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Nagekomen berichten 
Erna Vink 

Beste Kagawanezen, 
Jullie zullen wel denken:”Nog 
een nieuwsbrief?” 
Tja, het probleem met het 
maken van een laatste nieuws-
brief is het feit, dat als je iets 
vergeet, je het niet kunt 
doorschuiven naar de volgende 
nieuwsbrief. 
De copy van Rob Moor (Para-
dise on the dashboard light) was 
door ons niet ontvangen en 
helaas al verwijderd van Rob’s 
computer. Hans Nagelkerke 
vond het gelukkig nog op zijn 
computer toen hij terug was van 
een welverdiende meivakantie. 
Cor Zeemeijer had nog een 
verzoek namens Toni Land-

weer, dat 
helaas de 
mist is 

ingegaan 
tijdens de 

reünie. 
Toni wilde 

het 
nummer 

Cream van Strange Brew 
opdragen aan haar klasgenoten. 
Dit nummer kun je wellicht zelf 
even downloaden van internet of 

vragen aan onze Type Miep. 
Verder zou Toni het leuk vinden 
om te horen van haar 
klasgenoten wanneer ze jarig 
zijn. Dus ben je van haar 
lichting (ca. 1965/1969) en heb 
je bij haar in de klas gezeten zie 
klassenfoto’s op de website 
schooljaar 64/65 klas 1b, 
schooljaar 66/67 klas 2a en 
schooljaar 67/68 klas 3a, stuur 
dan even een mailtje naar 
srcor@intercomgi.com  
Verder ontdekte ik nog in mijn 
enorme berg Kagawa-pape-
rassen (halve meter hoog) twee 
mailtjes, die toch echt ook nog 
een plekje verdienden in de 
nieuwsbrief. Dat gaan we dus 
hierbij doen. Jullie merken wel 
dat we moeite hebben met af-
scheid nemen, zoals de 
Fransen dit zo treffend kunnen 
zeggen:”Partir, c’est mourir un 
peu!”  
Laten jullie ons nog weten hoe 
de mini-reünietjes zijn geweest? 
 
Foto’s op de Website 
 

Op onze website: 
www.kagawa2004.tk kunnen 
jullie momenteel ook de foto’s 
bekijken, die we hadden ont-
vangen van onze meester Jan 
Bijkerk.  
Bekijk ze maar eens goed. De 
sportdagfoto’s zijn reuze leuk. 
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Vooral meneer Vernel, 
mevrouw Busink en dhr. Bijkerk 
staan er reuze leuk op. Op één 
van de foto’s zie je de rug van 
dhr. Kralt. Zelfs mijn oude 
schoolvriendin Ingrid van Rijn 
ontdekte ik op één van de 
foto’s. Je ziet haar aan de start 
samen met Christa van 
Steenselen (haarband), Sylvia 
Hendriks en Karin Harteveld. 
Ook Lenny ons commissielid is 
zeer duidelijk te herkennen aan 
nummer 47. 
Herken jij jezelf of anderen op 
de andere foto’s? Laat het ons 
dan weten! 
 
Leraren op onze reünie 
De reünie was voor ons 
helemaal geslaagd door de 
aanwezigheid van docenten uit 
onze Kagawatijd. 
Enorm leuk en fijn dat jullie in 
ons midden erbij konden zijn. 
Jan Bijkerk (63-73) 
Johan Dijkstra (67-01) 
Carla v.d. Gijp-Luik (72/75 en 
85/86) 
Ernie Huster (73-86) 
Piet Kralt (69/73) 
John Peeters (73-79) 
Anja Scheer-Zwalve (ca. 73-..) 
Jan Evert van de Veer (71-78) 
Er zijn gelukkig nog meer 
leraren. We hopen hen te 
ontmoeten op een volgende 
reünie (zoals: dhr. Veller, dhr. 
Versluis en dhr. Werkmeester) 
 
Roken en Rommelen 
Jessica Tromp 
 
Ik was al in de wieg een dolle 
Mina. Ik heb altijd gestreden 
voor alle ongelijkheden op deze 
wereld en in het bijzonder in 
mijn eigen wereldje. En met 4 
mannen, thuis, kon ik mijn femi-
nistische gevoelens aardig bot-

vieren. Als speerpunt heb ik altijd 

geweigerd mijn naam te 
veranderen in die, van de huidige 
echtgenoot. Ik kon wel aan het 
veranderen blijven en het druiste 
tegen mijn gevoel in, ik heet 
gewoon hoe ik heet.  
Ook op de Kagawa, was er veel 
onontgonnen gebied wat gelijk-
heden betreft. Het barstte daar 
van de rare regels, zeker als je 
puber bent en zeker in 1967! 
Wat moet ik lezen anno 2004?? 
ROKEN EN ROMMELEN 
BUITEN Ik wist niet eens dat dat 
mocht. Wat het roken betreft, ik 
rook al jaren en als dat moet, dan 
maar buiten. Het is niet 
anders.....Maar dat rommelen; 
daar zal ik nu, op mijn leeftijd, 
niemand meer voor kunnen 
vinden. Daar komen ze nou mee! 
35 jaar te laat!! 
 
Woensdag 27 maart 1974 
Mary van Delden 
 

Vanmorgen vroeg om halfacht 
al liep ik naar het plein om 
onder het afdakje van Jan Patat 
nog een sigaretje te roken 
voordat de school begint. 
Gisteravond is er weer niet veel 
terecht gekomen om huiswerk 
te maken en misschien komt er 
iemand die me nu nog even wil 
helpen, hoewel gisteren heeft 
Paul mij geholpen met een 
proefwerk natuurkunde toen de 
Graaf ons snapte en wij allebei 
een één ontvingen, ik sta er 
toch al zo goed voor maar niet 
heus. 
Er stonden al een paar mensen 
op het plein en hij was er ook 
bij, nog voor hij naar het Stevin 
ging. Ze bespreken de top 
veertig en dat Mud met 
Tigerfeet nog steeds nummer 
één staat. Hij is helemaal gek 
van die groep en natuurlijk werd 
ook de voetbalwedstrijd 
Nederland-Oostenrijk, die van-
avond gespeeld wordt, be-
sproken. Stil, om niet op te 
vallen, ging ik erbij staan, het 
blauwe KLM koffertje tussen 
mijn benen geklemd, anders 
valt hij uit elkaar en een nieuwe 
krijg ik natuurlijk niet. Iemand 
vroeg aan hem: “Ga je zondag 
naar de Berenkuil?” “Ik denk het 
wel!” Keek hij nu mijn kant op of 
vergiste ik mij? Natuurlijk vergis 
ik me, hij draaide zijn rug naar 
me toe. Zucht, hoe lang ben ik 
nu al niet verliefd en hij ziet me 
niet staan. Gelukkig kwamen 
Paul en Geert eraan en mag ik 
de Nederlandse les over 
pseudoniemen overschrijven. Ik 
moest wel een paar fouten 
maken, want Huster heeft het 
snel in de gaten als er dezelfde 
fouten gemaakt worden. 
Uiteindelijk moesten we rennen 
om nog op tijd binnen te zijn. 
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Gelukkig stond van Eijk bij  de 
deur en dat is zo een schat die 
laat je altijd nog binnen.   
 
Meat Loaf 
Rob Moor 

 
Beste allemaal, 
 
Nu een maand later heb ik mij 
wederom laten "lijmen" door 
Hans Nagelkerke. De eerste 
keer was tijdens één van de 
voorbereidingen van "klasge-
noten" waarvoor ik was uitge-
nodigd. Tijdens het vertrek om 
zo rond 24.00 uur vertelde 
Hans mij bij de auto dat hij met 
Rob Kuijt had gesproken over 
een optreden van Meatloaf. 
Omdat wij toen op school ook al 
gek waren vond hij dat wij er nu 
ook wel gek genoeg voor 
waren. Rob Kuijt zou al akkoord 
zijn gegaan (tegen Rob Kuijt 
had hij gezegd dat ík al akkoord 
was!). Eerst zie je dat helemaal 
niet zo zitten maar gaandeweg 
word je toch enthousiast. Rob 
Kuijt was ook snel overtuigd en 
het resultaat hebben jullie 
kunnen zien. 
De tweede keer dat ik mij heb 
laten lijmen is deze keer. Het 
schrijven van een stukje. Ik ben 
niet zo´n schrijver. Waarover 
moet je nu nog schrijven? Alles 
is op die bewuste avond 
gezegd. Of toch niet? Nee 

natuurlijk niet. Heb lang niet 
iedereen kunnen spreken die ik 
had willen spreken. Eigenlijk 
maar heel weinig mensen echt 
kunnen spreken. Er zijn wel 
afspraken gemaakt om 
minireünietjes te houden, dus dat 
zal toch nog wel goed komen. 
Ik wil Erna en al de anderen 
bedanken en mijn waardering 
uitspreken voor hun geweldige 
prestatie. Het was de moeite 
waard. Ik ben blij dat ik het een 
beetje aan de zijlijn heb mogen 
volgen. 
 
Tot Slot 
 
Het is leuk om voorlopig te blijven 
surfen op onze website 
www.kagawa2004.tk en je verder 
in te loggen op 
www.schoolbank.nl  
Het handigst is je gegevens te 
vermelden op de site Kagawa 
Mulo (132 personen) of Kagawa 
Laagveen (175 personen) 
Klassenfoto’s bekijken is het 
handigst op onze website. Ga 
naar Henks fotosysteem en surf 
op blz. 2 naar je naam en klik op 
de foto’s. 
 

 


