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Truus is opgegroeid in De Zoeke in Losser in een gezin van 4 kinderen. 
Ze heeft daar een bijzonder fijne jeugd gehad. 

Na de lagere school en voortgezet onderwijs is ze gaan werken in de 
textiel. Ze maakte zelf haar kleren waar ze zeer creatief en goed in was. 

Nadat ze in haar huwelijk 2 dochters had gekregen, waar ze erg blij mee 
was en dan ook veel tijd mee doorbracht, heeft ze ook moeilijke tijden 
gekend. Maar door haar enorme positiviteit kwam ze er toch weer 
sterker uit. 

In haar latere leven leerde ze Arnold kennen en ze begon weer van 
het leven te genieten. Samen hadden ze ontzettend veel plezier en ze 
genoot van hun vakanties. 

Ze kon zo mooi vertellen wat ze allemaal met Arnold had mee gemaakt 
en vooral over de ski vakanties, de tranen liepen haar dan over de 
wangen van het lachen, wat hadden ze weer een lol gehad. 

En dan nog de mooie jaren op het zeiljacht, ze voeren langs alle plaatsen 
op het IJsselmeer en het liefst gingen ze naar de wadden eilanden want 
dat vonden ze toch het mooist. 

Ze nodigden altijd wel mensen uit om mee te varen want het motto 
was: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Ze kon zo ontzettend genieten van de familie en vrienden om haar heen 

en als er een feest was dan hoorde je haar vaak schaterlachen en dat 
werkte zo aanstekelijk dat je vanzelf wel mee moest lachen, of je wou 
of niet. 

Haar kinderen en kleinkinderen betekenden heel veel voor haar en 
ze genoot dan ook intens van de logeerpartijen met de kleinkinderen 
bij haar thuis. Zelf pakte ze ook vaak haar auto en reed richting 
Zaandam. 

In 2009 werd ze helaas erg ziek en dat was wel schrikken voor ons 
allemaal. 

Ze knokte zich er echter steeds weer bovenop en mede door haar 
positieve instelling en sterke karakter heeft ze de laatste vier jaar 
overleefd . 

Totdat deze ziekte helaas weer de kop op stak en haar lichaam het 
niet meer aankon, ze kon deze strijd niet winnen. 

Op 23 november heeft ze de ogen gesloten. 

Truus, we zullen je altijd in ons hart blijven dragen. 

Uw warmte en steun van de afgelopen weken hebben ons bijzonder 
goed gedaan. 

De familie 


