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Na een jaar na de geboorte van moeder ging het 
gezin Vader en Moeder vier zussen en twee broers 
weer terug naar Nederland. Later ging ze werken in 
textielfabriek Tubantia. In 1935 ontmoette ze onze 
vader Karel Keiler. Op 8 Juli 1937 gingen ze trouwen 
en kregen samen drie kinderen . 
Nadat ze op verschillende adressen hadden gewoond 
Kwamen ze in 1966 aan de Scholtinkstraat 251 te 
wonen. Na een gelukkig huwelijk van 52 jaar is vader 
in mei 1989 plotseling gestorven. Moeder is, tot ze in 
het verzorgingshuis kwam, daar blijven wonen. 
Moeder was een gezelschapsmens, ze hield van 
mensen en de mensen van haar. Spelletjes waren 
haar passie; puzzels oplossen. Geregeld kwam 
Marietje of Betsie kaarten of Rummikub spelen. Ook 
's avonds met ons werd er veel gekaart waarbij zij 
heel vaak won en later in het verzorgingshuis werd er 
geen bingo over geslagen 
Vrijdagmorgen deed Hilly de rolletjes in het haar 
en zaterdags kwam lidy Koffie drinken en het haar 
opkammen. Moeder had geregeld bezoek daar had 
ze niets over te klagen. We hoorden iedere keer 
weer: wat is ze toch een lieve vrouw. 
Nadat ze drie maand in het verzorgingshuis had 
gewoond zei ze: "Als ik dat had geweten had dan 

was ik tien jaar eerder hier naar toe gegaan. Hier is 
zoveel vermaak dat ik mij nooit verveel". Ze werd op 
handen gedragen en een betere verzorging had ze 
niet kunnen krijgen . Ook toen ze ziek was was het 
goede haast niet goed genoeg. 
Moeder was ook een gelovige vrouw en een ver
eerster van Maria. Onlangs was ze nog bij en speciale 
Maria-viering in de H. Maria-Geboortekerk. 
Op 12 Juni is er een feest aangeboden voor haar 
100ste verjaardag met het personeel en vrijwilligers 
en op 13 juni haar 100ste verjaardag hebben we het 
mogen vieren met familie vrienden en de mensen 
van de meerzorg. En de burgemeester heeft ook mee 
gevierd. Zij heeft genoten! Het is natuurlijk voor ons 
een ontzettende eer dat wij dit mochten meemaken. 
Na haar verjaardag ging de gezondheid langzaam 
achteruit maar door een va l versnelde dit. Ze had veel 
pijn maar ze klaagde niet . Maar het lichaam was op. 
Haar geest niet. Tot het laatst toe was ze blij dat er 
iemand aan haar bed stond. Ze kon nog naar iemand 
toelachen en een humoristische opmerking maken. 
Dankbaar zijn we de doktoren van huisartspraktijk 
de Dinkel. Veel bewondering hebben we voor de 
verpleging en verzorging van het personeel van de 
Maartens-Stede het is geweldig wat zij voor onze 
moeder gedaan hebben. Met alle medebewoners 
heeft zij er een prachtige tijd gehad. 

Wij willen U bedanken voor uw belangstelling en het 
medeleven. 
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