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CLIFF met…….…,en zonder……….,

THE SHADOWS 

Lang voordat de mogelijkheden van 

photoshoppen via onze PC’s in onze huiskamers 

belandden

werd er al druk geretoucheerd.

In 1961 werd voor de hoes van de eerste EP van 

THE SHADOWS een reeds bestaande foto

met CLIFF RICHARD gebruikt en werd CLIFF 

uitgestuft en vervangen door twee gele 

driehoeken.

Hans de Wekker



Helaas is vredig van ons heengegaan onze :

Raymond Adriaan Brugman  geb. 3.05.1941 in Tegal Indonesiën  11.01.2017 in Amsterdam

Gitarist & zanger van The Swallows

van links :  Nino , Ernst , Ray  en Bert

Voor die, die zijn fantastische Gitaarspel en zijn stem nog eens willen horen hier zijn 2 video’s op 

you tube :

Warum weinst du kleine Tamara: https://www.youtube.com/watch?v=_Jz1D1dn5AQ

& zijn virtuositeit op de gitaar,  Ray in Carioca:      https://www.youtube.com/watch?v=lks0hmLNsHI

https://www.youtube.com/watch?v=_Jz1D1dn5AQ
https://www.youtube.com/watch?v=lks0hmLNsHI


Ron Jansen

Reisorganisatie VIRACA TRAVEL

Reizen naar Bali 2018

i.s.w met

de Jong Intra & KLM / Garuda

17 daagse reis vrijdag 18 mei t/m zondag 03 juni 2018.

Bij aanmelding van 2 personen vanaf € 1285,- pp excl. Administratie en Ticket kosten.

Met medewerking van

HOT NEWS, EDU entertainer SCHALK

HOTEL BAKUNG RESORT IN KUTA.

Betaal gespreid, u heeft 10 maanden om het bedrag te voldoen.

In oktober 2017 moet U zich hebben aangemeld.

Inlichtingen:

tel. +31638334854

Internet site: www.viraca.nl

Mail: info@viracatravel.nl of rjansen9@hotmail.com

Kvk , nr. 67000878

, EDU entertainer SCHALK 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001746957096&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.viraca.nl%2F&h=ATOAVg_W2SLMzGmyg_5vlwF0Vkh4hOTZp1y6bujqnVLhz1IjSi1urDT8mp1d1D6079Y2ZsttC8zETHi6WavkkRFXKj-BUFepoGBwiUppdMjNOReMThjIqJyxDmoGiypEGfcCpKjaB8CCkd4&enc=AZNvc9tKFkJ0L8iSNqBZJ0789OX_DBzZYHVYkV1dcIWDqOi7v8T65h6U6_cCB13qJFWcE0XoFuhwQnFx7pQZi8ZV-fgx-k0bsDEtJ4qDtc08Ydm-GuBaaWZZ_yz9XAI9LmZC8W0C8r8vmZU-nJtb6yiJvLRVtirMeYUyEbWJsl8wCbQAQ6papaRIiB2ReaSgIMEhcRN0oWIwTod5UNpJrFpA&s=1
mailto:info@viracatravel.nl
mailto:rjansen9@hotmail.com




Indo Privé zoekt nieuwe sponsors







Eddy C and Friends gaan weer naar Indalopark (Spanje)
Als U voor ons komt kunt U uw verblijf gratis upgraden naar volpension maar vergeet dat niet van te 

voren te melden bij de directie of Henk Galestein.

Kenneth

Eddy C

Ron Lamster

Susy

Hans Bax



TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19U  TOT  21U

Vincent, Arnold, Eddy C en Hans

Radiofehttp://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Luistern via TV kan: 43 Ziggo

Of 

Kan: 340 KPN

Of Computer

http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Bellen voor verzoekjes

070-2060800

Wij zijn niet meer op de radio te 

beluisteren

Wilt U ons live horen

en zien kom dan naar

Paviljoen Ter Werve

Rijswijk

Arnold



Radio Feelgood Rijswijk
Elke woensdagavond wordt ons programma “RockAround the Sixties” 

uitgezonden van 19.00 tot 21.00 uur 

op Feel Good Radio (Rtv RIJSWIJK)

Computer: http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php

Het programma “Arnold’s mix” wordt eveneens op de woensdag 

uitgezonden van 

21.00 uur tot 22.00 uur.

Via de kabel zijn deze programma’s bereikbaar.

Hier nog wat meer gegevens voor ( RTV RIJSWIJK)

TELFORT – XS4ALL en KPN via kanaal 340 

ZIGGO via tv kanaal 43

VODAFONE via kanaal 742 

en de REST op kanaal 2142



Indo Privé word gesponsord door

Fred Lammers

Postbus 243• 7600 AE Almelo

TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405 

info@flamproductions.nl

uw 

gesprekspartner 

voor al uw 

feestelijke zaken 

en zakelijke 

feesten

Specialist 

in het organiseren

van evenementen

in de 

Indonesische sfeer

Pasar Malam

Assen/Hengelo/Ar

nhem

mailto:info@flamproductions.nl


Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken 

1 Donau wellen / Carioca ….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel

2 Ajoh Den Haag .…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)

3 Poco poco style ….Ricky Risolles

4 Just out of reach ….Eddy C

5 I’m Comming home ….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C

6 Krijg mijn kop maar niet op TV ….Eddy C

7 Beautiful Hawai ….Stella Makadoero en Eddy C

8 I’m in love again ….Jim Pownell and The Hot Jumpers

9 Ramona ….Blue Diamonds

10 In the still of the night ….Jack Jersey

11 Juanita ….Nick Mackenzie

12 18th century rock ….Andy en Reggy Tielman

13  Kasian Den Haag ….Wieteke van Dort

14 Waktu potong padi ….Edu Schalk op Bali

15 Shake rattle and roll ….The Black Dynamites

16 Sepanjang jalan ….Yuni Shara

17 What I say ….Eddy Chatelin

18 To soon to know ….Benny Poetiray

19 Indonesië ik hou van jou ….Anneke Grönloh

20 Waarom daarom ….Ed Brodie

21Afscheid van Indonesië …Eddy C

http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=eN_oQpDN4IE
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=zbJLcZd3h40
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=MFjT3L3SCL0
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=w52xGNEROb8
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ilBHC3VV2Ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kQBLyLfoqpc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7sByG0kdC34
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=5mjx7K0nazo
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=NhmpRoT3CUA
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=ElHHM9QGOMs
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=LCEoGVoAbtY
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=ux5K9pePGpk
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=60q5SkH4Ol0
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=RfbTNVrMlfw
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcRaq5nFsII
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=uOlPBODNBpo
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zSVb-bEI3fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=iC0bovzKQlg
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=voGu0yqYyNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=CJYo0irevE8
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
http://www.youtube.com/watch?v=mi3uBVDmsjM
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JhcQoPU2i3E&feature=share
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,

stuur ze dan naar onze redactie. 

indoprive@gmail.com


