Bij ieder concert of concertreis van Fanfare Victoria was zij van de
partij en als de "harmonie oet trok" stond ze enthousiast aan de skaat.
langs de lijn bij de V.V.R. was zij op zondagmiddag vaak Íe zien en
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Oudstrijders, laier de Vrienden van de St. Josephkapel, de
Bejaardensoos, de woegere Toneelvereniging lrene en het
ParamentenÍonds kregen van haar alle aandacht. Zij was actief lid van
de Zonnebloem en van het Rode lkuis ontuing zij de Karl Landsteinerpenning. Zij was een gezellige, humorvolle wouw die van samenzijn
kon genieten zoals tijdens het wekelijkse frtihschoppen en wanneeÍ ze

Parochiekerk H.

samen met anderen de kerk kon poetsen.
Helaas mocht zij van dat a[[es niet meer genieten, nadat ze acht jaar
geleden van de trap was gevallen
haar "huuske" aan de
Broekhuizenskaat 81 en waamaar ze zoveel heimwee had. De

Drievuldigheid te Rimburg namen wij op 10 december 2012 afscheid
van haar.

herinneringen aan de goede tijden zijn haar altijd bij gebleven. Laten
wij de mooie herinneringen aan haar bewaren.

ï

Waubach 5 december 20\2

Tijdens een plechtige uitvaartdienst

in de

in

"lch bin ee richtig Brockelzer Meadje" zei ze van zíchzelf . Daarmee gaf

ze haar verbondenheid aan met Rimburg, waar iedereen en

a[[e

verenigingen op haar belangstelling konden rekenen. Ondanks dat zij al
in 1985 haar echtgenoot Wiel verloor bleef haar belangstelling voor
haar dorp onverminderd groot. Zij was meer dan 40 jaar lid van
Zangvereniging Eendracht en medeoprichtster van de KAV, waaraan zij
meer dan 60 jaar was verbonden. Door CV De Wespelle, waarvoor zij
meermaals "in de buut" stond, werd ze ín 7990 onderscheiden met de
Vergulde Wespel.

Wij danken u voor uw belangstelling bij haar
alsmede voor uw aanwezigheid

zíekte en overlijden,
bij de uitvaartdienst. U bent van harte

uitgenodigd voor de zeswekendienst die gehouden zal worden in
genoemde kerk op zondag 13 januari 2013 om 10.00 uur.
Fam. Hanssen
Fam. I&uyen

