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Ma werd geboren op 21 1uni 1926 als één na oud
ste van een groot gezin Na haar schooltijd werkte 
ze vele jaren in een naaiatelier in Enschede. 

Op dansles leerde ze Pa kennen. Ze hadden een 
lange verkertngSUjd. Samen waren ze lid van de 
toneelclub, waar ze de sterren van de hemel speel· 
de, zoals 1n de rol van Kniertje in "Op hoop van 
zegen· In 1953 trouwden ze in Glane waar ze tot 
1966 bleven wonen. Marijke, Guus. Ans en 
Monique werden hier geboren. Na de verhuizing 
naar Losser kwam Mark er nog bij en waren we 
compleet. Ze was een zorgzame toegewijde moe
der. Ziek z11n was geen straf met Ma als moeder. 

Thuis was alle bezoek van harte welkom. Ma 
genoot van de gezelligheid, waarbij Pa haar perfect 
aanvulde. Ze waren goed op elkaar ingespeeld. Ze 
zorgden voor een hap1e en een drankje of een com
pleet diner en een extra slaapplaats was ook nooit 
een probleem. 

Toen de kinderen groot waren kwam ze meer aan 
zichzelf toe Ze werd vrijwilliger in het bejaardente
huis Bij de activite1tenbegele1d1ng ontdekte ze het 
schilderen, wat haar lust en haar leven werd. Het 
waren goede 1aren waarin Ma en Pa er vaak op uit 
trokken. Op de fiets en in de auto verkenden ze de 
grensstreek. waarbij ze hun vaste plekjes hadden 
om koffie te drinken. Ook ging Ma graag op vakan
tie naar het buitenland. Duitsland en Oostenrijk 
waren haar favoriete vakantiebestemmingen. Ze 
genoot daar van picknicken aan een watertje, met 
uitzicht op de bergen. Met een brandertje maakte 
ze dan koffie en soep klaar 

Tijdens Pa's laatste jaren werd hiJ omringd door de 
zorg van Ma En Pa maakte tot op het laatst nog 
altijd het ontbijt voor haar klaar In 2002 overleed 
Pa waarna het leven voor haar zijn glans verloor 
Toch kon ze nog genieten van uitstapjes met Riky, 
met Mieke en Benny of met haar zussen en broers. 
En uiteraard de bezoekjes aan haar kinderen en 
acht kleinkinderen: lim, Maaike, Anne-Floor. Tom, 
Lotte. Jelte, lijs en Niek 

De Vicarystraat was een fijne plek om de laatste 
vier Jaren van haar leven door te brengen. Haar 
gezondheid werd slechter en haar geheugen liet 
haar steeds meer in de steek 

Zij was er aan toe om zich weer bij Pa te voegen. 


