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Del was de jongste dochter Yan Gerrir \feijer en 
J\lics Wennink. J laar :-.ussen waren Jo en Dien. Ze 
had ook nog twee brot·rs, maar d ie zijn al jong 
overleden en h<.:cft ûj nooit gek<.:nd. 
Het gezin Meijer woonde aann nkclijk in N<.:cde 
aan de Wilhelminastraat, maar verhuisde later naar 
de Srationsweg. 
Als kind ging zij eers t naar de School Met Den 
Rijbel en daarna naa r de ULO. Nadat ze he t 
diploma had gehaald, g ing :>:e werken op de 
salarisadministrarie bij textielfabriek Ter Weeme. 
In 1949 leerde :-.ij haar latere echcgenooc Tonie 
kennen. Na hun trouwen op 23 september 1950 
woonden ze een aantal jaren bij haar ouders aan 
de Stationsweg in Neede. Begin 195 7 n:rhuisden 
zij naar de Meidoornstraat in Eibergen. Uit hun 
huwel ijk werden drie kinderen geboren: \X;'ilma, 
Dick en Gerard. 
Na een huwelijk van 56 jaar overleed Tonie op 
15 oktober 2006. l let jaar daarop 'erhuisde Der 
naar een andere woning aan tk Maat. 

1 >et was erg druk met haar hobbies: zang, gym, 
avondv ierdaagse, fietspuneltochten en veel 
ac tiviteiten met de kinde ren en later me t de 
kleinkinderen. 
Koken was een kwaliteit van haar. Der moch t 
graag experimenteren en zorgde en oor, dar er 
regelmatig b ijzondere, lekkere ge rechten bij 
de familie faaks op rafel stonden. 
\ 'cel werksrukken herinneren aan haar creatie'-c 
kunsten: breien, naaien, haken en n>lksschilder
kunst. Ook kwisscn waren altijd een succes: de 
spclletjestas met zelfgemaakte kwisjes werden 
\'eelnildig gebruikt in de familie, bij de ..-oetbal
\'e reniging en door nienden en :r.el fs vage 
bekenden. \'oor hun 50-jarig huwdi1k draaide 
ze een zelfgetekende spreekwoorden-kwis in 
elkaar en in 2007 organiseerde ze nog een ku is 
'oor de dagzorg op de Meergaarden. 

Als echtgenote, moeder en o ma was zij altijd 
erg gcintrn.:sscerd in en betrokken bij he[ wel 
en wee Yan haar man, kinderen en d rie 
kleinkinderen Nico, Syh·ia en E<ldy. 

\.\'ij '"ldcn graag dc:r.e herinnering met u delen 
en danken u namens de fa milie voor uw 
aanwctighc1d. 


