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,
Op de valreep van het nieuwe jaar nog even een nieuwsbriefje. Allereerst wens ik
eenieder fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. En dan belanden we alweer in
2006, een jaar waarin we vast wel weer het een en ander zullen organiseren voor de
belangstellenden met het succesvolle Nijmeegse uitje van september in het achterhoofd.
CONTACTEN
Een aantal nieuwsbrieven geleden stond hier een oproep voor juf Lia de Kok van de Witte
Olifant, die gezocht werd door Henk de Wit. Of eigenlijk door de familie van Henk bij wijze
van verrassing voor zijn vijftigste verjaardag. Diverse mensen zijn hiermee aan de slag
gegaan en uiteindelijk is Lia gevonden. Hoe het verder verlopen is op die verjaardag
hopen we nog te vernemen. Ook is Irene Greveld uit de Koekoek gevonden, en wel in
mijn eigen woonplaats. Ik ben bij haar op de koffie geweest en dat was leuk, compleet
met oude herinneringen en foto's. Maar het treffen met zoveel oud-Godelievenaren op een
reünie ziet ze niet zitten wat deels ook door haar lichamelijke handicap komt. Ik zal haar
in ieder geval op de hoogte blijven houden. Andere mensen die in beeld zijn gekomen:
Wouter Koek , Johan Schipperen en Ad van Kats. Leuk is dat Johan ons via de site heeft
gevonden en meteen de pen ter hand heeft genomen om zijn verhaal op te schrijven.
REÜNIE
In de afgelopen maand zijn Willy, Helma en ik een aantal mogelijke locaties langs gegaan
om een algehele indruk te krijgen en om wat kostprijzen op tafel te krijgen. Vervolgens
heeft Willy het rekenwerk ter hand genomen om alle prijzen met elkaar te vergelijken. In
het nieuwe jaar gaan we de hoofden bij elkaar steken en zullen we een en ander wat
preciezer gaan invullen. Ook zijn we nog steeds bezig om de media voor onze
reünieplannen te interesseren, maar die staan helaas niet in de rij te wachten. Er zijn
gewoon teveel leeftijdsgenoten bezig met een reünie.
WWW.GODELIEVE.NET
Drie nieuwe verhalen op de site, en wel van de hand van Gerard Jansen, Kees van Gestel
en Johan Schipperen. Kees had al eerder een verslag van de reunie van 1998 aan mij
toegemaild maar wilde dat nog ombouwen tot een meer persoonlijk verhaal. Uiteindelijk
bleek dat niet nodig want het was zo al een bijzonder mooi schrijven. Johan liep tegen de
site aan en heeft gelijk ook zijn verhaal met foto's gestuurd, heel bijzonder want hij was
in 1958 een Godelievenaar van het eerste uur. De gastenboekpagina blijkt een goede
aanvulling op de site, zo blijkt uit de leuke en enthousiaste reacties van velen die daar te
lezen zijn. De foto-pagina's moet ik nog gaan aanvullen met de plaatjes die ik van Ria
Brunsveld, Sjannie Medina en André Besamusca toegemaild heb gekregen, daar zal ik in
het nieuwe jaar eens goed mee van start gaan.
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 de 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)
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
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
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)

