
Nooit zul je door de tuin meer lopen 

waar iedere bloem en iedere plant 

kon groeien en bloeien 

door jouw zorgende hand 



In dankbare herinnering 

José Groener-de Vries 

Lieve José en Mama 

Waarom mocht je maar zo kort bij ons zijn. 
Pas 48 jaar en reeds nu moest je ons verla
ten. José werd geboren op 27 september 
1953 te Almelo als jongste in een gezin van 
vier. Vooral haar vader was erg blij met nog 
een meisje. Reeds op jonge leeftijd werd bij 
José astma geconstateerd, waarvoor zij en
kele jaren naar een astmacentrum ging. Na 
haar schooltijd volgde José een kapsterop
leiding, die ze met veel succes afrondde. Op 
22 januari 1976 trouwde ze met Jos 
Groener. Het leven in Denekamp beviel José 
opperbest en al snel werd ze, tot groot ple
zier van Jos, een echte Köttelpeer. Dolblij 
waren ze toen op 15 maart 1985 hun zoon, 
Bram, geboren werd . Samen vormden ze 
een gelukkig gezinnetje. Met haar smaak
volle stijl voor details en haar warme, spon
tane uitstraling maakte ze van hun huis een 
ècht thuis. Nadat Jos in 1987 prins van de 

Köttelpeer'n was geweest stortte José zich 
vol overgave in het carnavalsleven. Vooral 
als voorzitster van de Popos stak ze veel 
energ ie in het welslagen van de carnaval. Na 
de renovatie van hun woning is in het najaar 
van 2001 de grootste wens van José, een 
mooie tuin met vijver, in vervulling gegaan. 
Jammer dat ze de tuin nooit in bloei zal zien 
staan. Wekelijks bracht José een bezoek aan 
haar moeder in Almelo. Winkelen , bood
schappen doen, samen een visje eten was 
voor hun een vast ritueel. De nacht van za
terdag op zondag 13 januari werd voor haar 
noodlottig. Na een korte ziekenhuisopname 
heeft zij ons op dinsdag 15 januari 2002 ver
laten. Wij zijn verslagen door verdriet. 

José, we zullen je verschrikkelijk missen. 

Een ieder die er voor ons was of nog zal zijn 
- bedanken we voor al le steun - op welke 
manier dan ook. 

Jos en Bram Groener 


