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NAMENLIJST – GEZOCHT
Wie kent iemand van deze lijst?
Jaartal is van aankomst op Godelieve.
Plaatsnaam is toenmalige woonplaats.
DONALD DUCK
Tommy Jongerius (1964, Utrecht)
Marij Sanders, Arnhem (1960)
Jean Mouchard (1965, Schinnen)
Theo de Looyer (1965, Zeeland, N.Br.)
Truus Troost (1966, Hoge Zwaluwe)
Ans van Wijk (1965, Elshout)
Jacqueline van Mol (1965, Esbeek)
Richard van Es (1966, Veldhoven)
Moniek Versteeg (1965, Heerlen)
Jan Boeren (Tilburg)
Maddy Keizer (1965, Hengelo)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Zuster Paula (Borne)
Juf Hetty
Juf Marianne
Zuster Eleonora
BAMBI
Zuster Mediatrix
Juf Loekie (1958-1960)
FILISTIJNEN
Henk Bekker (1968, Uden)
Wim Kranen (1969, Eindhoven)
Ansje de Kruiff (1968, Vreeswijk)
Monique Vughts (1968, Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen (1968, Haps)
Irene van Kempen (1968, Eindhoven)
Ria van Rijswijk (1968, Nijmegen)
Marjo Weerts (1968, Eckelrade)
Desiree Röling (1967, Maastricht)
Mark en Paul Verhoeven (1969, Malden)
José Deele (Den Bosch)
Alette Groenen (1966, Groesbeek)
Elly Merks (1963)
Sjanneke Donders (1966)
Theo van Deursen (1961, Tilburg)
Wilma Wolfs (1962, Orthen)
Coby Takken (1961, Zwaag)
Adrie van Emden (1963)
Martha de Lize (1962, Ravestein)
Beppie? Knots?
Heleen Anderegg (1961, Nuenen)
Anny Vennix (1961, Westelbeers)
Peter Olde Boerrigter (1963, Oldenzaal)
Juf Tiny (1963)
Juf Yvon (1963)
Juf José
Juf Lidwien Zaats (1963)
Juf Thea Daalmeyer (1968)
Juf Marijke (1963, Aalst)
Juf Annelies (1963)
VLINDER
Hans Theunissen (1966, Nijmegen)
Caspar Kleintjes (1966, Maastricht)
Robert-Jan Albers (1968, Son)
Carola van Huykelom (1968, Tilburg)
Erik te Vegtert (1968, Enschede)
Thea de Hondt (1969, Tilburg)
René Nielandt (1968, Enschede)
Huub Quaedvlieg (1968, Terwinselen)
Corin Magilsen (1970, Tilburg)
Ans Snels (1969, Tilburg)
Ad Huyben (1969, Oosterhout)
Felix de Groen (1968, Eindhoven)
Marie Maas (1968, Geldrop)
Jolanda Keysers (1970, Geleen)
Alex Schokenbroek (1971, Heerlen)
Marcel van Giezen (1971, Leiden)

DE REÜNIE
Op 15 september was het dan zover: na bijna twee-en-een-half jaar aan
voorbereidingen was dan het weekeinde van de Godelieve-reünie aangebroken. Best wel spannend!
Voor Willy, Helma en ondergetekende begon het weekeinde vrijdagochtend
al. De spullen ophalen en naar Leersum brengen, een stukje overleg en ’s
avonds nog even de geplande wandelroute gelopen om te kijken of alles wel
goed begaanbaar was. Dat was zo, maar
de hele route bleek aan de lange kant.
Omdat het traject de vorm van een ‘8’
had konden we hem makkelijk in tweeën
opdelen.
En dan de nachtrust en vroeg op voor
een drukke dag. Gezamenlijk ontbijten en
daarna de zaal optuigen, foto’s ophangen, de muziek opbouwen en de naamkaartjes op volgorde leggen. Maar terwijl
het klokje doortikt blijven de badges in
de file staan, ergens tussen Tilburg en
Leersum. De eerste mensen melden zich
al en daar komen de Tilburgers met de
badges. Met vereende krachten loopt om
half één, wanneer zo’n beetje de laatsten
binnenkomen, iedereen met een naambadge op en is voorzien van de consumptiebonnen.
We maken melding van twee gelukwensen aan eenieder: van Nan Wijffels die
helaas verhinderd was, en van de heer Evers, het hoofd van de school, die
vanwege zijn hoge leeftijd niet kon
komen maar wel de hartelijke groeten
aan iedereen wilde doen. Uiteraard
staan beiden nog in de herinnering
van veel aanwezigen gegrift.
Na de lunch melden zich een boel
deelnemers voor de wandeltocht. Een
kleine groep gaat de hele route lopen
maar het merendeel kiest voor de
korte wandeling van zo’n drie kwartier. In het zonnetje wandelen we met
een hele stoet het park af en de bossen en heide van het Leersumse Veld in. Op de terugweg nog even een fotostop bij een draaimolentje en daar vermaakt iedereen zich goed, ondertussen
verhalen uitwisselend en genietend van het mooie weer.
Eenmaal weer terug in de zaal is er nog tijd voor een drankje en dan nemen
we afscheid van de deelnemers van het middagprogramma. Dan is er het
dinerbuffet en daarna het uurtje bowlen, waar veel mensen zich even lekker
kunnen uitleven. Eenmaal weer terug in de zaal is er nog tijd voor een drankje en een praatje. Ook worden continu de vele meegebrachte fotoalbums,
tekeningen, verhalen, boeken en tijdschriften bekeken.

VERVOLG VLINDER
Jenny van Welie (1971, Best)
Petra Kastelein (1971, 's Gravenmoer)
Jenny van Welie (1971, Best)
Juf Kiekie Konings (1971, Tilburg)
Juf Cilia Rooth (1971, Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (1971, Lisse)
Juf Bep van Eyk (1971, Tilburg)
Juf José (1971, Overloon - later naar
Engeland verhuisd)
WITTE OLIFANT
Jan v.d. Doelen (1963, Berlicum)
Benny Swering (1963, Enschede)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Rinie Roof (1964, Amstelveen)
Rob Roodakkers (1963, Voorschoten)
Henk v.d. Wijngaarden (1962, A’dam)
Frans Meeuwse (1963, Fijnaart)
Frans Franken (1963, Roosendaal)
Gerard van Aspendt (1963, Utrecht)
Joost en Gerrit Knoop (1964, Wijk bij
Duurstede)
Gerard Remkes (1963, Utrecht)
Leo Knijf (1963, Harmelen)
Yvonne v.d. Pol (1969)
Juf Dollie (1963)
Harry de Groot (1969)
Marcel (1969)
Peter Woutens (1973)
TOM POES
Hans Broens (1964, Wijchen)
Marleen van Zandvliet (1980, St’bergen)
Angelique Heijermans (1979, St’bergen)
Jacqueline de Wilde (1980)
Angelique van Hees (1979, Goirle)
KOEKOEK
Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Maria Deckers, Ulvenhout (1964)
Ronnie in ’t Groen (1965, Tilburg)
Sylvia Berkelmans (1967, Eindhoven)
Paula Wildeman (1964, Zeist)
Henny Wessel (1965, Tilburg)
Madelon van Dun (1965, Tilburg)
Trees de Beer (1963, Tilburg)
Dion Hosli (1964, Tilburg)
Louis Steenvoorde (1964, Noordwijk)
Wimke Westen (1964, Rosmalen)
Alphons Jansen (1968, Uden)
Yvonne Ruiterman (1968, Voorburg)
Jan van Antwerpen (1968, Roosendaal)
Annemieke v. Lieshout (1969,
Hoogeloon)
Anja Bierings (1968, Tilburg)
Hetty Schilders (1968, Tilburg)
Marijke de Gruil (1969, Oisterwijk)
Juf Rian (1965)
KANGEROE
Johan v. Roosendaal (1988, Den Bosch)
SCHOOL – PERSONEEL
Dhr. Goossens (1971, Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeers (1971, Tilburg - later
naar Belgie verhuisd)
Dhr. Rodenburg (1965)
Anneke Derksen (1970, Tilburg)
Uitgave: Vrienden van Godelieve. vereniging van oud-bewoners en –personeel
van Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle
Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie1@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.

Na afscheid van iedereen gaat voor
ons de avond nog eventjes door:
alles moet opgeruimd worden. De
volgende ochtend zitten we rond
een riante half elf met een groep
van twintig “overnachters” aan het
ontbijt, en besluiten we dit mooie
weekeinde.
We willen alle aanwezigen hartelijk
danken voor hun gezellige en positieve inbreng op deze dag. Met
nog een persoonlijk woord van
dank aan Frans en Tea de Roos, Eef Böttcher, Regien Jansen, Dominik
Kersten, Marie-José Khorsid en Jeanet de Pee voor hun persoonlijke inzet.
EEN VOLGENDE REÜNIE?
Nee, het houdt bij deze reünie zeker niet op. We zullen nog heel wat gezamenlijke uitstapjes organiseren en wie weet, over vijf of tien jaar, wie zal het
zeggen, een volgende Godelieve-reünie . .
GODELIEVE-DVD
Alle bezoekers van de reünie hebben al een voorproefje kunnen zien van de
Godelieve-DVD die Eef Böttcher samen met Frans de Roos gaat maken. Op
het definitieve resultaat staan uiteraard ook beelden van de reünie zelf.
Ook komen er beelden op van de Loonse en Drunense Duinen, met name in
de late zestiger en vroege zeventiger jaren een geliefd reisdoel voor uitstapjes en vakantie.
Het geheel gaat uit twee schijfjes bestaan; eentje met foto’s en de ander met
filmbeelden, verpakt in een stevige hoes.
Je kunt via de Godelieve-site deze DVD bestellen voor € 12,50 inclusief
verzendkosten. Heb je geen beschikking over internet: maak dan de € 12,50
over op postbankrekening 558 33 48 t.n.v. S. Castelein te Apeldoorn.
Vermeld “Godelieve-DVD” en (belangrijk!) straat, huisnummer, postcode en
woonplaats.
De DVD zal in december klaar zijn en je zult hem dan via de post ontvangen.
HEILIGE SINT-GODELIEVE VAN GISTEL
Al eerder noemden we de naamgeefster van het Kinderdorp in de Nieuwsbrief. Dankzij de foto’s en brochures die we in bruileen van Ellen Steenbakker-Beljaars mochten ontvangen, staat er nu een uitgebreid stuk historie
over deze Godelieve van Gistel op onze site. Met een boel foto’s van de processie en de Gistelse abdij Ten Putte. Als je dit zo allemaal ziet en leest, dan
is het stadje Gistel zonder meer een bezoek waard rond 8 juli 2008, de datum van de volgende Godelieve-processie. Ellen, hartelijk bedankt voor je
foto’s en informatie!
Tot zover deze Nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve;
Sil Castelein.

