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,
De dagen beginnen alweer aardig te korten en volgens de kalender is het al herfst. Daar
was zaterdag de 24e september weinig van te merken tijdens het Godelievenarenuitstapje naar Nijmegen; het was goed toeven op de terrasjes van de oude Waalstad.
Verderop lees je meer.
En dan is het voor ons dan ook tijd om zo langzamerhand de reünie in de steigers te
zetten. Vroeg genoeg weliswaar, maar het is toch zoeken naar die ene, mooist gelegen en
liefst zo betaalbaar mogelijke locatie.
CONTACTEN
Onze lijst met gezochte personen in de vorige Nieuwsbrief heeft aardig wat respons
opgeleverd. Ria Damen-Brunsveld, oud-bewoonster van de Filistijnen, kwam met een boel
namen en foto's voor de site. Dankzij haar lijstje is er contact gelegd met "juf" Thea
Knape en Kees van Gestel uit de Filistijnen. Er zijn meer leidsters ten tonele verschenen:
de "juffen" Corrie van der Laar (Bambi, Kangeroe, Eekhoorn), Diny Langenhuijsen (Witte
Olifant) en Gerry de Rooij (Kangeroe & Koekoek).
Pauline de Reuver voorzag ons van de namen van "Koekoekjes" Astrid van Heugten, Wil
Engelen, Ad van der Horst en Rianne de Hoon. Astrid en Rianne hebben inmiddels hun
verhaal op de site geplaatst, en Astrid was ook van de partij op het uitstapje van zaterdag
24 september. Heel erg leuk!
Verder zijn er nu contacten met Marion van der Weijden (Koekoek) en Sjannie Medina
(Witte Olifant).
Willy heeft een oproep geplaatst op marktplaats.nl en een MSN-groep opgezet, lees
daarover meer verderop in deze nieuwsbrief.
REÜNIE
Met de huidige lijst van aanmeldingen en belangstellenden is het al haalbaar om de reünie
te gaan organiseren. En dan hebben we nog twee jaar voor de boeg tot 2007! Deze
maand zijn Willy, Helma en ik begonnen met informatie opvragen bij een aantal
zalencentra om een beeld te krijgen van het financiële plaatje. In november hebben we
een datum geprikt om een kijkje te nemen op de meest veelbelovende locaties. Aan de
hand daarvan gaan we een keuze maken. Ook zijn we al voorzichtig aan het brainstormen
over hoe de daginvulling zal gaan worden.
GODELIEVE-UITSTAPJE: 24 SEPTEMBER 2005 IN NIJMEGEN
"Laten we eens gaan eten en stappen" opperde Regien in het voorjaar. Dan hoef je er
alleen maar voor te zorgen dat Willy dat hoort.
Hij heeft een boel mensen weten te porren en uiteindelijk waren we met z'n dertienen:
Willy en zijn eega Violetta, Helma met dochter Kristy, Elma en Allard die er een lange
treinreis voor over hadden, Regien, Eef, Leo, Astrid en, om wat tegenwicht te geven aan
al die Koekoekjes, Ria Brunsveld en haar man Reindert. En dan ondergetekende
natuurlijk. Het was een bijzonder gezellige dag met mooi terrasjesweer. Willy onderzocht
de Nijmeegse parkeertarieven (valt tegen, wel duidelijk geel bonnetje onder de voorruit)
en Regien gaf een interessante voetbaldemonstratie op het onlangs met gras opgeleukte
Plein 1944. Lekker gegeten bij Griek/Italiaan "Mr. Jack's" en nog lang buiten kunnen

zitten op de grote markt. Ondergetekende had met Elma en Allard nog een hotelletje
geboekt in het nabijgelegen Berg en Dal en alzo werd het dagje een heus weekeinde.
De foto's van het uitstapje kan je terugzien op de site onder de knop "evenementen".
Al met al was het zo geslaagd dat er vast wel een vervolg zal komen. We houden je op de
hoogte via deze nieuwsbrief!
WWW.GODELIEVE.NET
In de periode tussen de vorige en deze nieuwsbrief hebben drie mensen hun verhaal
geschreven: Rianne de Hoon, Astrid van Heugten en Leo van den Heuvel. En van Ria
Brunsveld ontving ik een boel foto's van Filistijntjes die ik eerdaags op de site zal geen
plaatsen. Beste mensen, hardstikke bedankt voor jullie bijdrage!
Op de site staat sinds kort ook een gastenboek. Dit is voorlopig gratis via een
commerciele aanbieder gedaan, het beste is om je mailadres niet te vermelden bij een
bericht om ongewenste reclame te voorkomen.
In de toekomst hoop ik dit gastenboek te verhuizen naar de Godelieve-site.
Niet op de site maar wel op het internet: Willy heeft een MSN-groep opgericht voor de
Godelievenaren, je kan je hierop aanmelden via de link
http://groups.msn.com/kindertehuisgodelievegoirle/join .
GEEN VERGELIJK MET GODELIEVE
Mensen die mij kennen weten van mijn liefde voor Bulgarije, een prachtig land vol lieve
mensen maar wat helaas economisch helemaal aan de grond zit. Via de NederlandsBulgaarse vereniging "Beseda" ontving ik een noodkreet van de stichting "Geloof, hoop en
liefde" van Agnes van Ugchelen, over de schrijnende toestanden in vijf kindertehuizen in
de omgeving van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Neem eens even een kijkje op haar site:
http://www.kindertehuizenbulgarije.nl/
NAMENLIJST
Een gouden greep, deze lijst die in de vorige nieuwsbrief te lezen was. We hebben veel
respons gekregen en dat is een goede reden om hem erin te houden, uiteraard met
aanvullingen.
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)
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)
Juf Tiny
juf Yvon
juf José
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
Irene Grevelt
Trees de Beer
Dion Hosli
Louis Steenvoorde
Juf Corrie
Juf Rian
Juf Ardien van Nuland (woonde in Duitsland nu weer in Nederland?)
Wimke Westen
Alphons Jansen (Uden)
SCHOOL - ONDERWIJZEND PERSONEEL
Dhr. Goossens (Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeers (Tilburg - later naar Belgie
verhuisd)

