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In dankbare hennnering aan 

Maria Mathilda Kooien 
Weduwe van Rudolphus Prop 

Geboren 9 oktober 1909 te Woensdrecht. 
Overleden te Hoogerheide 6 april 2005 

Ma is geboren on getogen op het Zanclfort. 
Ons Ma was thuis de jongste op drie na: er waren 
nog vijf kinderen boven haar. Nu is ze als laatste van 
dat grote gezin gestorven. Als jong meisje werkte ze 
met hart en ziel in de polder. Ze is dat bhjven doen. 
lange tijd nadat ze getrouwd was met Dolf EigenliJk 
totdat hun 5 kinderen zo oud waren dat ze mee de 
kost gingen veroienen. Noodgedwongen mocht ze 
toen alleen nog 1n haar eigen hol werken. maar als 
het aan haar lag zou ze de polder nooit de rug heb
ben toegekeerd Ze hield van het werken op Gods 
akker. 
Ze had een gelukkig huwelijk. Dat was maar goed 
ook. want het leven bracht voor Til geluk én veel ver
driet Geluk had ze toen ze, zwanger van Sjors, voor
over in een put viel. Nel. nog maar 5 jaar, had meteen 
in de gaten dat er hulp moest komen om mama op 
het droge te kn1gen. Zo hard ze kon rende ze naar 
haar oom Frans. 01e gelukkig op tijd te hulp kwam. 
Ook 1s ze haar trouwnng kwijl geweest. Die kwam 50 
jaar na Oato boven de grond gegroeid opoe top van 

een asperge, 1n de hof van S,ors. WonderliJk". 
Toen haar kinderen kennis kregen werden de weder
helften allemaal harteh1k ontvangen. Gezellig met ze 
kaarten was een feest Maar dat bleef het tllet.. 
In 1958 overleed haar eerste kle<nklnd op 2-jatige 
leefbjd In 1977 haar schoonzoon Cor toen die op 
vakantie was in l!aliê. Hij was nog maar 44 In 1985 
stierf haar echtgenoot Dolf Het was nog ruet 
gedaan, want in 1988 verongelukte zoon Harry op 49 
jarige leeftijd en dne 1aar later. 1n 1991 stierf Carlo, de 
man van haar kleindochter, op 28 jange leeft11d 
Ma heeft haar leven geleefd aan het Zandfort, totdat 
ze 85 werd toen is ze naar Heideduin gegaan. Maar 
toen daar haar aanspraak minder werd, doordat oom 
Jo en tante Sjo en haar vriendin Marie Prop- Dierickx 
overleed Ze werd slechthorend en -ziend. Dat 
brengt achterdocht en eenzaamheid met zich mee. 
Vaak was haar antwoord op de vraag : "hoe is t"? 
"Och. wat doe 1k hier nog • 
Langzaam ging haar gezondheid achteruit. De 
gnepeplderrue van januan 1s ze ruet te boven geko
men. Ze werd liefde\/OI verzorgd ooor Tiny en door 
achterkleinkind Sharona die haar tussen de middag 
van school ging eten geven. Ze genoot van de gezel
fige avondjes met Tiny 
Wij hopen dat ze nu b11 Pa 1s en b11 allen die haar 
reeds voor zijn gegaan 
Ma, tot ziens in de hemel. 

iedereen die Ma, Oma en Overgrootmoeder bezoek-
1es heeft gebracht willen we bedanken. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


