
Zdfs c119W.c kJ werc{ 9fl.~.! om \tr.'t'!gcn.s 
ttt&ft k!rtn ruiar Amtrifu tt vG.e9tn, o.c:. om 

liaar ''litnd'in &rtfui Gerrit..<en tt ontmotttn. 
Ook VU9 :c Wt fuûs,'lieruf, ]ixp Om9oor, 
.sam.en fitbW! tij titn 9~~ jarm m.et tfiaar 
t!oor~ra.cftt, waar6ij m.en19 uitje tn rttSJt \\tri 

9eJIU!l!it. Op c!t Iwnf wonen.! werd° OOR fuiar 
urstt adittrkfttnfituf 9eóoren. 
Haar Ci.cfta.me.Cijke m 9mtelijke venno9eris 
~onnen Ca119zaa.m af tt nemert en onáanlis cfe 
ftufp van ftaa.r kináeren was vcrliu.iri119 naar :wr9· 
centrum • oe Bfetjke" üt 2004 noocl::aUfijt 
De fuatste maancfen fuii ::ij voortáurtn.! mar 
:wr9 ftOcÛ9, maar tol op c!t fuatstt ~ m •De 
BftyRe.• 6Cuf :c .!il :w~;:ame, JfinRc. 9do-.i9t, 
trot.~ en fiat nwtátr tn oma. 
OoR onu!at :ij ons .!uiátfijR fuii Cattn wtUn diit 
het mooi 9cwust was, is liet \OOr ons mi.n.!tr 
moeûij~ om afsálli.! van fuuir te nemen. 

Ma., oma., 6táa1ikt. voor alles wut je voor ons fit6t 
9táaa.n en 6etmrul 

Wij danRtn u voor uw rne.áefu'tn. 

fam. \ VinRdina.n 

Ma.ria Wiffie.fmina. 
\ Vinkelman-H ifáeri.nk 

(Marie) 

weduwe van Gra..!us Wi!hcfmus WinRe.C= 
(WilTem) 

9efiortn op 21 a.prif 1918 
in Vef.swij~ 9em. ZeCJie.m 

overfd.en op 16 a.prif 2006 
in Doetindian 



Ma is 01'9tgrotü! in Wt (uumoni.eu.s 01 mu...~ 

6otrc"9e..'""În mtt adit Riru:fa01 waar a[ jo"9 át 
fuuuf.tn uit ác ITIOILwat m«Stm wordm 9tsto&ii. 
Na ác Lagere Sáwd en ác Hui.sfiouáscJioo \'li:Jác 
u in ác a\'Onáurtn nog cm~ voor át. ".fünc 
bktn•. 
Met áit 9mdscfutp 9i"9 u op fiMr wtitnác 
naar ác ácftige f ami(it Van ácr Sanát tn 

Dott incfu:m waar u ác wr9 &eeg over vi.if jo"9e 
kinácren. Ruim titn jaar liaft u d'aAr met vu! 
t.ocwijái119 eri pk..-ïtr 9ewerki. 
lmniáád.s fuu! u liaar tocfumstige ITllln Wilfem 
Winie!ITllln Caen Winm en u rijn furt na ác 
oorfog 9ttrouwá. 
Ze verfiuisckn naar He"9do waar in át. 
Spalstraat un ~'(n\vorti119 wuá 9Ótwm! en 
in un ouác sfu:Jery Wt scJiifácrslidri.if wtrá 
~onnen. En.We ;aren Caw fuditen u o"9e..--ien 
fitt woonhuis aan át. VulTlllr&.straat, waar ook 
het scliiLkrslidnJf naar toe verfiuisáe. 
Inmidi<c!s waren er vijf Rindaen 9e6oren, waar· 
van ác ouáste er9 jo"9 is overfekn. 
Aan en roriá ácu pfá. aan át. Veemarkt.straat 
~aren we áitrGare herinnerÏ119en; naast áe 
scfufáer m Ctvwsgenitw pa wr9áe ma \'OOT 

áe pafoctionistiscfu: aanvuJTi"9 op het 9efu.á van 
moeáerfiju ::cr9 en fiuufuuát!iju fuiafiteitm, 
= ook liaar ::n&lijt in.."idit Fiuft ons 9cm 
winácitren 9~ De winie! is áaarwn fitt 
spreUntl voorliufá tn ác ttist m ác p(aat.<diju 
&ant •voor9Cas, \oaf tn6t.fu"9 naar Wwelman• 
m.aaRtt liaar e.ttra trots. 

Het is opvalfmá om te tien hoe wij als fu.nát.ren 
ie.át.r op onze eigen wijzt op ácu mooit perioát 
terugfiijt&n; cfe wehlijfise 9rote waslieurt op 
vrijcfu:Jm~ in het rinRen tei!tJe m het miááen 
van cfe woonfumer 6ovcn op ác tafel onácr het 
009 van Wt adittaf scftiUus is áaarvan voor ons 
cm spreUriá voor6ufd'. 
Tom pa ernstig ::lá werá haft IT14 futen= áat 
u ook O\'U gru~ ~funá'19e Ewalitritm 
6escfuku, waaráoor zyn Cijáen nitt ~ werá 
ver::waan! 
De fu.náeren waren mmiáád.s 6ijna alkmaal 
getrouwd'.enfurt na (iet O\'Ufijácn van pa in 1981 

is IT14 vemuisá naar áe IefiiM. Hitr &ll9 u ein· 
áelijfi meer tijá voor ricFiztff en áie freeft zij 9oeá 
6estw! Veel sociak contacten, 6aámintomien en 
fuarten waren favoriete 6e.."J9fiecfen, IT14M ooft op 
áe ~en pas.<tn ácd zt met vu! pfeziu. 


