


In liefdevol le herinnering aan 

Brigitte de Jong-Boerrigter 

• 14 december 1960 t 30 september 2009 

echtgenote van Winny de Jong 
en moeder van Cleemy, Kim en Jol ie 

Brigitte ts op 14 december 1960 drie keer om· 
strengeld en met een klap op de billen in de 
bovenwoning van café "de Steenpoon· te 
Oldenzaal ter wereld gekomen. Als oudste 
van een geztn met drie meisjes. Begin 1963 
verhutsden ze naar de Esch in Losser waar 
haar ouders een chemische wasserij (Correct I 
waren begonnen 

Toen ze vier werd mocht ze bij de nonnetjes 
op de kleuterschool haar carrière begtnnen 
Al na enkele maanden terug naar de Esch, 
want de nieuwe kleuterschool "de Goede 
Herder" was klaar. De volgende school was in 
1966 de Wegwijzer waarna de Mavo en met 
een tussenstap in 1974 de L.E.A.O. 

Eindelijk was ze erachter wat ze wilde wor· 
den. kapster, haar keuze viel op de kappers· 

vakschool. Toendenijd nog gevestigd aan de 
Klomp 1 te Enschede. In 1980 gtng ze samen· 
wonen met Winny tn Ootmarsum, waar ze 3 
jaar gewoond hebben 

Terug naar Losser, waar op steenworp afstand 
van haar ouders, een huisje aan de 
Gronausestraat werd gekocht en verbouwd. 
Door haar werd het net een kletne boerderij 
met honden. katten, ktppen en vogels. Alle 
drie haar dochters Cleemy, Kim en Jolie wer
den op dat adres geboren. 

Doordat het aan de Gronausestraat te klein 
werd zijn we tn 1996 verhuisd naar de 
Brinkstraat, het ouderlijke huts van Winny, 
waar ook meer ruimte was voor al haar bees· 
ten. Na diverse verbouwtngen was het huis 
eindelijk zoals we het wtlden hebben. 

De kinderen bijna volwassen, het grote genie
ten kon begtnnen, meer tijd om te wandelen, 
fietsen of vakantieratsjeS te plannen. Het 
mocht allemaal niet meer zo zijn, na twee keer 
de ziekte te hebben overleefd is het Brigitte de 
derde keer niet meer gelukt Na het slechte 
nieuws is ze thuis. zeven dagen later in het bij
zijn van Winny en haar dne dochters vredig 
ingeslapen. 


