Nieuwsbrief Vrienden van Godelieve 02-06

Beste mensen,
NAMENLIJST – GEZOCHT
Wie kent iemand van deze lijst, of
weet hem of haar te wonen?
DONALD DUCK
Juf Jeanne of Jaenne
Tommy Jongerius (Utrecht)
Jean Mouchard (Sittard? in ieder
geval uit Limburg)
TOM POES
Hans Broens
Gerard Bijvank
Marleen van Zandvliet
Angelique Heijermans
Jacqueline de Wilde
Angelique van Hees
WITTE OLIFANT
Jan v.d. Doelen
Benny van Nuenen (Uden?)
Benny Eeuwering
Kees Kastelein (Breda)
Rinie Roof (Amstelveen?)
Rob Roodakkers (Voorschoten)
Henk v.d. Wijngaarden
Frans Meeuwse (Fijnaart)
Frans Franken
Gerard van Asperen
Joost en Gerrit Knoop (Wijk bij
Duurstede)
Gerard Remkes (Utrecht)
Gerard van Asperen
Leo knijf (Harmelen)
Angela . . .?
Juf Dollie
Harry de Groot
Marcel
FILISTIJNEN
Marie-Louise (Oldenzaal)
Henk Bekker
Wim Kranen (Eindhoven)
Ansje Kruiff
Monique Vughts (Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen
Ria van Rijswijk (Nijmegen)
Marjo Weerts
Desiree Roling (Maastricht, ouders
wonen daar nog)
Thea Schellekens (Eersel)
Mark en Paul Verhoeven
José Deele (Den Bosch)
Alette Groen (Groesbeek)
Elly Merks
Sjanneke Donders
Theo van Deursen
Wilma Woef?
Cobi Takken
Adrie van Emden
Martha de Lizer
Beppie? Knots?
Heleen Anderegg (Nuenen)
Anny Vennise of Vennixe
(Westelbeers)
Lucie Meulensteen (Eindhoven)
Peter Olde Boerrigter (Oldenzaal)
Juf Francien
Juf Tiny
Juf Yvon
Juf José
Juf Lidwien Zaats
Juf Thea Daalmeyer
Juf Marijke (Aalst)
Juf Annelies

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar, dit keer in een nieuw jasje, met
uiteraard nieuws over de reünie. We hebben de laatste gesprekken en
onderhandelingen gevoerd met landgoed Ginkelduin en wat daaruit is
gekomen lees je hieronder.
DE REÜNIE . .
Wordt, zoals in de vorige nieuwsbrief al stond, gehouden op zaterdag 15
september 2007 in de Theaterzaal van Landgoed Ginkelduin te Leersum.
Het programma hebben we, om alles ook financieel voor iedereen bereikbaar
te houden, opgedeeld in een middag- en avondprogramma.
MIDDAGPROGRAMMA
Het middagprogramma duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Je wordt ontvangen
met een broodmaaltijd en ontvangt drie consumptiebonnen voor drankjes.
We zorgen dat iedereen die zich aan heeft gemeld, herkenbaar is voor
anderen door middel van een naam-badge met daarop het huisje en de
periode dat je daar hebt gewoond. Daarom is het belangrijk dat je dat ook
vermeld bij je aanmelding.
Na de broodmaaltijd is er volop gelegenheid om mensen te ontmoeten en
herinneringen op te halen.
Om 14.00 uur begint een wandeling in de bosrijke omgeving, onder
begeleiding van een boswachter. Die man kent de weg en je hoeft dus niet
op routepaaltjes te letten, met andere woorden, tijdens het wandelen is er
ook ruim gelegenheid om met huisgenoten van toen bij te kletsen.
Als we weer terugzijn in de Theaterzaal is er ook nog weer gelegenheid om
met mensen te praten, boeken van toen te lezen en foto’s te bekijken onder
het genot van een drankje.
Om 17.00 uur is dan de sluiting van het middagprogramma.
De kosten voor dit middagprogramma bedragen € 18,25 per persoon.
AVONDPROGRAMMA
Aansluitend kan je bijboeken voor het avondprogramma wat duurt van 17.00
tot 22.00 uur. Dit gaat van start met een lekker dinerbuffet met
verschillende koude en warme voor- en hoofdgerechten.
Van 19.00 tot 20.00 uur is de bowling met vier banen tot onze beschikking.
Wie dus even wat energie kwijt wil kan hier terecht.
Verder wordt de avond gevuld met muziek en wellicht nog wat sketches door
oud-Godelievenaren, wie zich geroepen voelt om op de bühne te klimmen is
van harte welkom!
Om 22.00 uur is het slot van deze reünie.
De meerprijs voor dit avondprogramma bedraagt € 20,75 per persoon.

VERVOLG NAMENLIJST
VLINDER
Hans Theunissen (Nijmegen)
Caspar Kleintjes (Maastricht)
Robert-Jan Albers (Tilburg)
Carola van Huykelom (Tilburg)
Juf Kiekie Konings (Tilburg
Therisienne van Herten (Horn)
Erik te Vegtert (Enschede)
Thea de Hondt (Tilburg)
Juf Cilia Rooth (Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (Lisse)
René Nielandt (Enschede)
Juf Bep van Eyk (Tilburg)
Juf José (Overloon - later naar
Engeland verhuisd)
Huub Quaedvlieg (Terwinselen)
Corin Magilsen (Tilburg)
Ans Snels (Tilburg)
Ad Huyben (Oosterhout)
Felix de Groen (Eindhoven)
Maria Maas (Geldrop)
Jolanda Keysers (Geleen - later naar
Utrecht verhuisd)
Alex Schokenbroek (Heerlen)
Marcel van Gieten (Leiden)
Petra Kastelein ('s Gravenmoer)
Jenny van Welie (Best)
KOEKOEK
Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Ronnie in 't Groen
Sylvia Berkelmans
Paula Wildeman
Henny Wessel
Madelon van Dun
Trees de Beer
Dion Hosli
Louis Steenvoorde
Juf Corrie
Juf Rian
Wimke Westen
Alphons Jansen (Uden)
SCHOOL - ONDERWIJZEND
PERSONEEL
Dhr. Goossens (Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeers (Tilburg - later naar
Belgie verhuisd)

Uitgave:
Vrienden van Godelieve
Vereniging van oud-bewoners en –
personeel van Kinderdorp SintGodelieve te Goirle (N.Brabant)
Correspondentie-adres:
Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie@godelieve.net
site: www.godelieve.net
Stel je geen prijs op deze
nieuwsbrief? Laat ons dat even via de
mail weten. We halen dan je naam
van de verzendlijst.

Het avondprogramma is niet afzonderlijk te boeken, alleen in combinatie met
de middag. De kosten voor middag- plus avond bedragen € 39,00 per
persoon.
OVERNACHTEN
Voor de mensen die niet nog eens ’s avonds naar huis willen rijden, biedt
Landgoed Ginkelduin elke overnachtingsmogelijkheid. In het gebouw
bevinden zich 2-persoons hotelkamers. Direct achter het hoofdgebouw staan
2- en 4-persoons bosappartementen en bungalows voor 4 tot 8 personen.
Wellicht een tip om dit gezamenlijk met vrienden of bekenden te boeken. En
voor de kampeerders en caravanners is er natuurlijk het keurig verzorgde
kampeerterrein.
Boeken van een overnachting kan alleen rechtstreeks bij Landgoed
Ginkelduin en niet via ons.
Onze contactpersoon is José Timmer, zij is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0343 – 489 957, buiten
kantooruren via j.timmer@ginkelduin.nl.
Informatie vind je op onze site en op www.ginkelduin.nl.
ONTBIJT
Op zondag 16 september organiseren we een gezamenlijk ontbijt voor de
overnachters. De kostprijs hiervoor bedraagt € 9,50 per persoon, maar als je
een hotelkamer boekt zit dit bij de prijs in.
AANMELDEN
Je kunt je aanmelden via reunie@godelieve.net met de vermelding van de
Volgende gegevens:
1. je naam, huidig adres en telefoonnummer
2. jaartal + huisje waarin je op Godelieve was.
3. tijdstip wanneer je wilt komen: a.) alleen de middag voor € 18,25 per
persoon; b.) middag + avond voor € 39,-- per persoon of c.) middag,
avond en ontbijt voor € 48,50 per persoon.
4. Vermeld met hoeveel personen je komt. Maak het totaalbedrag over op
giro 558 33 48 t.n.v. S. Castelein onder vermelding van “Godelievereünie”.
Je betaling is bewijs van inschrijving. Mocht de reünie om welke reden
dan ook geen doorgang vinden, dan krijg je de betaalde som geld retour.
Restitutie op andere gronden kan niet plaatsvinden.
5. Vermeld als je met het openbaar vervoer komt en afgehaald wilt worden
vanaf bushalte De Schermerij in Leersum.
Een routebeschrijving vind je op onze site.
OVERIGE NIEUWTJES:
We zijn nog steeds in onderhandeling met de Stichting Kompaan over een
bezoek aan het Godelieve-terrein, en dan met name één van de oude huisjes
en het hoofdgebouw met de Donald Duck. We proberen dit op een zaterdag
te plannen. Heb je interesse om mee te gaan, laat dat dan even via de mail
weten.
Als hier meer over bekend is dan laten we je dat weten via deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve,
Sil Castelein.

