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Nog slechts 2 maanden! 
Hans Nagelkerke (69-73) 

Dé Nieuwsbrief 
over aanmelden.  
= ff DOEN!! Je 
treft ook de lijst 
met namen en de 

e-mailadressen 
van bereikte klas-
genoten.  

Maar.......ook de lijst van nog niet 
bereikte klasgenoten: Graag je 
hulp bij ’t speuren!!!! Er zijn steeds 
meer leuke inzendingen, toneel, 
examens, schoolreisjes, feesten 
teveel om allemaal te plaatsen, 
dus..........we gaan een website 
maken. Graag doorgaan met jullie 
leuke anekdotes en foto’s met 
korte verhalen met wie doet hier 
wat wanneer etc. In de volgende 
Nieuwsbrief staan weer verhalen 
en foto’s van toen!  

Type miep 
Dolly Huisman-Vink (65-69) 
Wil je de reünie niet missen? Dan 
is wat hierna volgt héél belangrijk! 
Spelregels aanmelden/betalen: 
• Je bent pas aangemeld als de  

• betaling is binnengekomen op 
ons rekeningnummer; 

• de reünie is uitsluitend bedoeld 
voor Kagawanezen! 

• Maak zo snel mogelijk € 14,50 
p.p. over op giro 96 97 050  
t.n.v. Kagawa-2004-reünie te 
Maassluis. 

• Vermeld s.v.p. begin- en eind- 
jaar op de Kagawa bij de mede-
delingen. 

• Dames vermeldt je meisjesnaam 
bij de mededelingen t.b.v. je 
naambadge;                                           

• Is betaling later dan 16 maart dan 
wordt het lastig!! De entreeprijs is 
dan hoger + betaalbewijs is nodig: 
kopie van je bank- of giroafschrift! 
TIP 1: Loop na het lezen van de 
nieuwsbrief, even naar je bureau-
tje en maak gelijk het bedrag 
over. Je bent er dan meteen van-

af. Doen! 
TIP 2:  

Een 
reünie is 
pas leuk 
als de 
mensen 

uit jouw klas er ook zijn. Bij deze 
nieuwsbrief ontvangen jullie alle 
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KAGAWA REÜNIE Schoolfeest 
Aanmeldings Special 

27 maart 2004 

Beste Kagawanezen, 
Na de kalkoen en de oliebollen ligt alweer de 3e nieuwsbrief voor jullie klaar. 
Laten we er een knallende reünie van maken. Dat gaat zeker lukken, omdat we 
een fantastische locatie van het Terra College te Den Haag hebben gevonden, 
maar daarvoor is het wel nodig dat jij je nu gaat aanmelden. Hoe je dat moet 
doen kun je lezen in de rubriek van onze Type Miep. Het enthousiasme op onze 
vorige nieuwsbrieven is overweldigend. De website van de schoolbank wordt 
overspoeld met nieuwe Kagawanezen. Het aanmelden voor de reünie loopt als 
een speer, maar nu komt het echte aanmelden! 
Willem heeft een prachtige badge ontworpen, maar wil natuurlijk dolgraag weten 
voor wie hij ze moet maken, dus weer een extra reden om je snel aan te melden. 
Henk wil daarnaast graag geholpen worden met het opsporen van de laatste 
Kagawanezen, dus doe je best en help hem hierbij. Niemand wil toch zo’n leuk 
feest missen! 
Yvonne, onze sponsor en cateraar,  wil natuurlijk graag weten op hoeveel 
mensen zij moet rekenen i.v.m. de inkoop van drank en hapjes.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook de bekende e-mailadressen, zodat jullie 
elkaar kunnen mailen en wellicht afspraken kunnen maken. Voorpret maakt de 
uiteindelijke reünie nog leuker. 
Erna Grol-Vink, initiator (69-74) 
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e-mailadressen die we op dit 
moment hebben. Je kan dan met  
klas/schoolgenoten afspreken en 
gezellig samen op de reünie 
komen.  

- BOB jij of BOB ik?  
- Slaapplaats nodig of aanbod 
Want je weet: genieten begint al 
met voorpret.    Veel plezier !!  

Superspeurneus Henk 
Henk van Huisstede (66-72) 

 
 
(Hoe zou Henk er in het echt 
uitzien? red.) 
Natuurlijk hebben wij de laatste 
weken weer een aantal Kaga-
wanezen gevonden, maar we 
hebben ze nog niet allemaal!! 
Hopelijk hebben jullie nog wat info 
over de nog niet gevon-
den klasgenoten en/of andere 
Kagawanezen. 
Dus schroom niet als je informatie 
hebt, daarbij kan je denken aan 
adressen maar ook een geboorte-
datum of voorletters kunnen bij-
dragen aan het vinden van de 
Kagawanees. Het kan ook handig 
zijn als we weten waar de klas-
genoot/kagawanees gewoond 
heeft tijdens zijn of haar Kagawa 
tijd. Voor de dames, misschien 
staat er nog info in je poëzie-
album. Dus alle info is wel-

kom, want de tijd begint nu mee te 
spelen, nog maar twee maanden. 
We kunnen natuurlijk wel 99 
redenen verzinnen waarom je naar 
de reünie moet komen, maar het 
belangrijkste is dat je moet zorgen 
dat je er bent, want dan pas kan je  
meepraten over hetgeen je gemist 
zou hebben.  Dus meld je aan. Tot 
27 maart! hmvanhuisstede@wanadoo.nl 

Oud-directeur J. Vernel 
(61-81) 
Door Hans Nagelkerke (69-73) 
 

Met de dochter van 
de heer Jan Vernel 
onze oud-directeur 
hebben we contact. 
Hij is in de respec-
tabele leeftijd van 
85 jaar. Hij en z’n 

vrouw lezen de Nieuwsbrief met veel 
enthousiasme en foto- en andere 
boeken komen weer op tafel. Het 
blijkt best emotioneel om die 
Kagawatijd weer te herbeleven. De 
gezondheid van z’n vrouw en 
hemzelf vragen meer tijd voor een 
mogelijke reactie! 
 
  Callcenter  

Erna Grol-Vink (69-73)  

Op deze foto laat ik jullie een 
kijkje nemen in het ‘callcenter’. 
Voor me ligt een map met wel 70 
klassenfoto’s voorzien van naam. 
Een meesterlijk stukje verzamel-
werk van Henk van Huisstede en 
rechts ervan ligt één van de 
lijsten, die ik bijna wekelijks van 
hem krijg toegestuurd. Vorige 
week lukte het om 15 nieuwe 
Kagawanezen te pakken te 
krijgen, die even later door onze 
Type Miep en Superspeurneus 
werden voorzien van Kagawa-
mail. Mede door jullie hulp lukt het 
nog steeds om ontbrekende 
Kagawanezen op te sporen. De 
organisatie van de reünie loopt op 
rolletjes. Wellicht willen jullie 
weten hoe de lage prijs van 14,50 
euro is samengesteld. Hierin zit 
een stuk huur en schoon-
maakkosten, adm.kosten, muziek 
en belichting, aankleding en 
catering.  

 

Kagawa culinair 
Yvonne  Riebeek (65-70) 

 
De oliebollen en 
appelflappen heb-
ben we achter de 
kiezen; allemaal 
weer op dieet of 
stoppen met 
roken, en ja hoor:  

 
DIT JAAR HEBBEN WE DE 
REÜNIE 
En helaas, pindakaas: die dag 
gaan we niet aan de lijn denken ! 
Want naast de puddingstukjes 
van Bakker Steenbeek, vertegen-
woordigen wij ook ter plaatse 
"JAN PATAT", de bekende 
patatzaak (inmiddels geheel 
verdwenen) waar we menig 
patatje tot ons hebben genomen 
(met soms desastreuze gevolgen, 
die tot op de dag van vandaag 
nog te zien zijn ...... !!!). Maar 
lekker dat het was !!!!! 

Vraag en aanbod: mail naar kagawa2004@12move.nl  
En we sturen zaken door! 

Wie heeft er een exemplaar 
van het Streepjes mapje!! 

Wie bezit nog schoolboeken van de 
Kagawa-tijd 

Gezocht : mensen met 
muzikaal c.q. zang talent!  

REÜNIE TEAM ZOEKT: enige hulp 
tijdens de reünie, bijv. aan de tap etc. 

Gevraagd: nog meer hulp bij opbouw en afbreken! 
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Je gaat het WEER meemaken ! 
Volgende keer meer over wat er 
aan catering aangeboden zal 
worden tijdens de reünie. 

Leraar toen: Johan 
Dijkstra 
Door Sylvia Brugmans (69-73) 

Van een 
heel gezellig 

gesprek  
volgen hier, 
uiteraard de 

redelijk 
ingekorte 

antwoorden op mijn vragen.  
Welke jaren bent u verbonden 
geweest aan de Kagawa en wat 
bent u daarna gaan doen?  
Van 1966 tot 2001 heb ik 
lesgegeven in bijna alle vakken, 
behalve handelskennis. Ik heb dus 
ook de fusie met het Stevin in '94 
meegemaakt. In februari 2001 ben 
ik met pre-pensioen gegaan. Ik 
heb vele hobby’s: ben vrijwilliger 
bij de Postzegel Partijen Centrale, 
ik onderhoud 3 tuinen (die van m'n 
dochter, m'n volkstuin en van ons 
tweede huis in Voorthuizen), we 
hebben 2 kleinkinderen (2 en 6 
jaar) waar we 1 dag in de week 
oppassen en ik ga 1x per week 
naar Scheveningen. Eén van de 
leukste herinneringen aan de 
Kagawa is het geven van ge-
schiedenisles aan 3 klassen 
tegelijk; in het lokaal waar ook 
films werden getoond werden 
gewoon een paar tafels bij elkaar 
gezet. Dit heb ik door ziekte van 
een collega een paar weken 
volgehouden.  
Hoe is het lesgeven in de loop der 
jaren veranderd? vroeger moest er 
gewoon naar de leraar geluisterd 
worden, later is meer een wissel-
werking ontstaan, en werd er ook 
een actieve bijdrage van de 
leerling gevraagd. Ik vind de 
nieuwsbrief heel prettig om te 
lezen en verheug me om iedereen 
te zien op 27 maart a.s.! 
 

De Badges! 
Willem Kuitems (69-73) 
 

Ja, leuk 
ik help 

mee. 
En nu 
ben ik 

voor 
jullie 
allen 

een naambadge aan het maken met 
een foto hoe je er TOEN uitzag! Ik 
kan me er wat bij voorstellen dat dit 
reuze handig is op de reünieavond. 
Daarnaast zet ik er de jaartallen van 
jouw schooltijd bij (graag aangeven, 
want mogelijk zijn onze gegevens 
niet compleet!) DUS . . . meld je 
s.v.p. vlot aan. Je helpt dan ook 
mee, je badge ligt dan in ieder geval 
klaar!! 

Leraren: gevonden? 
Dolly Huisman-Vink (65-69) 
 
Natuurlijk kan ik begrijpen dat jullie 
heel erg nieuwsgierig zijn welke 
leraren we inmiddels hebben 
gevonden. Let op! Het zijn er toch 
nog wel wat, dankzij ons uitgebreide 
speurwerk.  
 
J. Bijkerk (63-73) 
J. Dijkstra (67-01) 
H. van Donge (75-91) 
E. Huster (73-86) 
P. Kralt (69-73) 
R. Nijman (75-86) 
J. Peeters (73-79) 
P. Veller (63-66) 
J. Vernel (61-81) 
W. Versluis (ca. 70-72) 
 
Er horen er natuurlijk nog meer bij, 
dus meld ze snel bij ons aan! 
 
LEERLINGEN: gevonden! 
Dolly Huisman-Vink (65-69) 
 
We hebben weer ontzettend ons best 
gedaan en dat heeft geresulteerd in de 
volgende nieuwe 53 namen:  
 

Fred Boekestein;  Loes Boele; Vera 
Borsje, Dick van den Bosch, 
Tonneke de Bruin, Simone Dijkgraaf, 
Fenje Drop, Rutger van Elven, Carla 
van de Gijp, Marja Groen, Theo 
Hebing, Ans Hermsen, Kees den 
Hollander, Mary Janson, Marjo de 
Joode, Janneke Kalkman, Corrie 
Klein, Jo Krijn, Marianne Krijn, 
Wouter Landsman, Ron Leenman, 
Myrna de Leng, Petra Ludwig, 
Anneke Meijer, Dineke de Mol, Linda 
Moraal, Ingrid van der Poll, Tineke 
Pronk, Krijn Pronk, Greet Pronk, Ria 
Pronk, Hetty de Ridder, Eunice 
Roosen, Dodo Schaap, Kitty 
Schweinsberg, Suzanne Siahaya, 
Piet Steffen, Anneke Steffen, Marja 
Struick, Jacqueline Taal, Rita Tinga, 
Edith Trommel, Anja van Veelen, 
Roel van de Veer, Fred Verveer, 
Marlene Vianen, Theo Visser, Henk 
Vuyk, Aukje Wielandt, Mary Zuidam, 
Sascha Zwerus en Peter van Zwol. 
 
Iedereen die ons heeft meegeholpen 
om deze mensen te vinden, verdient 
een pluim! 
 

 

  


