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Thilda werd geboren op 3 mei 1921 te 
Steenderen/Olburgen en groeide op in een 
groot boerengezin. 

Vader en moeder verhuisden in 1928 naar 
Losser samen met hun kinderen Gerard, 
Anna, Marietje, Thilda, Betsie en Fien. Toen 
vader en moeder veel te vroeg overleden, 
was het de hechte onderlinge band die 
het broer en zussen mogelijk maakte de 
bedrijvigheid op de boerderij succesvol voort 
te zetten. Uiteindelijk heeft Gerard de boerderij 
overgenomen en kwam Thilda na haar studie 
voor de klas te staan in Raalte en later aan de 
huishoudschool in Losser. Daar gaf ze les in de 
naaldvakken. Thilda was als leerkracht streng 
en rechtvaardig, duidelijk en standvastig, gul 
en meelevend. Deze eigenschappen, die ze 
nimmer heeft verloochend, typeerden haar; 
ook privé. 

Thilda woonde met haar zus Fien in de 
Rozenstraat en vanaf 1966 aan de Lutterstraat 
15. Daar hebben ze samen prachtige jaren 

beleefd. Iedereen kwam dan ook graag op 
visite en onder het genot van een hapje en 
drankje werd er gepraat, gekaart of gebridged, 
kortom gezelligheid troef. 

Door het plotselinge overlijden van Fien op 5 
maart 2000 moest Thilda verhuizen naar het 
verzorgingstehuis St. Maartens-Stede. Daar 
heeft ze mede door een liefdevolle verzorging, 
nog vele fijne jaren gekend. Uiteraard bleven 
familie, vrienden en kennissen komenl 8 
April 2010 verhuisde ze naar het verpleeghuis 
Oldenhove vanwaar ze uitzicht had op de 
woning aan de Lutterstraat, waar ze met Fien 
zoveel mooie jaren heeft gedeeld. Op afdeling 
Dinkeldal met een zeer toegewijde verplegende 
staf, verbleef ze maar kort. 

Op 9 mei 2010 is Thilda op 89-jarige leeftijd 
vredig ingeslapen in het bijzijn van haar nog 
enig overgebleven zus Marietje. 

Thilda, een bijzondere zus 
En een onvergetelijke tante 

Van ons een dikke kus, 
Want je was een markante! 

Wij danken u voor uw medeleven en voor 
alles wat u voor Thilda heeft betekend. 

De familie 




