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In dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Veltmaat - Stegge 

(Marietje) 

weduwe van 

Gerard Veltmaat 

(Graats) 

* 12-09-1921 t 01 -01-2010 

Onze moeder, schoonmoeder, oma en grootoma 
werd geboren in Rossum op 12 september 1921 als 
tweede in een gezin wat later uit acht kinderen zou 
bestaan. 

Op 4 april 1956 trouwde ze met Gerard Veltmaat 
en verhuisde naar de Oldenzaalsestraat 49 te 
Denekamp om samen met hem het hotel restau
rant " 't Wubbenhof' verder te gaan runnen . Samen 
hebben ze 24 jaar de zaak gedaan. Haar leven, zoals 
ze zelf zei haar roeping, lag in de horeca. Zij stond 
dan ook bekend als een goede gastvrouw. 

In die tijd kwamen drie kinderen, Henk, Annemieke 
en Guus. Nadien kwamen er 6 kleindochters en nog 
een achterkleinzoon bij. Zij was hier heel gelukkig 
mee. 

Op 6 november 1980, vlak voor hun 25-jarig 
huwelijk, stierf pa. Dit was voor haar een moeilijke 
tijd. Samen met haar kinderen heeft ze de zaak 
toen voortgezet. Nadat Guus de zaak van haar had 
overgenomen kon zij het rustiger aan gaan doen. 
Op 65-jarige leeftijd heeft ze nog het zwemdiploma 
A gehaald. 

Voor de kinderen en kleinkinderen had zij altijd 
een luisterend oor. De kleinkinderen zeiden ook: 
het is geen gewone oma maar een aparte oma. 
Vooral door haar bijzondere humor, hebben we 
veel met haar gelachen. Op 80-jarige leeftijd ging 
zij met haar kleindochters nog stappen. Ook kon zij 
genieten van haar eerste achterkleinkind. Zij was 
er erg trots op. 

De laatste vijf jaar ging het echter wat minder bij 
haar. Als familie hebben we al drie keer bij haar 
om het bed gestaan omdat men dacht dat zij zou 
overlijden. Maar steeds bracht haar wilskracht haar 
er weer bovenop. De laatste paar maanden toen ze 
afhankelijk werd van hulp, waar ze veel moeite mee 
had, ging het echter snel bergafwaarts. Op 1 januari 
2010, op de leeftijd van 88 jaar is zij om 23.40 uur 
in het bijzijn van haar kinderen rustig ingeslapen. 

Wij danken hierbij ook het personeel van het 
verzorgingstehuis Gerardus Majella in Denekamp 
voor de liefdevolle en goede verzorging. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van moeder, schoonmoeder, oma en 
grootoma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


