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"Als je niet meer beseft waar je bent 

Niet meer kunt genieten van het leven, 
als je op een stoel zit en je weet niet waar, 

als je hoofd niet meer wil doen, 
wat je handen zouden kunnen, 

dan is het tijd dat we je rust gunnen". 

Met de herinneringen aan de gelukkige jaren die zij ons heeft 
gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve 
zorgzame moeder schoonmoeder oma en overgrootmoeder. 

Tonnie Veltmann-Wolbert 
weduwe van 

Antoon Veltmann 

• 28 september 1923 te Losser 
t 25 augustus 2011 te Oldenzaal 

Ma is geboren in Losser en groeide op in een groot gezin. Haar jonge jaren waren 
onbezorgd en een deel van haar jeugd heeft ze doorgebracht in Amsterdam. Daar 
vertelde ze graag over en dat was iets waar ze trots op was. Al op jonge leeftijd 
werd ze geconfronteerd met het verlies van haar moeder. Een grote zelfstandig· 
heid werd hierdoor gestimuleerd. 

Ze was bijna 52 jaar getrouwd met haar grote liefde Antoon. Jaren waren ze 
samen gelukkig in "hun" huis aan de Tulpstraat. Samen kregen ze 6 kinderen, 
4 zoons en 2 dochters. Het was hun trots. Hun huis was een warme plek voor hun 
gezin en anderen. Vele uren heeft ze door gebracht in de wasserij, toch was ze er 
altijd voor haar gezin. 

Haar kinderen heeft ze een goede structuur in het leven meegegeven. Zij bege
leidde hen in de groei, sociale contacten vond ze belangrijk en ze zorgde dat haar 
kinderen konden sporten, ontspannen, op kamp en vakantie gaan. 

In 1999 is Pa overleden. Zij moest alleen verder, maar sterk als ze was wist ze ook 
hier door heen te komen. Bij Ma op bezoek gaan was voor de kinderen en klein
kinderen altijd een feest Ze genoot hieivan. 

Haar fiets was haar passie, zeker tot eind 2010 ging ze regelmatig fietsen, daarna 
liet haar gezondheid haar in de steek en begon een moeilijke periode in haar 
leven. 
Ze kon zich er niet bij neerleggen en ze verzette zich met hand en tand tegen deze 
achteruitgang. Thuis blijven ging niet langer, en ze verhuisde naar de Scholtenhof. 
Ook hier wou ze zelf de regie voeren en het was dan ook niet gemakkelijk voor 
haar omgeving. 
Toen werd ze echt ziek, haar lichaam gaf het op. Haar laatste woord was "Pa". 
Ma het is goed, ga maar naar Pa . 

Ma, we zullen allemaal ons best doen zodat je trots op ons kunt blijven. De 
familieband zullen we blijven koesteren. Samen zullen we nog vaak 
herinneringen aan jou en Pa ophalen. Jullie waren geweldige ouders voor 
ons. 

lieve Ma, oma en overgrootmoeder "Bedankt voor alles" 

Wij zijn dankbaar voor uw aanwezigheid en medeleven na het overlijden van 
moeder, oma en overgrootmoeder. 

De Familie 


