


Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Betsy Wegdarn - Scholten 
sinds 1993 weduwe van Gerard Wegdam 

Geboren te Oldenzaal 5 november 1916 
Overleden te Oldenzaal 1 september 2011 

Na een kort ziekbed is zij thuis vredig ingeslapen. 
Een warme "moeder" voor iedereen om haar 
heen heeft de bijzondere leeftijd van ruim 94 jaar 
mogen bereiken. 

Zij is geboren en getogen aan de Zuivelstraat in 
Oldenzaal. Moeder heeft daar een fijne jeugd gehad. 
En dit over het algemeen zorgeloze bestaan bleef 
tot op de dag van haar overlijden. In 1936 leerde 
moeder Gerard Wegdam, haar latere echtge
noot kennen. Door de oorlog zijn zij pas in 1945 
getrouwd en zijn in Enschede gaan wonen. Uit 
hun verbinten is zijn in '46 hun zoon Rob, in '49 
Anne-Margreth en in '51 hun tweede dochter 
Simone geboren. Voor ons kinderen was ze een gewel
dig zorgzame moeder. -Alles stond in het teken van 
gezond leven. Vers fruit voerde de boventoon. In de 
familie had zij in die jaren de bijnaam "Vitamientje". 

Jn de periode dat vader een drukke autorijschool 
had was zij de gastvr.ouw thuis en zorgde zij ervoor 
dat onze woonkamer een vriendelijke wachtkamer 
was. Fietsen, zwemmen, bloemen en vooral haar 
fotoalbums waren haar liefhebberijen. 

Bijzonder is verder haar geheugen voor 
mensen die zij in haar leven heeft leren kennen. 

Wij herinneren ons verder vooral onze mooie 
vakanties met vader en moeder naar Zuid Europa. 
In 1993 stierf vader. Dat heeft haar doen 
besluiten om terug te gaan naar haar geboorteplaats 
Oldenzaal. Daar genoot ze van vele dingen maar 
in het bijzonder van het wel en wee van haar kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Moeder volgde tot vorige week bijna elk uur het 
journaal, de politiek, de tenniswedstrijden en vooral 
alles over FC Twente. Helder van geest las zij de 
krant van A tot Z en alle andere aangeboden tijd
schriften. 

De laatste jaren ging haar gezondheid stap voor 
stap achter uit. Zij deed steeds weer een jasje uit. 
Haar grootste zorg was dat ze zelfs met hulpmid
delen niet meer kon lopen. Haar lichaam was zo 
verzwakt dat zij donderdag 1 september om 14.00 
uur in haar eigen omgeving afscheid heeft genomen 
van alles wat haar zo dierbaar was. 

Bedankt voor jullie belangstelling en medeleven 
bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 
oma en oma-oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
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