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Weduwe van Henricus Kwakman. 

Geboren op 1 februari 1916 aan de Deppen
broeksweg is ma als enig meisje opgegroeid 
tussen voer broers. Ze had een goede band met 
haar moeder. 
Vroeger moest ze veel lopen naar school. naar 
kerk en naar werk Waarschijnlijk stamt uit die 
tijd haar latere liefde voor autoritjes. 
Zoals dat vroeger ging werd een plaats in de 
textielnijverheid, m ma 's geval de fabriek van 
Schollen, al vroeg besproken. 
Ze trouwde op 29 november 1951 Hun kinde
ren groeiden op aan de Deppenbroeksweg, 
later Lijsterstraat. 
Veel plezier gaven haar de bezoeken van 
Heeroom en pater Konijn, Op die met sigaren
damp gevulde avonden, werd er "om 'n halm 
stoetn" gekaart en moest het de avond ervoor 
verlorene brood teruggewonnen worden. waar
bij het uiteraard niet om het brood maar om het 
gezellige samenzijn ging. Om iedereen een 
slaapplaats te geven sliepen de kinderen op een 
matras bij pa en ma op de kamer en dat alleen 
al was een feest. 
Ma kon ook enorm genieten van de nlJeS in de 

Opel van pater Konijn die met het hele gezir. 
werden ondernomen als de beide paters op 
bezoek waren. Ook de "duivenfeesten" met dui
venvrienden van oom Johan waren altijd erg 
gezellig. Aan fietstochten van "Van Heek" en 
dagtochten met de bus beleefde ze veel plezier 
Later zijn ze verhuisd naar de Hoge Boekeler
weg vanwaar de kinderen uitvlogen. Enige jaren 
na het over1ijden van oom Johan viel het onder
houd van het grote huis en tuin te zwaar en 
vertrokken ze naar een appartement in "De 
Dollard". Ma vond het prettig terug te gaan 
naar deze vertrouwde plek op een steenworp 
afstand van waar ze geboren werd. Pa heeft 
maar kort van de Dollard kunnen genieten, ma 
heeft er 9 jaar plezierig gewoond en er, zolang 
ze dat kon, meegedaan aan allerlei activiteiten 
zoals bustochten, kaarten en koersbal. 
Als de kinderen haar ophaalden voor een ver
jaardag werd er vaak eerst een stuk door 
Twente getoerd alvorens ma op de verjaardag 
verscheen. Haar cond1t1e maakte het helaas 
noodzakelijk te vertrekken naar het Ariënshuis. 
Ze was daar net één week toen ze op 19 sep
tember 2004 plotseling moest worden opgeno
men in het ziekenhuis waar ze d1ezelfdo avond, 
vertrouwend op God en in het bijzijn van ons, 
rustig is ingeslapen. 
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