
 

 

Getrouwd  & een gezin  

1960 – 1970 

 
 

 



Fré en Kees zijn getrouwd op 15 januari 

1960. Hij was toen 27, zij 28. 

Ze trouwden in het gemeentehuis en in 

de kerk van Zevenhuizen (ZH), destijds de 

woonplaats van de ouders van Fré. 

De hele familie was aanwezig: ouders en 

broers & zussen.  

En één vriendenpaar van Kees en Fré: Alie 

en Heiko Thalens. 

 

De beide ouderparen kenden elkaar al 

goed en konden goed met elkaar 

opschieten. 

De trouwjurk had Fré gekocht in 

Enschede, uitgezocht samen met vriendin 

Ali Thalens.  

In die tijd was het een dure jurk 

(ongeveer 200 gulden).  

Ze heeft er maar een paar gepast, de 

tweede die ze aanhad was al goed. 

Kees trouwde in een donkerblauw pak.  

De hoed en de handschoenen had hij 

gehuurd. Het was een mooie dag! 

’s Avonds hadden ze een feestje en aten 

ze lekkere broodjes.  Daarna volgde nog 

een gezellige avond met de familie: er is 

veel gezongen. Ze hadden samen heel lang uitgekeken naar deze dag, ze waren er wel zat van om 

‘altijd bij anderen’ te zitten.  

 

Ze huurden een flatje (van werkgever Gelderman)  in een nieuw 

flatgebouw in Oldenzaal.  

Adres: Burgemeester 

Wallerstraat 49, op de 

tweede verdieping.  

Fré was trots op haar 

bedoening: moderne, 

nieuwe meubels, gordijnen, vloerbedekking, een stofzuiger 

en een wasmachine: luxe omstandigheden voor die tijd.  

Er woonden allemaal jonge mensen in die flat en het was 

er erg gezellig.  

Ze konden goed opschieten met de buren.  

Als je in die tijd trouwde moest je stoppen met werken, dat 

deed Fré dus ook. 

Ze was al snel zwanger.  

Hiernaast een foto van de keuken in de flat.  



Het eerste kind van Fré en 

Kees was een meisje, ze is 

geboren op 25 oktober 

1960. 

Haar doopnaam is Aaltje 

(genoemd naar de moeder 

van Kees) en haar 

roepnaam is Ada. 

 

De geboorte van Ada  

duurde niet zo lang, Fré 

heeft geen zware 

bevallingen gehad.  

Ze heeft van die eerste 

babyjaren van Ada genoten. 

 Er was een mooie 

babykamer ingericht. 

Boodschappen haalde ze bij de kruidenier in de straat, de bakker kwam aan de deur en er was ook 

een Vivo Supermarkt. Met de kinderwagen kon ze zo de stad in.  

Oldenzaal was een gezellige stad, het was een fijne plek om te wonen. Je kon er mooi wandelen, het 

was een groene stad met veel natuur. 

In 1961 werd Ada ernstig ziek (Paratyfus). Zo ziek, dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis 

in Oldenzaal. De toestand was dermate kritiek dat Kees en Fré niet naar het huwelijk van broer Henk 

Vrieswijk  en Kinie Riemeijer konden, maar gelukkig kwam Ada er weer bovenop.  

 In die tijd gingen Kees en Fré op vakantie op de fiets. De bestemming was altijd Duitsland. 

Ada vond een goed adres bij opa en oma Vrieswijk in Klazienaveen.  

 

 


