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Riky is geboren op de boerderij Den Olden in de buurschap Langelo 
aan de Rekkenseweg in Haaksbergen. Toen haar ouders in 1940 de 
boerderij 't Jaas ink pachtten, verhuisde het gezin Klein Rot naar 
Buurse. Riky was de één na jongste in een gezin met zes kinderen. 
Na de lagere school in Buurse te hebben doorlopen ging zij naar de 
Huishoudschool in Haaksbergen. Vervolgens voltooide ze de INAS 
opleid ing en ging daarna werken in de dieetke uken van het R.K. 
Ziekenhuis in Enschede. 
In 1963 trouwde Riky met Buursenaar Hendrik Schoften. Samen 
verhuisden ze naar Haaksbergen, waar achtereenvolgens in 1964, 
I 965 en 1966 hun kinderen Anneke, Jan-Herman en Roland werden 
geboren. 
In het gezin was mama de spil waar alles om draaide. Papa was door 
zijn werk bij de "Boeren leenbank" en z ijn ve le bestuurs- en 
vrijwilligersfuncties vaak weg van hui s. Mama zorgde er altijd 
voor dat er voor ons op tijd een smakelijke maaltijd klaarstond . 
Ze legde ook altijd keurig de kleding van papa klaar zodat hij zijn 
pyjama zo kon verruilen voor het nette pak. 
Koken en tuinieren deed ze met veel liefde, het omgaan met 
kinderen was haar grote pass ie. Ze genoot ervan om iedere dag 
weer kinderen op te vangen die thuiskwamen van school. In het 
begin deed ze dat voor ons, later en tot en met haar laatste levensjaar 
ook voor ve le andere kinderen in de Bizetstraat, voor wie ze hun 
"oma Riky" was. Mama was een lieve moeder en een schat van 
een oma voor de kleinkinderen. 
Na het overl ijden van haar zuster Gerda was zij de grote steun en 
toeverlaat voor haar zwager Herman Vossebeld en zijn kinderen 
Irma en Robert. 

Riky was een heel hartelijke , spontane, behulpzame en energieke 
vrouw die mensen in hun waarde liet en altijd bereid sto nd om 
anderen te onderste unen. 
Hendrik en Rik y hebben samen vee l ge re isd, naar ve rre landen 
(o.a. China, Israel, Jordanië , Egypte, C uba en de VS) maar ook 
naar hun ge lie fde St. Andreasberg in de Harz, waar naartoe ze 
gedurende 35 jaar elke winter terugkeerden. 
Sinds de pre vut en later het pensioen van Hendrik hebben ze, nog 
meer a ls voorheen, ve le kilometers gewande ld e n gefietst . Tot 
voor kort blaakte Riky van gezondheid e n liep met gemak 6 
kilometer per uur en een wandelmarathon in ruim 7 uur. 

Riky was een sterke vrouw die vrijwel nooit ziek was. Groot was 
dan ook de klap toen zij op 20 november 2009 een herseninfarct 
kreeg. De begrafenisplechtighe id van haa r broer Hendrik op 23 
december 2009 kon ze gelukkig bijwonen . Na een verblijf van 
enkele weken in het ziekenhuis en de revalidatie in ' t Roess ingh 
was ze al redelijk snel weer hersteld. Ze was weli swaar wat sneller 
moe dan voorheen, maar had toch al weer gro tendeels de draad 
opge pakt. 
Ze had zich heel erg verheugd op het verb lijf bij Anneke en haar 
gezin in Winterthur (Zwitserland). Echter, een tweede herseninfarct 
op zaterdag I mei 2010 zorgde ervoor dat zij wederom in het 
ziekenhuis opgenomen moest worden. Al na enkele dagen werd 
duidelijk dat het infarct vee l le ts e l had veroorzaakt. In het 
Kantonsspital Winterthur is Riky op bevrijdingsdag, woensdag 5 
mei 20 10 's ochtends in alle vroegte inges lapen . Wij zullen haar 
heel erg mi ssen. 

Dat zij nu mag rusten in vrede. 

Wij danken u voor uw medeleven en steun. 

Hendrik Schoften 
Anneke en Ynze, Iris, Merit Boomsma 
Jan-Herman en Monique, Tim, Luuk Schoften 
Roland en Kirsten, Anouk, Nienke Schollen 

Haaksbergen, 11 mei 2010. 


