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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)

PLANNEN MAKEN . .
Met de reünie alweer een tijdje achter de rug, en met de jaarwisseling in het
vizier, kunnen we alweer een beetje gaan kijken wat het volgende plan moet
gaan worden.
Een dagje statten zit er volgend jaar natuurlijk weer in en daar zal je via
deze Nieuwsbrief van op de hoogte gehouden worden.
Maar allereerst staat er in de opslag van het slopersbedrijf Van Rijswijk nog
een Godelieve-torentje.
Inderdaad, de torenspits van
het oude hoofdgebouw zoals
die prijkt op het fotootje links
boven.
En volgens ons is 2008 een
mooi jaar om daar eens een
actie in te ondernemen.
Bij de stichting Kompaan was
men nogal enthousiast over
het schetsje wat hiernaast is
afgebeeld. En ook bij de
Godelievenaren die wel met
een troffel en specie overweg
kunnen: er kwamen meerdere berichtjes van mensen die de handen wel uit
de mouwen wilden steken.
Maar de juiste volgorde moet natuurlijk wel aangehouden worden. Het is aan
Kompaan om budget te vinden en dan zal er toch ook wel een bouwvergunning aangevraagd moeten worden . .
Een mazzeltje is het bericht wat naar aanleiding van de reünie in het Brabants Dagblad verscheen. Dat ging niet zozeer over de reünie maar wel over
het bewaard gebleven torentje. Je kunt het berichtje nalezen op de site.
Nu is men in het Tilburgse bezig om het erfgoed van Jos Bedaux, architect
van de oude Godelieve-gebouwen, op waarde te schatten. En daarbij kwam
het Godelievetorentje ook weer voorbij.
Wat heeft dat nou met het monument te maken, zul je je afvragen. Welnu,
het begint toch wel een hot item te worden en dat maakt het er natuurlijk
niet moeilijker op voor Kompaan om fondsen en een bouwvergunning te
krijgen.
Wij van de Vrienden van Godelieve willen er natuurlijk ook onze volledige
medewerking aan verlenen. Ikzelf heb aan Kompaan al het tekenwerk toegezegd en ook heb ik een praktijkleergroep gevonden die de uitvoering op zich
wil nemen (toch wel handig om een broer te hebben die werkzaam is in de
Tilburgse onderwijswereld!)
Afijn, ons streven is nu om op 21 september 2008 het monument te
onthullen en daar hebben we een nogal prominente Nederlander voor op het
oog. In het monument komt dan ook een gedenksteen die ze al eens eerder
heeft onthuld . . maar of ons dat gaat lukken? Je leest er ongetwijfeld meer
over in de komende Nieuwsbrieven!
MET PENSIOEN
Van de heer Evers, oud-hoofd van de Godelieveschool, ontving ik een bericht
over het afscheid van ‘juf’ Margot Princen. Geen onbekende voor veel oudGodelievenaren! Juf Princen begon haar loopbaan in 1962 in de oude
Godelieve-school en is daar altijd blijven werken. Nu is die Godelieve-school

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
Ergun Yilmaz (1993, ook in de Hamster)
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)
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samen met de openluchtschool opgegaan in Scholengemeenschap de Keyzer,
een enorm gebouw wat bijna de hele voormalige Godelieve-speeltuin beslaat.
Het is allang niet meer de school exclusief voor de Godelievenaren; twee
keer per dag is het Keyzerlaantje een heksenketel van taxibusjes die de
leerlingen komen brengen en halen vanuit de hele regio.
Op 9 november jongstleden was op de school het afscheid van juf Margot
Princen. Namens ons allemaal heb ik een kaartje gestuurd.
Meneer Evers stuurde ook een krantenartikel over de 45 jaren dat juf Princen
op de school werkte; dat staat inmiddels op de site. Onze dank hiervoor!
GODELIEVE-DVD
Eef en Frans hebben de productie van de Godelieve-DVD op zich genomen.
Tijdens de reünie hebben zij een proef-DVD laten zien en daarop hebben veel
mensen de DVD besteld.
Vervolgens zijn Eef en Frans ermee aan de slag gegaan. Het was de
verwachting dat rond deze tijd alles afgerond zou zijn, maar dat is niet
gelukt.
Door drukte op het werk bij beiden en gezondheidsperikelen van Eef heeft
alles enige vertraging opgelopen. Bovendien hebben ze allebei een gezin en
dat houdt natuurlijk ook wel wat verplichtingen in . .
Ze willen een mooi en goed product afleveren en het niet afraffelen. Daarbij
komt dat het geen “prof’s” zijn en daarom voor het mixen en samenstelling
wat meer tijd nodig hebben dan eerst geschat.
Ik ben er van overtuigd dat ze er een mooi geheel van maken. Het wordt een
dubbel-DVD: eentje met film en de tweede met een diavoorstelling van oude
foto’s.
Met alle bijkomende werkzaamheden zoals kopieerwerk, schrijven van
teksten, het maken van een hoes en DVD-labels, uitzoeken van muziek e.d.
ziet het er nu naar uit dat de DVD eind januari wordt verstuurd aan iedereen
die hem besteld heeft.
We hopen dat jullie nog wat geduld kunnen opbrengen!
Mocht je nog vragen hebben dan kun je rechtstreeks contact met Eef en
Frans opnemen via het mailadres DVD1@godelieve.net .
TOT SLOT
Ook namens Eef en Frans en hun gezinnen wens ik jullie allemaal heel fijne
Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2008 toe!
Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve;
Sil Castelein.
Wandelpaden rond Goirle

