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A HAPPY AND HEALTHY NEW YEAR

>> Another year has passed. >> And we're all a little older.

>> Last summer felt hotter. >> And winter seems much colder.

>>

>> There was a time not long ago. >> When life was quite a blast.

>> Now I fully understand. >> About 'Living in the Past'

>>

>> We used to go to weddings, >> Football games and lunches..

>> Now we go to funeral homes. >> And after-funeral brunches.

>>

>> We used to have hangovers, >> From parties that were gay.

>> Now we suffer body aches, >> And wile the night away.

>>

>> We used to go out dining, >> And couldn't get our fill.

>> Now we ask for doggie bags, >> Come home and take a pill.

>>

>> We used to often travel, >> To places near and far.

>> Now we get sore asses, >> From riding in the car.

>>

>> We used to go to nightclubs, >> And drink a little booze.

>> Now we stay home at night, >> And watch the evening news.

>>

>> That, my friend is how life is, >> And now my tale is told.

>> So, enjoy each day and live it up...

>> Before you're too damned old!

To all my " SENIOR"  friends: 

Grts;  Hans



Phil Everly

WELKE INDO-BAND UIT DE ROEMRUCHTIGE 60-TIGER JAREN SPEELDEN GEEN NUMMERS UIT  HET RIJKE 

REPERTOIRE VAN THE EVERLY BROTHERS ?

COMPONISTEN

BIRD DOG (Felice & Boudleaux Bryant)

LET IT BE ME (Gilbert Bécaud)

CATHY'S CLOWN (Don & Phil)

CLAUDETTE (Roy Orbison)

ONVERGETELIJKE, TIJDLOZE SONGS GESTOELD OP DRIE IJZERSTERKE PIJLERS,NAMELIJK

UITZONDELIJKE COMPONISTEN ( o.a.Bryant)

" MUSICI ( o.a.Chet Atkins/Earl Palmer)

" STEMMEN ( melodieuze harmonieen van Don & Phil)

DEZE GEZAMENLIJKE ELEMENTEN VORMDEN DE BASIS VAN HUN WERELDWIJDE SUCCES EN PLAVEIDEN DE 

WEG VOOR VELE LATERE TOP-ACTS ZOALS THE BEATLES, SIMON & GARFUNKEL, BEACH BOYS.

BEGIN JAREN 70 ZORGDEN DE BRITSE POP-INVASIE,DE ONDERLINGE  MOEIZAME VERHOUDING TUSSEN DE 

BROERS EN HUN OVERDADIGE DRUGSGEBRUIK VOOR EEN TOTALE BREUK.

TOT AAN 1983 WAAR ZIJ MET HUN REUNION CONCERT IN THE ROYAL ALBERT HALL IN LONDEN VOOR EEN 

FORMIDABELE COME-BACK ZORGDEN, GESTEUND DOOR O.A. ALBERT LEE OP GITAAR EN PETER WINGFIELD 

OP TOETSEN.

UIT BEWONDERING SCHREEF PAUL McCARTNEY " WINGS OF A NIGHTINGALE " VOOR DE BROERS, DIE ZICH 

HIERMEE NA JAREN WEER DE HITPARADE IN ZONGEN.

IN 1986 VERLEENDEN ZIJ MET HUN ACHTERGRONDKOORTJES HUN MEDEWERKING AAN PAUL SIMONS 

ONVERGETELIJKE LP "GRACELAND".

HUN NAMEN ONTBREKEN OP GEEN ENKELE "HALL OF FAME" LIJST, IETS WAT HUN VEELZIJDIGHEID 

ONDERSCHRIJFT.

HELAAS WORDT DOOR HET OVERLIJDEN VAN PHIL EVERLY EEN BELANGRIJK HOOFDSTUK VAN DE 

POPMUZIEK AFGESLOTEN.

Hans de Wekker

Nono de Vries met een

Van de Everly‟s

Everly Brothers met Henk, Rio en Nono

Van de Pacifics



Mijn strenge Tante

Mijn tante is er eentje, waar eigenlijk een standbeeld voor opgericht zou moet worden. Ze was voor mij  een oudere , 

maar stronteigenwijze zus, een moeder en mijn scherprechter, die mij altijd weer  een spiegel voor wist te houden.

Zij ving mij , na een korte periode in het internaat, in 1953 liefdevol in het Haagsche op en heeft sindsdien, niet altijd 

met evenveel succes, geprobeerd mijn leven richting gegeven. Ze had ook „‟een tong als een scheermes‟‟. Als ik op 

bezoek kwam .. kreeg ik altijd het eerste half uur de wind stevig van voren. Dat kon betrekking hebben op mijn 

uiterlijk tot en met mijn toen nogal luchtige levenswandel. Na dit half uur van verbale vernederingen werd ik dan in  

de watten gelegd, met de heerlijkste authentieke gerechten. Uit haar tirades klonk meestal duidelijk onverholen trots, 

die zij echter als trotse Maron niet wilde tonen.

Zij heeft de begin periode van de R&R meegemaakt en kende de tekst van Jailhouse Rock nog op hoge leeftijd beter 

dan ik. Ze  kent al die ouwe rakkers van Hans Bax, Jan Wens, Sydney, Ruud Brantz tot en met Eddy Chatelin.  Allen 

hadden en hebben een respect voor die mopperende en humoristische tante. Tijdens een optreden met de Crazy 

Rockers, stonden en zaten Harry, Pim Eddy en Boy in vol ornaat om haar. Ik kwam ook relaxed aangeslenterd en 

kreeg meteen de wind van voren. Ik moest me schamen dat ik nu pas kwam aankakken.. en ik moest niet van die rare 

bekken trekken als ik zong. Schijtlollig  counterde  ik:…‟‟ U lijkt wel een groupie met al die jonge kerels om je heen‟‟ 

Ze vroeg, onraad vermoedend, wat een groupie eigenlijk inhield. Ik had het haar nooit moeten uitleggen, want toen ik 

dat wel deed , pakte ze haar stok en sloeg mij daarmee, tot grote hilariteit van de boys, op mijn kop. 

Zij was de enige waar ik alles van kon hebben. Om bijvoorbeeld duidelijk te maken, dat zij het niet eens was mijn 

wisselende relaties,  begroette  zij steevast mijn nieuwe vriendin met de naam van haar voorgangster. Dus mijn 

nieuwe vriendin José werd steevast met Margriet begroet. Ja een bitch, die oude tante van mij. Helaas is zij nu, op 

bijna 89 jarige leeftijd, niet meer wat zij geweest is… ze staart mij tijdens mijn bezoek aan haar met doffe ogen aan 

en moet heel diep nadenken voor ze mij herkent. Soms  fluistert ze bijna niet verstaanbaar in mijn oor…‟‟Oude 

Schuinsmarcheerder‟‟. Ze zal er niet lang meer zijn, vandaar mijn hommage aan dit  geweldig wijf.  Als ze dit laatste 

had kunnen horen, had ik opnieuw een klap met haar zo geliefde wandelstok kunnen verwachten. Maar ik zal haar 

scheldkanonnades altijd als een liefkozing ervaren en dat waren ze ook. Voor diegenen die het interesseert, zal ik een 

beeld proberen te schetsen van mijn heldin. 

Zo ging ongeveer een van de laatste telefoongesprekken met mijn  Tante Marie.

Ja… hallo?….hé ,wat leuk…. Tante Marie. Ja.. weet ik.. Da‟s lang geleden. Hoe gaat het met u? Goed?  Ja ja .. denk 

echt wel elke dag aan u, maar ik had echt nog geen tijd te bellen.. druk.. druk.. u ken het wel.  Maar u klinkt altijd 

even fris en,….. streng…Wat zegt u?.. heb ik het wel nodig.. ikke .. een slijmbal?   … flierefluiter.. ik ..eh.. hoe komt u 

erbij?.  U verandert ook voor geen meter hè? 



Mijn strenge Tante

Hoe het met mijn hobby‟s gaat? Goed hoor…  ik sport nog  regelmatig, lees veel en heb nog steeds veel interessante  

mensen om me heen. Nee …nee..nee…. ik bedoel niet alleen vrouwelijke contacten, wat denkt u toch van uw  

lievelingneefje.. u hebt me toch netjes opgevoed? Ik ben geen dertig meer hoor… Drinken?.. Af en toe een biertje…. 

Jaaa echt waar. Hoe het met de muziek gaat? …  Tsjaa…. wat moet ik  daar nou over  vertellen?

Weet u  tante…  als ik weer eens voor de zoveelste  keer in de spotlights  van de middelmaat sta en mijn blik over het 

steeds ouder wordende publiek  laat glijden, grijpen soms realiteitszin, nihilisme en  twijfels mij „‟in perfect 

harmony‟‟ naar de keel. 

Het lijkt er soms op, dat het publiek en ik,  graag gehad zouden willen hebben, dat alles zo gebleven was zo als het  in 

the good old days geweest is, maar weet u… niets is helaas meer zoals het was… toch? Wat zegt u?... Zonder 

geschiedenis geen toekomst?.... Daar hebt u weer gelijk in.

Toch ga ik mij steeds vaker afvragen, of  ik het hondstrouwe publiek niet jarenlang een werkelijkheid heb proberen 

voor te spiegelen, die  nooit bestaan heeft.

Wat zegt U?.. Bespaar mij dat quasi  filosofische gedoe? O.k u  zoals u wilt.. Ik zal u niet lastig vallen met mijn quasi 

gefilosofeer. U heeft gelijk… de mensen vermaken zich nog steeds   uitstekend. Laat ze zich maar in nostalgie 

wentelen, als ze er maar een goed gevoel bij hebben.. het zij hen van harte gegund. Laten we er een gezellige avond 

van maken..   Maar toch…   de realiteit is…eh… wat zegt u? Ik.. ben zelf ook een ouwe lul?... Nou nou. .. maar niet 

koud toch?

Of het tijd wordt  eindelijk eens in te gaan zien, dat het afscheid van dit marginale circuit waarin ik mij de laatste 

jaren in beweeg aanstaande is? The party is over.  Your time is up,  LET THE COURTAIN DOWN?

Jeetje, u bent weer lekker positief bezig hoor… bedankt voor  het hart onder de riem….. maar toch… inderdaad.. nu 

u het zo stelt…….. 

Soms schrik ik inderdaad wakker uit dromen vol quasi glitter, glamour, voorspelbare complimenten, maniertjes en 

kom ik tot het besef, dat alles eindig is. IK kijk in de spiegel en denk .. Shit.. dit kan ik het publiek echt niet meer 

aandoen. Wat zegt u?.... Het zwarte gat komt  op me af?  Wat nu…. Wat heb ik anders….  Had ik maar….Kon ik 

maar… en mijn „‟fans‟‟ dan…?

Wat zegt u?....… die zijn straks allemaal dood?...  . U bent er toch ook nog? U bent geen fan van me..?  En u vraagt 

altijd, of ik op uw   jouw verjaardag kom zingen. Dan krijgt u toch ook tranen in uw ogen?... Pardon…. Schijn 

bedriegt? U bent wel hééél erg.. 

Wat zegt u?..   Ben ik blind en doof voor de voortekenen van het verval …. en weiger ik nog steeds de boodschap die 

de spiegel doorgeeft te begrijpen?  Ik kijk bewust over de rimpels, schilpadden nek, bierbuik, steeds dunner 

wordende haardos en grijze haren heen?.. Dank u wel… Hartelijk bedankt voor uw complimenten.

U bent wel  lekker opbeurend bezig  tante!!.. Pardon…geen  realiteitszin..beide benen stevig in de lucht?  Dank u..zo 

kan ie wel weer hoor. 



Mijn strenge Tante

Ik ken er een paar die zijn helemaal niet om aan te gluren en die staan er toch ook nog. .. Daarom hoef ik het niet te 

doen?...Ik mag er toch best nog wezen.. vind u niet?...Wat zegt u.. Ik…uw favoriete  neefje.. een verwaande kwast? 

Tante  please.. en u was nog zo trots op me… Bent u nog steeds?… als ik me maar niet belachelijk maak en van die 

gekke bekken trek als ik zing?....Bedankt hoor.

Wat bedoelt u ..gerotzooi  in de kleedkamers? Kom nou  tante.. niet zo negatief… de kleedkamers zijn niet meer zoals 

vroeger vol groupies, integendeel, kleedkamers kunnen tegenwoordig meedogenloos zijn. Ze vertellen je, man of 

vrouw, zonder omhaal hoe het leven ervoor staat, hoe triest het routinematige omkleden en afschminken wordt, hoe 

weinig glamoureus de glamour blijkt te zijn, hoe triest en eenzaam het reizen van de ene naar de andere veredelde 

gymzaal eigenlijk is. Hoe triest „‟collectieve isolering‟‟ van de  reeële wereld kan zijn…. Steeds weer  de zelfde 

hoofden, steeds weer de zelfde gemeenplaatsen….. Ooooo wat goed… toppie ..toppie.   

De glinsterende decors  uit de gouden jaren  zijn verruild voor sobere minimalistische aankleding.  

Het kost mij inderdaad steeds meer moeite, het zelfde kunstje te herhalen en toch te blijven doen alsof ik voor 

duizenden mensen in het concertgebouw sta en mijn nummers voor het eerst speel….Nee …natuurlijk sta ik niet in 

het concertgebouw tante, die tijden zijn allang voorbij.  

Tante ..  ik zal u een geheimpje verklappen ..  Om  mezelf af en toe een veer in mijn kont te steken..  laat  ik mijn lieve 

vrouwtje of een paar blinde „‟fans‟‟ sociale media bestormen met achterhaalde of verzonnen  successtories ……

Ja..? Een rad voor ogen  draaien heet dat… u slaat de spijker op de kop….. inderdaad.. sorry tante.  

Wat zegt u ?…..,  dat deze zo vaak misbruikte media voor mij helaas een laatste strohalm zijn, waar ik mij  

krampachtig aan vastklamp, om mij nog enigszins een acceptabel virtueel „‟fotoshop-profiel‟‟ aan te meten.. of..wat 

er nog van mijn profiel over is. Wat zegt u?... Niet om aan te gluren.. ouwe gek?.. Nou nou nou.. tante. En vorige 

maand was u nog complimenteus…. Aha.. dat wat vorige maand gold… hoeft nu niet meer te gelden?

Mooi hoor!

Nee…hoor.. ik blijf na zo‟n  avondje  niet meer hangen zo als vroeger..  .dat doen ze tegenwoordig niet meer.. het is 

inpakken en wegwezen geblazen. Na het optreden stap ik  in de auto en ben dan binnen de kortste keren weer veilig 

bij moeders thuis, waar ik ongestraft alle luister en glitter van mij af mag laten vallen. Ik hoef mijn buik niet meer in 

te houden, kan rustig een knetterende wind laten en als ik in de ijskast graai, tegelijk een boer laten. Ik werp nog 

schichtig een blik in de spiegel….. ad te nooye.. wat zie ik er uit. Ik raadpleeg mijn agenda om de volgende verfbeurt 

te plannen voor mijn steeds grijzer wordende oude harses. Ja tante het pad van  oude “Sterren” gaat niet meer over 

rozen. 

Voor de gage waarvoor anderen maar een keer hoeven op te treden, moet ik tegenwoordig vijf keer op pad. Maar ik 

sta mezelf wel lekker te kietelen op een podium, geweldig toch.. hoewel.. het er soms veel van heeft, dat ik  soms bijna 

van mijn voetstuk afval. 



Mijn strenge Tante

De volgende dag zit ik  de krant  door te bladeren…. Popnieuws…en cultuurprogramma‟s, maar er 

staat GVD  helemaal niets   over mijn grandioze show in Lutjelollum. Getverdemme.. wel berichten 

over  die progressieve snotneuzen van tegenwoordig, die mij van links, rechts, van  onder en boven 

hebben ingehaald en ook over de oudere slijmballen, die het wel gemaakt hebben. tante.. ik denk, dat 

moeders …  maar subiet  even iets over mij op facebook of op you tube moet verzinnen, voordat ik 

in helemaal in de vergetelheid verdwijn. Krijgt moeders zelf ook een beetje aandacht.

Wat zegt u…?    Ikke?...  gitaar aan de wilgen hangen?... Zingen kan ik toch niet??  Ikke… 

zelfverheerlijking? Hoe komt u daarbij!!  Ben ik behept met een ernstige vorm van 

zelfoverschatting?  Dat ziet u, met alle respect, echt verkeerd hoor… Wat zegt u??...... O.K… laat 

maar… DAT  HEB IK NIET GEHOORD.

Ik moet mij weer opmaken voor mijn tocht van veredelde gymzaal naar partycentrum, maar… pas 

op… wel met een air van een wereldster hoor. U kent uw neefje toch. Sorry…wat zegt u… maar al te 

goed?.. O.K….. laat maar. 

Ja ik ben op vakantie geweest. Jammer dat u niet op FB zit, anders had u kunnen zien, dat  moeders 

een foto van mij er op gezet heeft met een croissant in mijn hand in het zonnetje 

van een Spaanse toplocatie. 

Wat zegt u tante?.... Ik heb  de illusie, dat  de halve wereld  naar me kijkt… Een croissant zooo  

….dat is interessant. Nou tante…  niet zo sarcastisch hoor!!  Hoe bedoelt u, dat ik  weiger te 

beseffen, dat er maar een  hele kleine groep „‟hoogbegaafden‟‟ dit croisantje interesseert.  O.K rustig 

maar tante Marie .. Ik weet dat het gros van de mensen het niet interesseert. Wat zegt u?.... Mijn 

zucht naar aandacht en erkenning….. de laatste strohalm?..  

Maar mag ik dan niet met  volle teugen van mijn laatste strohalm genieten… ?  Ja ik weet het  tante, 

eens knapt het halmpje. Ik moet zorgen.. dat ik er goed uit blijf zien?..... Eindelijk een complimentje  

Tante.. dank u wel. Ja .. ja .. ik bel je gauw .. en kom echt heel gauw langs. Niets te druk.. druk… 

druk? Nee echt .. ik bel en kom… mag je mij nog meer de mantel  uitvegen..

Leuk u weer gesproken te hebben.. de volgende keer a.u.b. niet zo sarcastisch tegen je lievelingsneef 

doen  hoor. Blijf gezond. Daaaag. Ojee.. 

HEB IK OOK NIET GEHOORD.

Drs. W .Brunings



Lezers rubriek

Lieve Eddy,

We willen je even bedanken dat je ons stukje over de drummer Peter Axt in jouw Indoprive geplaatst hebt. 

Wij hebben intussen contact gehad met 1 van zijn dochters in Duitsland en we hebben contact gehad met zijn weduwe Elke 

in Spanje. Eddy nogmaals dank voor al je moeite. Je hebt heel goed op weg geholpen. 

Onze dank is groot. Doe de groetjes en kussies aan Lorraine. Jij heel veel succes met al je optredens en een lekkere kus van 

ons. Liefs van de Sopaatjes (Ivon en John).

============================================================================
Lieve mensen.

Heb goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar.

Een ervan is...... eerlijk duurt het langs......

De verschrikkelijke mooie achtergrond heb ik "geleend" want sinds ik met pensioen ben kan ik niet meer naar Hawaii gaan, 

maar zeg het eerlijk...toch. Dàt maakt het. Wie volgt...ere wie ere toekomt!

Eddy heeft fantastisch zijn best gedaan om van mijn valse driegrepen gefrutsel toch nog iets te maken, daarom als dank niet 

de eerste de beste meisjes opgezocht als background..Maar U bent natuurlijk het nieuwe jaar nog niet van me af, en we gaan 

rustig verder al lijkt alles op elkaar toch en Eef verzorgt me uitstekend!!!!

Want achter zo'n figuur als ik staat meestal een lieve sterke zorgzame vrouw, wat een bofkont. alweer ...ere wie ere toekomt

Helaas heeft mijn vaste muziek goeroe Danny gezondheid problemen ( met de ogen) en hoop op een spoedig beterschap 

want aan hem heb ik toch wel alles te danken.

Danny van harte beterschap!

Zo....

Dat was het, mocht ik de andere voornemens niet kunnen waarmaken,sorry... U kent me....problemen??? ik vergroot ze.

Gloetjens......Armand

========================================================================================

In de laatste editie van INDO-Prive stond een alleraardigste

pagina met daarop enkele foto's van Haagse INDO Bands 

uit begin 60-tiger jaren. Ik herkende Guus de la Rambelje 

( Black Magic Stars) die ik recentelijk nog ontmoette op 

de EMBARS Reunie in Den Haag.

Op de middelste foto rechts herkende ik Rex Harris 

( Rex and his Rockets) en Boy v.d. Voet(Eastern Aces).

Bijgevoegd een bandfoto van Winny and his Jaquars met o.a.

Winny van Heuven van Staereling en Guus de la Rambelje

Groetjes, Hans de Wekker



Indorock Gala 2014
Aan alle bandleden en henk blok.

Jongens hartelijk bedankt voor jullie inzet en het goede spel

Een avond om nooit meer te vergeten.

Ook de dames achter de tafel top ladies.

En niet te vergeten onze crew

Een mooie foto reportage van henk blok is te zien op….

Picasawebgoogle.com/fotohenkblok

Geniet ervan

Speciale dank aan de fam.boestaman voor hun inzet met Armand in het bijzonder.

groetjes Jacques



Tjidengkamp reunie





Kinderen

Neem gerust uw kinderen mee, want ook zij hoeven 

zich niet te vervelen. Een stand met creatieve 

handvaardigheid geeft workshops en er is ook een 

springkussen aanwezig. Kortom een bezoek aan de 

Pasar Malam Bagus is een dagje uit voor het hele 

gezin!

Bijzonderheden:

Door de ruime opzet is de Pasar Malam Arnhem ook 

goed te bezoeken met een rolstoel of scootmobiel.

Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.

Gratis parkeren

Bij de Rijnhal ligt een heel groot parkeerterrein en het 

parkeren is gratis.

Entree:

Volwassenen € 8,-

Volwassenen 65+ € 6,-

Kinderen 6 t/m 12 jaar € 6,-

Kinderen tot 6 jaar Gratis

Op vrijdagmiddag is de entree voor 65plussers tot 

17.00 uur slechts € 2,-!

Organisatie: FLAM Productions: 0546 - 865811 of 

06-20582405

info@flamproductions.nl

Website: http://www.flamproductions.nl

mailto:info@flamproductions.nl
http://www.flamproductions.nl/
http://www.flamproductions.nl/




Vincent Kautz

Graag wil ik mij via deze weg even voorstellen en kort iets meer over mezelf 

vertellen.

Mijn naam is Vincent Kautz en ik ben 62 jaar oud. Ik ben in Djakarta (Ind) 

geboren. Op jonge leeftijd ben ik met mijn ouders naar Nederland vertrokken 

(in1953) met de Willem Ruys. 

Ik ben getrouwd met Maud en we hebben 3 kinderen (2 zonen en een dochter). 

We hebben ook 3 kleinkinderen en ons vierde kleinkind wordt in mei van dit 

jaar verwacht.

Ik ben in Den Haag -in de sixties- opgegroeid en ben hier ook naar de middelbare school gegaan. 

Na  mijn eindexamen moest ik eerst de militaire dienstplicht vervullen alvorens verder te kunnen studeren. Ik ben ooit als 

beroepskeuzeadviseur begonnen en heb daarna mijn studie Andragogiek in Leiden afgerond.

Ik heb  diverse functies vervuld bij o.m. de (toenmalige) PTT en een aantal gemeenten, als laatste bij de gemeente Westland.

Sinds 1 juni 2013 ben ik gestopt met werken en met vervroegd pensioen gegaan. 

Ondanks dat ik niet meer werk kom ik tijd te kort. Naast het samen genieten van het leven, ben ik vooral bezig met 

activiteiten die mij de nodige voldoening geven. 

Zo ben ik naast mijn programma-activiteiten voor omroep Rijswijk ook actief betrokken bij de jeugdopleiding van ADO als 

studiebegeleider en heb ik inmiddels mijn eigen organisatieadviesbureau opgericht (omdat ik het nog altijd erg leuk vind om 

tips en adviezen te geven op mijn vakgebied).

Ik hoop dit alles nog lang te kunnen blijven doen want stil zitten kan ik niet.

Groeten van Vincent



PRESENTATIE HANS CONSTEN, EDDY CHATELIN EN VINCENT KAUTZ

TECHNIEK RONNY DE GRUITER EN ARNOLD SCHOLTES

Rock & Roll, Indo en verzoekplaten

Dit is een amusements programma

Programma begint op zondag om 13.00 uur

Programmaduur 3 uur 

Stuur een bericht naar de programmamaker(s)

Rock Around the Sixties is een muziekprogramma dat iedere zondagmiddag live wordt uitgezonden van 

13.00 uur tot 16.00 uur op Omroep Rijswijk.

Rock Around the Sixties bestaat al vanaf 1997 en de presentatoren brengen, nog steeds met vol 

enthousiasme, de muziek uit de jaren 50 en 60 zoals Rock & Roll en INDO Rock bij u thuis.

Ook komen er regelmatig artiesten die u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op muzikaal 

gebied.

Luister on line:

http://www.radiofm.nl/online-radio/zender/rijswijk/

In de Ether: 105.9

Het Rock Around the Sixties team bestaat uit:

Presentatie: Hans Consten, Eddy Chatelin en Vincent Kautz

Techniek: Ronny de Gruiter en Arnold Scholtes

Naast deze medewerkers zijn er nog andere medewerkers die de uitvoering van ons programma 

ondersteunen en dit allemaal op vrijwillige basis.

Tijdens onze live uitzending kunt u bellen (070 - 396 08 08) om een verzoekplaat aan te vragen.

Ook voor overige vragen/opmerkingen kunt u ons iedere zondagmiddag tijdens de uitzending bereiken.

Wij wensen u veel luisterplezier!

ROCK AROUND THE SIXTIES

http://www.omroeprijswijk.nl/contactformulier.asp?pid=95


TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES



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 God dank ik ben een Indo Boy ….Ricky Risolles

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

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
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
http://www.youtube.com/watch?v=JvCpf9CR-oA


Sir Winston Leisure Center

Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk

TEL 070-3 192359  FAX 070-3192430 

info@sirwinston.nl

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/Arnhem

mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@sarinah.nl
mailto:info@flamproductions.nl


Indo PRIVÉ

tot ziens

Redactie medewerkers :

Drs. W. Brunings

Armand Filon

Indo Privé steunpunt : Edu Schalk

Directeur en supervisor: E. B. Chatelin

Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,

stuur ze dan naar onze redactie. 

indoprive@gmail.com


