
Voor altijd in onze herinnering 

Trees Rikhof - Slaghekke 

echtgenote van Albert Rikhof 

Trees werd geboren op 2 april 1926 te Stad Delden 
en overleed volkomen onverwachts op 7 januari 2005 
te Almelo. 
De uitvaart vond plaats op 12 januari in de 
St. Jozefkerk te Almelo, waarna wij haar te ruste 
hebben gelegd op het R.K. kerkhof te Almelo. 

Wij willen u oprecht bedanken voor uw medeleven 
en belangstelling na het plotselinge overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma. 

A.J. Rikhof 
Kinderen en kleinkinderen 

Trees groeide als jongste dochter op in een gezin 
van 7 kinderen. Op 9 april 1953 trouwde ze, na 8 jaar 
verkering te hebben gehad, met Albert Rikhof. 
Samen werden ze de ouders van Charles, Antoinnette 
en Briggitte. Ze kregen 5 kleinkinderen; Tom, Robin, 
Lisanne, Eline en Mirte. Het feit dat haar dochters 
verder weg woonden, maakte het voor haar niet 
altijd makkelijk, maar ze zocht ze wel regelmatig op. 
Des te fijner was het dat Chartes dichtbij woonde. 
Hoogtepunten waren de jaarlijkse vakanties. 
Elisabethsee, Dransfeld. We kijken er met een fijn 
gevoel en een glimlach op terug Ook toen de 
kinderen niet meer mee gingen bleef vakantie voor 
haar en pa een vorm van ontspanning, net als 
wandelen en fietsen. Veel plezier had ze ook aan de 
gym. Vroeger bij de Trefhoek en sinds ze op het 
Muiderslot woonden bij de S<:helfhorst. 

Ma hield van een praatje en van gezelligheid. Ze ging 
niet alleen voor een boodschapje naar de winkel, 
maar zeker ook voor de aanspraak. Vanuit die 
betrokkenheid bij andere mensen heeft ze zich ook 
actief ingezet voor de Zonnebloem. 

Tot op de laatste dag was ze fit en actief. Haar zorg 
gold pa, met haar ging het altijd goed. Daarom was 
het voor iedereen ook een schok dat ze zo plotseling 
is overleden. 


