
"Van de vlinder, de zorg, 
naar het coconnetje" 

"Er zo maar tussenuit gepiept" 



Ter herinnering aan 

Rie van den Heuvei-Busscher 
25-10-1919 15-06-2000 

weduwe van 
Gerhardus Jan van den Heuvel 

De vlinder. 
De foto's en verhalen van vroeger tonen een mooi, 
heel vrol ijk, meisje dat waarden en normen heel 
belangrijk vindt. Je kwam uit een groot gezin, het 
betekende doorpakken. 
Na een aantal mislukte zwangerschappen werd ik 
geboren. Jullie waren stapelgek op mij en stonden 
garant voor een harmonieuze, zorgzame, vrolijke en 
gezellige sfeer. 
Je hebt heel veel jaren gewerkt, je vond dit leuk en 
je kon extra dingen voor pap en mij doen. 

De zorg 1. 
Een grot e wending bracht de ziekte van pap. 
Har1patiënten moesten vroeger lang in bed liggen, 
een rustig en regelmatig leven hebben. Pap was bij 
jouw in meer dan goede handen, de doktoren zei
den dit ook bij zi jn overlijden: "dat een man met 
zo'n har1 het nog zestien jaar heeft volgehouden•. 
Jullie konden heel goed bij elkaar zijn. 
Heel veel avonden hebben jullie samen, of wij met 
z'n drieën, gekaart. 
Je hebt jezelf vaak weggecijferd b.v. door niet meer 
buiten huis te werken, door het rijbewijs op latere 
leeftijd te halen en door te verhuizen van de 
Roombeekstraat, waar je zo graag woonde, naar de 
binnenstad. In 1976 net na de verhuizing overleed 
pap. 

De zorg 2. 
Tot pap's overlijden kon je nooit ziek zijn en was je 
nooit ziek. Na het overlijden begon jezelf te "klunge
len•. Erge reuma, en je kreeg chronische rugklach
ten. Je had nu zelf zorg nodig. Je kreeg deze van 
ons en ook van anderen, met name van broers, 
zusters, aangetrouwden en van de familie Mars. 
Hoogtepunten waren o.a. je kleinzonen, je was echt 
oma, graag oppassen, heel veel bouwen met de 
lego, verhaaltjes vertellen en spelletjes doen. 

Het coconnetje. 
Het korte termijn geheugen liet je in de steek, het 
jezelf verzorgen ging steeds moeilijker. Je ging naar 
de Scholtenhof. Wat je meemaakte kon je niet meer 
navert ellen, je wereldje werd steeds kleiner. Je 
belangstelling voor anderen, buiten ons, werd 
ongewild steeds minder. Je schreef de kleinste din
getjes op, bijna elke dag hetzelfde. Wij missen nu al 
jouw standaardzinnetjes. 
Hele kleine dingen vond je nog leuk, bezoekjes, uit
jes en tot de laatste dagen nog het met ons jokeren. 
Je hebt heel veel gehad aan de zorg van Mevrouw 
Ardesch en de verzorgsters van de ScholtenhoL 

Er zo maar tussenuit gepiept. 
Je eigen woorden. Je wilde anderen nooit tot last 
zijn, niet zeuren. Je hoopte op een korte lijdensweg. 
Door jouw ogen kijkende is dat redelijk gelukt. 
Je bent er zo maar tussenuit gepiept. 

Wij hopen dat ze ook in jullie herinnering blijft als 
vooral de opgewekte, gezelligheid brengende, zorg
zamevrouw. 

Voor jullie blijk van meeleven onze oprechte dank. 

Ron, Miriam 
Olaf, Jorg, Kai 


