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Koos was de 5e uit een groot gezin van 11 kinderen. Zij 
groeide op in de “Bruuk”. Na de huishoudschool ging Koos 
werken bij de schoenfabriek in Nijmegen waar ze haar grote 
liefde Wim leerde kennen. Met hem is zij vanuit haar ouder-
lijk huis in de “Bruuk” getrouwd. Daar is ook hun eerste zoon 
Wim geboren en toen hij 1 jaar was zijn ze ingetrokken bij de 
ouders van Wim in Nijmegen waar Miranda is geboren.

Ze hadden heimwee naar Groesbeek en kregen een huis 
in de schoolweg. Daar werd het gezin uitgebreid met Rob 
en John. Ze zijn daarna verhuisd naar het Meidoornplant-
soen waar Tanja is geboren. Toen ook nog de jongste telg 
Jacqueline ter wereld kwam was hun gezin compleet.

Naast de zorg voor hun eigen kinderen namen ze ook jaren 
lang de zorg van Chinese pleegkinderen op zich. Voor ieder-
een stond de deur open, iedereen was welkom. Niemand 
kwam er iets te kort. Koos stond dan ook bekend om haar 
lekkere eten: riefkoek, zelfgemaakte friet met hachee, maar 
ook zeker de lekkere erwtensoep waarvoor ze iedereen bel-
de om een pannetje op te halen.

Koos is weer gaan werken toen de kinderen wat groter 
werden. Miranda nam toen een deel van de zorg voor haar 
broertjes en zusjes op zich als Wim was werken. Ze ging ook 
graag het uitgaansleven onveilig maken met Wim. Met haar 
zus Dien is ze tijdens carnaval verkleed als André van Duin 

en Corrie van Gorp als “Willempie” op een solex naar binnen 
gereden bij Thies d’n Bissum waar ze ook nog eens de 1e 
prijs wisten te bemachtigen.

Koos en Wim kregen veel kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren waar ze apetrots op waren. In 2012 overleed haar man 
Wim en dat verlies heeft haar veel pijn en verdriet gedaan. 
Koos ging het laatste jaar steeds verder achteruit, had COPD 
en kreeg ook een aantal keren een ziekenhuisopname voor 
de kiezen maar hier knapte ze niet meer helemaal van op.

De laatste twee weken van haar leven hebben Miranda en 
Jacqueline de zorg voor Koos op zich genomen totdat het 
thuis niet meer ging. Koos werd weer opgenomen in het CWZ 
in Nijmegen en tot overmaat van ramp werd ze daar posi-
tief getest op het corona virus. Dit kwam bij iedereen hard 
aan. Ze werd overgeplaatst naar het ziekenhuis in Tiel waar 
ze steeds meer achteruit ging. Ze was te zwak om nog te 
kunnen herstellen. De kinderen hebben (deels via een iPad) 
afscheid van haar moeten nemen omdat er maar 2 perso-
nen (Miranda en Tanja) direct bij haar mochten vanwege het 
corona protocol. Hoe triest dat uiteindelijk corona haar nood-
lottig is geworden……….

Namens ons mam willen wij iedereen bedanken.
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