Vrienden van Godelieve

Vereniging van oud-bewoners en personeel van
Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle (N.Brabant)
www.godelieve.net - mailto: sil@godelieve.net
correspondentie-adres:
Koning Lodewijklaan 210 - 7314 GM Apeldoorn

Beste mensen,
Voor het eerst wil ik mededelingen over de voortgang van de reünie in 2007 en onze
website in deze nieuwsbrief-vorm gieten.
WIE ZIJN DE VRIENDEN VAN GODELIEVE?
De naam is bedacht door Willy, Helma en ik tijdens een gesprek over de te plannen
reünie.
Feitelijk slaat de naam op die hele groep mensen die nu contact met elkaar hebben, of die
reageerden op een oproep via mail of een van de internetpagina's www.schoolbank.nl,
www.friendwatch.nl en www.wijzijnopzoek.nl.
Volledigheidshalve noem ik iedereen even op:
Regien Bisterbosch, Eef Böttcher, Elma van Bugnum, Sil Castelein, Anita ten Dam, Helma
Dekkers, Henri Dumoulin, Anja Hulshoff, Saskia Jansen, Leo van den Heuvel, Willy
Kersten, Joke Lange, Ninette Murk, Pauline de Reuver-van Run, Jeanne Reinders-Ewoud,
Philip Scheel, Mathieu Stiphout, Ed Valentijn, Annemarie ten Westenend en Henk de Wit.
Aangezien het mailadres van Jean-Marie Brock niet meer in de lucht is, moet ik daar een
belletje aan wagen. Ook de mail gericht aan Steffie Reep komt weer retour, van haar heb
ik helaas geen telefoonnummer.
REUNIE
Willy Kersten heeft contact met het KRO-programma "Adres Onbekend”, een
radioprogramma dat mensen, die elkaar nog kennen van vroeger op school, op een
internaat of in een tehuis, bij elkaar wil brengen. Ook heeft Willy een pagina geplaatst op
de website van Rob Kamphues's TV-programma "De Reünie", eveneens van de KRO.
Mochten er onder jullie nog ideetjes zijn om meer naamsbekendheid te geven aan de
reünie van 2007, laat me dat even weten.
Ook voor info over onze plannen tot nu toe kan je me mailen.
CONTACTEN
De laatste tijd zijn er weer wat contacten tussen oud-Godelievenaren gelegd; met Leo van
den Heuvel en Ninette Murk, allebei huisgenootjes van Willy, Philip en ondergetekende in
de Koekoek van 1965. Misschien ook van Saskia Jansen, daar ben ik niet zeker van. Anita
van Dam staat met een oproep op www.friendwatch.nl waar ik op heb gereageerd, tot
nu toe heb ik nog niets van haar vernomen. Wel van Joke Lange en Henk de Wit, zij
reageerden allebei op mijn melding op www.wijzijnopzoek.nl
Gisteren heb ik via schoolbank.nl een mailtje gestuurd naar Ad van Steensel, oud/leraar
en hoofd der school op Godelieve. Ik hoop maar dat hij zich heeft aangemeld zodat hij de
mail kan lezen. Misschien heeft een van jullie voor mij het mailadres van Ad van
Steensel?
GEZOCHT : LIA OF LYDA DE KOK
Henk de Wit is op zoek naar een lerares op Godelieve in de vroege 60'er jaren: Lia of
Lyda de Kok Henk zat in 1963 in de Witte Olifant. Kent een van jullie Lia of Lyda, laat me
dat dan weten dan meld ik het aan Henk.

GODELIEVE-SITE
De vernieuwde site op www.godelieve.net is nu volledig werkzaam.
Tot nu toe hebben vijf mensen hun persoonlijke Godelieve-verhaal geplaatst; aan een
zesde wordt gewerkt.
Wil je een bijdrage leveren dan ben je natuurlijk van harte welkom.
Via de link "infoboekje" is de informatiebrochure van rond 1968, met alle prachtige foto's
van Martien Coppens, niet alleen volledig te bekijken, maar ook als PDF-bestand te
downloaden. Je kunt hem dus zelf uitprinten, of op een schijfje branden en het bij een
copyshop tweezijdig op dik papier laten printen en inbinden.
De site is inmiddels ook gekeurd door de mensen van friendwatch.nl en heeft het
predikaat `goud` ontvangen.
STEL JE GEEN PRIJS OP DEZE NIEUWSBRIEF?
Laat me dat even weten via de mail. Ik haal je naam dan uit de verzendlijst.
Met vriendelijke groeten,
namens Vrienden van Godelieve:
Sil (Silvester) Castelein
sil@godelieve.net

