
De wan11te die z ij had 
de dingen die zij dee 

bewaren wij in ons hart 
en nemen wij ons hele leven mee. 



Dankbare en fijne herinneringen hebben wij aan 

Annie Krooshoop - Hollink 
weduwe van Jan Krooshoop 

Zij werd geboren op 9 september 1923 te Boekelo 
en overleed 16 mei 2009 op 85-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis te Almelo.Wij hebben 20 mei afscheid 
van haar genomen in de parochiekerk St. Stephanus 
te Bornerbroek, waarna we haar naast pa te rusten 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Ons ma groeide op als middelste dochter in een ge
zin van zeven kinderen. Toen zij van school kwam, 
voelde zij dat de stad haar meer trok dan het boeren
leven, en ging ze werken in Enschede. 
Als knappe jonge vrouw, hield zij van mooi zijn, 
uitgaan en dansen en kwam zij in de oorlogsjaren 
haar Jan tegen. Ze hielden en genoten van elkaar 
en besloten in 1951 te trouwen. ln Borne werd hun 
dochter Elly geboren. Na een paar jaar konden 
ze verhuizen naar een nieuwe grotere woning in 
Bornerbroek en werd hun gezin compleet met nog 
een dochter Marion. 

Ma was een vrouw die nooit stil zat. Zij had weinig 
hobby's, maar bood graag de helpende hand op de 
boerderij in Boekelo en bij haar zus Riek in Borner
broek.Toen haar kinderen naar school konden, ging 
zij werken bij de familie Heek in Almelo. 

De vele jaren dat zij daar was, geven aan dat zij het 
met veel plezier deed. 
Samen met pa genoot ze van hun uitgaanstripjes en 
de vakanties met zus Marie en Tinus. 

Ze werd oma van twee kleinkinderen waar ze 
stapeldol op was, en heel graag oppaste wanneer 
haar dochters druk waren met hun winkel Marèll, 
waar ze toch wel een beetje trots op was. 

Het 40-jarig huwelijk heeft ze met pa mogen vieren. 
Helaas moest ze anderhalf jaar later in 1993 door 
zijn overlijden alleen verder. 
Gelukkig kreeg ze twee en een half jaar geleden de 
kans 0111 met haar fijne buurvrouw Minie voor de 
derde keer samen te verhuizen naar de Molenhof. 

Nooit hebben wij moeder ziek in bed zien liggen. 
Helaas begon ze vier maanden geleden met haar 
gezondheid te kwakkelen en was ze niet meer sterk 
genoeg 0111 dit te overwinnen. 
We zijn dankbaar voor de vele jaren dat we haar in 
ons midden mochten hebben. 
Ma en oma, bedankt voor al je goede zorgen. 
We vergeten je nooit. 

Voor uw blijken van medeleven, willen wij u allen 
hartelijk bedanken. 

Elly en Willie 
Marion en Johan 


