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Fine werd op 27 maart 1935 geboren, als oudste in een 
gezin van acht kinden.:n. In september 1959 trouwde 1.ij 
met Frans e n betrokken " ij samen een zgn. kommiezen
woning op de "Bult" bij Aamink. In j uli 1960 werd René 
geboren. Op die tijd op de "Duit" keek Fine vaak met veel 
plezier terug. Het was een gelukkige tijd. Na de annexatie 
van de "Bult" bij Duitsland in 1963. werd er verhuisd naar 
de huidige woning aan de Narcisstraat. Ook hier heefl "ij 
altijd graag gewoond. 1 n oktober 1965 werd Maurice 
geboren en was het gezin compleet. Een gc,dn waarvan 
Fine de spil was. Een rol die zij overigens voor zover 
mogel ijk ook bleef vervullen voor haar broers en zussen. 
Als oudste bleef z ij ook voor hen toch een zekere 
,•erantwoordclijkheid voelen. Fine was een liefdevolle 
moeder en oma, een goede en zorgzame vrouw. Zij was 
erg ga;,tvrij. Dat maakte dat je er grJag op vis ite ging. Fine 
was ook de steun en toeverlaat van Frans bij zijn werk als 
elektricien b ij het Gemeentelijk Energiebedrijf. Als Frans 
• ,aak hij nacht en ont ij • op pad was om de storingen te 
verhelpen nam Fine de telefoonwacht over om de 
meldingen aa n te nemen. 
Regelmatig koffiedrinken bij Fine was voor de colleg-J's 
van Frans een vanzelfsprekendheid. Een voorbeeld van 
haar gastvrijheid. Het levensgeluk van Fine werd in 
januari 1978 echter Lwaar op de proef gesteld. Frans kreeg 
een ernstige hersenbloeding Fine werd de drijvende 
kracht achter de langdurige revalidatie. 

Weliswaar werden er grote vorderingen gemaakt, maar het 
werken was voor Fran,, a fgelopen, evenals het autorijden. 
Opnieuw nam Fine het voortouw: zij na m rijles. Na het 
behalen van haar rijbewijs - op die lccflijd een prestatie op 
zich . werd een Fiat gekocht. Ta lrijk waren hun tochtjes 
naar het Arboretum in De Lutte en het Lutterzand. Zij 
genoten daar ontzettend van. Ook gingen zij regelmatig 
naar o.a. Spanje e n Oostenrijk op vakantie. Van 1978 tot 
1995 heeft Fine in de poli van het M.S.T. aan de 
Lutterstraat gewerkt. Elke avond ging Lij met veel plezier 
naar haar werk. Het was voor haar een welkome 
afwis~eling Dolblij wa;. Fine met de geboorte van de 
kleinkinderen Danny (van Roelie en René) en Syb (van 
Jessy en Maurice). Kortom, ondank, de ha ndicap va n 
Frans, werd er weer volop van het leven genoten. Tot het 
voorjaar ,an 2005. René bleek ongeneeslijk ziek te zijn. In 
augustus van dat jaar overleed hij. Voor Fine was dit een 
traumatische ervaring. Zij is het verdriet nooit meer te 
boven gekomen. Heel blij v.as zij met de b'Cboorte van 
haar derde kleinzoon Tijn. Een lichtpunt in een periode 
waarin baar verdriet voortdurend overheerste. De laatste 
maanden nam haar gezondheid gestaag af. Uiteindelijk 
werd een bacteriële infectie haar faiaal. 
Op donderdaga \'Ond 22 januari om vij f voor half tien 
ove rleed zij rustig temidden van haar gezin. 
Zelf had zij er vrede mee . 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de wanne 
belang~telling tijdens baar , iekte en bij haar overlijden. 
Voor oru, is dit een grote steun. 
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