Oproep van Willy Nuijten.
Ik wil graag met bewoners in contact komen uit de 1e Wandeloorddwarsstraat en
de v. Meekerenstraat.
Mijn moeder is al 30 jaar dood en die heeft mij niet veel verteld uit die tijd in Crooswijk.
Toch denk ik daar aan terug, ik weet dat ik op zuid ben geboren.
Ben daarna naar de v Meekenstraat verhuisd.
Ik woonde op 7b als ik het goed heb, ik kan mij de familie Reinders herinneren.
De moeder hete Ciska en de vader Karel, er waren twee meisjes in dat gezin, daar speelde ik mee,
de ene heet Linda de andere naam weet ik niet meer.
Linda had een ongeluk gehad en lag in het ziekenhuis, iets met gekookt water of zo en had brand
wonden in haar nek, ook had dat gezin geloof ik 4 zonen daar weet ik de namen niet van.
Foto’s heb niet uit die tijd en verder weet ik ook geen namen meer, dus het zou echt heel leuk zijn
als iemand wat weet te vertellen en ook weet ik dat ik in de 1e Wandeoorddwarsstraat heb gewoond.
Mijn moeder heete Nel Nuijten en zij had een zus Miep die was getrouwd met Arie v Dongen,
ook wel Schele Arie of Guus Geluk genoemd. Hij woonde op een woonark op de Rotte.
mijn Moeder is in 1974 naar Zwolle verhuisd en daar woon ik nu nog steeds.
ik woonde op 7b als ik het goed heb ik kan mij de familie reinders herinneren de moeder hete ciska
en de vader karel er waren twee meisjes in dat gezin daar speelde ik mee als ik het goed heb linda de
andere naam weet ik niet meer linda had een ongeluk gehad in het ziekenhuis iets met gekookt
water ofzo en had brand wonden in haar nek ook had dat gezin geloof ik 4 zonen daar weet ik de
namen niet van foto,s sorry heb er echt niet een en verder weet ik ook geen namen dus zou echt
heel leuk zijn als iemand wat weet te vertellen.
Ik woonde op 7b als ik het goed heb ik kan mij de familie reinders herinneren de moeder hete ciska
en de vader karel er waren twee meisjes in dat gezin daar speelde ik mee als ik het goed heb linda de
andere naam weet ik niet meer linda had een ongeluk gehad in het ziekenhuis iets met gekookt
water ofzo en had brand wonden in haar nek ook had dat gezin geloof ik 4 zonen daar weet ik de
namen niet van foto,s sorry die heb niet en verder weet ik ook geen namen dus zou echt heel leuk
zijn als iemand wat weet te vertellen. En contact met mij opneem.
groetjes willy
Emails naar; willynuijten@gmail.com

