


Sien Olde Riekerink- Veldhuis 

* 11 Februari 1926 t 2 December 2007 

Op 11 februari 1926 werd oons Ma geboren als 
tweede uit een gezin van tien kinderen, in 'n 
Köttelhook. In dit gezin was veel warmte en liefde 
aanwezig, dit was iets waar Ma later ook nog vaak 
over vertelde. 
Van haar vader heeft Ma de liefde voor de natuur 
meegekregen, hier heeft ze haar hele leven van genoten. 
In de vijftiger jaren leerde ze haar man "Greatske" 
kennen, waarmee ze in 1956 in het huwelijk trad. 
Samen deelden ze één grote passie: de motor. 
Sien en Greatske kregen samen drie kinderen; Yvonne, 
Richard en Ludwig. 
Oons Ma was een hard werkende vrouw, die haar 
ontspanning vond in haar eigen moestuin bij Helga 
en Louis. Ook kaarten, breien en bingo waren 
favoriete bezigheden van oons Ma 

In 1979 kregen Pa en Ma een auto-ongeluk. 
Waarbij Pa het niet overleefde en Ma nadien nog 
lang heeft moeten herstellen. Ma is daarna nooit 
meer de oude geworden, ze droeg dit verdriet in 
stilte met zich mee. 
Op 25 augustus 1997 sloeg het noodlot opnieuw 
toe, toen haar zoon Richard overleed. Dit heeft ze 
nooit kunnen verwerken. Ma is in 2005 verhuisd 
van de Huumestraat naar de Beatrixstraat, waar 
ze een nieuw thuis vond. 
Toen Ma ziek werd was het een zeer fijn idee, dat 
de verzorging zo "dichtbij" was. 
En met name de laatste drie weken, toen Ma echt 
ziek werd, was het prettig dat de verzorging alle 
tijd, warmte en aandacht had voor zowel Ma als 
voor ons als familie. 
De laatste drie weken toen Ma ziek werd, zagen 
wij "een andere" Maen Oma Iemand die het fijn 
vond dat we allemaal om haar heen waren. We 
zijn er dankbaar voor dat we de mogelijkheid 
hebben gekregen om dit samen met haar te doen. 

Ma, Bedankt! 


