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Ter herinnering aan 
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Onze Riet was, zonder dat ze dat zelf wist, het 
middelpunt / de bindende schakel binnen onze 
familie. Wij kunnen ook stellen dat zij , vooral door 
haar eigen inspanning en indien nodig liefdevol 
gesteund door mensen waarop ze terug kon vallen, 
het maximaal haalbare uit haar leven heeft 
gehaald. 

Zij werd geboren als vijfde kjnd in een warm 
gezin van uiteindelijk zes kinderen. Hoewel 
verstandelijk beperkt deed ze volop mee binnen de 
familie gelijk de andere kinderen. Buiten ons pa en 
moeder was het vooral haar één jaar oudere zus 
Gerry die altijd een belangrijke rol in haar leven 
heeft ingenomen. 

Onze Riet leerde lezen, schrijven en rekenen 
binnen het speciaal onderwijs. Ze ging op haar 
zeventiende jaar werken bij De Schakel, later Top 
Craft, alwaar ze na meer dan vijfenveertig jaar 
trouwe dienst op tweeënzestig jarige leeftijd met 
een feestelijke receptie afscheid nam. 
Bovenal heeft ze genoten, van het wonen thuis, op 
de Hunenborgh, begeleid zelfstandig in een 
' buitenhuis' van Aveleijn, daarna ruim vijftien jaar 

met haar hartsvriendin Ineke grotendeels op 
De Molenkamp en als laatste ruim vier jaar op 
De LosserHof. Intens kon ze ook genieten van 
verjaardagen, van familiereünies, met haar vaste 
menu ' ha lve haan met patat ', van de muziek van 
BZN, Frans Bauer en Marianne Weber, van de 
TV series Goede Tijden Slechte T ijden en Baantjer 
en van het samen met Ineke winkelen in de stad 
waar ze onder andere wekelijks lekkere hapjes 
kochten voor de zaterdag TV avond. 

Door haar afnemende gezondheid werd vanaf 
augustus 20 JO haar laatste thuis Veldmaat 3 / 
Prinsweg 1-3 op De LosserHof. Hier is ze 
buitengewoon liefdevol verzorgd door een 
geweldig Team. Voor deze hartverwarmende zorg 
zijn wij hen als familie bijzonder dankbaar. 

Onze Riet is nu bij ons Pa en Moeder, 
haar broer Gerhard en haar overleden nichtjes. 

Lieve Riet, dank je voor de 'menselijke 
verrijki1lg' die je ons hebt geschonken. 

Een ieder die heeft bijgedragen aan het fijne leven 
van onze Riet, evenals u die blijk heeft gegeven 
van uw medeleven, willen wij hierbij hartelijk 
bedanken. 

Suze en Willie, Leni, Henk en Gré 
Gerry en Henk, Herman en Gerdy. 
Neefjes en nichtjes 
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