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Kitty is geboren op 29 augustus 1929 te Rheine, daar 
werkte haar vader aan het spoor. 

Van haar jeugd is weinig bekend ze heeft er nooit 
over gesproken, de oorlogsjaren waren heel trauma
tisch voor haar, als oudste van de toen vijf kinderen, 
moest ze met haar vader aardappelen gaan halen in 
Drenthe met de fiets op autobanden, dat heeft ze vaak 
verteld. 

Op het bal zondagsavond bij lleideman in 194 7, 
leerde ze Bernard kennen en ze trouwden in 1948. Ze 
woonde met Bernhard in bij haar schoonmoeder in 
het voorkamertje aan de Oldcnzaalsestraat te Losser, 
en in dat zelfde jaar werd Gerhard geboren. 

Een eigen huis kregen ze in 1950 in de Boarel, daar 
werd Hans geboren. Op 4 januari kreeg ze de sleutel 
van nr. 52 aan de Lutterstraat en daar heeft ze haar 
hele leven verder gewoond. Daar werden Tonny en 
Rob geboren en de kinderen opvoeden deed ze prak
tisch al leen, want Bernard werkte door de week in het 
westen van Nederland. 

Kleding maken was haar grootste hobby en breien en 
lezen deed ze ook veel, ze was met wei nig tevreden. 
Ook de duivensport van Bernard loopt als een rode 
draad door haar leven. 

Het plotseling overlijden van Bernard in 2002 ver
anderde veel in haar leven. "Mijn maatje is er niet 
meer" zei ze altijd. 

De ziekte COPD sloopte haar langzaam, ze was aan 
de stoel gebonden met zuurstof, de ziekte werd haar 
noodlottig. 

Lie"'? ma. oma en omi, 

Op dit moment van afscheid willen we je bedanken 
,·oor alles wat Je voor ons betekend hebt. 

We zijn rrors op jou als moeder oma en omi gehad 
te hebben mogeje eeuwige ,-rede vinden. 

Voor uw medeleven wi llen wij u al len hartelijk be
danken. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




