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Ma is geboren in de Knik in Denekamp op 4 januari 
1930 als derde kind van de familie Bos. 
Ze groeide op in een groot gezin met tien kinderen 
met heel veel gezelligheid, warmte, plezier en 
saamhorigheid . 
Toen ma na de lagere school in betrekking kwam in 
Oldenzaal, leerde ze bij het café Huuskes waar ze 
werkte, pa kennen. Na een aantal jaren besloten ze op 
1 mei 1954 in het huwelijk te treden. 
Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: 
Elly en Karel. Er volgden heel veel gelukkige jaren. 

Dankbare en fijne herinneringen hebben we aan de 
dagtripjes op de solex. Helaas hebben pa en ma ook 
een aantal erg moeilijke jaren gekend. Dat waren de 
jaren waarin pa vanwege TBC naar het sanatorium 
moest in Hellendoorn en ma bijna dagelijks moest 
pendelen terwijl ze thuis twee kleine kinderen had. 
Gelukkig kreeg ma in die tijd heel veel steun van haar 
familie. Hiervoor waren Pa en Ma iedereen altijd erg 
dankbaar. 

Nadat Pa was overleden in 1998 had ze het erg 
moeilijk maar gelukkig was ze nog mobiel en kon ze 
op haar elektrische fiets overal naar toe. 
Zo heeft ze ook heel lang als vervend spelletjes speler, 
naast haar wekelijkse bezoekjes aan de jeu de boules 
baan veel gekaart in de Molenkamp met de bewoners 
daar. 

Ma vond het heel fijn dat ze naast Karel, Bemadet en 
de kleinkinderen woonde, dat gaf haar een vertrouwd 
en beschermd gevoel. Trots was ze op haar drie 
kleindochters 'Miene wichkes" zei ze, die vaak 
langskwamen voor een praatje of een spelletje en 
dan had ze veel plezier en gezelligheid. Op deze 
manier heeft ze nog vele mooie jaren in haar eigen 
huis kunnen wonen waar ze heel dankbaar voor was. 

Nadat ma vanwege dementie niet meer op haar 
vertrouwde stekje aan de Weerselosestraat kon blijven 
wonen, werd ze opgenomen in het verpleegcentrum 
Oldenhove in Losser. Op die manier was ze lekker dicht 
bij Elly en Leo die haar de laatste jaren zeer intensief 
hebben verzorgd . 
Tót haar 83-ste verjaardag op 4 januari jl. , want twee 
dagen daarna werd ze geveld door de griep en 
sindsdien is ze nauwelijks meer uit bed gekomen. 
Ondanks alle goede zorgen van ons en de verzorgers 
van Oldenhove is Ma op 26 maart heel rustig in het 
bijzijn van haar kinderen ingeslapen . 

Lieve ma en oma, bedankt voor affe warmte en 
gezelligheid die jij aan ons hebt gegeven. 

Jij hebt ons geleerd te genieten van de kleine dingen 
en het leven te leven met een lach en een traan .. . 


