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Oma wa~ er altijd, gezellig, met een wam1e 
belangstelling voor elk van de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. en anderen die haar nabij 
stonden. 
Haar positieve en blijmoedige instelling waren 
voorbeeldig. 
Zij dwong er bewondering mee af in tijden van 
zorg en groot verdriet. 
Ook zullen we ons haar ondeugd herinneren. haar 
twinkelende ogen bij bijvoorbeeld het opsteken 
van een sigaar of het snoepen na een geruststellend 
doktersbezoek. 
We hebben vaak gelachen om haar rake typeringen. 
ook al bezorgden die ons soms kronune tenen. 

Met Pa heeft ze mooie jaren gekend. eerst aan 
de Da CosLastraat. later aan de Staringstraat. 
Samen hebben ze prachtige reizen gemaakt. 
Ze genoten van de terrasjes, en de winkeltjes. 
Ze genoten van de familie om zich heen, 
op zondagen. verjaardagen en wel heel in 
het bijzonder op Sinterklaasavond en met 
Kerstmis. 
Een groot gedeelte van onze jeugd als kinderen 
woonde ook haar moeder. op wie ze zozeer 
gesteld was. bij ons thuis. 
In haar leven met Pa nam het bedrijf een 
centrale plaats in. 
Naast alle positieve kanten kon ze ook 
mopperen op de garage en de Ford. 
Na het overlijden van Pa heeft Ma zich veel 
moeite getroost een eigen invulling te geven 
aan het 'thuis' aan de Staringstraat. 
Ondanks haar twijfel is ze daar voluit in 
geslaagd. 
De honden droegen op een eigen wijze bij 
aan de gezelligheid. Ook was Ma altijd met 
bloemen in de weer. 
Zij zat vol verhalen over vroeger, haar thuis, 
haar jonge meisjesjaren. de begintijd met Pa. 



Verhalen over de oorlog vonden een dankbaar 
gehoor. 
Ma kon overal over mee praten. Ze "olgde 
nauwgezet het nieuws en wist zich altijd 
ongeloofüjk veel te herinneren uit haar 
schooltijd. 
Ze volgde de wederwaardigheden in de 
familie, vaak in heel persoonlijke con1.acten, 
op de voet. 
Ma hield veel van muziek en verraste ons nogal 
eens mel culturele kennis en belangstelling. 

Haar mobililcit nam. tot haar grote ergernis. 
de laatste jaren steeds verder af. Ze ging er 
tegen opLien het huis uit te gaan. Zoals ze zelf 
zo graag wilde heeft Ma steeds in haar eigen 
huis zelf~tandig kunnen blij,·en wonen. Tot op 
het laatst bleef ze mentaal helder en vol goede 
moed. 

Ondanks het verdriet om haar overlijden, 
zijn wij dankbaar dat we haar zo lang in ons 
midden mochten hebben. 


