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,
Met de vakantieperiode achter de rug begint er weer van alles te gebeuren binnen het
reüniegebeuren: nieuwe aanmeldingen, alvast een "voorproefje" in september van dit jaar
en ook gaan we alvast wat plannen op poten zetten voor de daadwerkelijke reünie in
2007. Ook vragen we ons nu al af wat we na die reünie gaan doen. Gaan we een
vereniging van de Vrienden van Godelieve maken? Afijn, daar hebben we nog twee jaar
voor om over na te denken. We hebben ook een lijst opgesteld van mensen die gezocht
worden, deze staat onderaan de nieuwsbrief.
CONTACTEN
Er zijn weer een aantal oud-Godelievenaren bijgekomen, waarvan sommigen zich zelf
hebben gemeld en anderen zijn benaderd. Zo meldde Juan Ligtvoet zich, hij zat in de
Koekoek van 1969 tot 1974. Ook Joke van Hoof (die nu van Oirschot heet) was een
Koekoekskind en wel van 1966 tot 1971. Joke heeft inmiddels haar verhaal op onze site
staan. En ook Ria Damen (heet nu Brunsveld) meldde zich, zij zat van 1967 tot 1970 in
de Filistijnen.
Via Elma van Bugnum kwam de naam van hun plaatsgenoot Nico Hofman in beeld. Nico
woonde van 1969 tot 1971 in de Tom Poes. We hebben hem gebeld en hij kwam op de
proppen met zijn toenmalige huisgenoot Gerard Jansen. Ook hij is door ons benaderd.
André Besamusca is op het spoor gekomen van "juf" Ria van Helvoirt (nu: van Weert) uit
de Koekoek en de Donald Duck. Juf Ria is op veel foto's te zien op onze site.
REÜNIE
Afgelopen weekeinde hebben we de koppen bij elkaar gestoken om alvast een beetje te
gaan kijken wanneer, waar en hoe we de reünie gaan organiseren. Een tipje van de sluier
kunnen we al wel oplichten: we denken aan de septembermaand van 2007, en we willen
het op een locatie houden die centraal ligt, betaalbaar is en die per auto en het openbaar
vervoer goed te bereiken is. En waar mensen ook kunnen overnachten als ze dat willen.
In oktober gaan we een gelegenheid bekijken welke aan ons eisenpakket voldoet.
Uiteraard wordt een en ander uit de doeken gedaan zodra we meer weten en definitieve
beslissingen hebben genomen.
Het blijft nog steeds lastig om de media te interesseren voor de reünieplannen. "Zet maar
een advertentie" horen we vaak. We hebben nu echter iemand bereid gevonden om op
een wat professionelere manier de media te benaderen.
VOORPROEFJE: 24 SEPTEMBER 2005 IN NIJMEGEN
Al geruime tijd leeft het plan onder een clubje oud-Godelievenaren om samen uit te gaan.
Daar hebben we nu concrete plannen voor: een dagje Nijmegen waar we gezamenlijk
beginnen met een bakje koffie aan de Waalkade. Daarna gaan we de stad in en dan 's
avonds uit eten. We willen na het eten gaan stappen.
Dit gaat plaatsvinden op zaterdag 24 september a.s. We spreken met elkaar af op het
Nijmeegse station om 12.00 uur. Mocht je interesse hebben, meld het dan even (ruim)
van tevoren aan Willy Kersten (willy@godelieve.net) , Helma Dekkers
(helma@godelieve.net) of aan mij, Sil Castelein (sil@godelieve.net) .
Het dagje is op eigen kosten. Je kunt op de dag natuurlijk afhaken wanneer je wilt,
bijvoorbeeld als je thuis wilt gaan eten of niet mee wil gaan stappen.

CONTACTEN
We hebben inmiddels al een aardige groep mensen bij elkaar, maar het is opvallend dat
er zoveel Koekoekjes bijzitten. We zijn dan ook op zoek naar mensen die in een van de
andere huisjes hebben gewoond. Zoals gezegd staat hieronder een lijst met namen.
Wanneer je een naam ziet waarvan je zegt: "O, maar die woont om de hoek" of "Daar
spreek ik nog regelmatig mee", laat ons dat weten. Of nog beter, laat diegene contact
met ons opnemen via de site www.godelieve.net.
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
=================================================================
NAMENLIJST: GEZOCHT!
Woonplaats indien vermeld is van toen, het ouderlijk adres
=================================================================
DONALD DUCK
Juf Jeanne of Jaenne
Tommy Jongerius (Utrecht)
Jean Mouchard (Sittard? in ieder geval uit
Limburg)
TOM POES
Hans Broens
WITTE OLIFANT
Harry de Groot
Marcel
FILISTIJNEN
Marie-Louise (Oldenzaal)
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)
Karin Persoon (Den Bosch)
Jenny van Welie (Best)
KOEKOEK
Astrid van Heugten (Den Bosch)
Willy van Engelen
Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Ronnie in 't Groen
Sylvia Berkelmans
Paula Wildeman
Elma Möllers
Henny Wessel
Madelon van Dun
Marion van der Weijden
Irene Grevelt
Trees de Beer
Dion Hosli
Louis Steenvoorde
Juf Greet
Juf Corrie
Juf Rian
Wimke Westen
SCHOOL - ONDERWIJZEND PERSONEEL
Dhr. Goossens (Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeers (Tilburg - later naar Belgie
verhuisd

