Nieuwsbrief Vrienden van Godelieve 06-06

NAMENLIJST – GEZOCHT
Wie kent iemand van deze lijst, of
weet hem of haar te wonen?
DONALD DUCK
Tommy Jongerius (Utrecht)
Jean Mouchard (Schinnen)
Frans van Eenbergen (Tiel)
Theo de Looyer (Zeeland, N.Br.)
Truus Troost (Lage Zwaluwe)
Ans van Wijk
Jacqueline van Mol
Richard ? (Veldhoven)
Moniek Versteeg (Limburg)
Jan Boeren (Tilburg)
Meddy Keizer
Kees Kapitein
Zuster Paula (Borne)
Juf Hetty
Juf Marianne
Zuster Eleonora
BAMBI
Zuster Mediatrix
Juf Loekie (1958-1960)
FILISTIJNEN
Henk Bekker
Wim Kranen (Eindhoven)
Ansje Kruiff
Monique Vughts (Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen
Ria van Rijswijk (Nijmegen)
Marjo Weerts
Desiree Röling (Maastricht, ouders
wonen daar nog)
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)
Therisienne van Herten (Horn)
Erik te Vegtert (Enschede)
Thea de Hondt (Tilburg)
René Nielandt (Enschede)
Huub Quaedvlieg (Terwinselen)
Corin Magilsen (Tilburg)
Ans Snels (Tilburg)
Ad Huyben (Oosterhout)
Felix de Groen (Eindhoven)

Beste mensen,
Door drukte mijnerzijds heeft deze Nieuwsbrief wat langer op zich laten
wachten, maar hier is hij dan. Met berichtjes over het Godelieve-bezoek wat
op 27 september georganiseerd werd door Jeanet de Pee en Lot de Wit van
Kompaan. Daarnaast nieuws van het dagje Den Bosch op 7 oktober en dan
nog weetjes over de site en natuurlijk de steeds dichterbij komende reünie.
27 SEPTEMBER: LAATSTE BEZOEK AAN HET HOOFDGEBOUW
Om diegenen die 11 mei niet konden komen boden Jeanet de Pee en Lot de
Wit van de Stichting Kompaan een laatste mogelijkheid om de Carré, het oude hoofdgebouw met een bezoek te vereren. De opkomst was misschien nog
wel groter dan in mei en opvallend was het grote aantal (oud-)leidsters. Ook
leuk was dat er een behoorlijk groepje van de jongere generatie van de partij
was. Lot ging ons voor door het oude hoofdgebouw wat eigenlijk al in het
sloopstadium verkeerde: radiatoren en sanitair was er al uit. Buiten stond
een container waar menigeen nog een souveniertje in vond. Na het hoofdgebouw en de Donald Duck bezochten we het oude huisje de Tom Poes (nu de
Witte Olifant geheten).
Op de site staat uiteraard een verslag met foto’s onder “evenementen”.
De sloop zal ondertussen een aanvang hebben genomen. Het laatste bericht
wat ik heb gehoord is dat men bezig is het asbest eruit te halen. Ik heb me
opgeworpen om minimaal één van de twee torenspitsjes voor het nageslacht
te bewaren. Of dat zal lukken weet ik niet, ze zijn met koper bekleed en dus
waardevol voor de sloper.
Als het gebouw gesloopt is blijft het leeg terrein en zal het een grasveld gaan
vormen tussen de drie oude huisjes, de nieuwe paviljoens en de school.
7 OKTOBER: DAGJE DEN BOSCH VOOR GODELIEVENAREN
Met een groep van ongeveer 15 oud-Godelievenaren en partners deden we
een zaterdagje Den Bosch. Het plan was om een rondvaart over de Binnendieze te maken maar vanwege het mooie weer was alles volgeboekt. Daardoor viel het gezelschap enigszins uit elkaar maar iedereen heeft zich prima
vermaakt in de gezellige binnenstad met leuke winkeltjes en terrasjes. Tot
slot hebben we gezamenlijk lekker gegeten bij La Figaro. Dank aan Willy die
deze dag georganiseerd heeft en aan George Staring die zijn doorlopen cursus Bosschologie in praktijk bracht met een rondleiding door de binnenstad.
15 SEPTEMBER 2007: DE GODELIEVE-REÜNIE IN LEERSUM
Het lijkt nog ver weg maar tjonge, wat vliegt de tijd toch om. Het is zo weer
september. We willen in de loop van het nieuwe jaar een uitnodiging rond
gaan sturen maar je kunt je nu ook al aanmelden.
De reünie vindt plaats op Landgoed Ginkelduin in Leersum (Utrecht), goed te
bereiken vanaf de snelwegen A12 en A15 en per openbaar vervoer vanuit
Utrecht of station Driebergen-Zeist.
We bieden twee mogelijkheden:
- ’s middags van 12.00 tot 17.00 uur, of
- de middag en van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Maaltijden en consumptiebonnen zijn inbegrepen.

VERVOLG VLINDER
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)
Juf Kiekie Konings (Tilburg)
Juf Cilia Rooth (Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (Lisse)
Juf Bep van Eyk (Tilburg)
Juf José (Overloon - later naar
Engeland verhuisd)
WITTE OLIFANT
Jan v.d. Doelen
Benny van Nuenen (Oirschot)
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)
Juf Dollie
Harry de Groot
Marcel
TOM POES
Hans Broens
Eric Murk
Marleen van Zandvliet
Angelique Heijermans
Jacqueline de Wilde
Angelique van Hees

De kosten voor het middagprogramma zijn € 18,25 per persoon, voor de
middag en avond is dit € 39,-- per persoon. Dit is dus inclusief natje en
droogje.
Op Ginkelduin kan je prima overnachten: er zijn appartementen, bungalows
en hotelkamers en er is een piekfijn kampeerterrein. Voor de mensen die
blijven overnachten organiseren we op zondag de 16e een ontbijt.
Uiteraard kan je meer lezen op de site onder “reünie 2007”.
Zoals gezegd sturen we in de loop van het nieuwe jaar een uitnodiging.
DE SITE
Er kwamen de laatste tijd nogal wat klachten binnen over spam (ongewenste
E-mailreclame) die via de Godelieve-mailadressen binnen bleek te komen.
Daarom heb ik de adressen versleuteld, als je via de site een mail wil sturen
moet je nu de @ (openstaat) handmatig in het mailadres zetten. Bovendien
is er een 1 in het adres gekomen om opgeslagen adressen bij verzenders onbruikbaar te maken. Het mailadres piet@godelieve.net is nu piet1@godelieve.net. Iedereen met een Godelieve-adres heeft ondertussen bericht gehad.
Het is lastig maar ja, het Internet is nu eenmaal een Woeste Wilde Wereld.
De verslagen van 27 september en 7 oktober staan inmiddels op de site. Ik
heb een boel nieuwe foto’s en artikelen ontvangen die in de komende periode
een plaatsje op de site gaan vinden. Ook staan er nieuwe verhalen op van
Frans de Roos, Gemma Sebregts en Denise Fusco.

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
Wimke Westen
Alphons Jansen (Uden)
Yvonne Ruiterman
Juf Corrie
Juf Rian
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: 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.

Foto hierboven: gezicht op Goirle
Tot zover deze laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ik wens jullie allemaal fijne
en gezellige Kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2007.
Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve,
Sil Castelein.

