


Dit is een dankbare herinnering aan 

Mieke Hassink-Waanders 
(Maria Geertruida Adolfina) 

• 7 augustus 1924 t 5 februari 2014 

Weduwe van Karel Hassink 

Mieke (Mies) is geboren op 7 augustus 1924 in 
Losser. Opgegroeid in een gezin , met zus Trini 
en broers Dolf en Gerard. In de spinnerij van Van 
Heek Scholco leerde ze Karel Hassink kennen 
met wie ze vele jaren gelukkig getrouwd is ge- ' 
weest. Ze gingen wonen in het ouderlijk huis van 
Karel in Overdinkel. Daar is ook hun zoon Richard 
geboren , op wie ze altijd erg trots is geweest. Dat 
was ze ook op haar kleinkinderen Karel en Lynn, 
die alles van haar konden krijgen. Een superoma 
was ze. 

Ze had haar hart op de juiste plek zitten. Vele jaren 
is zij als vrijwilligster actief geweest. In de oorlog 
in de Gaarkeuken, later als zwarte piet en bij de 
BB en de EHBO. Ook hielp ze in de keuken van 
Café Lits en in de huishouding, was actief voor de 
noaberschap en de Gerardusfeesten . Daarnaast 
nam ze jarenlang de zorg voor haar zieke vader en 
haar zieke schoonmoeder op zich. 

Sportief stond ze ook haar mannetje. Ze was actief 
voor KSV Losser, de toenmalige schuttersfeesten 
en tijdens de avondvierdaagse. 

Als gediplomeerd gym instructrice van SSS Beatrix 
heeft Oma Mieke vele jaren vele kinderen en 
ouderen uit Losser, Overdinkel en de Glane op de 
gym gehad. 

Zorgzaam was ze ook voor de inwendige mens, 
iedereen kon aanschuiven bij Oma Mieke. Velen 
hebben genoten van haar lekkere eten. Ze hield 
ook van gezelligheid en kon genieten van de 
vakanties in Alpirsbach in het Schwarzwald. Mieke 
was een feestnummer, altijd vrolijk en opgeruimd, 
tot op het laatst. Klagen stond niet in haar woor
denboek, mensen voor de gek houden weer wel, 
daar was ze dan ook erg goed in. 

Na een periode van afnemende gezondheid is zij 
op 5 februari thuis overleden. Op 11 februari heb
ben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats , 
bij onze pa en opa & oma op het kerkhof in Over
dinkel. Nu haar aardse reis is volbracht zeggen we: 
lieve (o)ma, bedankt voor alles! We zullen je nooit 
vergeten!! 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstel
ling , na het overlijden van onze moeder en oma, 
danken wij u hartelijk. 

Richard en Sylvia 
Karel en Danique 
Lynn en Sebastiaan 


