
In dankbare herinnering aan 

Jo Oude Wolbers - Ellen broek 
weduwe van 

Riny Oude Wolbcrs 

Ma is geboren op 19 apri 1 1924 te Borne. 

Ze was dochter van de kleermaker en kwam uit 
een gezin van 6 kinderen. Haar moeder is jong 
overleden, waardoor ze al op jonge leeftijd de 
zorg kreeg over haar broers en zus samen met 
haar vader. Uit school komend, ging ze z illcnd 
bij haar vader op de werktafel, samen iets 
drinken. 

In die tijd werd de basis gelegd voor het maken 
van kleding. Voor haar kinderen naaide ze alles 
zelf. Creaties zoals "Oude Wolbers Uniform" 
en '·Pipo blouses" zijn bekend. 

Op 14 jarige leeftijd leerde ze pa kennen. Haar 
enige en grote liefde. Op 13 april 1950 traden 
ze in het huwelijk en samen kregen ze 
7 kinderen. 6 jongens, 1 meisje. Ma heel\ altijd 
veel plezier beleefd aan haar kinderen. Zo zei 
ze altijd: "M iene Jong 's" waarbij ze ook Joke 
bedoelde. 

Ma was een gezell igheidsmens. Ze had graag 
veel mensen om zich heen. Dit onder haar 
motto "alles wat je vieren kunt, moet je vieren" . 
Ze heeft van alle feesten volop genoten. 
Het laatste grote feest waar ze samen met pa 
naartoe heeft gclcetä was hun 50 jarige huwelijk 
op 13 april 2000. Pa was toen al ziek. Ze heeft 
pa al d ie jaren liefdevol verzorgd. 

Na het overlijden van pa op 29 april 2000 viel 
ze in een gat. 

De zin van hel leven was weg en ze voelde zich 
eenzaam. Haar geheugen liet haar in de steek, 
iets waar ze zich lang tegen ver:i:et heeft. De 
momenten die ze niet alleen was genoot ze 
zichtbaar. 

Na de liefdevolle verzorging in verpleegcentrum 
Oldenhove in Losser, is ze op bijna 85 jarige 
leeftijd, eindelijk weer herenigd met pa. 

Wij danken U voor Uw aanwezigheid en steun. 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, 16 februari 2009. 


