, wat een 
mooie tijd die Kagawa tijd. 
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RADIO 227 FABULOUS 50 - AFL.
2-11 JUNI 1967.
1. ( 1) A Whiter shade of pale-Procol Harum
2. (20) New York mining disaster 1941-The BeeGees
3. ( 8) Waterloo sunset - The Kinks
4. (10) Okay-Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich
5. ( 2) Take her home - The Rodys
6. (11) Summer is here - The Outsiders
7. (14) Seven drunken nights - The Dubliners
8. (--) When I was young - Eric Burdon & The Animals
9. (21) Carrie Anne - The Hollies
10.( 7) Pictures of Lily - The Who
11.( 6) Silence is golden - The Tremeloes
12.(26) Amy - Rudy Bennett
13.(38) Beestjes - Ronnie en de Ronnies
14.( 3) There goes my everything-EngelbertHumperdinck
15.( 9) Then I kissed her - Beach Boys
16.(l6) Don't sleep in the subway - Petula Clark
17.(l3) Paper sun - The Traffic
18.(31) Patterns - The Small Faces
19 (21) Give me time - Dusty Springfield
20:( 5) The happening - The Supremes
21.(l8) Mr.Pleasant - The Kinks
22.( 4) Finchley Central - The New Vaudeville Band
23.(45) I want more - Groep 1850
24.(50) Tabatha Twitchit - The Dave Clark Five
25.(34) With a little help from my friends-Young Idea
26.(--) Morning dew - The Episode Six
27.(46) Get me to the world on time -Electric Prunes
28.(--) Lace covered window - The New Faces
29.(--) Respect - Aretha Franklin
30.(--) Send her to me - Gary U.S. Bonds
31.(--) I'll come running - Cliff Richard
32.(--) What good am I - Cilla Black
33.(l7) When you're young and in love - Marvelettes
34.(22) Eight davs a week - Daddy's Act
35.(36) Sweet soul music - Arthur Conley
36.(40) The love machine - Elvis Presley
37.(40) Walking in the rain - The Walker Brothers
38.(33) The first cut is the deepest - P.P. Arnold
39.(--) You only live twice - Nancy Sinatra
40.(--) Suddenly - The Left Banke
41.(--) No good to cry - Jimmy James & The Vagabonds
42.(--) Strange brew - Cream
43.(--) She'd rather be with me - The Turtles
44.(--) All i I need - The Temptations
(45.(--) Him or me,what's it's gonna be-Revere&Raider
(45.(--) Windy - Assocation
46.(--) Come on down to my boat - Every Mothers Son
47.(12) My back pages - The Byrds
48.(--) I can't see to make you mine - The Seeds
49.(47) The wind cries Mary - Jimi Hendrix Experience
50.(--) Ain't no mountain high - Marvin Gaye &Terrell
PLAAT VAN DE WEEK: Seven rooms of gloom-The Four Tops
CLIMBERS: You can't come home again - (P.J. Proby) -
See Emily Play-(Pink Floyd), Tremling Trembling -
(The Swinging Blue Jeans)

 

Gezocht:  
 
Klasgenoten uit de tweede klas van 
het schooljaar 1968-1969 met als 
klassenleraar dhr. Dijkstra (kijk 
alsjeblieft even in je rapport). S.v.p. 
een berichtje naar Henk. Klassen-
foto’s zijn in dat jaar niet gemaakt. 
hmvanhuisstede@wanadoo.nl 
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